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 ي اول سرمقاله

  ساقي قهرمان

 

 

مان و  هاي ان مصمم باشيد و به خاطر بچهت ايمان ي خواهيم به اندازه از شما مي! خاتمي آقاي

 .در انتخابات حاضر شويد را ترك كنند شان نيخواهند سرزم كساني كه نمي

 موج سوم شيهما - يحاتم اليل

 

 ايذهن جو يها نهيها، گز نهيگز نيو ا شدياند ياز رفتن م ريغ ييها نهيانسان به گز يمتروكه نشدن ذهن و زندگ يبرا رانيا ي از جامعه يبخش

 د،يگو يكند و م يقلب تشكر م مياز صم يدموكراس يحام يها از دولت رانيا ي جامعهاز  يبخش. نديب يطرفه نم كي يابانياست كه جهان را خ

 نيو دو و سه و چند كي ريكار از مس نيا -و  ميخودمان منتقل كن يايرا به دن يروادار، روادار ياينقل مكان به دن يبه جا ميدان يالزم م ،اما

 ياند بپرسد تا به حال چقدر دموكراس پناهنده شده يدموكراس يايكه به دن ياست از كسان ليما رانيا ي جامعهاز  يبخش. گذرد يانتخاب م

 نيب دياگر ناچار: است نيام ا جواب من كه پناهنده شده. خواهد يو جواب م د؟يگذار يم ادگاريبه  يتان چقدر دموكراس زانيعز يو برا ديا دهينوش

روز به درك  كي يو روز ديانبم د،يياين يعني نيو ا. گرانيد يخودتان هم برا يهم برا د،يرا انتخاب كن يزندگ د،يانتخاب كن يمرگ و زندگ

  . دياضافه كن يو دگرباور يشيو دگراند يدگرباش ازمردم 

و بعد از آن، فرار از . رفتند رانياز ا نده،يآ ياحتمال طياها، از ترس شر از خانواده ياري، بس57كامل كشور در زمستان  يليسال مانده به تعط كي

ناچار شدند اعالم كنند كه هرگز نخواهند  ييها كه چهره يقدر همگان و آن. شد ريسرنوشت ناگز كي "مردم" شمار يب يها گروه يبرا ران،يا

به شكل دلخواه بود كه در  طيماندن و ساختن شرا ،گريد ي نهيگز. اش كرد رونيتر از آن بود كه بشود از ذهن ب يهيبد يانگار رفتن، عمل رفت،

 .ستيساده ن. ستيروشن شد ساده ن يبعد يها دهه

تعداد  سه،ياما در مقا. اند مخالفان هدفمند مذهب حاكم بوده ايمخالفان هدفمند حكومت و  ،كه مهاجرت كردند ياست كه كسان نيغالب ا تصور

مهاجران و پناهندگان  تياكثر. دهند يم ليتشك يرا مخالفان هدفمند دولت و مذهب رسم يغرب يساكن كشورها يرانياز مهاجران ا يتر كم

كه  ياست كه غالب كسان نيا گريد يتصور عموم. روند يفراهم باشد به غرب نم رانيدر ا يهستند كه اگر امكانات معمول رفاه اجتماع يكسان

و  نييمتوسط پا يها از طبقه يدهند؛ مهاجران يم ليرا تشك يرانيغرب، غالب مهاجران ادر  يزندگ ليتشك يدارند و تجمل الزم برا يرفاه ماد

و  نينش-اند كه كمتر از ثروتمندان دوجا را به خود اختصاص داده يا خارج از كشور بخش عمده انيرانيا بيساده، در ترك يها كارگران با مهارت

و  ياقتصاد ياسيس يها شود چرخش يگفته م. رسد ميقابل تحمل  ريگاه به حد غ رانيدر ا يشود زندگ يگفته م. ستين انيدانشگاه/انيدانشجو

 .. راند يم رونيرا با فشار به ب يميعظ تيجمع ،يدر هر مقطع يشواكن يها گفتمان ديتشد

 رانيا ياز مرزها روني، به باضطراب طيشرا دياول، و پس از آن، مدام با تشد يها سالاند كه از همان  انيجو پناهاز آن دسته  انيگرا جنس هم
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از  ياديكه تعداد ز افتندياطالع كامل  يياروپا يمهاجرت كشورها يها بود كه اداره يدر حد جو پناه انيگرا جنس تعداد هم. رانده شدند

 ليدل گرايي جنس همنستند كه آدم دا يها يدارند و قاچاقچ ژهيبه توجه و ازيگرا هستند و ن جنس هم ند،يآ يم رانيكه از ا يو مهاجران انيجو پناه

كردند و  يگرا معرف جنس خود را هم ،يقاچاقچ ي هيكه به توص يتيكم نبودند مردان استر. مهاجرت است يها ادارهاز  رشياخذ پذ يبرا يخوب

كردند  يخودكش ايشدند و  يحاد روان يها يماريدچار ب ان،يرانيا گريد زيگراست جنس از رفتار هم يناش يبر اثر فشار روح يندگپناه يها در كمپ

 انيگرا جنس هم). كرد دايها راه پ قول ها و نقل ها و داستان كمتر در گزارش ،آمد يواقع انيگرا جنس بر سر هم يپناهندگ يها در كمپ چه آن(

از  يغرب يها دولت يعالوه بر آگاه. دارند يدرخواست پناهندگ يبرا يموجه ليدل رفتيپذ يكه اجتماع غرب بودند ييها گروه نيجزو اول

 يزندگ يعموم طيانكار از شرا رقابليغ يها، مدرك در كمپ گرا جنس رهميرفتار پناهندگان غ ،ييگرا جنس قانون جزا و نگاه اسالم به هم جزييات

اجرت را، وجود مه يها ادارهگرا در برخورد با  جنس پناهندگان هم تينگذشت كه وضع يريد. داد يم تبه دس رانيدر داخل ا انيگرا جنس هم

 يسخت برا يها آزمون يريكارگ هرا وادار به ب يغرب يها دولتداد و  رييكردند، تغ يم ييگرا جنس گرا كه اعالم هم جنس هم ريپناهندگان غ

 ،ييگرا جنس هم انيمهاجرت و مدع يها اداره انيگفت در غرب، تنش م بشود ديشا. نمود يساختگ يها سياز ك يواقع يها سيك صيتشخ

 .ها مضطرب كرد و به انزوا راند قدم نيدر اول ز،يخود ن ديجد يرا در زندگ يواقع انيگرا جنس هم

 ايزنده و پو يا را به جامعه شيپ يها سال يپنهان و منزو ييگرا جنس در كنش و واكنش، هم ياسيس ياجتماع ريناگز يها در داخل اما چرخش 

. كنند، بدل كرد يم يسع - كه ممكن باشد يگريد يهر جا ايو  رانيدر داخل ا - آرام  يگامكان معقول و محدود زند يكه برا ياز دگرباشان

در آمد و به  دهيبرگز يها گروه از انحصار يشركت در امور جامعه شدند و نظرمند ريجامعه، درگ يها هيال ي همهكه  يا وهيش انبه هم يعني

ها و دوستان و  از دگرباشان كه خانواده يا به جامعه شد؛ جامعه ليتبد ،فعال يريدرگ نيبر اثر هم زين يبدل شد، دگرباش ها اليهتمام  تيمسوول

  ،نان/خود را از عشق يعيكوشد سهم طب يم چنان همكه  يا چهره. از فرزند و دوست و همكار آشنا كردند يا تازه ي را با چهره خودهمكاران 

به  رانياما مهاجرت از داخل ا. اندازد يراه فرار دست م نيشود و به اول يم زير سهم ساده خون نيا يگاه. كند افتيدر يآزاد/عشق ،كار/عشق

 يغرب يدر تمام كشورها. بود، پر بار نبوده گرا جنس رهميغ ي پناهنده يكه برا يا گرا به همان اندازه جنس هم ي پناهنده يبرا رانيخارج ا

با  انيگرا جنس هم ر،يپذ پناهنده يغرب يدر تمام كشورها. اند سرد داشته يبرخورد انيگرا جنس خارج كشور با هم انيرانيا ي جامعه ر،يپذ پناهنده

 تيبا هو اياند و  ستادهيدور ا يرانيا ي جامعهاز  اي زبان،يم ي جامعهدر  انيگرا جنس هم. اند سرد داشته يخارج از كشور، برخورد انيرانيا ي جامعه

 زدوستان خود را ا ي رهيدا ايكه شغل و  نيا يكي ل،ياند، به دو دل خود مانده تيهو ينگران افشا چنان هماند و  شده يرانيا ي جامعهمستعار وارد 

 . و خانواده نرسد رانيكه خبر به ا نيا گريدست ندهند، د

 انيگرا جنس هم نايم يهماهنگ جاديا يبرا يگرا، كار جنس فعاالن هم. فتادهياتفاق ن طيشرا نيا رييدر تغ يسال، كار مشخص يس نيطول ا در

با  انيگرا جنس هم ي جامعه يزيآم هم اي يبه نام هماهنگ يا گرا اصوال به مساله جنس فعاالن هم. اند خارج از كشور انجام نداده يرانيا ي جامعهو 

. ممكن است يكار ران،يل امرسوم داخ يها كار، به دور از كشتن و بستن نيدر خارج از كشور، ا. اند دهيشيندين گرا جنس رهميغ يرانيا ي جامعه

تورنتو از  يها دانشگاه طيدانشجو در مح نيدختر لزب نيبا وجود آن كه چند. است انيگرا جنس از جانب هم ،يكار كم نيا. است فتادهياما اتفاق ن

و  اوردندياصال به دست ن ايخود را از دست دادند و  يگ ريدوستان غ يبا آن كه پسران گ ه تجاوز شدند، وب ديخود تهد يرانيا وستانطرف د

 يهم بلند نبود، با كم اديز واريد نينكردند، اما ا دايها راه پ به داخل خانواده ز،يگراست جنس هم يها ينظر به خاطر تنگ سال انيم انيگرا جنس هم
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كه به خارج از  يانيرانيغالب ا رينظ ان،يگرا جنس بوده است كه هم نيتر ا مشكل بزرگ. شد يكوتاه م يبه زود انيگرا جنس جانب هم ازتالش 

سازند، و همراه با آن خود را  يم رانيرا در خارج از ا يتر تر و ساكن تر و بسته كوچك رانيكنند، ا يدر واقع مهاجرت نم ،كنند يكشور مهاجرت م

 ي جامعهاز آن كه  شتري، بها سال نيدر طول ا. دارند يراكد بودن هم به آن اضافه شده است، نگاه م جا اينخفقان داخل، كه  يدر همان فضا

اند، و خود را كامال محق  پرخاش كرده گريد ساكن محله به هم انيگرا جنس پرخاش كرده باشد، هم انيگرا جنس گرا به هم دگرجنس يرانيا

در زندان ذهن خود  نچنا همصورت نگرفته و ما  ييبه جا يياز جا حركت يعني نيا. ها نيا د،يبگو يگريمورد د رد كياند كه هر  دانسته

  م؟يفرار كرد يزياز چه چ ميا فرار نكرده يزياگر از چ م؟يكن ي، چرا مهاجرت مشود ميسوال مطرح  نيا جا اين. ميسكونت دار

پناهندگان  گريبا وجود آن كه نسبت به د انيگرا جنس هم. مهاجران است يرو شيپ يسدها نيتر از بزرگ يكي زبان،يم ي جامعهبا  يزيآم هم

 يبرا يكمتر ي عالقه ايو  تيقابل ،يو فرهنگ يرفتار يها يژگيو ليو بازار دارند، به دل يجذب در موسسات آموزش يبرا يشتريب ازيامت يرانيا

جذب در  تيعدم قابل ايانزوا  نيا. ندكن مي زبانيم ي جامعهدر  "بودن ايپو/زنده"شروع به  رتريدهند و د ينشان م زبانيم ي جامعه رجذب د

ش ا برداشتن انيدر از م يدر خارج از كشور، سع انيگرا جنس است و هم يجد يها بياز آس ،طيدر كنش و واكنش مح يرگذاريو تاث طيمح

دگرباشان داخل را  ،يزندگ ريبست بودن مس خطر خفقان و انزوا و بن ست،ياند كه خطر، تنها اعدام ن داخل بارها گفته ينسدگرباشان ج. ندكن مين

 رييتغ يبرا ييالگو -2برداشته شود و  انيخارج از كشور از م ي آماده طيدر مح - 1 ستيبست قرار ن بن نياگر ا. دكن مينابود  گريد يا به گونه

 م؟يكه چكار كن م؟يكن ميكند، چرا مهاجرت  جاديا اخلد يساختار فرهنگ

 يو از فضا رانيخود، از ا ي روزمره يزندگ تيه ندرت در واقعند بكن ميمهاجرت  رانيبه خارج از ا رانيكه از داخل ا يهنگام يرانيا دگرباشان

خارج از كشور  انيرانيدانسته، از ورود به اجتماع ا خاطر در همان اول ورود و نيبه هم. ندكن مياز آن فضا مهاجرت  رونيمانوس داخل، به ب

 يمناسب برا يبه فضا يابيباشد كه با هدف دست نياگرا  جنس هم كي ، برايرانيخروج از ا ليدال نياز بهتر يكي دياما شا .ندكن ميامتناع 

خارج از كشور را به  يرانيا ي جامعه ن،يآفر برود؛ به دور از تعصبات كشنده و اضطراب رانياز ا رونيبه ب ييگرا جنس هم تياز هو ييزدا غربت

 انيتداوم رابطه م .خود عادت بدهد يعيور طبرا به حضور خود، به حض يرانيا يها خانواده ي روزمره يكند و ذهن و زندگ شناحضور خود آ

 ران،يبه ا دايميمسافران  يعنيخارج كشور،  يرانيا ي جامعهمهاجر ساكن خارج، كه دگرباشان را از اختالط با  يها خانوادهو  رانيا يها خانواده

 يساز يعيانتقال طب يباشد برا يد ابزارتوان ميدارد در واقع  يباز م ،يدگرباش تيو هو يخصوص ياز پخش خبر در مورد زندگ يريجلوگ يبرا

توانند خبر و  يم ند،كن ميحمل  رانيدگرباشان به داخل ا ياز زندگ عهيرود خبر و شا يكه گمان م يمسافران. داخل ي جامعهحضور دگرباشان در 

 . به داخل حمل كنند ،يرانياشان اخود از اختالط با دگرب هاي تجربهبا توجه به  يجنس يدگرباش رشيبا درك و پذ اطآموخته در ارتب

 ي جامعهگرا به خارج از  دگرجنس ي جامعهمهاجرت از داخل . داشته باشد ديبا ايتواند داشته باشد  يدگرباشان دو شكل م يبرا يفرهنگ مهاجرت

دهد، و قبول  رييدگرباش تغ تيخود را به هو تيمستعار استر تيتكلف، نفر به نفر، هو يبا آرامش و ب ،يعني. تيگرا و قبول مسوول دگرجنس

گوناگون با  يقادرند از راه ها يرانيا يها خانوادهاز  يشمار يب. ديخانواده را آماده نما يكه هست فضا يزيبودن آن چ يت كند تا برايمسوول

 نيا رانيا ي جامعه يفرهنگ ينگارنگر. آماده كنند جيتدر ه، و بها خانواده گريد يو فضا را برا نديايكنار ب ليفرزندان فام ايفرزندشان،  تيهو

مهاجرت از داخل  يبه همان معنا قايدق نيو ا .بشوند يتحوالت اجتماع يبعض قدم شيپ يطبقات اجتماع يد كه بعضكن مي جاديرا ا نامكا

و  يو فرهنگ ياجتماع ياه اليهاز طبقات و  انيگرا جنس هم. است تيگرا، و قبول مسوول جنس هم يها گروهگرا به خارج از  جنس هم يها گروه
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احترام و  گاهيآموخته در جا ارزش ي جامعه يهستند كه برا ييها تياالن در موقع نيكه هم يانيگرا جنس هم. نديآ يمگوناگون  يو مذهب يقوم

ند كه كن مي تيوولند، قبول مسكن ميكوچك اطراف خود را حفظ  طياحترام مح چنان همقرار دارد، و در صورت خروج از انزوا  ياعتبار اجتماع

جور مهاجرت از فرهنگ حاكم  كي نيدر واقع ا .بدل كنند يرفتنيو پذ رايپذ يا دگرباشان، به چهره ي همهرا به نفع  يجنس يدگرباش ي چهره

ت بدانند زنند خوب اس ياز انزوا م رونياز انزوا به ب يمهاجرت فرهنگ نيكه دست به ا يانيگرا جنس هم. است يشنهاديپ ديفرهنگ جد كيبه 

 ايبا فرهنگ حاكم دارد؟ آ يزيچه تما ست؟يچ د،يفرهنگ جد نيا. ستيچ ،يجار فرهنگكردن  نيزيگيجا يشان برا يشنهاديفرهنگ پ

 يدارد؟ برا ايبرخورد پو يبا رفاه اجتماع ايدارد؟ آ ايمرسوم جامعه برخورد پو اتيبا اخالق اياست؟ آ ييگرا روادارتر از دگرجنس ييگرا جنس هم

تواند  ميگرا چگونه  جنس هم كي ياسيس يها حيدارد؟ ترج ياسيس يها حيترج اياست؟ آ قايلخود  ياجتماع يدر زندگ ييصاد چه جااقت

 يانتخابات يسخنران كيمهندس راه و ساختمان، اگر در  يگرا جنس هم كي يعنيگرا را متحول كند؟  دگرجنس ي جامعه ياسيس يها سنت

و دشوار  يآزاد، مسافت طوالن يايبه دن ييگرا جنس هم يمهاجرت از انزوا يد؟ براكن مي ليرو را تحل شيابات پانتخ يا هيزاوچه شركت كند، از 

 . دارد ازياما به كفش و كاله مناسب هم ن است يسفر، ذهن نيا. ستيممكن ن رياست، اما غ

 ي هيبه ال يا هير از كشور به كشور، با مهاجرت از المهاجرت از شهر به شه دن،ينفس كش يبرا يمهاجرت، به عنوان راه ي نهيانتخاب گز در

جامعه را  نينگاه دارد هم ا ايشود تا هم شخص را زنده نگاه دارد هم شخص را زنده و پو نيگزيد جاتوان مي ران،يدر فرهنگ داخل ا يگريد

 يريپذ تيخود و مسوول) عطوفت( يريپذ تيلمسوو يگرا رو جنس شخص هم يگذار هيسرما .دكن  يمحل زندگ شا ندگانيو آ شا كنانسا يبرا

 . دهد يم رييمهاجرت را تغ ريمس ،يخانوادگ يوندهايپ) عطوفت(

گرا به  جنس گرا را از هم جنس گذرد و شخص هم يشخص م يا حرفه طيخانواده و محله و مح يبرا يدگرباش فيتعر يها سفر، از جاده نيا

. است و چگونه است و كجاها است ياست و چ يك ديبگو ديبا. كند فيخود را تعر ديبا گرا جنس سفر، شخص هم نيدر ا. دكن ميشخص بدل 

خود  يگرا برا جنس هم ي جامعهكه قرار است  يدر ايباز كند،  انيگرا جنس هم يبه رو گرا گرجنسد ي جامعهكه قرار است  يدر

اگر  حتاگرا  شخص دگرجنس .است ياجتماع تيبه هو يزومن تيگرا باز كند، مهاجرت از هو دگرجنس ي جامعهدر داخل  شا يگرا جنس هم

 . دكن ميچه و كه باز  يبداند كه در را به رو ديمادر شخص باشد با

 . صادر كرده است يو چ يك يو به رو ،يدر را به ك نياطالع بدهد كه دستور گشوده شدن ا ديگرا با جنس هم ي جامعه

 .ميرفت و آمد كن گرانيد يورمال در فضاهاو ك ميدر ابهام بمان ميتوان مين شهيتا هم ما

كساني كه مان و  هاي تان مصمم باشيد و به خاطر بچه خواهيم به اندازه ايمان از شما مي: بازگفته شود گريد يمخاطبان يتواند برا گونه هم مي نيجمله ا نيا و

در  ييگرا جنس ت هميمهجور تيو مهاجرت از قطع رانيهاجرت از ام انيانتخاب م  - در انتخابات حاضر شويد  را ترك كنند شان نيخواهند سرزم نمي

   كند مي يسياست كه سرنوشت را بازنو يانتخاب ،يرانياجتماعات ا

  

   هاروي ميلك  شان پن -باشيم ما بايد و بايد حقوق برابر براي همه داشته   )جلد(

  قرن بيست و يكم
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  :ي دوم سرمقاله

  رامتين

ramtiin@gmail.com 

هميشه . زندگي يك استريت در واقعيتي كويير. كنند من استريت هستم ها فكر مي خانه و فاميل و دوست. من ظاهري استريت دارم –يكم 

كنم و  م را باز ميا يها چشم.. .در خارج.. .زندگي در ايران. قرار است زندگي كني  :گي قرار داشته است/روي من استريت يك سوال روبه

ي تحصيل كرده و  در خانواده. ها تمامي ندارند نامخواهم چه كار كنم؟  مي. ام تمام شده و زندگي از من انتظار دارد تصميم بگيرم سربازي

شود  انم؟ چي كار ميبايد بروم؟ بايد بم. هيچ وقت تمامي ندارندها  نام. مان زندگي كني ثروتمند من بايد سرت را باال بگيري و به سبك همه

م براي ايران تنگ ا خواهد برگردم ايران؟ دل م ميا گردم؟ هيچ وقت دل بر مي.. .ولي اگر بروم. براي رفتن فقط يك اراده الزم دارم.. .كرد؟ من

  خواهد شد؟ 

گرا  جنس دگي يك همتوي ايران زن. بايد هميشه فرار كرد. بايد هميشه ظاهرسازي كرد. گرا محدود است جنس زندگي يك هم –دوم 

تو اقليت . فشار است تحت. زندگي محدود است. پايان است كه هميشه بايد گفت تا بتواني نفس بكشي هاي بي ش انبوهي از دروغا معناي

شناسي كه بتواني  كمتر كسي را مي. شناسد كمتر كسي زندگي تو را به رسميت مي. يك اقليت كه حق نداري خودت را نشان بدهي. هستي

ي كافي سنگي  جامعه به اندازه. خود را كنار نكشد. گرا هستم، و عصبي نشود جنس حت با او حرف بزني، استريت باشد، و بگويي من همرا

  تواني بكني؟  تو كي هستي؟ چه حقي داري؟ چه كار مي. گيرد اما به جز جامعه، قانون هم تو را ناديده مي. هست

. اش هست سرمايه. اش را دارم امكان. گفته بودم دليلي ندارد براي ماندن. اولين فرصت از ايران بروم با خودم قرار گذاشته بودم كه در –سوم 

  دست هم، چه خواهند كرد؟ مامان، بابا، در يك روز اگر توي خيابان من را با يك پسر ببينند، عاشقانه دست. كند و هيچ كسي من را تحمل نمي

. پسري كه هميشه بيرون است. دارتان كند پسري كه قرار نيست نوه. كند رد؟ پسري كه ازدواج نميتان چه خواهيد ك گراي جنس با پسر هم

تان چي كار خواهيد كرد؟ حق من كجاست؟ اگر بتوانم يك  ي گي با بچه. غريب است پسري كه عجيب. ش پسر هستندا هاي پسري كه دوست

ها سرم را باال بگيرم كه اين آقا، همسر من است؟ من با اين آقا زندگي  لوي همسايهتوانم ج روز، يك زندگي را شروع كنم، چه امنيتي دارم؟ مي

نيستيم، ما جرم نيستيم، ما  يها بقبوالنم كه ما كاري به كسي نداريم، ما بيمار توانم به همسايه مي. كنيم ما داريم زندگي خودمان را مي. كنم مي

  ن از زندگي در ايران چقدر است؟ چقدر جاي حركت براي من باز مانده است؟حق م. خودمان هستيم فقط. هيچ چيز عجيبي نيستيم

گرا در ايران بايد يا قبول كند به چيزي كه هست، اداي يك زندگي نرمال را دربياورد، و مخفيانه زندگي خودش را  جنس يك هم –چهارم 

به صورت قانوني، : شود مهاجرت به دو صورت انجام مي. كنند بول ميبه كشورهايي برود كه حق حداقلي زندگي او را ق. يا فرار كند. داشته باشد

گراي ايراني باز  جنس اولي هنوز راه برگشتي براي انسان هم. ي تحصيل يا كار يا مهاجرت قانوني، يا فرار و درخواست پناهندگي به عنوان ادامه

هيچ چيزي را از . ولي پناهندگي نابود شدن همه چيز است. كني الزم نيست چيزي را ثابت. الزم نيست خود را نشان كسي بدهي. گذارد مي

كند تا بتواند  هايي كه داشت، محروم مي ، خانواده و تمام امكانات و حمايت يك انسان پناهنده خود را از كشور، زندگي. گذارد خود باقي نمي

كنند؟ كه هيچ  ي از اجتماع نباشد، كه امكان رفتن را مهيا نميا به طبقهكند؟ حتا اگر متعلق  چرا چنين كاري مي. زندگي را آزادتر تجربه كند
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كند؟ بايد چه كرد؟ چه راهي براي  چرا؟ چرا اين كار را مي. هيچ چيزي را ندارد. هيچ كسي را ندارد. چيزي نيست كه روي آن حساب باز كند

  گرا باز مانده است؟ جنس يك انسان هم

روم، از  م كه ميا هاي پيش دوست. گردم، يك خانواده از فاميل كم شده است ي به خانه بر ميا فتههر بار كه بعد از يك سفر چند ه –پنجم 

جامعه چقدر باز مانده براي يك انسان استريت، كه . خواهند فرار كنند همه مي. شنوم كار، حرف رفتن را مكرر مي هاي استريت هم دوست

ست، از يك سو همه  گرا خواهان حركت و فرياد و زندگي جنس يك سو تمام وجود من هماز   تواند تحمل كند؟ پس ما كجاي كار هستيم؟ نمي

  . ي ماست همه چيز در سكون است، و حركت، خواسته. جامعه و زندگي پنهان من  چيز در سكون است، خود من،

موضوع اصلي ما، پيش كشيدن در اين شماره . كار شده است» مهاجرت«ي  حول مساله» چراغ«ي  نامه ماه پنجاهمي  شماره –ششم 

تواند پيدا كند؟ چه  بماند، يا برود؟ حق او كجاست؟ حداقل زندگي را كجا مي: روي انسان اقليت ايراني قرار گرفته است به ست كه رو هايي سوال

اميدواريم كه . كنند ر تجربه ميكار بايد كرد؟ در اين زمينه سعي شده است تا از تجربيات دوستاني استفاده كنيم كه زندگي را در خارج از كشو

چه بايد   روي انسان ايراني، چه استريت و چه كويير، قرار گرفته است، به و سوالي كه رو  ترين مساله ي كوچكي باز كند به مهم اين شماره دريچه

  ؟...بكند؟ مهاجرت، يا ماندن يا

  .  با تشكر از وقتي كه به من داديد، دبير هيات تحريريه

  

***  

  

  اجتماع غيرامروزي : اشت سوميادد
  مزدك 

  

قومي بودني كه هنوز . شد تا پيش از اين، اجتماعي بودن در قومي بودن خالصه مي. انسان امروز در دنياي پيشرفته، موجودي است اجتماعي

. هاست كردن مالك قضاوت آدم اي رفتار ما، مطابق عرف قومي و قبيله ي هنوز در جوامعي مانند جامعه. جوامع توسعه نيافته درگير آن هستند

 ها همه در  اين» .بدهيد رايبه او . ماست و آدم خوبي است ي فالني همسايه«كنيم كه  سياسي، ما اظهار نظر مي مثالهنوز به هنگام انتخابات

خواهم براساس عقيده  ميبه اين معنا كه من اگر . شخصي، اثر اجتماعي آن عمل است حتاحالي است كه در جوامع توسعه يافته، مالك عملِ 

امري كه در جوامع ما . م فكر كنم كه ممكن است به اجتماع تحميل كنما يا نيازِ شخصي خود اقدام به كاري كنم، بايد ابتدا به اثراتي از اقدام

شخصي خود نذري كرده  ي اگر بر اساس عقيده مثال. يما آشناي» ما چه كار داريم به اين كارها«همگي ما با عبارت . امكان پذير نيست قطعا

. دهند زاده با اين نذر ما چه اقداماتي انجام مي كنيم كه آيا متوليان امام اي بدهيم، هنگام اداي آن نذر به اين فكر نمي زاده باشيم كه پولي به امام

  .كنيم كار خود را به بهترين شكل از سر وا مي مسووليتو به اين ترتيب، 

، دنيا به نگرشي فرايندگرا رسيده است كه در آن، نه به دنبال »كي بود؟ كي بود؟ من نبودم«ن نگرش قديمي اين در حالي است كه با بطال

كوتاهي و تنبلي خود، مقصريابي را سر مشق تمام  ي اما ما هنوز در ذهن خود و براي تبرئه. حل جهت رفع مشكل است مقصر، كه در پي راه
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  .ايم رفتارهاي خود كرده

 حتازند كه ديگر  اين رفتار آن قدر به طور مكرر از ما سر مي. بريم گريزي پي مي مسووليتكار و رفتار خود، به خوبي به اين با نگاهي به اف

توانيم چند روز از خودمان را در نظر بگيريم و  اي يادداشت و قلمي و اندكي توجه، به راحتي مي ولي با صفحه. كند مان را جلب نمي توجه

  .ت را يادداشت كنيممواردي از اين دس

هاي  گرايان، به بهانه جنس گرايان، با ادعاي تفاوت داشتن و ضربه خوردن از غيرهم جنس آوردن اين سخن در اين مقال؛ ما هم ي و اما بهانه

ايم  ي آموختهگريز، نيز به خوب مسووليتاي  به عنوان فردي عضو جامعه. شويم مختلف، شمشير از رو و از پشت بسته، وارد اجتماع خود مي

و ادبيات . مان در همين مجله نگاه كنيد به ادبيات. ي تمام عيارندانگريز مسووليتها نيز  ديگراني كه آن. انگشت اتهام گرفتن به سوي ديگران را

خودمان، در رفتارهاي  وگوهاي مان در گفت تر از آن و بيشتر از آن نگاه كنيم به ادبيات ولي پيش. هاشان ها و عقيده ها و كالس ها در كتاب آن

و اگر قدرت به دست گيرد، همان كه ادعا . انديشد اي به منافع جمعي نمي گريز متوقع كه ذره مسووليتهمان فرد . جمعي خودمان با يكديگر

ود اعتراف گراي خ جنس كنم، زماني كه نزد يكي از دوستان صميمي غيرهم فراموش نمي. آورد كند استريت بر سرش آورده، بر سر او مي مي

  .هاي دوستان هم شكل رفت، ولي پس از مطالعه، از ترس خود از جماعت ما گفت كه چقدر كينه به دل داريم كردم، با ذوق سراغ وبالگ

مان تفاوت دارد با عرف جمعي، ولي  اي به جز همان عقايد قومي و مالكي به جز مالك عرف داريم؟ گيرم عرف آيا ما با ادعاي تفاوت، عقيده

كنم، دوست هم  باز هم فراموش نمي. مان از آلياژي است به جز استيل كش خط چوب. ايم كش به دست به حياط آمده عنوان ناظم، خط به

پس در . آمد خوابي در مي در سايت منجم است و خود در هر چت از خجالت تخت دايماكرد كه چرا  شكلي را كه دوست پسر خود را نكوهش مي

كه اين هم تكرار مكرري است بر پيشرفته . مان، همان رفتار مستبدانه است هاي بر هم شكل حتا» خود بودن«ن راه عمل ما نيز با بست

  .مان نبودن

گوييم، اما به آب  هنوز هم ما از حق سخن مي. مان ما را نفي نكرده باشد كنيم، اما تا زماني كه طرف هنوز هم ما با آزادمنشي كامل رفتار مي

درست است كه رفتار ما در گرايش جنسي با رفتار اكثريت جامعه تفاوت دارد، اما به عنوانِ به هر حال . كنيم ري را ضايع ميخوردني حق ديگ

گيريم؟ به راحتي خود را در عين ناحقي، محق جلوه  كنيم؟ به راحتي ديگري را ناديده نمي فردي از جامعه، در موارد عام چگونه عمل مي

كش  ها با ما يكي نيست؟ با خط چه دليل انتظار داريم كه ديگرانِ غير از ما حقوق ما را رعايت كنند؟ آيا در عمل كار آن به واقعادهيم؟ پس  نمي

. اما در نفس كه حكم دادن، حكم دادن است. تر است، ديگري بلندتر ش كوتاها كش خط حاال يكي. اندازه گرفتن و حكم دادن همين است ديگر

كشي شدن بناليم زماني كه  توانيم از خط ايم؟ چگونه مي اش را پذيرفته اي كه خود رفتار جمعي رعايت حقوق در جامعهپس چه توقعي داريم از 

  تر است؟ خوش رنگ مثالكش ما  كينم؟ آيا اين بهانه كافي است كه خط كشي مي خود خط

پروراند، بر اين باورم كه سر انگشت اتهام را بايد  سر مينگرد و آرزوي امروزي شدن را در  تفاوت نمي به عنوان فردي كه به اجتماع خود بي

كه شايد ريشه  برويم اي آن، اول برويم سراغ خودمان و با چرخش يك تا سي صد و پنجاه و نه درجه –كمي بيشتر از كمي  –كمي كج كنيم 

  .مشكل خودمان باشيم

***
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 راهنما

  خبر و تحليل
  در تركيه دگرباشي پناهندگان  ويژه

  

. كنند گراي ايراني براي فرار از شرايط كشور ايران انتخاب مي جنس يان همجو پناهست كه  هايي تركيه يكي از اولين گزينه: چراغ

معناي اين حركت، اقامتي طوالني مدت با حداقل امكانات ممكن در كنار تهديد و تحقير است كه جواني فرزندان ايران را تباه 

دوست عزيز ما، . يان مقيم كشور تركيهجو پناهايم به وضعيت  ي چراغ را اختضاص داده مارهبخش خبر و تحليل اين ش. كند مي

گو با  و ، لطف كرده و چند گفتاصالني ما، جو پناهدوست . پيمان لطف كرده و يادداشتي كوتاه از وضعيت خود نوشته است

. ي كوتاهي هم با هوتن انجام شده است مصاحبه. خواندي اين بخش خواهيد  يان مقيم تركيه انجام داده است كه در ادامهجو پناه

گرايان مقيم ايران هم تصويري از  جنس حتا هم. يان تركيه از چشم ايرانيان دور نگه داشته شده استجو پناهوضعيت اسفناك 

مايتي باشيم كه ي اينترنتي ح توانستيم داراي يك شبكه شد اگر مي چقدر خوب مي. وضعيت دوستان خود در كشور تركيه ندارند

مشكل اصلي . ها برساند هاي احتمالي را به آن مان در خارج از مرزهاي كشور آگاه كند، هم بتواند كمك هم ما را از وضعيت دوستان

چنان پاي به  پناهي پناهندگاني است كه هم خبري از وضعيت پناهنده و بي گرا، همين بي جنس يان ايراني همجو پناهبراي 

  . گذارند ركيه ميكشورهايي چون ت

  

  وضعيت فعلي پناهندگان دگرباش در تركيه
  تركيه –پيمان 

. امنيت جاني است حتااي و  ها در تركيه و مشكالت بهداشتي و تغذيه طوالني بودن مدت زمان اقامت آنجويان ايراني،  ترين مشكل پناه مهم

ي اصلي، شش ماه منتظر جواب سازمان ملل، و حدود پنج ماه  احبهمثال خود من حدود بيست ماه است در تركيه هستم و هفت ماه منتظر مص

از لحاظ مسايل مالي به شدت در مضيقه هستم و تنها كمك مالي به . ي سفارت استراليا هستم كه هنوز هم انجام نشده است منتظر مصاحبه

 ، اوضاعق من بدون پنجره است و حمام هم ندارمبه علت اين كه اتا ،از لحاظ بهداشت هم. استليره  82من از طرف سازمان ملل و حدود 

  . بسيار سخت است

از طرف پناهندگان ايراني چند بار كتك خوردم و در كل ما را به : نويسم ام كه به صورت مختصر مي از لحاظ امنيت جاني هم مشكالتي داشته

يك بار شدت دعوا به حدي بود كه  حتا. شود ميآن دهند و اين براي من باعث مشكالت روحي و افسردگي و نظير  جمع خودشان راه نمي

در شهر هم  ،به علت آشكار شدن كيس من. ام هنوز در جريان است شدم و پرونده ،مجبور به شكايت از شخصي كه به من حمله كرده بود

م ا يك بار بطري به طرف حتامثل توهين كردن و يا  ،ها داشتم كه در حال حاضر هم كم و بيش وجود دارد مشكالت زيادي از طرف ترك

 مان تمديد نشدن مدارك شناسايي در صورت. ند كه اخيرا هم چند بار اين اتفاق افتادهكن ميها هم توهين  ها بچه در كوچهحتا . اند پرتاب كرده

پليس بكنيم تا ت از ي موق داشته باشيم مجبوريم درخواست يك نامه.. .ترين كار بانكي و يا در تركيه از طرف پليس، در صورتي كه كوچك
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ي زماني  همچنين طوالني بودن پروسه. ك استشرط تمديد مدارك شناسايي هم واريز كردن پول خا. مان را انجام بدهيم بتوانيم كار اداري

ند ولي كار كن مييان ديگر به راحتي در سطح شهر كار جو پناه. كه پول خاك سر به فلك بزند و توان پرداخت آن را نداشته باشيم شود ميباعث 

يك بار من را از منزل  حتادهند و يا  ي مسكن است كه معموال به ما منزل اجاره نمي مورد آخر هم درباره .پيدا كردن براي ما مشكل است

  . اميدوارم اين مختصر بتواند مفيد باشد. اي خودم بيرون كردند و تا دو هفته جايي براي خوابيدن نداشتم اجاره

  

  ايراني دگرباش جوي اه با چند پناهكوت گوهاي و گفت

 آراد ):مستعار(نام 

  29 :سن

  فوق ديپلم  :تحصيالت

  كارهاي كامپيوتري :هاي شغلي مهارت

  كايسري - تركيه  :گذرانيد يي خود را ميجو پناهنام كشور، شهري كه در آن دوره ي 

  ماه 18 ايد؟ وارد شده چند وقت است به اين كشور

  در انتظار وقت سفارت براي مديكال اي است؟ مرحله وضعيت پناهندگي شما در چه

  خير شويد؟ آيا از طرف خانواده يا دوستان خود حمايت مي

  خير ؟آيا امكان كار كردن داريد

كنيم، مشكل براي گرم كردن داريم، از نظر بهداشتي در خانه  نفر در آن زندگي مي 3يك اتاق كه  :در مورد محل زندگي فعلي خود بگوييد

   ...كه گاز خيلي گران است و ، چونداريم، مشكل براي پخت و پز داريممشكل 

 لير 125 ؟دهيد چقدر اجاره مي

  لير 100 چقدر است؟ي شما براي غذا  مخارج ماهانه

 شوند مثل كوكوي زميني درست مي پنير؛ برنج، غذاهايي كه با سيب ؛ چاي ووعده 2 ؟خوريد و چند وعده در روز معموال چه غذاهايي مي

  ...؛ غذا با سويازميني كوبيده، كتلت؛ تخم مرغ ني و سيبزمي سيب

  بله ؟آيا نياز به دارو به طور مدارم داريد

  .شويمبكنيم، فقط بايد صبر كنيم تا بهتر توانيم  هيچ كاري نمي ؟كنيد اي اتفاقي دچار شويد براي معالجه چه اقدامي مي اگر به بيماري

  رخي ؟به عينك احتياج داريد يا نه

  هيچي؟ ي لباس امكان مالي داريد چقدر براي تهيه

  بله ؟ايد كسي كه حمايت مالي از شما را به عهده بگيرد با شما از طريق ايميل يا تلفن تماس داشته باشد آيا مايل
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  نه ؟بفرستيد ،گيرد ايد عكسي از شما براي كسي كه حمايت مالي از شما را به عهده مي آيا مايل

اي كه در آن زندگي  از خانه را براي ما شرح بدهيد و در صورت تمايل عكسي ،در شهري كه االن ساكن آن هستيدرا ود يك روز از زندگي خ

  :براي ما ضميمه كنيد ؛كنيد مي

 برخورد مردم چون .روم ، به علت ندانستن زبان تركي زياد از خانه بيرون نميندگي من هر روز مثل روز قبل است، هر روز در خانه هستمز

؛ سازمان ملل و يا سفارت هستم؛ هر روز در انتظار زنگ تلفن از خرج و مخارج زياد است. گرا هستم، خوشايند نيست جنس همايراني هستم و 

توانم بيرون بروم و كمي قدم بزنم  روي من قفل نيست و مي با اين تفاوت كه در بر .جا باشم يكبايد  دايمزنداني هستم كه  يكدر واقع مثل 

  .، كال وضيعت روحي و رواني بدي دارمبراي امضا بايد بروم پليس بار در هفته 3و 

  

  شهروز ):مستعار(نام 

  26 :سن

  زير ديپلم: تحصيالت

  نقاشي ساختمان، پيك موتوري، گيتار :هاي شغلي مهارت

   ذكر شدههاي  سال، در شغل 5 ):اگر داريد(ي كار  سابقه

  تركيه  :گذرانيد يي خود را ميوج پناهي  نام كشور، شهري كه در آن دوره

  ماه 20 ايد؟ چند وقت است به اين كشور وارد شده

  در انتظار وقت سفارت براي مديكال اي است؟ وضعيت پناهندگي شما در چه مرحله

  شدم ف خانواده و مردم شهر، تهديد مياز طر .ايد؟ مشكل پيش آمده را بنويسيد چرا ايران را ترك كرده

  خير شويد؟ ه يا دوستان خود حمايت ميآيا از طرف خانواد

  خير ؟آيا امكان كار كردن داريد

حمام . د استوضعيت بهداشت خيلي ب. يك اتاق در يك خانه كه چند نفر ديگر هم مستاجر دارد :در مورد محل زندگي فعلي خود بگوييد

  . شو نداريمو آب گرم براي شست. شود گرم كرد اتاق را نمي. نداريم

 لير 100 ؟دهيد يچقدر اجاره م

  لير 100 ؟ي شما براي غذا چقدر است مخارج ماهانه

  زميني وعده مرجمك پخته و يا سيب 2يا  1 ؟خوريد و چند وعده در روز معموال چه غذاهايي را مي

  بله ؟طور مدارم داريد آيا نياز به دارو به

  . توانيم دارو بخريم بيمارستان سرپايي برويم ولي نمي توانيم به مي ؟كنيد اي اتفاقي دچار شويد چطور براي معالجه اقدام مي اگر به بيماري



  و روشن دست و                                                                                                                                 پنجاه  ی شماره  –  13  

  بله ؟به عينك احتياج داريد يا نه

  . شود براي لباس پول داد نمي. ام هيچ لباس نخريدم در مدتي كه در تركيه بوده ؟ي لباس امكان مالي داريد چقدر براي تهيه

  بله ؟گيرد با شما از طريق ايميل يا تلفن تماس داشته باشد يه ميد كسي كه حمايت مالي از شما را به عهدا آيا مايل

  نه ؟بفرستيد ،گيرد عكسي از شما براي كسي كه حمايت مالي از شما را به عهده مي ايد مايلآيا 

آن زندگي  اي كه در براي ما شرح بدهيد و در صورت تمايل عكسي از خانه ،در شهري كه االن ساكن آن هستيد را يك روز از زندگي خود

  :براي ما ضميمه كنيد ،يدكن مي

ها سنگ  روم بچه وقتي از خانه بيرون مي. كل دارندي گي خيلي مش خيلي كوچك است و مردم با پناهندهاين شهر . روم زياد از خانه بيرون نمي

م ا مدتي است كه خواب. مانم وي اتاق ميبيشتر اوقات ت. كنند ا هم برخورد بدي دارند، توهين ميتره بزرگ .دوند ام مي اندازند و دنبال مي

  .اضطراب دارم. برد نمي

  

 )پارتنر(مهران و د يمج :)مستعار(نام 

  26-25 :سن

  پلم يد :تحصيالت

  هيترك - يسريكا :گذرانيد بنويسيد يي خود را ميجو پناهنام كشور، شهري كه در آن دوره ي 

  سال 2با يتقر ايد؟ چند وقت است به اين كشور وارد شده

   .كشور كانادا ما را به عنوان پناهنده قبول كرده است اي است؟ وضعيت پناهندگي شما در چه مرحله

  .مير شديدستگ يپارت يك گيدر  :مشكل پيش آمده را بنويسيد ايد؟ چرا ايران را ترك كرده

  ريخشويد؟ آيا از طرف خانواده يا دوستان خود حمايت مي

در فكر  ،و اگر به ما كار بدهند فانه درتركيه امكان كاركردن نيستمتاس يول ،مير كردن واهمه ندارما از كا ؟آيا امكان كار كردن داريد

  .هم هستند ياستفاده جنس ءسو

 يس بهداشتيو نداشتن سرو يشيل گرمايبدون داشتن وسا .ميكن نفر در آن زندگي مي 3كه  ك اتاقي ؟در مورد محل زندگي فعلي خود بگوييد

  .ميم تا از سرما محفوظ بمانيا خانه پتو چسبانده به درو ديوار ...و

  .ميكن ي مين خانه زندگيا م درا گر ازدوستانيد يكيبه همراه پارتنرم و  ؟خانه داريد كنيد يا هم آيا در اين خانه به تنهايي زندگي مي

   .ر تركيل 150 ؟دهيد چقدر اجاره مي

  .ترك ريل 150 چقدر است؟ي شما براي غذا  مخارج ماهانه

ها  نيكه بشود با ا ييو تخم مرغ و كال هرغذا ينيب زميكه شامل س. دو وعده در روز ؟خوريد و چند وعده در روز معموال چه غذاهايي مي
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  .گران است يليچون خ ،ميهم دور هست يئنياز مواد پروت. درست كرد

 از بهيت نيجاد حساسيو ابتال به انگل و ا يشت محل زندگه و مناسب نبودن بهدايتغذ ءل سويبه دل ؟م داريدوطور مدا آيا نياز به دارو به

  .ميدارودار

  .ميم بكنيتوان ينم يچ كاريه ؟كنيد چطور براي معالجه اقدام مي ،اي اتفاقي دچار شويد اگر به بيماري

   بله؟ به عينك احتياج داريد يا نه

  يچيه ؟ي لباس امكان مالي داريد چقدر براي تهيه

  .ميندار يپولهم  ييجز يك سرماخوردگي يد داروهايخر يبرا؟ ستي شما چي مخارج متفرقه

  ندارد يبله اشكال ؟گيرد با شما از طريق ايميل يا تلفن تماس داشته باشد كسي كه حمايت مالي از شما را به عهده مي ايد مايلآيا 

  ريخ ؟يدگيرد بفرست عكسي از شما براي كسي كه حمايت مالي از شما را به عهده مي ايد مايلآيا 

 

 جويان ايران در تركيه آشنايي با اوضاع پناه

  اصالن: تهيه كننده

ـ ن شناختم يم كيكه از نزد يگريشده است و از چند نفر د دهيپرس ليميبا ا اي يحضور ايبه صورت تلفن  هيترك يجو اطالعات از ده نفر پناه نيا هـا را   جـواب  نيهمـ  زي

شـك داشـتند، چـون در     يجوها در مورد جواب به سوال اول كمـ  اضافه كنم كه پناه ديبا. جويان آورده شده ي هر كدام از پناهها در زير هر سوال، پاسخ. بودم دهيقبال شن
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  ساكن ايران همجنسگرا، هوتن،
  گوگر  ساقي قهرمان و گفت

  

   

  .ساله هستم 22اي؟  هوتن عزيز، چند ساله

  .براي كارشناسي هم قبول نشدم. وق ديپلم دارمفي تحصيلي هستي؟  در چه مرحله

. اش است سال 15برادر دارم  كفقط ي. كم جمعيت )چند خواهر و برادر داري؟(كني يا كم جمعيت؟  ي پرجمعيت زندگي مي در يك خانواده

  .خودم فرزند اول هستم

  .)اصفهان( شهرستان هستيمدر شهرستان يا تهران؟ 

  .شود سال مي  يك ددارگرا هستي؟  جنس اي هم چند سال است كه پي برده

ي در يگرا جنس همجرم بودن  .1 :ند ازا ن عبارتشا ترين ولي مهم ،خيلي چيزها هستندكند؟  چه شرايطي در ايران تو را وادار به ترك ايران مي

و  .4 ها مذهبيخصوص  هبد مردم بنگاه  .3 هاگرا جنس همدرك پايين جامعه از . 2 .اند ش در نظر گرفتها كشور و مجازات سختي كه براي

  .شود ازدواج نكرد و مجرد ماندن خيلي مشكل است نمي نم ازدواج كنم و در شرايط ايران و با فرهنگ غلط مردماتو كه خوب من نمي اين

  آيا قادري گرايش جنسي خود را پنهان كني تا در آرامش و بدون نگراني از توهين و آزار ديگران زندگي كني؟

در ضمن، به چه قيمتي؟ به قيمت تباه شدن . عد از چند وقت ديدم كار مشكلي استولي ب ،كردم را كار و مدتي همين ودش ردم ميك فكر مي

رم را بگيرم ا نگاه كنم؟ تا كي بايد با ترس و لرز توي پارك دست دوست پسهن با حسرت به پسرباخيا يام؟ تا كي بايد تو عمر و روح و جسم

... هم احساس دارم، من هم حق زندگي دارم  ام، من من هم آدم باالخرهها با چشم خيس سر به بالش بگذارم؟  نم شبتوا يام؟ تا كي م تو دست

  ...ام را تخليه كنم روح و جسم خواهد ام مي آيد، من هم دل ميم فشار  به

ان كردن برابر با نابودي ولي پنه ،پنهان كنم نستمامن مدتي تو. بستگي به خود فرد داردآيا پنهان كردن گرايش جنسي، امري ممكن است؟ 

 ،ن شدم، خيلي داغاكردم نه كنترل ميي خانه و بيرون از خاتو ، من هم تو اين مدت كه خودم راچون تظاهر كار راحتي نيست .مطلق است

  .كند نمي سال دارم، باور 21گويم  ميبه هر كي  طوري كه هب

مدت زيادي (  و مادرم .دانند ام مي هاي دوستچند تا از ات اطالع دارند؟  هاي تو از گرايش جنسي يكالس هم/كاران چه تعدادي از دوستان و هم

  )ماه چيزي حدود يك ،نيست

  گرايي، چگونه است؟ جنس ي هم گرا نيستند، با تو و با مساله جنس رفتار اين دوستان، كساني كه خودشان هم

. دآوري ديده باشن هاي من چيز چندش كه تو چشم يا اين... كنند به يك جذامي نگاه مي ددارنجوري كه انگار  يك... هن به من فرق كردشا نگاه

  ...افسرده شدم ،خرد شدم ،تنها شدم ،م يواش يواش طرد شدمبعد ه
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روز  عصر يك. ..م بودا م بدترين شب زندگيوينم بگاتو ميالعمل مادرت چه بود؟  عكس. اي براي من نوشتي كه با مادرت در اين مورد حرف زده

 من هم چراغ را .ما مد داخل اتاقشب آ. ويمبگ انت خوام به مي ،مشكلي دارم چه حرفي؟ گفتم يك: ، گفتحرف دارم اش گفتم با شما دوشنبه به

 .كرد ر نميباو .غافلگير شد .ش خيلي جا خوردا اول ،ش گفتما به د، و يواش يواش موضوع رام ندها ش عذابا كه نگاه مملو از غم ،خاموش كردم

 ،گريه كردم ...ش و پا به پام اشك ريخت گريه كردا بغل يگرفت تو اسرم ر .ماه 9-8فهميدي؟ گفتم تقريبا  است چند وقت :پرسيد از من

م  بهچرا زودتر : م و گفتا ياه دوخت به چشم اش را ه و تو تاريكي نگا ،ش جدا كردا از آغوش ، بعد يكهويي سرم رام كردا نوازش ،م كردا بوس

فهميدم كه  ،ش پف كردها ياه نه ديدم چشماش سر ميز صبحا فردا صبح و تنهايي زجر كشيدي؟ نگفتي؟ چرا اين همه مدت ريختي تو خودت

فكر . جورايي قبول كرد ود گفت يكش كم براش عادي شد و مي ، ولي كمطور بود مدت همين تا يك. خوابيده وتا صبح گريه كردهشب قبل ن

ش ا به گرا جنس همي دوستان  هاي بقيه ولي من با دليل و مدرك و مقاله و تجربه ،ش كردا كاوي درست با دكتر رفتن و روان ودش كرد كه مي مي

  .دكه احتياجي به دكتر داشته باش ،نه جسمي ،و اين مساله نه بيماري روحي است دكاوي فايده ندار ثابت كردم كه روان

شده ولي به نظرم كمي بهتر از قبل  كند، ، مثل گذشته عادي برخورد ميفرقي نكردهاست؟  ادرت فرق كرده ي تو و م از آن روز به بعد آيا رابطه

طوري  وقتي اين .كم به روال عادي زندگي برگشت ولي كم ،فهميدم كه فقط خودم مي ،خاصي داشت اش يك غم ِ اول نگاه ي هفته. است

يي و دوستان گرا جنس همسواالتي در مورد  داد تا جايي كه گاهي اوقات از من فسم اعتماد به ن به ،معمولي با موضوع برخورد كرد

  .كنم ش ميا م و روشنهد مي راش ا م خيلي ريلكس و راحت جوابه من پرسد، ام مي گراي جنس هم

هنوز كه هنوزه مادرم و  ،مهد مي رات ا االن كه دارم جواب سوال .دكن م توجه مي بهتر شده و بيشتر از قبل بهبهتر شده است؟ بدتر شده است؟ 

كند،  ، خدايا اگر بفهمد حتما دق ميگفتم ساله مي اين يك يتو ش ا همه .دكردم قبول كن چون اصال و ابدا فكر نمي ،درك نكردم رانوع تفكرش 

  .است شده محرمم ا يكه كلي هم برا بل ،طور نشد اين ولي نه تنها. بيرون كند يا من را از خانه پرت مي

دولت، از تو حمايت /جامعه/توانستند گرايش تو را درك كنند، امكان اين بود كه در برابر آسيب احتمالي ماموران ي تو مي ر تو اگر خانوادهبه نظ

در برابر دولت  .دارند ان ري ما يك فرهنگ قديمي است، و مردم افكار مذهبي خاص خودشا ، چون فرهنگ جامعهنستنداتو در جامعه نميكنند؟ 

بدون چون و چرا و پرسشي مجازات  ،در حين سكس بگيرند من رااگر  ،بر فرض مثال .نداشتند اش را ، چون قدرتنستنداتو موران هم نمييا ما

خوب در چنين موقعيتي  ).بستگي به نوع سكس دارد. (گرايي شالق يا اعدام است جنس هم دانيد كه مجازات جرم ، خودتان هم حتما ميكنند مي

و  داز من حمايت كنن دنناتو چطور مي د،فكر باشن هرچقدر هم روشن گرايي خوب باشد، جنس همشان از  هر چقدر هم كه دركي من  خانواده

  كه من جرمي مرتكب نشدم؟ دنما حالي كنن پرست و انسان سواد و مرده د به يك عده آدم بينناتو ؟ آيا ميدثابت كنن ام را يگناه بي
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  راهنما

                                       
  سي در ماهواره بي ي فارسي بي شبكه

ي جالب توجه بود كه خيلي سريع توانست جاي خود را بين تماشاگران  ي شاهد يك پديدها هاي ماهواره در ماهي كه گذشت، دنياي تلويزيون

رس  شب مخاطب فارسي را در دست كند و تا نيمه وع ميهاي خود را شر سي كه از اواخر بعدازظهر برنامه بي ي فارسي بي نسخه: ايراني باز كند

ي  طرفانه ي و بيا سي نگرش حرفه بي ي بي حسن شبكه. دهد هاي گوناگون قرار مي سي و انبوهي از برنامه بي ي بي كار شبكه هاي محافظه خبر

ولوِژيك، چيزي ينه پيش كشيدن يك نظر ايدهدف سرگرم كردن تماشاگر است، : دهد ها نشان مي اين شبكه است كه خود را در ميان برنامه

: برند و همين صرف سرگرم كردن است كه شبكه را در ايران موفق كرده است شديدا از آن رنج مي) VOA(هايي مانند صداي آمريكا  كه شبكه

ي متفاوت آمده است و خيلي زود هاي شبكه را ديده بودند در شهرها و روستاها به صدا درآمدند كه چيز  كه برنامه كسانياز همان روز اول 

دولت . سي فارسي شدند بي سازي بي ها جذب سبك برنامه كنند، سركي به اين شبكه كشيدند و بيشتر آن ي كساني كه ماهواره تماشا مي همه

ي تلويزيوني  با اين شبكه كاري ايران بالفاصله بعد از شنيدن خبر آغاز به كار اين شبكه، آن را هراسناك اعالم كرده و رسما گفته شده كه هم

اي براي اين شبكه در ايران وجود  كنند، هيچ خبرنگار رسمي جرم است و در حالي كه نزديك به هفتاد خبرنگار اين شبكه در دنيا فعاليت مي

شبكه ديده شده و از آن  :ندسي را از وجود خود خالي كن بي ي بي باعث نشده تماشاگران ايراني مشهور و غيرمشهور صفحه اصال البته ندارد، كه

مشي  هاي داخلي و خارجي مجبور شوند خط هاي اين شبكه، تمام شبكه خيلي زود شاهد خواهيم بود كه به خاطر كيفيت برنامه. شود ال مياستقب

  .سي فارسي، خسته نباشيد بي كاران بي اندر ممنون از تمام دست: خود را تغيير دهند
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  ي كامال زرد در تهران يك مجله» دخت ايران« 

كه زير نظر همسر مهدي كروبي كار » انجمن اسالمي بانوان«را با امتياز  اي مجلهماهي كه گذشت، محمد قوچاني و تيم او،  ي بهمن نيمه

ويژگي اصلي مجله، كه . شود ت هفتگي منتشر مياست و به صور» ايران دخت«نام مجله . پسر مهدي كروبي منتشر كردند مسووليكند، با  مي

مجالتي  سبك خود را از ، كارمجله. شود، زرد بودن آن است منتشر مي» براي زندگي«در حقيقت چهار مجله در يك مجله است و با شعار 

آنان را شايعات تشكيل هاي  ترين مجالت جهان كه منبع اصلي نوشته زنك زردترين و خاله. كپي كرده است Sunو  !HELLOو  !OKچون 

گذارند، در همين زمان  رود كه ولنتاين خودش را كجا مي شود كه در شب ولنتاين به سراغ اوباما مي منتشر مي اي مجلهحاال در تهران . دهد مي

ي  كه يك مجلهزند و خيلي چيزهاي ديگر  كند و از پرنس هري مطلب مي ي مفصل روابط خانوادگي خاندان خميني را بحث مي در يك مقاله

ي  نامه و هفته» شرق«ي  فرهنگي چون روزنامه- اجتماعي- محمد قوچاني كه تيم او با مجالتي سياسي. دهند خواندني و جالب را شكل مي

ل به نق(نوشت كه  ، قوچانيي اولين شماره در سرمقاله. اند شوند، حاال از سر ناچاري به سراغ كار مجالت زرد آمده شناخته مي» شهروند امروز«

ناچاري ماندن در ..! .ما كجا و ايران دخت كجا و گرنه، »ايران دخت«ايم سراغ  گذارند كار سياسي اجتماعي بكنيم، آمده حاال كه نمي )مضمون

   .كند كه ديدن آن خالي از لطف نيست زنك و زرد در تهران منتشر مي ي خاله نامه كار ژورناليستي تيم قوي آقاي قوچاني، حاال يك هفته
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  كنند هاي جدي بازارگرمي مي مجله

  

و   فرهنگي كامالهاي  جان نگه داشته است و حتا سايت در حالي كه دولت ايران هرگونه حيات فرهنگي كشور را زير دستان خود در حالتي نيمه

گونه حق حياتي ندارند و چند روزنامه را قبل  چديگر هي  »كارگزاران«تري چون  هاي امروزي اند و روزنامه را هم فيلتر كرده» هفتان«هنري مانند 

را در اوج » كلك«ي  علي دهباشي كه مجله. دهند آرام دارند خود را نشان مي اند، مجالتي قوي و جدي در بازار ايران آرام از انتشار توقيف كرده

ي تخصصي  مجله» سيميا«ي  كند، سومين شماره مي ي فرهنگي كشور را منتشر ترين مجله وزين» بخارا«ي  نامه آورد و حاال با فصل آن در مي

كننـده در   ي و خيـره ا ي كامال تخصصي، كامال حرفـه  اين مجله. در پاييز هشتاد و هفت منتشر ساخت» فردريش دورنمانت«را با محوريت  تاتر

در همين حال . سفيد در صفحات سياهصفحه، مصور  270تومان در  3000ي ايراني قرار گرفته است؛ در قطع كتابي با قيمت  دستان خواننده

هنرهـاي زيبـاي     آموختگـان دانشـگاه   كه توسط دانش اي حرفهي كامال  اين مجله. هم منتشر شد» هنرمند حرفه«ي  نامه ي پاييزي فصل شماره

ر حدود دويست صفحه بـا  ي خود را در قطع خشتي، د كند، مجله دي منتشر مي كه كتاب و سي» هنرمند حرفه«شود، در كنار نشر  تهران كار مي

البتـه ايـن    .اي تجسمي به بازار عرضه كـرده اسـت  هنره/ نقاشي/ سفيد با سه قسمت عكاسي تومان، در صفحات رنگي و سياه 4500قيمت 

ور شـده  وار محص نژاد ديوانه فرهنگ كشور در زمان دولت احمدي. كند بحث مي» تبليغات«موضوع ي  دربارهنامه است و سرتاسر آن  ه ويژ  شماره

  .ش قوي و زنده استا هاي كشد و نفس است، اما هنوز نفس مي
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  اطالعات عمومي

  

  ها مهاجرت انسان

  

هاي بزرگ انساني  هاي طوالني و گروه ها شامل فاصله از يك مكان به مكاني ديگر است، بيشتر وقت  ش هر گونه حركت انسانا معناي

در دوران امروزي ما، مهاجرت به . دهد ازدحام جمعيت رخ مي و يطي، وضعيت نژادي،مهاجرت به صورت كلي به خاطر شرايط مح. شود مي

گيرد، به خاطر بردگي، قاچاق انسان و  صورت داوطلبانه از يك منطقه، كشور به منطقه يا كشوري ديگر، و به صورت غيرداوطلبانه صورت مي

  . نژادي مسايلجنگ و 

  

  

  

  

  

  

  

  ها ي مهاجرت انسان نقشه

  اي انسان ان ي دي قشهبراساس ن

  

  :شود بر مهاجرت به صورت كلي شامل مي

  .ها از يك مكان به مكاني ديگر براي كار و امور روزمره و عادي انسان  مهاجرت روزانه - 

 .مهاجرت فصلي، به خاطر شرايط آب و هوايي - 

 .هاي اقامتي موقت يا طوالني مدت مهاجرت موقت، به خاطر موقعيت - 

 .مهاجرت محلي - 

 .يا نطقهمهاجرت م - 

 .سازي كشورهاي توسعه نيافته روستا به شهر، بيشتر به خاطر تاثير صنعتي - 

 .هاي باالي زندگي در شهر يافته به خاطر هزينه ه روستا، بيشتر در كشورهاي توسعهشهر ب - 
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  .مهاجرت بين كشوري - 

  :هاي مهاجرت جريان

  .مهاجرت فصلي، مهاجرت كاري و بازگشت به خانه: يا مهاجرت دايره - 

 .مهاجرت فصلي كار، خدمات ارتش و كار در مزرعه: يا جرت دورهمها - 

از شرق آمريكا به غرب آمريكا، از چين به آسياي جنوب شرقي، از اروپا به آمريكاي شمالي، از  مثال: ي مهاجرتي هاي عمده جريان - 

 .آمريكاي جنوبي به آمريكاي مركزي

  .هاي شهري منطقه هاي روستايي به مهاجرت از منطقه: جريان روستا به شهر - 

  :هاي عام مهاجرت قانون

  .هر جريان مهاجرت يك جريان بازگشت هم خواهد داشت - 

 .ي سكونت خود دور شوند تري از محل اوليه هاي كوتاه دهند مسافت بيشتر مهاجران ترجيح مي - 

 .دهند تا در شهرها اقامت كنند كنند، ترجيح مي هاي دورتري را انتخاب مي مهاجراني كه مسافت - 

 .تمايل كمتري به مهاجرت دارند مهاجران روستايي هري نسبت بهش اكنانس - 

  .دهند ها، نشان مي ي كمتري به مهاجرت، در برابر جوان ها عالقه خانواده - 

  :علل مهاجرت

  .زيستي  اقتصادي، سياسي، فرهنگي و محيط: علل دفع كننده - 

 .زيستي  اقتصادي، سياسي، فرهنگي و محيط: علل جذب كننده - 

  .ميالدي 1980و  1970هاي  نيجريه در دهه مثال: سدها /موانع - 

  :علل دفع كننده

  نبود شغل كافي - 

 هاي كم موقعيت - 

 شرايط سخت - 

 ترس سياسي - 

 نبود بهداشت كافي - 

 مشكالت مذهبي - 

 كمبود ثروت - 
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 آور هاي مرگ بيماري - 

 هاي طبيعي بيماري - 

 بردگي - 

 آلودگي هوا - 

 وضعيت بد مسكن - 

 ها خانه صاحب - 

  كمبود امنيت - 

  :ندهعلل جذب كن

  هاي كاري موقعيت - 

 وضعيت بهتر زندگي - 

 مذهبي/ آزادي سياسي  - 

 هاي زندگي لذت - 

 تحصيالت - 

 بهداشت بهتر - 

 امنيت - 

  هاي خانوادگي ارتباط - 

  : تاثيرهاي اصلي مهاجرت

  تغيير در توزيع جمعيت - 

اي وارده به هر دو ي ديگر و تاثيره ها به يك منطقه خروج جمعيت جوان از يك كشور، و وارد شدن آن: شناسي تاثيرهاي جمعيت - 

 .بخش

 .نتايج اقتصادي - 
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  ها خاسته دل
  اي كوبه به در شيشه

 

  هايي به سمت شمال، به سمت جنوب گام
  )براي رامتين(ماهي 

. شان به يك اندازه باز چشمان. شان يك اندازه و مشكي موهاي. اندقد هم تقريبا. شوند رو مي اي با هم روبه ي كوچه دو پسر در ميانه

خيلي . ندا هر دو زيباي. اند رنگ پوشيده اي و ديگري آبي تيره به تن دارد و هر دو شلوار جين كم يكي پيراهن قهوه. شان شبيه به هم هاي لباس

هر چند لحظه نگاهي رد و بدل . گويد دومي هم همين را مي. اين پسره خيلي خوشگله: گويد مي اي پوشيده پيراهن قهوهپسري كه . زيبا

شان از هم  راه. شان نكند زده خجالت با هم فاصله دارند كه برخورد دو نگاه، قدر آناما هنوز . شان با هم يكي شده باري هم نگاهدو سه . كنند مي

هاي دو  نها صدايي كه وجود دارد صداي قدمت. شوند به هم نزديك ميذره ذره . رود و ديگري به سمت جنوب يكي به سمت شمال مي. جداست

شان خواهد  اما صدا تا ابد در ذهن ،صدا نيستند متوجه. شنوند هيچ كدام صدا را نمي. شود ي كوچه گذاشته مي الت كهنهاست كه بر آسف پسر

ميلي شديد براي هر دو . شود آخرين نگاه رد و بدل مي. رسند اي بعد به هم مي لحظه .ها خواهد گرفت ش خواب را از آنا ها پژواكو بعد ماند

  . كنند شان را پاك مي ي نمناكپيشان. اند هر دو خيلي عرق كرده. لي گرم استهوا خي. شود شان از هم دور مي هاي گام. كنند ايستادن احساس مي

. ما دونست من عاشق موي لخت اي كاش مي. عجب موهاي لختي داشت: گويد دومي هم مي. چقدر زيباتر بود. او از من بهتر بود: گويد اولي مي

بايد زيبـاتر از خـود را   . را نبينند ترسيدند تا آخر عمر يكديگر پيش از اين مي. اند زيباتر از خود را پيدا كرده اين دليل كه به. زنند هر دو لبخند مي

هـاي   هر دو شـكم . حداقل خدا رو شكر كه من زيباترين نيستم. دومي هم. كه زيبايي چقدر ترسناك است كند ميپسر اول فكر . كردند پيدا مي

امـا   ،رسـد  اين كه احمق به نظـر مـي  با : گويد ميپسر اول . خورند مي شان غبطه آورند و به حال ميشان را به ياد  ي طاس پدرانها ده و كلهبرآم

  . طوره هميشه همين: پسر دوم مي گويد. ش شدها همسر زيبايي نصيب

بر  چنان همهاي دو پسر كه  صداي گام جز هب هيچ صدايي نيست. ها در سكوت خانه. ديوارها همه آجري رنگ و رو رفته. كوچه كمي شيب دارد
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ـ . دهد ها سياه است و بوي گند مي آب جوب. ي درازي است هكوچ. شوند ميخالف هم برداشته  ها بـا پـا سـنگي درآن    خصـوص وقتـي پسـر    هب

  . شوند روند و دور مي مي بدون تعلل راه. عقب نگاه كنندگردنند و به  هيچ كدام بر نمي. ب فاصله گرفتندوقت هر دو از جو آن. انداختند

: گويـد  اولـي مـي  . انـد  چون ديگران زيادي معمولي ،خواهند با ديگران باشند هر دو نمي. دچون تنها هستن ،تر به نظر برسند معمولي دوست دارند

اي كـاش دوبـاره    :گويـد  اولـي مـي  . خوب كه بهتـر از مـن بـود    چه: كند دومي اضافه مي. دونه ممكنه بهتر از خودش رو پيدا نكنه بيچاره، نمي

مگـه  : گويـد  ي مياول ...آد من گم منو يادتون نمي گيرم و مي تو دست ميش رو محكم ا گم سالم، دست وقت مي اون: گويد دومي مي. شا ببينم

  . گذارد، دومي هم مياولي كوچه را پشت سر . رسند ي دراز مي هر دو به انتهاي كوچه .شه مگه مي. شه مي

  

  در ميان ابرها

  طفامص

  
  

كنم به هيچ چيز و همه چيزي كه هست و بود و  كنم و فكر مي ام و الاليي گوش مي روي كامپيوتر نشسته ي اتاق روبه پشت پنجره.. .الاليي

م ا و چمدان را دست بايستم. كه من بلند شوم. ست منتظر استها سال. ي اتاق منتظر است كنم به يك چمدان كه گوشه فكر مي. خواهد شد

كنم تو يادت رفته وقتي  من فكر مي. من سردم است مامان. دنيا منتظر است. هواپيما منتظر است. م را بكنم به همه چيز و بروما و پشت بگيرم

همان . همين بيست و پنج سال پيش بود. دار شده بوديد كنم شما يادتان رفته بچه بابا، من فكر مي. م داشتيا من بچه بودم چقدر دوست

حاال منفور . حاال يك پسر گي هستم. حاال بزرگ شدم. همه چيز خوب بود و من نفهم بودم و بچه بودم و هيچ خبري نبود هايي كه موقع

دار شديد؟ كه از خانه فرار كند؟ كه برود؟ كه هميشه منتظر باشد يك همه چيز  خواستيد؟ مامان، بابا، براي چي بچه من را براي چي مي. هستم

مامان . توي اتاق پر از ابرهاي غريبه است. من خيلي سردم است. اش بگيرد؟ كه برود؟ مامان من سردم است را دست شود تا چمدان آماده مي

ابر ديدي . كني، ولي بين اتاق من و تلويزيون شما يك عالمه ابر همه چيز را تيره كرده ورتر نشستي با بابا تلويزيون نگاه مي تو ده متر آن

. چراغ خاموش است. كنم از توي كامپيوتر الاليي گوش مي. لرزم من دارم مي. گذارد چيزي ببيني نمي. را ببيني گذارد پشت سرش مامان؟ نمي

داني بابا، من  داني مامان، مي منتظر كه من قدرت پيدا كنم، بلند شوم، بروم، مي. يك چمدان منتظر است. خبري نيست. پرده كشيده است

. دنيا نيامده بودم كاش به. دانم بايد نباشم، مي. دانم بايد بروم، مي. و اين چقدر سخت است. تان دارم من گي هستم و دوست. تان دارم دوست
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دار شديد؟ كه من هميشه سردم باشد؟ كه هميشه درد داشته  دار شديد؟ همين بيست و پنج سال پيش چرا بچه مامان، بابا، چرا بچه. كاش نبودم

  ...الاليي. هاي كشيده پرده. اتاق خاموش. مپيوترالاليي از كا.. .الاليي.. .باشم؟ كه

  

  نرگس و زمستان
  مرز تازه –آوا  هم/ رسول

  

  
 
  ست؟ سالم خانم زماني نيما هستم، مهيار خونه -
  .سالم نيما، آره، بيا باال -
  .مونم نه ممنون من همين جا منتظر مي -
  .زنم صبر كن االن صداش مي -

نيما خودش را توي بغل مهيار . اي طول كشيد تا مهيار خودش را به در رساند چند دقيقه. كرد ش را نگاه ميا تاب اطرافنيما با ساك ورزشي بي
  .انداخت و شروع به گريه كرد

  .كني؟ بيا بريم باال، بريم تو اتاق من ببينم چي شده نيما؟ چي شده پسر؟ چرا گريه مي -
  .كشيد و با خود به داخل برد ش راا كه منتظر جوابي از نيما باشد، دست و بدون اين

  بيا يه ليوان آب بخور بعد درست بگو ببينم چي شده؟ -
ش كرد، هنوز دسته ساك ورزشي را محكم بين ا ش را پاك كرد و ليوان را يك نفس سر كشيد، آب خنك كمي آراما هاي نيما اشك
  .دتخت نشستن ي گرفت و روي لبه اش دستمهيار آن را از . فشرد اش مي انگشتان

  .كنه دونستم اين مرديكه آخر كار خودش رو مي مهيار، زياد فرصت ندارم، بدبخت شدم، مي -
  كي پدرت؟ -
  .م، آره همون اون پدر من نيست، ناپدري -
  خب حاال مگه دوباره چه كار كرده؟ -
  گفتيم؟ م ميه كرديم يادته؟ چند روز قبل؟ يادته چي به اون روز كه داشتيم تلفني صحبت مي -
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  .آره يادمه -
  !داد هاي ما رو گوش مي دوني، اون مرديكه هم داشت حرف مي -

  .رنگ از چهره مهيار پريد
  ؟...مگه... چي؟ اما - 

   .حاال مهيار هم دست و پاي خودش را گم كرده بود
  ... خب شايد بتونيم باهاش حرف بزنيم كه -

  مهيار منو دوست داري؟: نيما دست مهيار را گرفت
  ات دارم، اين چه سواليه؟ معلومه كه دوست: گر نيما خيره شد را گرفت و به چهره جدي و نگاه پرسش شا مهيار دست

  .اما هنوز چهره نيما تغييري نكرده بود
 م م، پيشونيا دونه، كيف رو اون برام بست و داد دست مهيار من مي دونم كه اون تا سر منو باالي دار نبينه ول كن نيست، اينو مامان هم مي"

  ".اون مرديكه پيدا شه ي كنم االنه كه سر و كله م گذشت، هر لحظه فكر مي دوني چي به رو بوسيد و گفت برم، نمي
  .آميخت شان به هم مي ش را به صورت مهيار نزديك كرد، گرمي نفسا نيما صورت

  "تو هم با من مياي؟! من بايد از اينجا برم! مهيار"
  "بري يه شهر ديگه نه؟":مبهم بود، گيج گفتاش  براينيما مهيار خودش را عقب كشيد، هنوز حرف 

دوني كه چي  كنه ومي دوني اون چه كاره است هر جاي اين كشور باشم منو پيدا مي خودت خوب مي نه مهيار بايد از اين كشور بريم،"
  "شه؟ مي
  "دوني نيما تو كه مي... اما من"

  "ي اين دنيا باشم دوست دارم، مراقب خودت باشمهيار هر جا":نيما بلند شد، پشت در ايستاد و گفت
  ".اگه كاري داشتي زنگ بزن مهيار من دارم ميرم سر كار،":مادر مهيار از پشت در صدا زد

  .مهيار بلند شد، دست نيما را گرفت و او را در آغوش كشيد "چشم مامان، خداحافظ"
  .از خانه خارج شد چند ساعت بعد مهيار كاغذي را روي ميز گذاشت و به همراه نيما

كنند، جايي كه به  دار بي پروا رقص طنازانه آغاز ميهاي رو سياه  رود، جايي كه عاشقان بر چوبه آنجا كه عشق و هرزگي به يك معنا به كار مي
  دهد؟ زندگي بايد دروغ گفت و دو رو بود، ماندن چه معنا مي خاطر

  .رم جوري مي دارم، اما مجبورم به رفتن، ببخشيد كه اينتان  مامان، بابا و خواهر عزيزم با تمام وجود دوست
  دار هميشگي شما مهيار دوست

...  
  "...اگه امري نيست.. .تون راحت ست، خيال هآماد باشه خانم ويلز من به شما قول دادم، تا ده روز ديگه كار"

و پر بود، برعكس بيرون كه از سرما نفس آدم يخ  هاي براق مشكي وارد رستوران شد، ميزهاي اول همه شلوغ مرد با كت و شلوار و كفش
  .زد، داخل رستوران گرم و دلپذير بود مي

ش را در آورد و به ديوار كنار ميز آويخت، فضاي ا هاي آرام به انتهاي رستوران كه ميز هاي خالي بيشتري داشت رفت، پالتو و كت با قدم
، برف  اي و خيابان بيرون را ديدشد درهاي شيشه يي نشست كه به راحتي ميجا. شد رستوران آبي رنگ بود و موسيقي ماليمي پخش مي

  .ماليمي شروع به چرخش كرده بود
دست پر از گل پشت در ايستاده با  مرد مسني. ها كاسته بودندها از سرعت خود به خاطر لغزش چرخها به سرعت خود افزوده و ماشينپياده
  .اي را به حكم شال گردن بسته بود، صورت از سرما قرمز شده بود كرد، تكه پارچه ه ميبه جمع شاد داخل رستوران نگا. ..بود

 .در را هل داد و وارد شد فروش مرد گل. اي كرد و او را خواند مرد دوباره اشاره .ا دست فراخواندهمه را از نظر گذراند تا به مرد رسيد، مرد او را ب
  .ا خوانده بود نزديك شدهاي سريع خود را به مردي كه او ر با گام

  . ده بود، پيشخدمت نزديك شدها دور ميز پيچي عطر گل
  "...خودم خواستم بياد... اوه نه":به مرد خيره شد و مرد لبخندي زد و گفت
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  .و از ميز دور شد پيشخدمت به اطاعت سري تكان داد
  "تون بدم؟ از كدوم به"-
  ".ما ها رو ميخواهم، من عاشق نرگس نرگس ي همه"-

ها او را به  ها خيره شد، عطر نرگس مرد به گل. از رستوران بيرون آمد ي ميز گذاشت، پول را گرفت وها  را جدا كرد و رونرگس فروش گل
  گذشته برد؛

بود اما هوا آفتابي ... رفت كه جز پيراهن چيزي نپوشيده بود تربود، خودش را پوشانده بود و كنار پسري راه مي در خيابان بودند، مرد جوان
  .سرماي اواخر پاييز به خوبي خود نمايي مي كرد

  "نيما تو سردت نيست؟":مرد گفت
  ".كنم رن من تازه ناز آغاز مي نه مهيارم، من مثل اين نرگس ها هستم، وقتي همه گل ها به خواب مي"-
  "خرم تو تا هميشه ناز كن و من تا هميشه ناز مي"-
...  

ش از قطرات اشكي كه براي ا هاي خراشيد، چشم ش را ميا كرد، با بغضي كه گلوي ها نگاه مي خيره به نرگسدوباره به رستوران برگشته بود و 
  .سوخت جنگيد، مي فوران مي

هاي  نسته بودند توي محلهاتازه با هزار بدبختي و بعد يه دنيا بالتكليفي و سردرگمي باالخره توي يه كشورپذرفته شدند؛ خيلي از زماني كه تو
كردند كه صداي  مهيار گذاشته بود و با هم  رازونياز مي ي سر شب بود و نيما سرش را روي سينه .گذشت اتاق اجاره كنند، نمي يكشهر پايين 

سوزاند، در شكسته شد و چند مرد ريختند توي اتاق، شروع  اي آتش بود كه پرده سفيد را مي شعله ؛شكستن شيشه همه چيز را به هم ريخت
مهيار فريادي زد و به طرف  اي به سر نيما خورد و نقش زمين شد، ضربه ،زد ادن و زدن آن دو، مهيار نيما را فرياد ميكردند به فحش د

  ...شان حمله كرد اما يكي
شش  آن اتاق هنوز فريادهاي نيما نيماي مهيار را به ياد دارد،. ش را باز كرد كه روي تخت بيمارستان بدون حركت خوابيده بودا وقتي چشمان 

  ....جسدي پيدا نشده نددانست دانست،  فقط مي كس چيزي نمي ماه بعد كه از بيمارستان بيرون آمد، نيمايي نبود، به آن خانه برگشت اما هيچ
ك شد، شايد يك خاطره، ي اي آب نوشيد، بدنش از يادآوري آن روزها مي لرزيد، بارها خواست به ايران برگردد، اما چيزي مانع مي مهيار جرعه

  .اي ديگر نوشيد عطر افشاني مي كردند، جرعه محابا بيها  نرگس..  .عشق
  .پيشخدمت غذاي مهيار را روي ميز گذاشت

  ... ممنون"-
  "نيما خودتي؟! نيما -
  "!مهيار"-

  .ش ايستاده بود خيره شده بودا روي ش در چشمان مردي كه روبها چشمان .مهيار بلند شد
  "!ين كشور لعنتي رو دنبال تو گشتمپسر من تمام ا ...كني جا چه كار مي تو اين"-
  "...من.. .واي مهيار... اون روز... من"-

ديدند، مدتي به هم خيره ماندند، مهيار خودش را در آغوش نيما انداخت، گرماي پيكرش او را  هاي يكديگر را به وضوح ميگذر زمان در چهره
زدند، فقط اشك بود كه از چشمان آن دو  نيما و  مهيار حرفي نمي . كردند ه را نگاه ميچند نفري  با تعجب اين صحن در خود ذوب مي كرد،
  .زد ها را دور مي سرازير بود و لبخند آن
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 انديشه
  دبير بخش حميد پرنيان

  

  نقد آناليسم
  ابرشلوارپوش      / ماني 

  

  

 ي هاي منحوس نفوذيافته يكي از ريشه به عنوان) مقعدگرا( متن زير رويكردي انتقادي نسبت به تفكر اناليسم

هاي فكري و  بر نگره حتاآور آن  ي مردانه و تاثيرگذاري ياسخواه جنس هم ي نهاد مردساالري و هتروسكسيسم بر بدنه

  .گرايي است جنس طلب هم برابري فعاالنمبارزاتي بخشي از جريانات 

مناسبات اناليستي،  گرايي نام گرفته، جنس بيات غنايي هماين نوشته با مرور كوتاه بر ادبيات فارسي كه به اشتباه اد

روابطي كه در آن يك  گيرد، جنسي را در اين متون به پرسش مي روابط هم ي طبقاتي و ظالمانه نابرابر، هموفوبيك،

 اش، گرايي به سوراخ مقعدي جنس هاي مردساالرانه از هم طرف رابطه ناديده گرفته شده، صدايي ندارد و برحسب تعريف

محوري از   گيرد و اساسا جزو تعريف نرينه طرف ديگر داراي صدا است آلتي بر مقعد نمي رود، آلت مردي فرو مي

گرا است  جنس گيري ارزش ارگاسميك و طبيعي آلت جنسي مرد هم اين نوشته خواهان بازپس ...گرايي نيست جنس هم

. كند شناختي را نقد مي ساالري از اين عضو زيست نرينهكه با خواست مردساالري حذف شده كه ضمنا كاركرد ابزاري 

اين نوشته خواهان لغو تبعيت از الگوي مردساالرانه و هتروسكسيست و فروپاشي نظم آهنين مردساالري است، دو 

 داند و به روابط حاكم بر كامل و برابر مي ي تاپ را الگويي اناليستي و ناكافي از يك رابطه/بات مفعول،/قطبي فاعل

پيشنهاد بازخواني متون را با نگرش . ..كند ابي سايبرنتيكي اعتراض ميي هاي دوست هاي تحكيم شده در سايت نقش

امكان ايجاد . داند ي مقعدي فرويدي را با اين انگاره قابل ترديد و حذف مي برابر و كويير دارد و تئوري اناليسيتي مرحله

به انتخاب در  .داند و پايداري بدون به دور انداختن تفكر اناليستي ميسر نميهاي جديد در رابطه را بر مبناي برابري  راه

پردازد كه توسط يكي از  مي )frot( نگرد و در پايان به مفهومي به عنوان فرات امري انقالبي مي ي رابطه به مثابه
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 عنوان يك پراتيك وفرات به  .افراطي سكس مقعدي طرح شده ي مدني گي در آمريكا در واكنش به سيطره فعاالن

  .غالب مقعدي مطرح است ي ي آلترناتيو و مناسب در برابر سكسواليته يك سكسواليته

چاپ شده در مجله ]» ...تصعيدزدايي از سوراخ ك«؛ ي دوست گرامي حميد پرنيان اين نوشتاري است با تاثير از نوشته

. نوشته شده بود) 39( زاده در چراغ شماره بك سليميي آرشام پارسي با با ، كه در نقد و واكنش به مصاحبه)[40( چراغ

 .ها نيز قابل خواندن است اين نوشته با وجود اعالم مواضع نسبت به اين متون، مستقل از آن

  )ابرشلوارپوش(ماني ارداوير

  

 عمل مستقيم

هاي  كه گاه معضالت و پيچيدگي ستو مشكالت بيروني ا مسايلگرا و به طور كلي كويير به قدري درگير  جنس هم )مبارزات(اكتيويسم 

انكاري را  توانند گاه تاثيرات غيرقابل عوامل مهيب بيروني هستند كه مي...) هتروسكسيم و هموفوبيا،( مردساالري. كند اش را فراموش مي دروني

  .نده باشدهاي اقليتي جنسي بگذارند و ممكن است خودآگاه جنبش از آن غافل ما ي تفكر و استدالل جنبش هم بر نحوه

كه همه و  …نگري و سلسله مراتب ،)خودخواهانه( ديدگاه ايگويسيتي نگري، مطلق حذف ديگري، ،)زور( شيفتگي دستيابي به جايگاه قدرت

 ]هاي اثباتي هستند اگرچه هنوز اكثرا جنبش[هاي جنسي  هاي اقليت همه از خصوصيات ايگوي پيدا و ناپيداي مردساالري است و جنبش

ود را از آفات نابرابري مردساالري و نامردمي منزه نگه دارند و خالق و شورانگيز در جهت احترام و برابري انساني در زيست محيط بايست خ مي

مراتب  عملي مستقيم و مستقل از قدرتمداري و سلسله .نابرابري و استبداد يورش برد هاي فنا و و به هسته .درون و برون رو به جلو حركت كنند

  .اند عدالتي ودخواهي كه همگي از دستاوردهاي مردساالري و بينگري و خ

بايد بدون مالحظه  .ي استخواه جنس هم ي نهاد هاي تاريخي بر پيكيره انالسيم به عنوان يكي از دستاوردهاي مردساالري و هموفوبيا، از آفت

  . از مراكز قدرت و سركوب بر اين فرمان شوم مردساالري تاخت

  ) Analism( اناليسم

نمودي  )مقعدگرايي( اناليسم .است) مردانه( گرايي جنس ي هم هاي دروني و بروني اعمال شده بر پيكره ريابيكي از نابر ،)مقعدگرايي( اناليسم

ساالري در درون  انالسيم تفكري هتروسكسيستي و نرينه .ي مردساالري به اركان زيست انساني است بارز از نفوذ تارهاي گسترش يابنده

  .گراي مردانه است جنس اعات هماجتم

 گرايي است بر متعلق به دگرجنس چه آن الگوهاي جنسي و هر حتا برتري دادن رفتار، كردار، بدن، خواست و[مقعدگرايي همانند هتروسكسيم 

بر  قايلتبعيض ( كسيسمو س) نژادپرستي( هموفوبيا، راسيسم ،]گرايي بر ديگران و در يك كالم برتري نهاد دگرجنس) كويير و(گرايي  جنس هم

ي قانوني و كامل و استاندارد براي روابط  اي است كه تنها رابطه مقعدگرايي رابطه .مبتني بر نگاه اعمال نابرابري و تبعيض است ...و )جنسيت

جو و مردساالر و اعمال  اي برساخته از تفكر سلطه اناليسم رابطه .داند گرايي مردانه را دخول آلت مردانه بر سوراخ مقعدي مي جنس جنسي هم

محور  گر نرينه ي زيست جنسي متفاوت و رفتارهاي جنسي ناهماهنگ با نظام سلطه ي مردمداري تاريخي از نحوه قدرت و بازتوليد كينه توزانه

در غير اين صورت  د،دان گرايي مردانه را فقط مشروط بر دخول آلت مردي در سوراخ مقعد مي جنس ي هم رابطه )اناليست( ديدگاه مقعدگرا .است
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ها  نيست و آن قايلجنسي مرد با مرد ارزش /ي جسمي هاي ديگري از رابطه ديدگاه مقعدگرا براي صورت. معنايي ندارد) مردانه( گرايي جنس هم

  .داند را رسمي و اصيل نمي

  .ها در رابطه است تفكر اناليستي خواهان حذف خصوصيات بيولوژيكي مردانه در يكي از بدن

رواني يك قطب /كند كه طرفين در رابطه محكوم به پذيرش جسماني تزلزل ناپديري را تعريف مي ي دو قطبي محكم و رابطه وع تفكر،اين ن

انگيزي يك شريك را از  ي تفكر به طرز حيرت اين شيوه. دنفاصل اين دو قطب ميسر بدان در حد را تغيير و تحركي اين كهبدون  آن هستند،

 اين كهجالب  .داند كه در مقعدش آلت مردي فرو رفته باشد گرا را تنها كسي مي جنس هم .كند يي مردانه حذف ميگرا جنس ي هم رابطه

چون سوراخ مقعدي او دست نخورده باقي مانده و  ،گرايي بيرون باشد جنس ي هم تواند از دايره مي ،كند ش را فرو ميا زمان فردي كه آلت هم

برداري در  و بهره تمتعدر مواقع ! زمان در رابطه هست و نيست پس او هم اش استفاده جنسي كرده است، مردانهگذشته از اين امر از آلت جنسي 

گراي  جنس مرد هم) اناليست( در تفكر مقعدگرا. شود ي مردساالرانه از آن خارج مي و در صورت لزوم فرصت طلبانه ،گرايي داخل جنس هم نهاد

اين تفكر از بنياد از مردساالري دفاع  .است )اش آلت جنسي(اش  ه فراموشي كاركرد يك عضو بيولوژيكيواقع محكوم ب در واقعي و راستين،

 گرايي مردانه از يك طرف بايد ساقط شود تا به ساحت مردي در كانتكس جنس ي هم دهد كه مردانگي در رابطه كند و اساسا توضيح مي مي

يعني با  ،گرايي مردانه را توضيح دهد جنس تواند وجود هم از اين طريق است كه مردساالري مي تنها .اي وارد نكند مردساالرانه آن خدشه )متن(

سازد كه تفكر اعمال زور و نابرابري را در جوامع  نمادي مي به عنوان ابزاري كه مردساالري با تكيه بر آن،! ناكار كردن آلت تناسلي مردي

  !!رمت شكني شوداز اين نره نبايد ح. كند ريزي مي انساني پايه

و ) هموفوبيك( گرايي هتروسكسيست اين اجتماعات اكثرا در درون دگرجنس .هاي رهايي بخش به آگاهي بيشتر و بيشتر نياز دارند جنبش

ي پس هرگز مصون نيستند و بايد مجهز به نگاه خودنگر و آگاهي رهايي بخش دايم ،يابند پرورش مي.) ..جامعه و مدرسه، خانواده،(مردساالر 

  .حمله به مردساالري و شكستن ساختارهاي القايي آن در داخل جنبش است هاي جنسي، هاي اقليت يكي از ضروريات جنبش .باشند

خواهد زنان را به عنوان رقباي جنسي مردان  خواست مردساالري است و مي ،گرايي مردانه جنس هم )ستيزي و تنفر از زن زن(ي  كليشه

بندي و تعريف  اين نوع دسته .است نگري و دوري از هر گونه تنوع و تساهلي مردمداري خواهان يكسان. ندگرا معرفي و تلقي ك جنس هم

آغوشي  بايد طرد و تكفير شود و بر لزوم هم ،ي در جدال و جنگ استدايمگرا از زن بيزار و با او به عنوان رغيبي  جنس هم كه مرد مردساالرانه

ي و مخوف زنان دايممردساالري دشمن  .تاكيد شود ي منافع مشترك بسيار هاي اقليت جنسي به واسطه هاي زنان با جنبش و پشتيباني جنبش

  .ها حركتي به سوي انسانيت است پيماني و رفاقت اين جنبش پس هم .گرايي مردانه است جنس هاي جنسي از جمله هم اقليت و

بينانه به اين معنا  خوش( .مرد ناتوان است-جنسي مرد/ي جسمي ور رابطهاز تص بودن، بينانه مردانه در صورت خوش خواه جنس يك ذهن ناهم

گرا نداشته  به غير از روابط دگرجنس ي هاي مردساالرانه و هتروسكسيستي درك روشني از رابطه اما در حضور آموزه ،كه هموفوبيك نباشد

  ).باشد

به   عيكه به عنوان يكي از ابزارهاي تطم ،جريان غالب وجود دارداز لزبينسم به مدد مردساالري تنها يك تصوير سطحي و كنترل شده در 

هاي مردساختار را به چالش  اگر زنان بخواهند نهاد و خواست و!... و بس) ي زنان عريان معاشقه –تصاوير پورنوگرافيك . (گيرد مي شكار

  .شوند به سرعت نفي و ناديده گرفته مي بكشند،
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ي مردساالرانه  مدارانه ناشي از القاء و خواست قدرت .سان ساز است يم بندي كامال هتروسكسيستي و هميك نوع تقس بات،/بندي تاپ تقسيم

  .بندي و جداسازي ساختاري از نتايج اناليسم است اين طبقه .است

اين نگرش در  .شود جنس ساخته شده و تبليغ مي دو هم اي براي ايفاي نقش جنسي انگارانه با نگرش ساده) بات/تاپ( مفعول/دو قطبي فاعل

 .فرودستي بوده است/نرماتيو و نابرابر و واجد ديدگاه فرادستي/گذار در گفتمان ارزش ها، هاي جنسي در طي قرن تاريخ سركوب اقليت

انگاري  ادهگذاري و س كه همواره همراه با نابرابري و ارزش ،گراي مردانه است جنس ي هم غالب در جامعه يكي از تفكرات ،)مقعدگرايي( اناليسم

  .شود ي بقا يافته است و تحكيم مي سيستم هترونورماتيو توليد، پشتيباني و ادامه

مربوط به  مسايلاز  كه به غني بودن) نثر و نظم متون( اگر به روابط و مناسبات اجتماعي و فرهنگي حاكم بر ادبيات كالسيك فارسي

اناليستي و به عبارتي،  توانيم تفكر غالب مردساالرانه هتروسكسيستي، وضوح مي به ،گرايي معروف شده، با نگاه انتقادي كويير بنگريم جنس هم

  .گرايي مردانه رديابي كنيم جنس از بدن يك مرد را در رابطه جنسي هم )نه لزوما در مفهوم و كاربرد مردساالرانه آن( طرح تاريخي لغو مردانگي

  !گرايي؛ سرشار از اناليسم جنس ادبيات فارسي فاقد هم

م تاريخي، سهاي زيستي مردساالرانه و هتروسكسي گرايي منتسب به ادبيات فارسي كالسيك تحت آلودگي جنس ي تنومند ادبيات غني هم تنه

  .ندارد انهخواه جنس انساني هم هاي زنده و پربار زيادي از ادراك مترقيانه وبرابر و شاخ و برگ

ي به  در زمينه) و البته بالفاصله جمع آوري شده از بازار كتاب( ي چاپ شده نها نمونهپژوهش دكتر شميسا ت "شاهدبازي در ادبيات فارسي"

با توجه به  .كتاب تحقيقي اديبانه و البته بسيار جسورانه و قابل ستايش است .در داخل ايران بود گرايي در ادبيات فارسي جنس اصطالح هم

شد و  ب در اشعار و متون فارسي، فقدان پرداخت به اين موضوع به شدت حس ميطل جنس توجه به روابط هم ،ميزان و حجم غير قابل تصور

ادبيات غنايي  ": د كهكن ميشميسا بر اين نكته تاكيد . هاي به عمل آمده در اين زمينه است اي از بررسي اين كار در واقع بخش بسيار خالصه

  . مفيد است) ادبي،جامعه شناسي،تاريخي(هايي است كه به جهاتي  پژوهش اين كتاب يكي از".گرايي است جنس فارسي به يك اعتبار ادبيات هم

 .ي نگاه بعضا هموفوبيك و هتروسكسيستي شميسا موضوعي است كه در مقال ديگر بايد به آن پرداخت ي كتاب و بررسي شيوه بحث درباره

و نفي  ي اقليت جنسي در جهت غناي درك درست از مقوله ...شناسي و روان ،جامعه شناسي ،ادبي) كوييرخواني( اساسا بازخواني كويير متون

  . هاي عدالت طلب اقليت جنسي است هموفوبيا از ضروريات جنبش

دهد ادبيات فارسي  هايي است كه نشان مي واجد مطالب بسيار مستدل و فاكت )شايد برخالف قصد پژوهشگر(اين پژوهش  ،در هر صورت

گذاري  نگري است و داراي نوعي ارزش ري و يكسويهش مملو از نابرابا مناسبات  .جنسان دارد روابط همگرانه به  چقدر نگاه نابرابر و سركوب

ش را بر مناسبات و روابط انساني تكرار و بازتوليد ا مخوف مردساالرانه با تمام خصوصيات سركوب و تحقير است كه با قدرت تمام استيالي

 .ولوژيك استيايد ،دكن ميهمان مناسبات تبعيت  بندي شده و از مردساالري قابو چون در قالب سيستم  ،است تك صدا .دكن مي

صداهاي متفاوت را حذف و لغو كرده است و در . همراه است. ..گرا و جنس است و با تحقير زن و هم) phallogocentric(محور  كالم نرينه

ي مبتني بر عقل و عشق  آزاد و دوطرفه اش يعني انتخاب برابر، يگرايي در معناي انسان جنس از هم به هيچ وجه تصويري روشني ،يك كالم

  .دهد ن بالغ و كامل و مختار ارايه نميبين دو انسا

  :مي نويسد "شاهدبازي در ادبيات فارسي"دكتر شميسا در فصل اول كتاب 
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  :مختلف مطرح شدههاي مختلف به اسم و اصطالحات  نظربازي و عشق مرد به مرد در طول تاريخ از ديدگاه ي سابقه"

  .اند گفته ...اي و ابنه رخ، ساده ساده، پسر، ريش، نوخط، بي مخنث، كودك، مفعول، منظور، مابون، شاهد، امرد، معشوق،: به شخص مفعول

  .اند گفته ...موزون و باز، بچه پرست، صورت پرست، جمال غالمباره، به شخص فاعل،

  ". برخي مثبت و معنوي و برخي باز منفي و زشت .را دارند هر كدام از اين كلمات به هر حال بار خاص خود

 معنايي عملي واحدتمايز خوفناك بار ارزشي كلماتي با  در چيست؟ "جمال پرست و بچه باز"يا  "معشوق و مخنث"يا  "ابنه اي وشاهد "فرق 

  نشان از چه دارد؟) ذهني ي ويك انگاره( در يك فرهنگ

در  .دكن ميهايي مختلف و بسته به اقتضاها توجيه  ش را در موقعيتا ها و نيازهاي طلبي فرصت ،كار پنهان و چند چهره و گر يك فرهنگ توجيه

تحقير و عدم  ،ي اول در واژگاني كه به شخص مفعول منتسب است نوعي فرودستي خوب در وهله .يما مفعول مواجه/بندي فاعل جا با تقسيم اين

  .شود ميمالحظه  )فرهنگ معين نوعي بيماري خارش در مقعد توصيف شده ابنه در( رشديافتگي و نارسي و بيماري

اين مرد صداي شنيده  .او عقل و حكمت دارد ساده و نوخط و كودك نيست .پرست و شاهدباز و عاقل است صورت !عاشق است شخص فاعل،

ره در جايگاه فاليكي به عنوان نظم نمادين قدرت او از ن .ي دست مردساالري است و غالب در ادبيات فارسي است چون در واقع پرورده شده

  .دكن ميمردساالري پاسداري 

نابرابري و ستم و استثمار در روابط  ي كلماتي مانند شاهدبازي كه درگذريم، هاي توجيهي در مورد عشق آسماني و مختصات عارفانه از افسانه

به طور عمومي عاشق كودكان ) عاشقان( بازها بچه لوطي ها، عار شاهدباز،در اين اش .جنسي در شعر قرون گذشته فارسي كامال هويدا است هم

فرادستي و فرودستي و  ،اين روابط مبتني بر اختالف طبقاتي. شدند مي) معشوقان( ها اي ابنه بردگان و زيردستان، غالمان، ،)نوخط ها( نوبالغ

  .هاي مردساالرانه بوده است جويي و حفظ ارزش ينوعي برتر

كه در آن دوران خريد و فروش برده و بنده  چرا .معشوق بنده نوع ديگر معشوق مذكر است " :شميسا مي نويسد .توجه كنيم "معشوق بنده" حبه اصطال

ي اوست تسليم اين معشوق در مقابل عاشق كه خدا .ي ارباب رعيت است جا رابطه در اين .كنيران وغالمان متعدد داشتند امر متداولي بوده بنابر اين افراد متعين،

  .محض مي باشد

) ريش(شوند و سبزه عذار  اند و هنوز كودك محسوب مي يعني غالمان كم سن و سال زيبارويي كه در عنفوان جواني .ريدكان بهترين نوع معشوق بنده هستند... 

  .ندارند

  ".ريدكان زياد استفاده شده است ي در ادبيات سبك خراساني از كلمه

كامل رشد نكرده و يك كودك  جنسي مردانه در ادبيات فارسي به سن بلوغ كامل نرسيده، آل روابط هم معشوق ايدهشويم  كم متوجه مي كم

  گر پدوفيلي نيست؟  آيا اين يك ادبيات توصيف .است

آورد و  لي سرانجام ريش در ميخست بي خط و به اصطالح ريش ندارد وت، نيكي از مضامين شعر فارسي در ارتباط با معشوق مذكر اين است كه معشوق كودك اس

  .)اين برخالف نظر افالتون بود كه معتقد بود معشوق بايد بالغ و قادر به فكر باشد( .خورد ازاين زمان به بعد به درد نمي

  .مي نگريستي مريد و مرادي و شاگردي و استادي است و معشوق به چشم مربي به عاشق  ي عاشق و معشوق رابطه رابطه :دهد كه شميسا ادامه مي

  .گاهي عاشق حكم پدر معشوق را دارد

را ايفا ) مخنث-مفعول- معشوق( آلت مردي ي حكم مراد و راه بلد پذيرنده) شاهدباز-فاعل-عاشق(آلت مردي  ي پس در اين متون فروكننده
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 !سي كه مقعدش پذيراي آلت عاشقك(مفعول .شود ميمورد نظر بازي است و غر زده  .شود ميانتخاب  همواره معشوق ...شاه و غالم .دكن مي

  .كردن ندارد حق نگاهحتا )است

رساني جنگي و جنسي به فاعالن دور افتاده از زن و زندگي به كار گرفته  براي خدمات) معشوق اميرجنگاور/ريكترك لش( برخي از مفعوالن

فقط بايد ) معشوق(مفعول  ...داراي صدا است) فاعل (چون اساسا راوي شعر فارسي  .بودند) مفعول( بايد معشوق صاحبان مشاغل هم .شدند مي

شاهد باز است و همين در اين متون  عاشق، آلت شاه، ي كننده او دريافت .ميل و نظرش مهم نيست ش،ا احساسات .انتخاب شود و صدايي ندارد

  .دكن مياكتفا 

  او ريختم ي در اشكنبه خون خود چون شير/دوش در صحرا به چوپان امردي آويختم

اگر غير از اين بود اكنون  .بود اگر احتماال قضيه برعكس بود شاعر بر اساس استاندارهاي مردساالرانه باز هم مجبور به وارونگي حقيقت مي

  .شد چون وجود نداشت خوانده نمي

سيستم نابرابري مسلط و متجاوزي است كه بر اساس  ،صداي گروه غالب دوستي شنيده شده در اين اشعار، جنس در هر صورت صداي هم

در چنين  .مردساالري مطلقا همه چيز را در كنترل دارد .دكن ميسلب ) درگير در آن ماجرا( د و حق انتخاب را از ديگريكن مياعمال قدرت 

فكري  ايدقت كنيم محتو .سخنگوست .نجاتگر است .حكيم است ،دانا است ،توانگر است ،عاقل است رهبر است .فاعل است كانتكسي عاشق،

تفكر داشتن  ي مفعول اجازه/اين ديدگاه به معشوق .ريشه در مردساالري و هتروسكسيم دارد مفعول/معشوق- فاعل/سيستم دو قطبي عاشق

  .اي فرمانبردار باشد مفعول بايد برده .نمي گذارد صدايي از او به گوش برسد .دهد اجازه انتخاب نمي .دهد نمي

بنابراين اساسا عاشق در اين سيستم  .آلت جنسي بر سوراخ مقعدي معشوق است ي روكنندهعاشق در اين متون و دستگاه فكري همان ف

  .شود ميش در اين اشعار شنيده ا مردساالر صدا دارد و صداي ي پس در جامعه ،د نباشدتوان مينيست يا  گرا جنس هم

مفعول /فاعل هر صدايي كه بخواهد اين دوقطبي اساسا .خاموش است )مفعول( صداي معشوق ي فاشيستي، در چنين وضعيت ارزشگذاري شده

 ي هر نوع نگرش و عملي كه نظم نمادين مردساخته را برهم بزند و درك مردساالري را از مقوله .شنيدني نيست ،جانبه را بشكند يك

  .محكوم به سركوب و حذف است ،بر هم بريزد و خواب او را آشفته كند گرايي جنس هم

د آلت مردي را توان ميعاشقي ن .دهد هاي جديد از رابطه را در اين متون نمي ي ساختن فرم ي دوقطبي مردساخته اجازهساختار مطلق و ديكتاتور

و چنين چيزي مطلقا مورد پذيرش پدرساالري و قوانين  شود ميدر مقعدش پذيرا باشد چرا كه مفهوم مرد از منظر مردساالري دچار فروريزي 

 .نيستمردساخته نابرابر آن 

د كن مياستفاده ءها سو از آن ،گيرد عشقي باشند را ناديده مي/جسماني ي هايي كه بايد شريك يك رابطه دبيات كالسيك فارسي نيمي از انسانا

تر از  جايگاه اجتماعي مخنثان در اين كانتكس بسيار بسيار وخيم )وضعيتي كه عينا در مورد زنان اتفاق افتاده است( .راند شان مي و به حاشيه

  .گيرد زنان قرار مي

 ،دكن ميمناظره برقرار  )فاعل(با زناكار ) فاعل( در اين سيستم لواط كار .زند گذار نابرابر اناليستي موج مي در متون كالسيك فارسي نگاه ارزش

  :نويسد دكتر شميسا مي .خيزد يي دارد و تازه از خود به دفاع برمييعني صدا

اين  .كوشد تا كار خود را بر ديگري ترجيح دهد باز است كه در آن هر يك مي باز و زن ي كه بين بچها ه شده درباره مناظرهدر مقامات حميدي داستان مستقلي نوشت
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كوشد اين انحراف جنسي خود را بر ميل طبيعي  به نحوي كه الطي مي .هجري رايج و علني بوده است6دهد كه شاهدبازي تا چه حدي در قرن  مناظره نشان مي

  .يح دهدبشري ترج

جويي در ادبيات  اين نوع كام .غالم امردي است/اش برمقعد نوكر ي آلت مردي يعني فروكننده ،نگر آناليستي شاه فاعل است ساختار مطلق در

ا با مرد به مرد ررويكرد واقعي و اصيل عشق  گذاري هترونرماتيو در ادبيات فارسي، نابرابري و جبريت و ارزش .فارسي از پيش تعيين شده است

شاعر در شعر فارسي در داخل اين سيستم به نفع برقراري همان مناسبات اجباري مردساالرانه هتروسكسيستي  .دكن ميرو  هبترديد و طرد رو

ري پردازي دروغين براي برقراري نظم مردساال خيال .دكن ميچه بسا بيشتر واقعيت اتفاق افتاده را ناديده گرفته و يا تخريب و واسازي  نابرابر،

 اش در شعر قرون گذشته مشوش، جنس تصوير عشق مرد به هم. شود ميتبعات نوشتار خطرناك بوده و به شدت از آن پاسداري  .واجب بوده

  .پذير و دروغين است آسيب

كم سن و  به پسركي ي شاهدبازي نسبت با مرد و نه لزوما توصيف كشش جنسي برانگيخته شده ي جنسي نسبتا برابر مرد هاي رابطه نمونه

   .هاي كمي در ادبيات فارسي هستند اش، نمونه هاي زنانه و آسيب پذيري سال با زيبايي

هاي از شكستن دو  نويسد كه نشانه سروده و حكايتي مي د كه البته نه به زبان فارسي كه به عربي شعر ميكن ميدكتر شميسا به ابونواس اشاره 

   :رسد ميماند و غيرانساني به پايان  بته نافرجام باقي مينظام اناليستي دارد كه ال ي شده قطبي فيكس

خوش قامت و شوخ  ي رسيد كه در آن راهبي زيبا،ا هنويسد موقعي كه ابونواس از عراق به قصد خراسان حركت كرد به صومع ي خود مي ابودلف در سفرنامه "

راهب تقاضاي او را پذيرفت  .ها، ابونواس از او خواست كه با هم جماع كنند م و نوشيدنيپس از صرف شا .ابونواس را دعوت كرده از او پذيرايي نمود سكونت داشت،

ابونواس از عمل برآشفت و سرانجام او را به جرم عهدشكني كشت و بر  .او را از انجام عمل بازداشت و چون خود از ابونواس كام گرفت و نوبت به خودش رسيد،

  ".شود كند و حاضر به نكاح نمي چه او با مردم ازدواج مي راهب منصفانه رفتار نكرد :كه ن اينديوار صومعه شعري عربي نوشت به مضمو

طرفه دست كم در مورد شخص ابونواس گيري دو اما حاكي از پذيرفتن كام .كه اين حكايت چقدر واقعي يا خيال پردازي است روشن نيست اين

با  .اي هزاريك شبي است به قتل برساند از دسته كشتارهاي افسانه )موقت( دليل پا ندادنبه  د كسي راتوان ميكه يك شاعر  اما اين. شاعر است

و يه او پيشنهاد سكس  شود مياش تحريك  ابونواس با ديدن كشيش جذاب ميل جنسي .يمكن ميتر به اتفاقي كه افتاده نگاه  ديدي انساني

، طبيعي است شود ميآلت مردي راهب سكسي  ي ابتدا ابونواس پذيرنده. يرندگ گيري دوطرفه مي تصميم به كام طي توافقي با راهب .دهد مي

آن هم در مقام  ي جنسي مجدد سي اش فرو خفته و رغبتي به رابطهو تا مدتي ميل جن رسد ميد به ارگاسم كن ميگيري  وقتي راهب كام

ني يك احتماال به لحاظ روا .)قعدي نسبت به لذت آلتيآن هم با توجه به تفاوت لذت جنسي م(آلت مردي ابونواس نداشته است  ي پذيرنده

كه جزييات چه بوده مشخص نيست اما در هر صورت  اين .در راهب ايجاد شده است هم در اين بين نسبت به موقعيت) موقت( تدافعي زني پس

چه بسا  )و ديگر اشكال اروتيسم بدني شان هاي مردانه مثال مالش آلت(دانستد  را ميسر مي زمان دوطرفه گيري هم ها امكان كام اگر آن

  !آمد عهدشكني و قتلي هم به وجود نمي

  پندارد؟  يي را زنانه نميگرا جنس مردساالري هم .اصال خبري نيست!! گرايي جنس جنسي زنان در اين ادبيات غنايي هم از روابط هم

شميسا . ..نگر است سويه صدايي و يك تك .گيرد بي شكل ميجنسي در ادبيات كالسيك فارسي در گفتمان اربا روابط هم توجه داشته باشيم

اين متون بايد با خوانش كويير بازخواني شود تا نكات متعددي با  ي كليه .آوري كرده خود جمع ي محققانه و هاي بسياري را با ديد اديبانه نهنمو

  .حات و چفت و بسط متون كهن چندان درخشان نيستهاي هرچند اندك دكتر شميسا در توضي تحليل .استخراج شود ها آنفهم كويير از 
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شناسي مورد نقد قرار  هاي جنسي بايد با ديد آسيب اقليت گرايي و جنس هم ي اكثر روشنفكران و هنرمندان از مقوله فهم انتزاعي ،به هر حال

گرايي به عنوان يك  جنس ز پذيرش همطلب ايراني به طور هيستيريك ا به اصطالح روشنفكري و آزادي ي ازجامعه اي بخشي عمده. بگيرد

گرا  جنس درباره ادبيات كوييري فكر كنند و يا مثال در مورد احتمال هم اين كهچه برسد به  .طبيعي جنسي در انسان سرباز مي زنند ي سويه

 مردساالري و هتروسكسيم .كننددر خوانش ادبيات معاصر بحثي )شا هاي كويير بودن متن داستانحتا  يا(ي مانند صادق هدايت ا بودن نويسنده

تر  وخيم حتاگرايي  جنس هم ي آور ادبيات امروز ايران نسبت به مقوله سكوت شرم. مفاخر را از آن خود بدانند ي خواهد همه با كمك هموفوبيا مي

  .جنسي در ادبيات كهن اين ملك است از نگاه هم

كه البته معرف  بار است ادي، برابري و عدالت در مقابل مسايل اقليت جنسي فاجعهتزوير بخش اعظمي از پويندگان به اصطالح راه آز ديدگاه پر

  .ها است منش دروغين آن

از روشنفكران و  .ي كمك كندخواه جنس با نهادهاي متفاوت با نهاد ناهم هاي نابرابر و غير انساني در رابطه آگاه كويير بايد به تغيير ديدگاه نگاه

بايد از افرادي مانند  .نبايستي رستگاري طلب كرد پردازند، ي وكويير ميخواه جنس هم مسايلگرايي به  اد دگرجنسمتفكراني كه در جايگاه نه

)  هرچقدر اندك و يا ناقص(توجه ) ي يا شيفته( اما نبايستي به همين اكتفا نمود و مرعوب ،شان قدران بود بابت جسارت اكبر گنجيدكتر شميسا و 

و سپس با نگاه نادرست روشنفكران و مبارزين  ،اش باشد متفكر اقليت جنسي ابتدا بايد خود به دنبال رستگاريجنبش  .باقي ماندها  آن

را تصحيح كند و با بازخواني و طرح مجدد  )وكويير(گرايي  جنس هم ي از مقوله) هاي هتروسكسيست رايي و اقليتگ دگرجنس نهاد( خواه عدالت

  .گيرد شان نشات مي هايي كه از تجارب عيني و زيست شده واقعيت ،تر را گوشزد كند نانهتر و واقعبي تلقي انساني ،موضوعات

  !نفي امكان اروتيسم مقعدي نيست) مقعدگرايي( د اناليسمقن

  .گرايي مردانه نيست جنس نقد و رد اناليسم به معناي نفي عمل دخول مقعدي در رابطه هم

ي جنسي  شريك جنسي مرد به عنوان يكي از انتخاب هاي موجود در رابطه/قابل دو دلدادهدخول مقعدي با ترجيح جنسي و توافق و رقبت مت

  .بين دو مرد وجود داشته است

گذاري مبتني بر فرادستي و فرودستي طرفين رابطه برحسب پذيرا شدن آلت جنسي مردانه در سوراخ مقعدي و الگوبرداري  نقد اناليسم به ارزش

كاركرد يك  انتقاد همزمان از ساقط كردن .و در واقع تن در دادن به هتروسكسيم و نيت مردساالري است ييگرا از مناسبات جنسي دگرجنس

ش به نماد فاليكي است كه واجد خصوصيات قدرت زور و استبداد و ا و ارگاسميك زيستي و نيز تبديل جويي وژيكي با خاصيت لذتعضو فبزيول

  .شود ميتبعيض و سركوب 

 نابرابر ي در مقابله با اين رويه) با هرگونه ترجيح جنسي( گرايي مردانه جنس پيشروي افراد در داخل اجتماع هاي همهاي  يكي از واكنش

ها هر دو  مثال زوج[...شود ميعمل جنسي به عنوان حركت اجتماعي و مبارزاتي تلقي  جا ايندر  .است تغيير رفتارهاي جنسي ي تجربه) اناليسم(

ي دو  ي با ديدن تصوير متهورانه و برابر دخول دوطرفهمردساالر .]...يا هر دو از دخول مقعدي سر باز زنند و يا ،باشند باهم دخول مقعدي داشته

  . شود ميواري برآشفته و ناكار  ي دو مرد عاشق بر هم تا نهايت لذت، به طور ديوانه هاي برانگيخته مرد يا مالش ارگاسميك آلت يار

  احساسات جنسي بهنجار؟

 »به هنجار« ي از طريق تعريف احساسات جنسيخواه جنس ناهم ي روابط اي كنترل مردان بر زنان به واسطهه يكي از راه ها معتقدند، يستفمن
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  .زنانه است

 گرايي مردانه به جنس با تاسف هم .دكن ميساختار تعريف  فرمول و ي مردانه و زنانه همخواه جنس الگوي مردمحور و مردساالر بر روابط هم

گاه . ستگرايي مردانه در برابر مردساالري آسيب پذيرتر ا جنس هم. ش در مقابل مردساالري شكل پذيرتر و تاثيرپذيرتر استا دليل مردانه بودن

  . مردساالري حبس در حبس نمايد تر ها را در زندان بزرگ هاي فكري مردساالري بسازند كه آن ممكن است قفسي از انگاره

ريزي دايمي مبني بر  برنامه .كني تفكر مردساالري است ريشه گرا به خصوص مردانه، جنس هم هاي مترقي ايف جنبشترين وظ يكي از مهم

  . است ها و قوانين حاكم و هنجارهاي دنياي استبدادي مردساالري خارج از دستورالعمل تعريف و توليد روابط شخصي

مان را با  آيا اظهار نظر هموفوبيك اطرافيان. ي نگاهي دوباره بيندازيمخواه جنس همپذيري در روابط  به نقش .تاپ توجه كنيم/به دو قطبي بات

شايد سوال خود ما ( گويند كدام نقش مرد دارد كدام زن است؟ كه مي ،ايم نشنيده )ماهواره(در فيلم تا تلوزيون  يك جفت گي يا لزبين ديدن

  !!)باشد

 .گرايي است ما به ارزش و رسميت روابط دگرجنس) چه بسا ناخودآگاه( و در واقع تعلق خاطر در نوع نگاه ما ها بندي تمامي اين دسته ي ريشه

هاي  با همان كليشه مرد مطلق و زن مطلق .گرا هستيم انه به دنبال بازتوليد همان روابط دگرجنسخواه جنس بدين معنا كه ما در روابط هم

  ...دي و سياسيالگوهاي اجتماعي و اقتصاحتا  معمول در روابط جنسي و

اي و تعريف  پتانسيل عظيم جنبش هاي مترقي و برابرطلب اقليت جنسي مبني بر توليد و خلق روابط ناب و غيركليشه از نقاط عطف مبارزه،

ها را  لتيها و بي عدا تانسيل مبارزه با تمامي نابرابرياين جنبش پ .روابط انساني و اجتماعي منفك از جريان غالب زورمدار و مردساالري است

ي خود  ها را در درون بدنه ي اين نابرابري و ريشه و تحقير هستند چرا بايد ابزار عدالتي و ستمگري و طردشدگي ي بيافرادي كه خود قربان. دارد

  بازتوليد كند؟

  .بور كردتاپ ع/بدن و لذت و رضايت جدا شد تا بتوان از دوقطبي بات ي از مقوله اي هاي ايده بايد از جمود فكري و دگم

 B,V,T اناليسم سايبرنتيكي را فراموش كن! را فراموش كن!  

 !..معرفي خودتان با چند كلمه و حرف. ..manjamمثال  .يمكن ميگرايي مردانه مراجعه  جنس به يكي از سايت هاي دوستيابي بين المللي هم

اي باشد كه به  شايد بتواند بسيار مخاطره برانگيزتر از چيز ساده ،يدسازي كن تان را با چند تا كلمه خالصه خواست و نياز و ترجيح هويت، اين كه

ها براي اين است كه  اين ي همه... و VB, VT, Vs, V, T, B.... اندازيم نگاهي مي Roleبه قسمت نقش . ..!شايد هم كه نه. رسد مينظر 

تر به نتيجه برسيم و  تبراي اين است كه راح !است سازي ها براي آسان اين ي همه ش را توضيح دهد؟ا كنده خواست شخص رك و پوست

  ! اي نرسيم ها براي اين است كه به نتيجه اين ي مان تلف نشود و شايد هم همه وقت

  ؟شود مياما به راستي ميل به اين كلمات با بار محدود خالصه 

  واژه هاي ساده فريب

شان را  ها راه خود بدن ،نوع هم آغوشي و يكي شدن كالبدمان بدهيم ،ح جنسيبخواهيم به طور دايمي عنواني بر ترجي اين كهبگذاريم قبل از 

بسياري به ظاهر و منطبق بر  ...ها سرگرداني خواهش ...و پيدا كردن و دوباره گشتن و راضي نبودن وجو جست!! تايپ هم بودن .پيدا كنند
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پيش  توان مي) نفس( تا كجا بر اساس ايگو .شان به پايان نرسيد هاي شها و خواه رياضت اندام ...شان سير نشده كلمات جور هم بودند اما روح

  رفت؟

  .ي بخشي از نيازها هستند دهنده و تنها پوشش اند يكايديولوژعنوان ها خطرناك و 

Full Butt, Full Top ت و مبتني بر يكنواخت و فارغ از خالقي )مقعدگرا(اناليستي  بر توليد روابط )گرايي دوجنس( سكچواليته و گاهي باي

  .جويي دو طرفه ندارد و اساسا اعتقادي به سياليت جنسي و كام يك الگوي از پيش تعيين شده داللت دارد

ساالر در محيط  بندي جريان غالب اناليسيتي و نره اعتنايي به اين نوع دسته هاي جنسي بي طلب جنبش اقليت عدالت مبارزانهاي  از مسووليت

و  ي يك اقدام انقالبي گرايي مردانه به مثابه جنس پذيري جنسي جريان غالب هم گيري دربرابر نقش ت به موضعچرا بايد نسب .سايبر است

  تفاوت باشيم؟  برابرطلبانه بي

  ...است و بر هم ريختن نظم نمادين مردساالري نگري به معناي اجتناب از مطلق يم،كن ميپذيري جنسي صحبت  وقتي از عمل انقالبي در نقش

خودآگاه و ( اند و با ذهني و مردساالر را دور ريخته هترونورماتيو ي هاي جامعه ها و داده ها، قضاوت د تعداد پارتنرهايي كه پيش داورييكن يمفكر 

شان  شان مشغول هستند و روح شان به كشف لذت و نوجويي در كاميابي هاي آزاد و روشن و با هدايت زبان ناب و حقيقي بدن) ناخودآگاه

اما به طور قطع تعداد كساني كه در يك رابطه هستند يا . اميدواريم تعدادشان زياد باشد كم هستند يا زياد؟ مندانه سير و غني شده است،شرافت

تر از آن ناخودآگاه هترونورماتيو دست و پنجه نرم  هاي خودآگاه و مهم گذاري ها و ارزش فرض اي شروع كنند و هنوز با پيش رابطه مي خواهند

  .كم نيستند ند،كن مي

)V (معناي  هستند كه بين انتخاب دو قطبي بي هاييT ياB  بسياري هم . عدي را تجربه كنندمق ي خواهند رابطه بسياري نمي !زنند گيج مي

 گاههاي تاريخي نابرابري و سلطه در ناخودآ گذاري اناليستي و انگيزه را تجربه كنند اما بالفاصله ارزشي مقعدي  خواهند رابطه مي

ها سلب  امكان احساس لذت ناب را از آن ،ندكن ميجنسي برقرار  ي رابطه چه چناندارد و  گيري مردد نگه مي ها را در تصميم شان، آن)خودآگاه(

خواست واقعي تن  مان را، صداي بدن شود مياناليسم باعث ) ي جنسي ذهني و رواني نيست؟ جويي از رابطه مگر درصد بااليي لذت( .دكن مي

  . مان را نشنويم و يا به سختي بشنويم ايه

در  حتاگرايي نفوذ كرده و آسايش را  جنس چگونه بر بطن روابط هم ،هاي مردساالري و هتروسكسيم است شويم اناليسم كه از شاخه متوجه مي

با گشت و گذار در يكي  .دكن ميلب امكان لذت بردن از مقعد را در يك اجتماع برابرطلب گي س حتااناليسم  .دكن ميترين روابط سلب  خصوصي

جنسي حاكم در ادبيات  ميالدي متوجه وجود افكار اناليستي و برآمده از مناسبات هم 21هاي دوستيابي گي در قرن  سايت از همين وب

ها نشانگر  ن نمونهتعميم داد اما در هر صورت اي توان ميها را به كل ن اگر چه نمونه .شويم كالسيك فارسي قرون تك رقمي هجري قمري مي

  .گرايان است جنس ي آن در روابط هم ر اناليستي و بقا ي گسترش يابندهنفوذ جريان تفك

نه (گرا  جنس هاي علني هم در ايران به دليل محدوديت امكان برقراري ارتباط و نيز عدم حضور در اجتماع :ي مهمي بايد توجه داشت به نكته

همتراز با  شا طور كه مازلو در هرم معروف از جهتي اگر ميل جنسي را همان .شود ميو محدود تر  انتخاب محدود )صرفا جهت مقاصد جنسي

هاي حادي مواجه  اقليت جنسي با محروميت ي در اين صورت جامعه ،در نظر بگيريم د،كن ميبندي  گرسنگي جزو نيازهاي ابتدايي و حياتي طبقه

ي جنسي  ان در مورد پذيرفتن رابطهخواه جنس بسياري از هم) و نه لزوما عاطفي( جنسيهاي حاد شهواني و  به دليل همين ضرورت. هستند
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ي  مثل كسي كه در جنگلي گم شده و نهايتا براي رفع گرسنگي و ادامه( .ندكن ميبرابر امكان انتخاب چنداني ندارند و به همين شرايط اكتفا 

استانداردهاي  ،ورده شدنآين شرايطي نياز مفرط و سركوب شده و عدم بردر چن )د به خوردن علف و موجودات جنگليكن مي حيات شروع

ند و آن را به ياد كن ميشان مراجعه  خواهي جنس نياز جنسي شان به هم اطفايمواقع  چه بسا بسياري فقط در .آيد جنسي طبيعتا پايين مي

  آورند  مي

ها نيازهاي ما  واژه .بياييم روابط را برابر بسازيم .ريان غالب اجتماعي گي استراه انقالبي مبارزه، بي ارزش كردن روابط و مناسبات فعلي در ج 

  .ها تمام ناشدني است در روابط ايگويستي خواهش پوچ تن .نيستند

   ها ها و خواهش و اي رياضت اندام/ هاي ساده فريب ايد اي واژه به من چه داده

  ي جنسي وجود ندارد رابطه

 غيرانساني يا دلخواه و داوطلبانه يا عاشقانه هاي مختلف، اجباري و انيه در سراسر اين كره خاكي چند نفر به شيوهداند كه در هر ث كسي چه مي

اين  ها، اين نفس نفس زدن، كشند كنار مي رسند بعد آميزد و به اوج لذت مي شان به هم مي هاي چند جفت تن .ندكن ميجنسي برقرار  ي رابطه

  و نياز به كاميابي و بي نيازي مي رسند؟ ها و اين كالبدهاي خواهنده و مملو از شهوت و خواهش تنيدن و در هم پيچيدگي تن

ايراني است كه به گراي  جنس و خوشبختي و كاميابي چيست؟ اين سوال مهمي به خصوص براي افرادي از جامعه هم نسبت لذت رابطه جنسي

البته براي  .شان گاه به گاه يا هميشه تامين نيست اما بخشي از نيازهاي جسمي .ي هستندخواه ي پايدار و با فهم متفابل و كام دنبال يك رابطه

اساسا مفهوم برابري و امنيت در رابطه و درك عميق دوجانبه معنايي ندارد و از  ،هاي زودگذر هستند معنا و رابطه كساني كه دنبال سكس بي

   .اند اين بحث خارج ي دايره

ها و استاندارهاي  ي هتروسكسيسم هستند و رابطه را منوط به كليشه هايي كه برده گي افتد؟ گرا چه اتفاقي مي هاي دگرجنس در مورد زوج

طلب  ناپذير و تنوع اي مبتني بر منافع خودخواهانه كه ريشه در ايگوي سيري رابطه ،دانند اناليستي و مردساالرانه مي ،گرا خواه جنسي دگر رابطه

اين مساله ممكن است براي هر زوج جنسي يا جنسي  .اساسا با فهم دوطرفه و ادراك عميق انساني در تضاد است كه ند،كن ميدارند، برقرار 

اين شكست و  ي تمام اتفاقا ريشه ؟رسد ميهاي به نظر شورانگيز زوج هاي هترويي به قهقرا و خيانت ن مگر رابطه. عاطفي در جهان رخ دهد

شناسي انسان تغيير نكند اين مسايل و  تا نگاه و هستي .سرانه است اضي در رابطه، بر سر ايگويسم خيرههاي زوج هاي نار ها و كشمكش جدايي

  . مصايب همراه با اوست

  ".ي جنسي وجود ندارد رابطه" :ي معروفي دارد كاو فرانسوي جمله ژاك لكان فيلسوف روان

ي جنسي ارتباط مبتني بر هماهنگي، تفاهم و  منظور از رابطه .د دارد و خوب هم وجود داردچون اين دومي وجو .ي جنسي، عمل جنسي نيست البته منظور از رابطه

  . كند كه بين زن و مرد يك جدايي ساختاري وجود دارد به زعم لكان اين ارتباط است كه وجود ندارد و تحليل مي .يكديگر را كامل كردن است

پذيري ميل با كمك اناليسم نا طلبي و سيري تنوع. تسي هتروسكسيستي را بايد فروشكسي جن ي رابطه يي مردانه اسطورهگرا جنس در روابط هم

ناپذيري ميل ريشه  سيري ...ا دوباره سيري اتفاق نمي افتدام ،شود ميهمه چيز به نظر جور  ،شود مي تايپي جور و جذاب پيدا هم. يابد شدت مي

كسي كه منطبق بر . ..هاي ايگويستي و خودخواهانه انگاره .فناپذير دارد ني مادي وهاي ذه و انگاره تمتعدر ايگو و نفس خواهنده مبتني بر 

در غير اين صورت  ،ها هماهنگ با دستورات غالب و جاري باشد ها و خواست بايد توقع ...شود ميحذف  استاندارها و كدهاي جريان غالب نباشد
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  ....شوي شنيده نمي ...بايد خداحافظي كني

لذتي  دوران بي! دوران سكس بدون معنا. ..بحران دوست داشتن و دوست داشته شدن بحران در معني دوست داشتن است؟ ،چرا بحران معاصر

  .دكن مياي اين نيمه را تمام ن و هيچ نيمه شود ميناتمامي قلب بزرگ ! هاي جنسي وري انسان در رابطه با وجود غوطه

كه  حال آن .طلبد نوشد بيشتر مي هر چه بيشتر مي خواره ميكه  كند كند و خاطر نشان مي باخته مقايسه مي ك دلرا با ي خواره او مي فرويد مقايسه ي جالبي دارد،

در  .كامل در تضاد است يچيزي است كه با ارضا سايقكند كه در نهاد خود  گيري را مي او اين نتيجه .شود تر مي باخته هر چه بيشتر به وصال معشوق برسد دلزده دل

  .ي سرراستي نيست ش رابطها هاي ي انسان با ابژه طهواقع راب

  بازخواني كويير

پزشكي هتروسكسيستي و  ،شناسي شناسانه، روان هاي جامعه ها و تعريف تحليل پذيرش هاي جنسي، جنبش اقليت از اشتباهات فكري

  .است هموفوبيك

جامعه  شناختي، هاي روان ها و استدالل بر فرضيه حامل دانش بازخواني و يورش آگاهانه ،خواه جنس جنبش هم مبارزاتي در داخل از وظايف

  .ها را فرو ريخت دهاي سست و اشتباه اين نوع نظريهبايد بنيا .است )نه لزوما هتروسكسوال( هتروسكسيستي ...شناختي و پزشكينه و

  !گرايي حمله كرد نه نهاد دگرجنس) هتروسكسيسم(گرايي خواه بايد به دگرجنس

اي مدرن  نامه بدون در نظر گرفتن تعريف لغت گرايي صحبت كنيم، جنس گيري هم بنيان شكل ي خواهيم درباره هنوز وقتي مي

اي اناليستي ناشي از  توجه نداريم كه تئوري فرويدي فرضيه .يمكن ميفرويدي شروع  ...تناسلي و گرا با مراحل مقعدي، جنس هم/گرايي جنس هم

ي كهنه و نابسنده و در  نظريه .گرايي را هم مرعوب اين نظريه كرده است ايي است و اذهان دگرجنسگر جنس يك برداشت ناقص از مقوله هم

معتقد است  فرويدي ي اين نظريه. گرايي در اوايل قرن بيست است جنس گرا از مفهوم هم يك ذهن محقق دگرجنس ،بسياري موارد اشتباه

در ) ش فعال استا آلت(كسي كه در آن طرف رابطه قرار مي گيرد  !برد ي ميجنساش لذت  تنها از سوراخ مقعدي گرا كسي است كه جنس هم

  .گنجد ي اين تحليل و تعريف نمي دايره

  :نويسد مي "....تصعيدزدايي از"اش تحت عنوان  حميد پرنيان در مقاله 

ي مقعدي را پشت  بايد خيلي زود مرحله ؛كنيم ي آن را نيز پاك ميكنيم كاركرد جنس سوراخ كون را پاك مي چنان كه با دستمال يا آب، هم ي مقعدي، پس از مرحله"

در آنجا  گرايان نتوانستند خود را از اين مرحله بيرون بكشند و جنس گويد هم اما همين گفتمان مي، درآمد )شما بخوانيد فالوسي(ي آتي  سر گذاشت و به مرحله

  ".اند اند و تثبيت شده مانده

ي اندك و  ايشان به همان بهره ؛كه ايشان از راه ديگري مي روند چرا جنسي ببرند، ي توانند از آلت جنسي خويش بهره گرايان نمي جنس شود كه هم اين مي"...

   ".كند گرايي از سوراخ كون جنسي زدايي مي هنگامي كه گفتمان دگرجنس .خشنودند كند، اي كه سوراخ كون بديشان ارزاني مي ابتدايي

 گرايي مردانه او را فاقد قدرت و صفات بيولوژيك جنس است كه در تعريف هم )نه لزوما هتروسكچواليته(وسكسيستي هتر اين گفتمان غالب

 اين تفكرات از باورهاي نهادينه منشا !د از آلت جنسي خويش بهره جنسي ببردتوان ميگرا ن جنس هم مرداين كه  مي پندارد، جنسي مردانه

اكتيويسم  .و عزم هموسكسواليته را هم تسخير كرده است كه بخشي از ذهنيتاست هتروسكسيسم  ي تاريخي ذهني مردساالرانه و شده

بايد با چنين رويكردهايي كه بخشي از نيروي  .گرايي بايد شروع به بازخواني متون كند و در زدودن چنين باورهايي تالش نمايد جنس هم

  .مبارزه كرد د،كن مينفي  و كاركرد يك ارگان را در بدن انساني) بيولوژيك(طبيعي 
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گرايي  جنس ي هموفوبيك لغو طبيعت انساني از هم في و طرد از طبيعت اساسا يك رويهي ن ي مشترك ايده شويم ريشه با دقت بيشتر متوجه مي

  .شود ميگرايي مردانه دوباره تكرار  جنس است و در تعريف اناليستي از هم

  !عبور از فرويد

  .راه آزادي الزم است متفكران ي همهگرامحور و مردساالر بر  رجنسجامعه دگ ي نقد همه جانبه

جدي بر روان و  ي ش شروع مطالعها كاشف ناخودآگاه است و بسياري از نظريات. گذار قرن بيستم است و تاثير كننده فرويد از جمله افراد متحول

آثارش را نداشته  رد برخي از حتاو  يكم امكان نقد و خوانش مجدد امروز در قرن بيست و شود ميها باعث ن اين ي اما همه .شناخت انسان بود

  .گرايي از او فارغ ازتعريف دگرجنس ،ي داشته باشدخواه جنس گرايي تعريف خود را از هم جنس بگذاريم هم .باشيم

هاي فرويد و  ستي در برابر نظريههاي مبارزاتي فمني تحليل .بخش خوبي در اين زمينه هستند قدهاي جنبش پيشروي فمنيسيم الهاممباحث و ن

  .ساير متفكران با نگاه و سويه مردمحور حايز اهميت بسياري است

هاي زنانه را تعريف  اين كه مردي خواسته .او را به چالش مي كشد) مدار نرينه( ي اول نظريات فالوسنتريك فمنيسم در وهله در مورد فرويد،

  !كند

Anne Koedt مهبليكندكه ارگاسم  كوت استدالل مي :ي احساسات جنسي به هنجار زنانه دارد ن كشيدن بر تعريف مردساختهقصد خط بطال) 1972(ان كوت 

 genital stageي تناسلي  در مرحله: توجه كنيم كه فرويد است كه مي گويد.(اي است كه طراحي شده تا كنترل مردان بر زنان را تقويت كند در واقع اسطوره

 اي خيلي حساس نيست و خروسه است كه براي حساسيت جنسي و در واقع مهبل ناحيه.) كند تغيير پيدا مي) مبهل( يه واژن) خروسه( يتوريسي زن از كل سكسواليته

بب از اما مردان به اين س .گيرد و نه از مهبل نشات مي) كليتوريس( هايي هستند كه از خروسه ي انواع ارگاسم در واقع در امتداد حس همه .لذت زن مهم است

  .اند كه بهترين محرك براي آلت جنسي مرد مهبل زن است ي ارگاسم مهبلي دفاع كرده اسطوره

ترسند كه  ي جنسي بي مصرف مي شوند و مي ها در رابطه مركز لذت جنسي زنان بگيرد آن ي ترسند كه اگر خروسه جاي مهبل را به منزله از آن گذشته مردان مي...

  .ورد تهديد قرار بگيردجنس خواهي م خود نهاد ناهم

  ! نه، دودول طال نه

صحه گذاشتن بر  ،اين نظريه تاييد "!طبيعت زدايي شود) اش از آلت مردانه(بيولوژيكي اش  گراي مرد از كاركرد طبيعي يك عضو جنس هم"

خاطر همين دليل در  به( بيند در تناقض مي )بيولوژيكي حتا(گرايي مردانه را با مرد بودن  جنس هم ي است كه همواره مقوله مردساالري

  .گرا است جنس هم همواره در راه مخدوش كردن مردانگي يك مرد .)دكن مياش ناكار و فقط مقعدش را پر رنگ  ش آلت مرديا تعريف

. نسي زدوداي از عمل و بيان ج فرهنگي را با تعريف تاره شناختي و بايد تصاوير واهي هموفوبيك و هتروسكسيستي مردمحور اجتماعي و روان

  .اش لذت ببرد د از آلت مرديتوان مييك مرد مطلقا لذت برنده از دخول آلت بر مقعدش 

اين است كه تعريف جديد از مردانگي و مردي به دست ) گراي مردانه جنس هم( ي جنبش متفكر و برابرطلب اقليت جنسي وظيفه جا ايندر 

اهداف ( .زير سوال بكشد و در صدد رفع نقاط فرومايه و غير انساني و نابرابر آن باشد هاي مردانگي مردساالري را به شالوده تعريفي كه. دهد

  )مشترك با جنبش فمنيستي

دو شريك درگير يك رابطه به  هر گرايي مردانه براي جنس هم و تالش براي حفظ ارزش بيولوژيكي و اروتيستي آلت مردانه در نهاد احترام
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انه مطرح است اگر سوراخ خواه جنس بدن مردانه در تعريف روابط هم .در كانتكس مردساالري نيستمعناي سرسپردگي به فالوس نمادين 

هاي ميل و شور  هاي پرقدرت كمانه آلت تناسلي مردانه نيز به عنوان يكي از كانون ،شود جويي طرح مي مقعدي به عنوان يكي از سطوح كام

  .شود ميانتخاب جنسي قلمداد  گرايي براي شركاي جنسي با هر طيف وترجيح و جنس هم

: دودول طال :گويند به پسر بچه مي .سنتي ما عضو جنسي مرد تنها عضو جنسي رسمي و شناخته شده است ي گويند در جامعه ها مي فمنيست

هاي جنسي در  ليتهاي پيشروي اق نبشج .دهد را در موقعيت اجتماعي باال قرار مي آن .فهمانند كه اين عضو بايد چيز مهمي باشد به او مي

اساسا هر گونه  .پيمان باشند هم ،هاي مشترك و صميمي جنبشي خواهر با مطالبات و خواست هرجاي دنيا بايد با جنبش زنان به عنوان

  .محكوم و مطرود است ...نژاد و رنگ پوست، اجتماعي، ي طبقه ،عضو بيولوژيكي و خواست و نياز ي تحميل شده به واسطه نابرابري،

آلت مردي عضو رسمي در دست  .زا و برابري است پيكان عشق .و نابرابري نيست يك ابزار سركوب گرا جنس مرد هم دي در دستآلت مر

گذار يكسويه  نگر و ارش مراتبي گر و سلسله ساالري با اهداف سلطه گر نرينه بايد اين عضو را از انحصار سركوب .گفتمان مردساالري نيست

  .درآورد

   .برگردانيد »ك ي ر«ير ابزاري را بهنگاه آزاد و غ 

  .اند اند كه خود اسير آن شده مردان با آفريدن مردساالري قفسي ساخته: ي سيمون دوبووار به گفته

خود خشونت از  .زورگويي وقدرت طلبي را براي اثبات مردي به كار برند هاي قوي داشته باشند، خواهند ماهيچه مردساالري از مردان مي :گويند ها مي فمنيست

  .نشان بدهند

نود ميالدي به بعد شاهد رشد چند  ي طبق تحقيقات از اوايل دهه .جنسي خود نامطمئن كرده است بسياري از مردان را نسبت به عضو فشار جامعه براي اثبات مردي،

  .برابري ساالنه در عمل جراحي افزايش طول آلت جنسي هستيم

  .دكن ميست انساني توصيه ني سالم و شادي براي زي مردساالري نسخه

  !انحصار ليبيدويي ممنوع

  گرايان مرد الصاق كرد؟ جنس مطلقا به هم ،اين منطقه از بدن را كاربرد ليبيدويي، را نلويت كاركرد ميلي سوراخ كوومطلقا اچرا بايد 

  .د انحصار شودگرايان مر جنس كاربرد ليبيدويي مقعدي فقط و فقط براي هم شود ميباعث ) مقعدگرايي( اناليسم

 .دانند هم اكثرا به طور كلي سكس مقعدي را فقط منحصر و يا مشروع به مردان گي مي) مردانه( گرا جنس درك عمومي و خارج از اجتماع هم

روابط  در نه چندان وسيع به امكان تحريك مقعدي مرد البته در ابعاد ،هاي سكسولوژي كتاب .در صورتي كه چنين چيزي توهم است

ميل جنسي را ) تحريك غده پروستات(G spot  بازي يا دخول مقعدي .گرايانه توسط همسر يا نامزد يا دوست دخترش اشاره دارد سدگرجن

اين حركت با  و عدم تطابق هاي مردساالرانه بسياري از مردان هترو به دليل ذهنيت ماچويستي و انگاره .دكن ميتحريك يا تشديد 

البته  .دهند شان از دست مي ي جنسي با شريك جويي و تلذذ را در رابطه ساالري اين امكان كام ستگاه نرينهردهاي تعريف شده در داستاندا

 Anal (مقعدي  خواهي كام .ها ارتباطي ندارد گرا بودن آن جنس گرا يا هم برند و اين مساله به دگرجنس هستند مرداني كه از اين عمل لذت نمي

Eroticism (يك جنس مشخص نيست يري جنسي،گ سويه متعلق به يك.  
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ي آزاد ويكي پديا است و بخش كوچكي از آمار و اطالعاتي است كه به نوعي بيانگر شكنندگي  مطالبي كه در پي مي آيد بر گرفته از دانشنامه

  :گيري جنسي معين است سويه ليبيدويي سوراخ مقعدي به نفع يك انحصار كاربرد

دهند  شان انجام نمي را حين عشق بازي)  anal intercourse(عمل جنسي مقعدي  گرا، جنس هاي هم از شريكشود كه يك سوم  طور برآورد مي اين -

درصد از زوج  10شود حدود  تصور مي .كنند گهگاهي عمل جنسي مقعدي را تجربه كنند گرا سعي مي هاي دگرجنس و اين در حالي است كه يك سوم زوج

تعداد زوج هاي  ،به قطع يقين به لحاظ جمعيتي .دهند شان انجام مي ه عنوان عملي دايمي در عشق بازيگرا عمل جنسي مقعدي را ب هاي دگرجنس

 ).شان با احتساب جمعيت آماري(  گرا است جنس هاي هم كنند بيشتر از زوج گرايي كه سكس مقعدي را تجربه مي دگرجنس

گرا در اياالت متحده يك نفر تالش در سكس  نفر دگرجنس 4گويند كه از هر  مي اين طورميالدي برخي از تحقيقات 2004بر اساس گزارشي در سال  -

 .مقعدي داشته است

در  .گرايي داشتند ي سكس مقعدي دگرجنس سال تجربه 44تا 25درصد از زنان بين  35درصد از مردان و  40نشان داده كه  2005تحقيقي در سال  -

سال سكس مقعدي  59تا  18درصد از زنان بين 20.4سال و  59تا 18صد از مردان در25.6تحقيق مشابهي نشان داده كه تنها  1992سال 

 )رفتار جنسي  2006تحقيق  cdc.govمنبع ( .هتروسكچوالي داشتند

  :نوشته بود اين طوراخير  ها سالگرا طي اين  هاي دگرجنس ويكي پديا در تحليل علت افزايش روابط مقعدي در ميان زوج

گرايي نيز به طور  جنس هاي هم ه ويژه در ميان نسل جوان بيشتر مورد پذيرش واقع شده است، يكي از فعاليتفرهنگ گي ب طور همان "

  ".مانند سكس مقعدي بيشتر در ميان بقيه اجتماع متداول شده است سنتي،

وار آن بر  هاي شالق و كمانه) نيو مد خواه هاي آزادي جنبش يگير به مدد شكل( گرايي جنس به كارآرايي و قدرت تاثيرگذاري هم جا ايندر 

اتفاق جالبي كه رخ داده اين است كه تبادلي  .گرا اشاره شده است هاي هتروسكسيستي مردساالر اجتماع دگرجنس ي پرصالبت ارزش پيكره

با گسترش  ي محتوم براي گروهي متصور بوده، را به صورت كليشه) سكس مقعدي( كه خود يك امر صورت گرفته، بدين معنا كه سيستمي

د كن مي، خود متاثر از آن شده است و همين تاثيرپذيري ليبيدويي ثابت )در غرب( هاي اقليت جنسي بخش جنبش ييهاي رها آگاهي و فعاليت

  .بسيار شكننده است) مردانه(گرايي  جنس ي انحصار سكس مقعدي براي هم اسطوره

گرايان را در  جنس ش فقط هما ي تعريف شويم كه دامنه متوجه مي ،كنيم توجه )anal masturbation( اگربه تعريف اصطالح جلق مقعدي

جلق مقعدي . است) مرد(گرايان  جنس ي لذت مقعدي در هم زا بودن اسطوره ي شكنندگي و توهم بر ندارد و اين مساله باز هم نشاندهنده

چراكه اغلب در  ،بخش باشد د لذتتوان مين جلق مقعدي به ويژه براي مردا .بار باشد گيري جنسي لذت تواند براي مردان و زنان با هر سويه مي

د واژن را توان ميدر مقعد به طور غير مستقيم  ...يا انگشت يا) آلت مصنوعي( براي زنان فرو كردن ديلدو .شود مياين وضع پروستات تحريك 

   .تحريك كند

 .بار نباشد گرا لذت جنس ممكن است براي يك مرد همبار باشد اما  گرا لذت تحريك مقعدي ممكن است براي يك مرد دگرجنس

با انتخاب و تغيير الگوهاي ديكته شده دست  ".امرشخصي،سياسي است ": ها مي گويند فمنيست .د عمل سياسي تلقي گرددتوان ميانتخاب جنسي 

  .ها و باورهاي اشتباه باشد د تاثير بسزايي در تغيير روشتوان ميزنيم كه  به پراتيك مي

  Frotت فرا

 تفكر و عمل اناليستي ي در واكنش اعتراضي به سيطره )ميالدي 2000رسمي از سال به طور(ي اخير ها سالفرات مفهومي است كه در 

اين  .به وجود آمده است Gay liberationيعني بعد از  70 ي غرب به خصوص از دهه ي گرايي مردانه جنس در اجتماعات هم )مقعدگرا(
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 ي جنبش بدنه در) Bill Weintraub( ي بديل توسط يك فعال آمريكايي گي و يك سكسواليته اش ركرد اجتماعيمفهوم با امكان كا

ها توسط  عملي است كه چه بسا طي قرن) شا مالش آلت مردي بر آلت شريك( اما عمل فرات. شود ميگرايان مطرح  جنس هم ي خواهانه آزادي

  . رفته است خاكي به كار ي در هر كجاي اين كره) ت از تنبه عنوان يكي از امكانات لذ( دلدادگان مرد

كامل  تاييدهرچند پرداخت به اين مضمون نشان از  ،نويسم اي جديد مي سكسواليتهبه عنوان  به طور خالصه درباره كانسپت فرات جا ايندر 

 اش مباحث تئوريك طرح شده توسط طراح اين مفهوم در .آن نيست تئوريكمحتوي 

 زن ستيزي و نوعي حتاعدم توجه به فمنيسم و  ،مردمحوري مردساالرانهمشكوك به 

اش با  هاي مردانه و نقاط افتراق اش بر ارزش ضمن اين كه تكيه .است... محافظه كاري و

 ،هاي جنسي در طول تاريخ است كه خود عامل سركوب زنان و اقليت مردانگي مردساالري

  . چندان واضح نيست

احترام به برابري در رابطه و  ش به رابطه و ترجيح جنسي،ا سيال اما در عين حال نگرش

 در عين حال بدون در نظر. احترام به وفاداري و نقدتعدد شركاي جنسي قابل اعتنا است

فرات به خودي خود بسيار پيشرو و انساني و ) عمل(پراتيك  ،بنيان مباحث تئوريك آن گرفتن

بحث  ...قابل طرح است اهميت مبارزاتي و حايزي آلترناتيو و ويرانگر ديدگاه آناليستي بسيار  هواليتامكان سكس است و به عنوان ضدمردساالري

هاي بيل وينتراب و  سايت وب ي متون گرفته شده از ويكي پديا و متن زير ترجمه( .يمكن ميدر اين خصوص را به مقال ديگري محول 

  .)ش استا دوستان

****  

فرات سكس غيردخولي مرد با . استيكي از انواع رابطه ي جنسي دو شريك مرد  :)لش آلت مردي بر آلت مرديما(اي فرات  تعريف دانشنامه

مالند و معموال در اين حين يكديگر را در سينه به آغوش  شان را بر روي يكديگر مي هاي جنسي برانگيخته مرد است كه در آن دو شريك آلت

  .هم براي فرات ميسر است ديگرهاي جنسي متفاوت  البته پوزيشن .مي كشند

خصوص  به .هاي جنسي است شريك) ك ي ر(ي آلت جنسي  كه منجر به تحريك و انگيختگي همزمان و دوطرفه بخش است چرا فرات لذت

  .ي فراتي است ها منشا اثر عميق جنسي در حين رابطه و همين بخش ...هاي بخش سر آلت تناسلي مرد عصب

احساس عميق درآميختگي جنسي  ،اين احساس لذت.رسند ي بااليي از تقارن شهواني مي ند به درجهكن ميتجربه را ) frot( افرادي كه فرات

  .است) مقعدي( بدون نياز به دخول فيزيكي

ي برابري و  همچنين با خود توليد حس قدرتمندانه) جويانه كام( ند كه اين تقارن شهوانيكن ميداران فرات در ادامه مطرح  برخي از طرف

د كه احتماال مرد دريافت كن ميمرد وارد /را به همراه دارد و در واقع اين اتهام را به سكس مقعدي مرد "به شراكت گذاشته شده"مردانگي 

س كه احتماال سك شود ميگيري  اين طور نتيجه .د درمقايسه با مرد دخول كنندهكن مي جوري احساس از مردانگي تهي شدن، ي نره يك كننده

  . برخوردار باشد) frot(شناسانه از سالمت كمتري نسبت به فرات  بايستي به لحاظ روان مرد در مرد، مي ،مقعدي

وي در اين  .مطرح شده است 2000در سال  "انقالب جنسي بعدي :فرات "اي تحت عنوان  كانسپت فرات توسط بيل وين تراب در مقاله
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وينتراب  .ي مقعدي را پس بزنند را قبول كنند و فرهنگ ناخوشايند سكسواليته تفرا سكسواليته گرا خواسته است تا جنس مقاله از مردان هم

 sexual( به سادگي موضوع مذاق جنسي دكن ميروي آورده و سكس مقعدي را رد  ي مرداني كه به فرات جنبش رشديابنده :معتقد است

taste (گرا جنس زني و طرد از تصوير به طورناسالمي زنانه شده از خويشتن مردان هم پس اين امر چيزي فراتر از آن است، اين مساله .نيست 

  .شان مسلط شده است ها بر زندگي است كه در طي نسل

را به عنوان  ند و برابري و مردانگيكن ميتصادفي نيست مرداني كه در فرات هستند تقريبا هر رويكردي از ديدگاه جهاني سكس مقعدي را رد 

سكس مقعدي در  فرات تمايل دارد به يك اصطالح تكنيكي عمل دربرابر .گيرند ر آغوش ميگرا د جنس نسي مردان همي ج جوهر تجربه

  .نظرگرفته شود

  نرد عشق بين دو مردبدون تسليم مردانگي

مناسب اين آل و  ايده Homosexجنسي  سكس هم .جنسي، زنانه شدن مبتني است )تنوع طلبي(فرهنگ مردان گي امروز بر مبناي هرزگي 

  !با استانداردهاي باالي انساني .انجام دهند) پهلواني( آن را به طور قهرماني ،را مي گويد كه مرداني كه با مردان ديگر سكس دارند

ي دايمو نه حالت  ،صورت به صورت، قلب بر قلب، ك ي ر بر ك ي ر ،برابر به معناي. ..عاشق مردي بودن به طور برابر و با وفاداري كامل

  ...ناپذيري رابطه و برچسب . استريت/باي/معنايي تقسيم بندي گيو نفي ! بات/نفي تقسيم بندي اشتباهي تاپ .مل نابرابر دخول مقعديع

  .وفاداري كامل به معناي عاشق يك مرد بودن و نه ديگري

وفاداري و مردانگي متمركز  مرد بر فالوس،د كه عموما عشق مرد به كن مي آشكار اين طورهاي تاريخي و بين فرهنگي  تاملي در ثبت اسطوره

  .روح انساني بوده است به عنوان يكي از واالترين ابرازات ها چنين عشق و احساسات و انحصاري براي هزاره و اين .شده است

ي ارتباط اروتيك كه مقعد بيان نهاي شود ميوقفه گفته  ي سكس مقعدي در آمده است و به طور بي نگ غالب مردان گي به تصرف و عقدهفره

   .همراه با عمل دخول مقعدي باشد اين كهبين مردان است و هيچ ارتباط جنسي كامل نيست مگر 

  . ي جنسي مقعدي احتمال خطر و ويرانگري زياد است ي كم است و با تعداد دفعات تجربهلذت مقعد

  .داند ردود ميبندي نياز اساسي انساني م بات را جهت دسته/گويد اصطالح تاپ تئوري فرات مي

  .فرات با سيستم تناسلي همراه است تا سيستم دفع بدني

  !سوراخ كون واژن نيست

ها با هم از  ي طبيعي اين است كه هر دوي آن براي دو مرد تجربه! گرا سكس به طور طبيعي عملي، دخولي است براي يك زن و مرد دگرجنس

  .عضو جنسي نيستند مقعد و ركتوم. ..لحاظ فاليكي تحريك بشوند و نه مقعدي

  .گرايي موازي و متاثر است ، با مدل هاي دگرجنس)اناليسم( فرهنگ دخول مقعدي ،ي فرهنگ غالب بررسي تاريخچه

بدني حساسيت و طوالني كردن لذت ،بر برابري .مزاياي فرات برقراري برابري و لذت تناسلي دوطرفه و مردانگي براي شركاي جنسي است

  )همانند هتروها( داريم يم و همه ما نياز به خلوص و امنيت در روابط جنسي و احساسيا ما انسان. اشناسكامل به جاي گاييدني ن
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  !سكس بي معنا ديگر نه

  ...وفايي جنسي اناليسم و بي ...گرا دگرجنس ي هاي متاثر از جامعه تبعيت از نرم !...ي تعدد شركاي جنسي در مردان گي در دنياي مدرن پديده

  :شود مياين فرهنگ با سه رفتار تعريف  .ندكن ميي فرهنگ غالب دخول مقعدي زندگي  ن گي تحت سيطرهامروزه مردا

  زنانگي- 3 شركاي جنسي متعدد-2دخول مقعدي - 1

 شهوت، عشقي، ي جنسي مورد توجه قرار گرفته و به عنوان واالترين بيان جنسي،  هدخول مقعدي به عنوان عملي ضروري و قطعي هر مواجه

  .شوند از نظر رواني و جنسي نابالغ محسوب مي مرداني كه تن به دخول مقعدي ندهند، !ي بين مردان در نظرگرفته شدهنزديك

 ...و نشانگر تصوير مثبت از خويش است شود ميهاي سالمت ذهني تلقي  دخول مقعدي و تعدد شركاي جنسي داشتن هر كدام به عنوان نشانه

  !!شان مي سنجند ي تعداد و جذابيت پارتنرهاي جنسي به وسيلهز مردان ارزش خودشان را بسياري ا

كه فرهنگ مردان گي حق خود را به نوعي  1975نوشته است؛ از سال "انقالب جنسي بعدي :فرات"ش ا معروف ي بيل وينتراب در مقاله

تراب از رايج نبودن و دست كم محبوب وين. ها غالب شده است مردان گي و هم بر روان آن سكس مقعدي هم بر زندگي جنسي ،مطالبه كرده

نگر سكس مقعدي غالب سو فرهنگ يك د و اين بعد از آزادي گي،كن ميصحبت ) انقالب گي( 70ي  نبودن سكس مقعدي قبل از دهه

ها در  ميالدي اعمال رسمي جنسي گي 60و 50هاي  اعمالي كه در دهه( بر هم ها و مالش ك ي ر ،JOسكس دهاني، كه چنان .شود مي

انگ نابالغي و نارسيدگي  ،به كساني كه حاضر به سكس مقعدي نبودند .به عنوان دست گرمي براي سكس مقعدي محسوب شد) آمريكا بود

آزاد ،د كه ماهيت آزادي جنسيكن ميفكر  اين طور ها را ديده است، كسي مثل او كه روزهاي تلخ قبل از آزادي گي گويد، وينتراب مي .خورد

   .و آزاد خويشتن هر كسي است عادي ي و سكسواليتهعمل كردن در قلمر

كردند مردم او را با عنوان تحقير  كسي را به سكس مقعدي دعوت مي اگر .ميالدي سكس دهاني زياد بود 60 ي و اوايل دهه 50ي  دهه

  !سكس مقعدي شيك نبود .كننده صدا مي زدند

 80ي خصوص اواسط دهه به. ا دادن به موج دشمن هموفوبيكقاد از اناليسم يعني وظلم مقعدي در اين ساليان تداوم يافت با اين تحليل كه انت

ي دست دشمنان  انتقاد از سكس مقعدي به معناي بازيچه ...ها ي مانند ايدز و تاكيد هموفوبيا عليه سكس مقعدي گيها بيماريبا شناخته شدن 

  .اش نداشت ي طرح نقد و پرسش را درباره هگي اجاز ي مقدسي شد كه جامعه گاو سكس مقعدي، .شد شدن تلقي مي

كند در حال حاضر  ميمالي داشته باشد اما او تصور  د سكس مقعدي در خودش حقارتي نسبت به ك ي ركن ميفكر ن وينتراب مي گويد بيل

  .استفيزيكي تخريب كننده  روحي، به طور رواني، ،ندكن مياي كه اكثريت غالب مردان گي آمريكايي سكس مقعدي  شيوه

  .عشق و زندگي و تجربه تشخيص دهد رمانتيسم، ،خواهد سكس را بر مبناي گرمي اين ايده مي

*********   

ش به عنوان يكي از آلترناتيوهاي ا حول چگونگي پذيرفتن ها آن و واكنش ي كلمه ي فارسي ترجمه بحث در خصوص كانسپت فرات،

 از در برابر فروپاشي نظم مردساالري و تغيير تصور هتروسكسيستي و هموفوبيك )طلب حيا اصال(اي انقالبي  سكسواليته و نيز به عنوان شيوه

  .دار باشد تواند ادامه ميگرايي مردانه  جنس هم
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                                                                          يپالسچ ريوگو با هژ گفت

 انيپرن ديحم :وگوگر گفت     

 

 1361و بعد در خرداد  يپالسچ ام ياست و نام خانوادگ ريام هژ كه نام نيا: اي دارم شناسنامه يمعن يلوس و ب يمعرف كي طبعا

 توانم يم كنم يگمان م ستم،يجلوه بدهم كه ن يكنم و خودم را كس ييگو آن كه بخواهم گنده ياما ب. ام آمده ايدر شهر زنجان به دن

. ام مختلف قلم زده يها نگارم، به اعتبار نه سال كه در رسانه روزنامه يپالسچ ريدامه بدهم كه من هژا را نامه يمعرف نيطور ا نيا

همه،  ؛يداريزنجان، مردم نو و موج ب يروشن، صدا يزنجان، فردا اميزنجان، پ ديام: است نيا اتينشر نيا يفهرست سردست

كه  گريد يو احتماال چند جا يو همبستگ يمدن ي نشاط و جامعه در هپراكند ي ام و بعد چند مقاله شهر زادگاه يمحل اتينشر

نامه و  ي جام جم، ماهنامه ي شرق، روزنامه ي اعتماد، روزنامه ي خبر، روزنامه راثيم تيبا سا يا و باز كار حرفه ستيخاطرم ن

موكرات، اخبار روز و عصر نو منتشر شده د ماثر، سال يها تيكه در سا ياضافه كنم نوشتن مقاالت ديبا ها نيبه ا. نقد نو ي ماهنامه

به اعتبار دوازده سال  ام ياسيفعال س يپالسچ رياگر بخواهم همچنان ادامه بدهم من هژ. گريد يها تياست و البته بعد در سا

 يپالسچ ريژباز من ه. »نييپا«از  يسر رهيهمه خ نيو ا» باال«همه فشار از  نيو شش بار بازداشت و زندان و ا ياسيس تيفعال

پژوهشگر و  يپالسچ ريهژ. »يگريدرك حضور د«و  »ديخورش يحوار« يعنيكه دارم  يبه اعتبار دو وبالگ ام سينو وبالگ

توسط  1382كه در سال  »يعباد نيرينوبل صلح ش ي نامه رخ نداده است، جشن ياتفاق خاص چيه«به اعتبار كتاب  ام سندهينو

 ديو مقاالت س ها يآوازخوانِ رقصِ بردگان، منتخب سخنران«به اعتبار دو كتاب . شر شدانتشارات روشنگران و مطالعات زنان منت

 »ميا را به مشورت نشسته فرجام يب ريتقد«و  ميآن را ترجمه كرد يكه به همراه الناز انصار» 1324ـ  1325 يور شهيجعفر پ

قابل چاپ  ريغ يدر وزارت ارشاد خاتم يكه اول راقبه ع كايآمر ي چهارده مصاحبه با فعاالن چپ در مورد حمله ي مجموعه

 يها كتاب نيو همچن. خورد ينژاد خاك م ياست كه در وزارت ارشاد احمد ميبه دو سال و ن كينزد يداده شد و دوم صيتشخ

، »بدلنا رضايو آثار عل يزندگ ،ييپنجره و روشنا انيم يمرد« ،»انيو كرامت دانش يخسرو گلسرخ ي ادنامهيمثل هر روز صبح، «

سانسور  تيوضع نيبا ا يانتشارند ول ي كه همه آماده» شصت اهيس ي داستان در مورد دهه يسخت، مجموعه  يها سال ي هيمرث«

 ريهژ. است امدهين شيشان پ طرح كه هنوز فرصت انجام شمار يو ب كاره مهيو البته چند كار ن. در خانه بمانند دهم يم حيترج

 نيام به اعتبار هم آدم يپالسچ ريخلوت خودم بوده است و باالخره هژ يكه تا به امروز برا يياشعرهشاعرم به اعتبار  يپالسچ

 !خودم را طول دادم و بس است يمعرف ياديكار هم ز يجا نيتا هم كنم يگمان م. كند يم يو زندگ كشد يكه نفس م يكيزيف

چاپ شده  2007دسامبر  35ي  در چراغ شماره يسچپال ريبا هژ يآرشام پارس ي سوال مصاحبه نيمقدمه در  پاسخ اول نيا(

 .)بود
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انسان مدرن . تياست، هم فرصت است و هم محدود ستادهيكه انسان مدرن در آن ا ييها تيموقع ي همه: دينگار در تبع روزنامه ،يپالسچ ريهژ

هم فرصت و  ديدر تبع يمان داشت، زندگرا توا تيفرصت و محدود رانيدر ا يگونه كه زندگ همان. هاست تناقض نيا ي خودش حامل همه

 .دارد نرا تواما تيمحدود

 

 ريهژ ران،ياز ا رونياست؛ ب رانياز ا رونياالن ب. بماند رانيدر ا توانسته ينم گريد اش يها تينگار است و به خاطر فعال روزنامه يپالسچ ريهژ

 ظ كرده است؟خود را حف ينگار روزنامه نيشيپ تينگار چقدر از حساس روزنامه يپالسچ

با  1377درست از دوم خرداد  يعني، 1377من از سال . ميرا بگو يآور از آن شرح مالل شيپ ديسوال را داده باشم با نيكه پاسخ ا آن يبرا

نگار  نامههم روز» زنجان ديام« يمحل ي هينشر ي نامه ژهيدر و جانيدموكرات آذربا ي فرقه يدر مورد زنجان در دوران زمامدار يا انتشار مقاله

 نيكه دوم آورم يم اديرا هم به  نياما ا ابمي يم ييابتدا اريها را بس آن كنم يها را مرور م كه مطالب آن سال يروزها گاه نيا. و هم نشدم مشد

. شد شارهم بازانت انريا راژيو پرت يسراسر ي بود، در روزنامه 77ماه  ريانتشار آن ت خيزنجان منتشر شد و تار ديكه از من در همان ام يادداشتي

 يا كار حرفه كياعتبار كه كار من  نينگار نشدم به ا اما روزنامه. بوده است ها ادداشتيها همان  در آن سال رانيا ينگار بضاعت روزنامه ديشا

. يدستمزد چيه يب كردم، يهم منتشر م يسراسر يها از روزنامه يكيدر  يادداشتي يبودم و گاه يمحل اتينشر سينو ادداشتيمن . نبود

من به واقع از منظر . ام آن ماندم و مانده ريآن شده بودم و البته درگ ريبود كه درگ يا از مبارزه يمن بخش يآن زمان برا اتينوشتن در نشر

 ينوز بخشبماند كه ه. نگار شدم روزنامه هيحقوق از نشر افتيو در »يداريموج ب« يمحل ي هينشر يبرا يبا خبرنگار 1382در سال  يا حرفه

هرگز  رانيدر ا جيرا يها برخالف آموزش ينگار كار روزنامه ياسيس تيهمه، آن ماه نيبا ا. طلب دارم هيآن نشر رمسووليرا از مد ام حقوقاز 

درآوردن  يكه برا يها را منتشر نكردم كه با آن مخالف باشم و سهل است، تالش كردم از هر رسĤن يا هرگز نوشته. من رنگ نباخت يبرا

مانند  يتخصص يها كار را حتا در رسĤن نيا. چه به آن باور داشتم، استفاده كنم گسترش آن يبرا يبونيتر ي كردم به مثابه يكارنان با آن هم

 ياز زندگ يو بازتاباندن بخش يدست عيهنرمندان صنا ي مهيب ينداشت هم با تالش برا استيبه س يربط چيكه ه» خبر راثيم يخبرگزار«

 هيطلب گزارش ته اصالح يا روزنامه يهم برا ياسيس ي حادثه كينگارم از  كه دوست روزنامه يطيآن هم در شرا. دادمها انجام  آن ي رانهيفق

مفهوم  هيما انيم نيچن يام اما در جهان نبوده يباشرف يليهرگز آدم خ. به شرافت ندارد يالبته ربط ها نيا. رسالت ي روزنامه يو هم برا كرد يم

كه به زور  ييها آن. همه رو شده است يبرا فيدست حر يهرچند حاال كم. متوسط باشد يها يورز شرافت نيمالبد ه ديبا شرافت هم

مسلط را به ما حقنه كنند كه  يتلق نيا كردند يكه تالش م ييها درست همان م،يسيچپ ننو ي هيگرا با سو نگاران چپ ما روزنامه خواستند يم

اند و در  آورده رونياز تن ب »يگر يا حرفه« ي دفعه جامه كياست، حاال  يشور در حد تخصص در مرده »يا فهحر« يتخصص ،ينگار روزنامه

شاگردانِ استادان  »نيتر يا حرفه«ها  آن. درانند يم قهي سميبراليگسترش نول يبا چپ و برا زيست يبرا رنديگ يكه دست باال را م يها هر رسĤن

. گفتار وجود دارد ي در چشم صور بسته يشاگردان و استادان، استثنا مانند خار نيب شهيكه هم اردلبته گفتن ندو ا. خبرند يها متفرعن دانشكده

را  ييمن كارها. ام و ندارم نداشته »ينگار روزنامه تيحساس«به عنوان  يزيهمه را اما به هم بافتم كه دست آخر گفته باشم من اساسا چ نيا

 تيحساس«. نبودم و احتماال نخواهم بود يموجود موفق گاه چيخبر ه ميدر تنظ. كنم بهو مصاح سمينوام گزارش ب آموخته. ام آموخته
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 يهم به جا »ينگار روزنامه تيحساس«من ادامه دارد آن  ياسيكه كنش س يو تا زمان شود يم فيتعر ياسيمن با كنش س يبرا »ينگار روزنامه

 . است يخود باق

 

 .پس از مهاجرت است رياز مهاجرت و هژ شيپ ريهژ ي كرده است؟ منظورم فاصله ليمبه تو تح يراتييچه تغ مهاجرت 

من را . ام نكرده» هجرت« ام نيمن از سرزم. كلمه روشن كنم كيموضع خودم را در مورد  خواهم يپاسخ سوال شما را بدهم م كه نياز ا شيپ

دست كم من درست  اي اند دهيوطن من را از من دزد. ام شده» بلد ينف«كلمه  قيدق يبه معنا. اند كرده رونيام ب از وطن يستيرودربا چيبدون ه

استفاده خواهم كرد، چرا كه  »ديتبع« ي از كلمه ام يها در صورت سواالت شما در پاسخ ياست كه بدون دستكار نيچن. دارم ياحساس نيچن

 ونيدلتنگ و انقالب يموجب شود برادرها حيتوض نيحتا اگر ا. من و شما روشن است يكلمات برا نيهر كدام از ا ياسيس ي هيسو

كه در  يراتييتغ يابيارز يهنوز برا كنم ياساس گمان م نيپس بر ا. دانم يم يشود، باز گقتن آن را ضرور شان يدايپ گريبار د ها يدان كامنت

ماه سوم حضورم در آلمان را از پاشنه  يو به تازگام  خارج شده رانيكه از ا ستياز پنج ماه ن شيمن ب. شده است زود باشد ليبه من تحم ديتبع

 . ام دركرده

 ميعظ يتفاوت فرهنگ كي گذارد، يم ريتو هم تاث يدارد و الجرم رو» جا آن«و  »جا نيا«كه  يتفاوت نياول. فهمم يرا م ييزهايهمه چ نيا با

كه خودش را بروز  ييجا نياول يتفاوت فرهنگ نيو ا. ار گرفتهدر آلمان قر ها نيو ا رانيما در ا نيكه ب ييلومترهايتمام ك ي است به اندازه

مدت  نيكه با آن در هم يگريد ي مساله. است يبغرنج بتيبدون آب خودش مص دنير نيهم. ماست يرفتار يها عادت نيتر دهد در ساده يم

شهر  در كالن ژهيو به و رانيهرچند در ا. نگ استبه شدت بسته و ت ات يها انتخاب رفاقت ي رهياست كه دا نيام ا بوده بانيكوتاه دست به گر

. داشته است يتعدد و تنوع دلچسب يا داشته ستيها امكان ز كه درون آن ييها اما در شهر پاره پاره، پاره يا بوده تيهم در اقل نشبه مدرن تهرا

از  يحس د،يگو يسخن م يبه زبان فارس يكه با هر كس يهست يدر دربه يتو موجود تنها. ستين نياما چن يرانيا يديتبع يايجغراف

 ي دست و پا شكسته يترك يو اندك ياز فارس ريغ يگريزبان د چيمن با كمال تاسف و حقارت و بطالت با ه كه ژهيبه و ،يدار يشاونديخو

 نيتو را مع يها رفاقت شيشاپيپ ،يكه به آن تعلق دار يتبار. يكن يرا انتخاب م ات يها كه رفاقت يستيتو ن جا نيا. ندارم ييآشنا يجانيآذربا

 يكه بخواه بساط باشد مگر آن نيباز هم ،يهم باش گانهيحتا اگر كامال مسلط به زبان ب كنم ياما گمان م اشدب يرو ادهيز يكم ديشا. كرده است

 يعتقاد دارم تنها به همان زبانزده سفت و سخت ا اسطوره يمنِ شرق. يا نهاده يو بر كدام خاك گام م يا از كجا آمده يفراموش كن ليبه هر دل

 يگريزبان د چيبه ه يا جمله چيه. اش دارم بفهمانم كه دوست يبه كس توانم يام م كرده يو هفت سال زندگ ستيرا ب اش يها و خم چيكه پ

. اند خوانده شان خين را در تارآ ها نيكه ا يا ستهيز يا وهيفراموش كرد تو به ش ديو بعد هم نبا. را ندارد يفارس» ات دارم دوست« نيمن طن يبرا

 ،يا دهيد يبه فراوان يتيوضع نيرا با چن يالاقل كسان اياست  دهيرا در ات يدور گوشت كف پا يلينه خ ييها سالكابل در  ييها بگو به آن يوقت

نگاه  يا موزه يچشم موضوع حالت تو را به نيكه وحشت و كابوس بر سرتاسران آن حاكم بوده است، در بهتر ييسخن بگو ييها از سال يوقت

با  ك،يو شاعر و ناشر را از نزد سندهينو ي را، قتل دزدانه يدور و تو كشتار جمع خيدر تار ست يا واقعه »يكشتار جمع« ها نيا يبرا. كنند يم

 يزن ياش زل م چشم يو تو يريگ يرا م يكي ي قهي يوقت جا نيا. استثناها را بگذار كنار. يا ات لمس كرده گوشت و پوست و عصب و استخوان

ها دستگاه شنود و اسلحه و  كه دولت شما به آن ييجالدها نيا زند، يها الس م شما دارد با آن دولتكه  ييوزهايپف نيا! نيبب«: ييگو يو م
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 قيرف نيپدر ا. شود ينگ مام چ سرما بدن ياست كه تو نيو حاال به خاطر هم اند دهيمن را در يپاها ها نيا نيهم ها، نيا فروشد، يم يباتوم برق

هفته بعد  كيكند و  ديمن رفته خر قيرف يكيپدر آن . است يگور جمع كي ياند و حاال تو كرده اكمهمح يا قهيدادگاه پنج دق كيمن را در 

آواره  يمشت روان كي از ما يطور نيا ها نيا. اند رستوران به گلوله بسته كي يرا تو يكي نياند و پدر ا كرده دايپ ابانيب ياش را تو جنازه

كه آنگال  يداد بزن يخواه يم» !جدا؟ چقدر بد! اوه«: كه يشنو يو بعد جواب م» .فروشد يم يبرق تومها با و دولت شما دارد به آن. اند ساخته

از  قيعم يا دره ها نيما و ا نيراست و درست ب. استثناها را بگذار كنار. ستنديمن هم ن ي زده بتيمركل و گرهارد شرودر شما پشم مردم مص

ات  پناهگاه امن شهياست كه هنوز و هم نيچن. هرگز بشود آن را پوشاند كنم ياما گمان نم است،از عمق آن ك توان يوجود دارد كه م ينافهم

 .ديا آمده ديمشترك پل خيتار كيكه از  فهمند، يكه به زبان خودت تو را م مانند يم ييها همان آدم

 ستگاهيا دم،يكه در آلمان د يتيازدحام پرجمع نيمن اول. شود يم يطوالن ياديدارد ز گريپاسخ د نيهرچند ا. مانده يهم باق گريد يماجرا كي

داشتم خفه . كردم يفكر م يداشتم و نه داشتم به مواهب آزاد يياز رها يبود كه نه حس بيخودم هم عج يو برا. شهر كلن بود يمركز

اخته كه داشتند  يبا مردم. بيو مه منهيپره يا سلطه. كرد يام م سلطه داشت خفه ستميو جذاب، س هبيهمه زرق و برق غر آنپشت . شدم يم

هم  يگريد يزهاياما چ ها نيا ي در كنار همه. دنديپلك يهم م يكه تو يا مسخ شده ي گانهيجماعت از خود ب. كردند يبا سرعت تمام مصرف م

 يها كافه ،يبزرگ پرمشتر يها يفروش ها، كتاب كتابخانه ،يهنر يها شگاهينما ،يقيبزرگ موس يها سالن نماها،يس ها، زهتاترها، مو. در كار است

 ياست برا يفرصت ها نيا. هست، وجود دارد دانم ياست كه م ييزهايآن چ ي همه ها نيا. يو مترق كاليراد يروهايدلچسب، ن ي پاتوق شده

است كه  ييزهايآن چ ها نيو ا. كنم يكه زنده بمانم كشف م آن يبرا يمثبت يزهايحاال چمن دارم . يتحمل كن را زيچ همه يغربت ب نيا كه نيا

داده و  رييوجوه دردناك و جذاب حتما من را تغ نيمن با ا يكيالكتيد ي رابطه. آور است و اعجاب زيانگ جانيمثبت است، جذاب است، تازه و ه

 .  ستمين يمن هنوز داور مناسب. بفهمد را راتييتغ نيا ديبا ناز م رونيب ياما كس. خواهد داد

  

نگار  و روزنامه ياسيفعال س كي يرگذاريتاث تواند يمهاجرت م ايمنظورم آن است كه آ... ت؟يمحدود كي اي يدان يفرصت م كيمهاجرت را  تو

 .از مهاجرت داشته است شيكه پ يا يرگذاريرا كم كند؟ تاث

. تياست هم فرصت است و هم محدود ستادهيكه انسان مدرن در آن ا ييها تيموقع ي همه. ردندا ايبه جغراف يمساله ربط نيگمان من ا به

هم  ديدر تبع يرا توامان داشت، زندگ تيفرصت و محدود رانيدر ا يگونه كه زندگ همان. هاست تناقض نيا ي انسان مدرن خودش حامل همه

است كه  نترنتيا نيها هم آن نيتر يدست دم. كنند يم ينقش باز انهيم نيهم در ا ياريبس يپارامترها. توامان دارد ار تيفرصت و محدود

شصت  ي مبارزه در دهه يها ياز دشوار يكاه جان يها تيو چه در خارج، روا رانيمن چه در داخل ا. دهد يم رييمعادالت را تغ ياريبس

منتشر شده در خارج از كشور به داخل، چند نفر  ي هينشر كي دنيرس اياز داخل كشور به خارج  غاميپ كي دنيرس يكه برا ام دهيشن. ام دهيشن

در  يا خانه نيرزميامروز اما من از ز. شان را بر باد دهد و دودمان يهست توانست يخطا م نيكه با كمتر شدند يم يا دالورانه يچه جانباز ريدرگ

فاصله درست . رميگ يو پاسخ م زنم يم ليمياپن اژ ستيحزب كمون ياست برا يمذهب يخودش شهر هشهر زنجان ك ي محله نيتر يمذهب

كه وجود داشته كم  يكوچك ي را در همان محدوده يرگذاريتاث ديبه گمان من تبع. شود دهيفهم ديها اما با تفاوت نيا ي همه. است قدر نيهم

بدل كند  يا زن حرفه الس كيتو را به  تواند يم. دبار باش فاجعه تواند يم رييتغ نيا دنينفهم. دهد يم رييبلكه محدوده و شكل آن را تغ كند، ينم
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 يرا در اتحادها ات يو زندگ يانداز يچنگ م يزيو به هر دستاو ينينش يمشترك م زيسر م يو حاال با هر كس يا ات را باخته كه آرمان

كه  يدار يرانيپاسپورت ا كيات هم  بغل بيج ياما تو يا شده ياسيس ي كه پناهنده دبدل كن يتو را به كس تواند يم. يده يهدر م فرجام يب

بدل كند  يتو را به كس تواند يم. يبازگرد زبانيم نيبه سرزم ات يپناهندگ ي ادامه يو بعد برا يبه مام وطن بزن يسر يجلَك ريز يهر از گاه

سنگر مضحك  نيو از هم يكن يزندگو با نام مستعار  ينيخودت بنش ريو حق كوچككه در سنگر  يابيرا از دست رفته ب زيچنان همه چ كه آن

و  يپنجاه نفره كن -چهل  يها ونيرا صرف آكس ات يوقت بدل كند كه زندگ تمام ستيونيآكس كيتو را به  تواند يم. ياعالم ارتداد كن ميدا

تو،  ونيبه آكس رييتغ نيا دنيفهم. شود يتو آغاز م يپالتاك ي و جلسه الگو وب تيانقالب از سا يكن يبسازد كه گمان م ياز تو موجود تواند يم

 . كند يآن را روشن م ي هيو سو دهد يمعنا م يا گرفته شيمبارزه در پ يكه برا يگريد ي وهيتو و به هر ش يسينو به تحصن تو، به وبالگ

  

در  كند؟ ير به ترك كشور مگرا را وادا جنس است كه هم يطيشرا رينظ كند، ينگار را وادار به ترك كشور خود م كه روزنامه يطينظر تو شرا به

 شود؟ يم هيشما شب طيما به شرا طيشرا يا چه نقطه

بند  نيما هم از هم تيموقع اريبس يها و تمام شباهت كند يبند مشترك ما را به هم وصل م كي م،يو شما هرقدر هم كه تفاوت داشته باش ما

 ي همه. خودش بكشاند ي هياخ ريتوان تالش كند ما را ز ي ا همهبزرگ ب يگريما موجب شده است آن د »گريد«حضور . خورد يمشترك آب م

بر  خواهند يكه م اند يا قدرت نشسته ي كهيشبانان بر ار ران،يحاكمان ا. »ميكار تبه«اندازه  كيبه  ميا ستادهيا گريد تيموقع نيا ركه د ييما، ما

القلم  است كه ما را ممنوع نيچن. است ييصدا تك ي جامعه نيا ي كننده لما، نفس حضور ما مخت. پر از رمگانِ سر به راه حكومت كنند يا لهيطو

. گذرند يما هم نم يشصت ي دهه يتبار خون نشان يب يو حتا از گورها كنند يم رانيرا و ها ييگورستان بها زند،يآو يشما را به دار م كنند، يم

 تيدر موقع شود يو موجب م دهد يم وندياست كه ما را به هم پ يتركهمان بند مش نيا. نظم موجود است ي زننده ما برهم ي زنده و مرده

 .ميباش ستادهيا يمشابه

    

 گريد ديكه شا نياز كنارآمدن با ا ات، رامونيبا پ افتني يكه در سازگار ياز مشكالت ؟ييگو يآمد م شيپ ات يكه در مهاجرت برا يمشكالت از

 .باشد يدنياند شن مهاجرت نداشته ي كه تجربه يكسان ياش برا دانستن يكن يكه فكر م يزيو از هر چ ينيرا نب رانيا

را شما هم مانند من  يسازگار نيالبته اگر ا. شده باشم» سازگار« ام رامونيپ طيزود باشد كه از خودم انتظار داشته باشم با مح يليهنوز خ ديشا

 رامونيپ طياز مح يبا حل شدن، با بخش برم يكه من دارم به كار م يفهومم نيكنار آمدن در ا. ديتنها به مفهوم كنار آمدن به كار برده باش

فاصله  جا نيكه دامن دامن با ا ميا آمده ييما از جا. وجود داشته باشد تيدر واقع گاه چيآن باشد گمان نكنم ه ياگر سازگار. شدن فاصله دارد

 نگاه رونيما را ب مان اهيس يموها ميباش زبانيم ي ستعد حل شدن در جامعههر چقدر هم كه م. ميمان يم كاره مهيناتمام و ن طور نيدارد و هم

 گريمشكل د كي. آمد شيپ ام يبرا دياست كه در تبع ياز همان مشكالت يكيخودش  نيا. ميا ستادهيملت ا -ما بر شكاف دولت . دارد يم

 يب«و » با صدهزار مردم« ام دهيهرچند حاال فهم. شود يار مهو بر سرت هو كياست كه  يا آوارگونه ييكار هم البته آن تنها يابتدا نيهم

البته  ييتنها نيا. كند يآوار را دوچندان م ينيسنگ ام دهيرا فهم نيا يغربت نكبت نيا يتو جا، نيكه ا نيام، اما هم هم تنها بوده »ردمصدهزار م

نسل  يگ ژيو ييتنها نيا. ندارد ديمن در تبع تيبه وضع يربط ييتنها نيا ،ياجتماع ي هيدر سو. يشخص يدارد و هم بعد ياجتماع يهم بعد
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. ميبود تيدر اقل زيگر استيو س زده استيس ي كه در جامعه ميبه عرصه آمد يا ما در زمانه. هم امتداد دارد ديتا تبع فهمم يحاال م همن است ك

كه  ميكن يم يكمپ زندگ كيدر  يهم باز با كسان ديدر تبع نكيو ا. ميبند شد و قاتل هم يمشت دزد و قاچاقچ كيبا  ميما به زندان كه رفت

 انيناراض نيا ايبودند  يها لزوما موجودات شرور دزدها و قاتل ميكه بگو ستين نيقصدم البته ا. اند بوده ياجتماع - يقتصادا انيناراض

. ستين نيكه چن داستيمن ناگفته پ يالاقل برا. دندارن دانند يتر م كه خودشان را در آن خوشبخت يطيدر مح يحق زندگ ياجتماع -  ياقتصاد

 يهم بعد ييتنها نيا گريد ي هيسو كي. كند ينسل من را گرفته است و رها نم بانياست كه گر يآور اجتماع رنج ييتنهاام اما شرح آن  غرض

و  يا همان جا هم چقدر تنها بوده يا دهيكه حاال فهم نيهم ،يا ات را گم كرده مشترك اتيمشترك و ادب ي كه خاطره نيهم. دارد يشخص

 . كند يله م. است يياز تنها يارخودش آو ،يا مانده دهيچقدر نفهم

. است يتيموقع نيكنم چرا كه مربوط به چن يبند آمده دسته شيپ يها مشكل نيها را در هم آن خواهم يحس آزاردهنده هم دارم كه م چند

خارج از كشور  يها تيدر سا يخارج شوم گاه رانياز ا كه نياز ا شيمن تا پ. يگشت گذاشتتان برآن ان همان است كه شما هم در سوال يكي

 نيحاال كه در ا. دميفهم يدرد جانكاه آن را نم يستيرودربا ياما ب خواندم، يرا م يرانيا انيديتبع نيشينسل پ انياز م يخبر درگذشت كس

مفهوم داشت،  ام يها برا با آن رانيكه ا ييزهايآن چ ي و همه رانيا ي دوباره دنين داست كه بدو يچه كابوس فهمم يتازه م ام ستادهيا تيموقع

احساس  كي. خواهم يام را م من وطن. افزوده شده است شمارم يب يها هم به كابوس گريكابوس د كيحاال . شوم گانهيب يساكن گورستان

هنوز  يعني. دانم يمن زبان نم. هم با من مانده، هراس از گم شدن استام آمد و هنوز  كه از همان بدو خروج به سراغ گريد ي آزاردهنده

دارم كه بتوانم اگر گم  يخوب يرفقا يا باشد چرا كه در هر گوشه يا هودهيهراس ب رميگ. شناسم يرا هم نم ها ابانيو خ وارهايد نيو ا دانم ينم

و بعد . سندرم زهرمار باشد، با من مانده است يدر علم روانشناس ديباهمه هراس از گم شدن كه البد  نيبا ا. شوم »دايپ«تماس  كيشدم با 

خودت را به . در كار نخواهد بود يآرامش گريد يگذاشت رونيرا از مرزها ب ات يكه پا يا از همان لحظه ام كردهفكر . ام فكر كرده نيبارها به ا

مجبورم خاطره . خودم را بسازم يفضا يزندگ يكه من باشم مجبورم برا يانسان. ات نخواهد كرد آرام گاه چيكه ه يا گره زده يدرهم يزندگ

سقوط كرد،  اهيس يده سال بعد جمهور رميحاال گ. ادامه دارد يا رحمانه يبه طرز ب يچرا كه زندگ مبسازم، مجبورم عادت كن اديبسازم، 

 كنم يگمان م! آشنا؟ نه يهمه آجرها نيهمه خاطره، از ا نيكندن از ا جا؟ نياست كندن از ا يراحت نيبه هم يكن يفكر م. مياش كرد ساقط

از مشكالت  تواند يهم البد م نيا. بود يآرام نخواه. جهان پخش و پال شده است يجا هات هم خاطرات. يمان يآواره م شهيهم يبرا گريد

 .باشد ديتبع

 

خودت  يسوال برا نيا. يچرا كشور را ترك كرد نديگو يم يعني كه دوستان تو به رفتن تو انتقاد دارند، ميات خواند از دوستان يكيوبالگ  در

 آمد؟ شيهم پ

 يحس خوب«: هم نوشتم »نيدروغ يها در صحنه يدود مشعل«در  ران،يام پس از خروج از ا مطلب نيمن در همان اول. بارها و بارها ديترد يب

فرصت قهرمان شدن و  كه نياحساس ا. يستيبدون رودربا نتايخ هيشب يزيچ. احساس پشت كردن و تنها گذاشتن. ستين تعارف ينبود و ب

آتش به آزمون برده  ي گدازنده ي ات را در شعله تا جان يستين اوشيس گريد كه نياحساس ا. يده ياز كف م شهيهم يراقهرمان ماندن را ب

ام كه از  من خوشحال. شوم يام شاد م م را ترك كردهكشور كه نياز ا شد يكه اگر مانده بودم چه م كنم يفكر م نيهمه هرگاه به ا نيبا ا» .يباش
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بار در هفده  كيكه من  ميبگو يفروتن چيه يب. ام كه توانستم در مورد خودم بدون توهم قضاوت كنم خوشحال. زدم تنفرو رفتن و فرو بردن 

 يرفتن به توالت رو يتمام برا را كه موجب شد هشت روز يجسم يها بازداشت شدم، شكنجه 1378 ريت 18 عيپس از وقا يوقت يسالگ

ترس خودم  يام كه برا من خوشحال. را تحمل كنم ييچنان ماجرا توانم يبار نم نيام كه دانستم ا بخزم تاب آوردم، اما حاال خوشحال نيزم

. صبور بار آورده است يما مردم را مردم سال نهيرياستبداد د. گذرد يهم م اريبس ياهويه نيا. كنم يم يهمه صبور نيبا ا. شدم ليحرمت قا

 . ام داده حيترج »يانتيخ«را به چنان  »يانتيخ« نيكه چن مانم يو خوشحال م كنم يم يپس صبور

  

 

  

  هاي ميل ماشين

  حميد پرنيان

ي كه در هاي دهاني كه با سينه پيوند يافته است، زنبوري كه با گل پيوند يافته است، حيوان: هاي ميل، توليدكننده و پيونددهنده هستند ماشين

ها را بايد به عنوان تجلي گردش زندگي دانست،  د؛ اينناين پيوندها، پيوندي نيستند كه بين اصطالحات باش. اند يك گروه گردآوري شده

به تر فهميد كه آن را نه  توان به براي نمونه، امورجنسي را زماني مي. وند ش گردشي كه چنان گسترش يافته است كه اصالحات، انتزاعي مي

ي  ها نقاطي هستند كه به واسطه و تن –كند  شود و ادامه پيدا مي عنوان تمايل فرد به ديگري، بل راهي دانست كه زندگي درش توليد مي

براي . كنند هاي حقيقي را تصديق مي ها يا گرايش هاي متمايز، با قدرت بسيار، تفاوت تن. آيد ها، اين زندگي غيرشخصي به گردش درمي آن

هاي از  كند تا ادامه يابد؛ چنين تن اي قلمداد كنيم كه زندگي توليدشان مي توانيم مردانگي و زنانگي را به عنوان دو پاسخ يا آفريده مينمونه، 

هاي از نظر جنسي  هاي زندگي، خودش را در تن يكي از گردش. شود اي هستند كه زندگي درشان جاري مي نظر جنسي متمايز، مسيرهاي ويژه

هاي  گذاري گردش اي است كه با تفاوت ، پيامد فروكاستن تاريخ سياسي پيچيده)دو جنس(زن /ي مرد اما ايده. كند و بيان مي اييدتمتفاوت، 

  . شود تر آغاز مي تكويني از قلمروهاي بزرگ

ميل، سراسر، با اين مدل توضيح . كودك، مادر و پدر: كند مشكلي كه ما با برداشت مرسوم از ميل داريم اين است كه با مثلث خانواده شروع مي

به بازنمايي ) "اي نظم شديد نطفه"(اي كه شديد است  ما از گردشِ زندگي. ي فرد را در ذهن داريم يافته ما واحد عموميت. داده شده است

ان به فكر اصطالح در واقع، ما به مرور زم. ميل، در اصل، بين اشخاص نيست. رويم مي) "رژيمِ نسلِ جسماني"(يافته  هاي عموميت تن

ايم  به اشخاص متمايزي گذار كرده –اي  ي شديد نطفه پيچه –ما از گردش غيرشخصي ميل . ايم ايم، و ميل را سركوب كرده افتاده "شخص"

  :كه داراي اميال هستند

زناي با .. .)germinal implex( اي ي نطفه پيچهاشاره دارد به ) somatic complex( ي جسماني عقده

، به كار گرفته شد تا زناي با محارمي كه مطبوع است )پذير صورتي از اشخاص تشخيص(كه ممنوع است  محارمي

گر ميل است؛ اين گردش، بر خالف آن گردشي  اي شديد، بازنمايان گردش نطفه. را سركوب كند) ذات زمينِ شديد(

  ).162. ، ص1982دلوز و گاتاري (است كه درش سركوب جاري شده است 

. شود كشند كه فرهنگ با ممنوعيت زناي با محارم آغاز مي كاوي و ساختارگرايانه را به چالش مي اوديپ، اين بحث روان-گاتاري در ضد دلوز و
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كه گويند  دلوز و گاتاري مي. شويم كه ازدواج كنيم، مبادله كنيم و سازمان دهيم ي ميل بودنِ مادر، ما وادار مي ساختنِ ابژه در اين ايده، با ممنوع

- اما ميل پيشا –مادر و كودك  –اي بين اشخاص است  زناي با محارم، رابطه. اين زناي با محارم نيست كه ممنوع يا سركوب شده است

به همين خاطر است كه خود ميل، انقالبي . خصي است؛ ما به شخصي ديگر ميل نداريم بلكه ميل، خودش، گردش و توليدي پيوسته استش

دهند كه ميل تنها زماني كار  چنين، ادامه مي دلوز و گاتاري، هم. يافته بيگانه است هاي عموميت ختار و سازمان و سامانهاست؛ ميل، ذاتا با سا

اي از ميل است و نيز سركوب  پريده تصور رنگ –كند  اش ازدواج مي وقتي مردي با زن روياهاي –ياب  ميل كام. "متالشي شود"كند كه  مي

زيرا . اي به عنوان تحقق فرضي آن در نظر گرفته نشود شده ي شناخته افتد كه بيرون از كنترل باشد؛ هيچ ابژه ه كار ميميل زماني واقعا ب. ميل

بله، "گويد  فمينيستي كه مي. (كند ها را ويران و فسخ مي افتد و ساختارها و مناسبات و هويت ميل، درست آن گردشي است كه به جريان مي

اش را  ميل "نه، من مانند شما نيستم"گويد  اما فمينيستي كه مي. اش را به يك تصور محدود ساخته است ، ميل"ممن زن و كامال انسان هست

  .)باز و گشوده گذاشته است

  اوديپ-ضد

 دارِ نه تنها خود برداشت ايشان وام. كاوي فرويدي نيست كنند صرفا يورشي به روان نقدي كه دلوز و گاتاري بر انسان اوديپي مدرن مي

گونه كه  درست همان. دانند ي يك گرايش بزرگ تاريخي مي كاوي را نشانه روان بلكه) جا كه بر تفوق ميل تاكيد دارد آن(كاوي است  روان

به اي ايستا و ثابت سازمان دهد، تاريخ انسان نيز گرايش داشته است كه زندگي خود را  زندگي به اين گرايش دارد كه خود را تا اندازه

تصوري از خويشتن انسان كه وقتي اميال طبيعي در  –ي اوديپ  يورشي كه بر تصور عقده. ي ميل فروكاهد گرفته تر شكل هاي پيش فرآورده

همان . سازد ي فرضا ثابت رها مي شود ميل و زندگي را از چنان غريزه مي –شود  شود وارد فرهنگ مي گاه مادري، سركوب مي راستاي خاست

فرهنگ . اي كه بايستي انكارش كنيم تا انسان شويم كند؛ ايده داريم ما را سركوب مي –گاه  مادر يا خاست –ي طبيعي  اي كه ما از ابژه ايده

اين . ي مادر بود بار متوجه دهد كه نخستين چون چيزي نشان مي گويد نبايد به مادرمان ميل داشته باشيم، ميل را هم غربي، كه به ما مي

ما (ممنوعيت يا آن ايده : داد اجبارِ سازنده وجود داشت يعني، پيش از اين كه فقدان وجود داشته باشد، روي. كند ممنوعيت، شخص را توليد مي

پس، ممنوعيت و اجبار يا مجازات، . سازد كننده مي شده و ميل هايي سركوب ، از ما سوژه)كنشِ اجبار –بايد ميلِ به مادرمان را سركوب كنيم 

گاه ميل را بر حسبِ  ، آن)كاوي كرد همان كاري كه روان(كنيم  ل را بر حسبِ اشخاص و زناي با محارم تعريف ميوقتي مي. توليدكننده است

ي  دهد، به واسطه ي روابط را توضيح مي افزون بر آن، مادر، به عنوان مفهوم وسيعي كه همه. ايم اش كرده ايم و سركوب انسان سازمان داده

گوييم فرد نبايد به مادر خويش ميل داشته باشد، در واقع ميل را ابژگاني و اجتماعي و انساني  گامي كه ميهن. فانتزيِ منع توليد شده است

  .ايم كرده

كند كه مربوط به خانواده  تصويري از ميل توليد مي) كاوي و روان(شود زناي با محارم ممنوع است، ماشين اجتماعي  كه گفته مي درست همين

اي بر حسبِ مفاهيم  كاهد، عقده اي شخصي و محرمانه فرو مي ميل را به عقده) كه از خانواده پديدار شده است( داستان اوديپيِ ميل. است

بين مفهومي با مفهومي ) جداكننده(اي  شود، ميل به عنوان رابطه اشاره مي) كودك- پدر–مادر(و وقتي جداگانه به اين مفاهيم وسيع . وسيع

  :واسطه سقوط كند بايد اقتدار والدين را بپذيرد يا اين كه به مرگ مادريِ بي كودك يا. شود ديگر توضيح داده مي

ي جسمانيِ گسترده سركوب شده  ايِ شديد است كه از براي حافظه ي نطفه ي نَسبانه ي بزرگ شبانه اين حافظه
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اتحادي به وجود آمده شده است و از ) نَسب مادري يانَسب پدري (است، و از نَسبي به وجود آمده است كه وسيع 

ي شرايط شديدي است كه آن شرايط را  ي در حال گسترش، زاده اين سامانه.. .اش هستند ها متضمن است كه آن

كند، و صرفا  شان مي كند، سركوب دهد، لغوشان مي ها را تحت تاثير خويش قرار مي چنين آن سازد، هم ممكن مي

شان  هاي وسيع و اتحاد افقي زمان در رابطه با نسب ها هم اين نشان. داي داشته باشن دهد تا نمود اسطوره اجازه مي

ي  كننده ها و القاب تعيين شوند؛ ديگر، نام ها، محدودكننده و انحصاري مي انفصال: كننده و مبهم هستند تعيين

  ).160. ، ص1983دلوز و گاتاري (ي اشخاص تمييزپذيرند  كننده تعيين بلكهگاه شديد نيستند،  جاي

خواهند نشان دهند كه ميل داراي تاريخ شديد و سياسي است، كه در  لوز و گاتاري، بر خالف برداشت شخصي اوديپي از ميل و تفاوت، ميد

فردي صرفا گردش و -ميل پيشا. كند فردي شروع مي- ي سياسي، از ميل پيشا اين نظريه. رسد به اوج خود مي) كاو روان(كاپيتاليسم و فرد 

  .يافته يا پيش از هر چيز ايستايي قرار دارد ت، و پيش از هر هويت سازماننيروي زندگي اس

  )گذاري هم(سنتز 

. ها شكل مسلط سنتز يا توليد خودش را دارد كنند، و هر يك از آن ي سياسيِ ميل را توصيف مي دلوز و گاتاري، مراحل مختلف تاريخيِ نظريه

 –اشاره دارد، كه شكلِ شديدش دربرگيرنده است  "سنتز جداكننده"خش باال، به دومين نقل قول ب. (، تاريخ ميل و سنتز آن استاوديپ-ضد

يا پدرتان را انتخاب كنيد يا : ي آن سنتز، انحصاري است اما شكل اوديپي و گسترده –تواند به اين يا آن يا آن يكي ميل داشته باشد  فرد مي

. جا اين بحث را به تاريخ فلسفه گره زده بود ي مثبت سنتز داده است؛ آن زيادي به ايده، اهميت تفاوت و تكرارتر، در  دلوز پيش.) مادرتان را

گويند كه به روند سنتز نياز  ها داشته باشند، مي اي از ابژه يافته شده و نظم اي تجربه جهان يا حيطه اين كهفيلسوفاني مانند هيوم و كانت، براي 

معلول - هاي فضايي و زماني پيوند زنيم؛ ما جهان را بر اساس علت مان را به پيوستگي ه ادراكاتما نياز داريم ك). 1991، 1984دلوز (است 

جهان وجود  يكنخست، . پذيرد اما دو حد اختالف دارد تر، اين بحث را مي دلوز، بيش. جهان، معلول روند سنتز است. دهيم و منطق نظم مي

جهانِ "هاي سنتزشده،  كنارِ اين جهان. سازند اند كه زندگي را مي آن سنتزهاي متفاوتي ي ي همه هايي وجود دارند كه نتيجه ندارد بل جهان

بستگي (هست  "mechanosphere"يا  "بدنِ بدونِ ارگان"، "مان- سطح درون"، "اي ريزش شديد نطفه"، )chaosmos( "آشفته

. خودش يك توليد يا سنتز است؛ آن هم كنارش توليد شده است اند، اش سنتزها جا گرفته اين سطحي كه روي). دارد كدام كتاب وي را بخوانيد

سنتزشده و - گاه يا سطح پيشا كند، و سپس ما برخي خاست روابط و مناسبات را توليد مي) روند و پيوند(يعني، روند سنتز و پيوند وجود دارد؛ اين 

  :اند ر شدهآوريم كه از اين سنتزها پديدا نظم را به تصور مي شده يا بي زدايي سازمان

سطح .. .شود توان، البته به صورت جدا، به عنوان نامعلومي توصيف كرد كه درش ساخته مي سطح را هميشه مي

تواند به خودي خود معلوم شود،  سطحي است كه نمي: كسان هستندي  همهزندگي، سطح موسيقي، سطح نوشتار، 

تواند معلوم شود، زيرا سطح  ي كه شكل داده است ميهاي هايي كه توليد كرده و سوژه گذاري شكل تنها در هم بلكه

  ).266. ، ص1987دلوز و گاتاري (هاست  ها و اين سوژه براي اين شكل

دارتر متحد  ها را به كليتي معني سازماني كه بخش حتا، زمينه يا بودني واقعي نيست كه بر اجزاي مختلف مقدم باشد، نه "كليت"يا  "يك"

نشده و كلي  اي متفاوت زمينه "بدن بدون ارگان"پس، . شود است كه در اثر رخدادهاي پيوند و فضاسازي توليد ميفضايي مجازي  بلكه. سازد
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  :توان شهودش كرد ي رخدادها يا سازمان يا اسمبل است كه مي ويژه بلكهنيست، 

دوره است، -پذير نيست؛ بر عكس، كامال هم اما اين تخم مرغ برگشت. تخم مرغ است) BwO(بدن بدون ارگان 

اين تخم مرغ، محيط . كنيد تان، در محيط پيوندخورده با شما، هميشه حمل مي شما آن را با خود در محيط تجربه

كند، كه  اين تخم مرغ هميشه اين واقعيت شديد را تعيين مي.. .شدت ناب است، بسته است و گسترده نيست

ها و مناطق مجاورت، از  ها و كوچ ها صرفا با شيب اننشده نيست، اما جايي است كه در آن، چيزها و ارگ- متفاوت

  )164. ، ص1987دلوز و گاتاري (شوند  ديگر متمايز مي يك

  :از است اي ترجمه اثر اين

History of Desire (ch. 5), in Claire Colebrook, 2002, Understanding Deleuze. Allen & Unwin  
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  ديالوگ
  گپ اجتماعي

  ... استحركت از آن م

  ...حركت براي ماست

  ...زماني براي حركت

  ...زماني براي بودن

  ...خود بودن... خود ...بودن

.  

  پرد بيگانه از قفس مي
  ايران  –باربدشب 

  

  بيگانه - 1

چيزي كه اين . يا از روي نژاد يا مذهب. يا از روي زبان. از روي رنگ چشم مثال. بندي كرد توان دسته هاي مختلفي مي ها را به روش انسان

يك يهودي زندگي متفاوتي را نسبت به يك بودايي تجربه . كند ها ايجاد مي كند اما تفاوتي است كه در زندگي انسان ها را موثر مي بندي دسته

كنيم  مي نيز، وقتي از مهاجرت صحبت. پوست متفاوت از نگاه به يك سفيدپوست است و چيزهايي از اين قبيل نوع نگاه به يه سياه. كند مي

به عبارت ديگر زندگي يك مهاجر چيزي است متفاوت از . ها را به مهاجر و غيرمهاجر تقسيم كنيم تفاوت وجود دارد كه بتوانيم انسان قدر آن

گويم كه در يك  انساني را مي. شود ي نيست كه در فرهنگ مقصد بزرگ ميها سالمنظورم كودك دو. شا زندگي همسايگان و اطرافيان

اش، رشد كرده و حاال به اختيار يا به اجبار، جايي كه  هاي يگانه ي خاصيت اش و همه اص با زبان خاص خودش و ديدگاه عرفيفرهنگ خ
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 قدر آنها شايد  واژه. اش را روح زبان. فهمد اش را نمي زبان همسايه. انسان مهاجر يك بيگانه است. رود كند و به ديگر سو مي هست را ترك مي

 "ت دارما دوست"اين . از اين جمله يك برداشت خاص دارد "ت دارم،ا دوست"گويد  يك ايراني وقتي مي. ها كاربردشان در زبانمهم نباشند كه 

ش نگاهي متفاوت است از نگاه ا نگاه مهاجر به اطراف. گيرم كه در ظاهر يك معني بدهد. گفتن يك كانادايي متفاوت است "آي الو يو"با 

ش ا ي چيزهايي كه داشته روي دوش باري از همه كوله. كند او در همه چيز، خودش را يك بيگانه حس مي. ر مقصدپليس سر چهارراه در كشو

اين است كه تمام سعي خود را . او با كشور جديد بيگانه است. كند و حاال بايد چيزهاي جديدي را به اين كوله بار اضافه كند سنگيني مي

او وادار شده كه فرهنگ . مهاجر: سازد ما اين شروع تغييراتي است كه از او نوع جديدي از انسان را ميا. كند تا در فرهنگ جديد حل شود مي

ش با به ا هاي قبلي شود از داشته اي مي بنابراين ذهنيات او ملغمه. كه توانسته باشد فرهنگ سابق خود را فراموش كند آن جديدي را بپذيرد بي

ي توليدات او نام خاص به خود  و همه. كند به مبدا نيز احساس تعلق نمي حتاه مقصد تعلق ندارد كه او نه تنها ب. هاي جديد دست آورده

  ...ادبيات مهاجرت، سينماي مهاجرت، موسيقي مهاجرت: گيرد مي

  كوچد به اجبار مي – 2

اعدام  انه به ضرب و شتم و احيانش اشاره دارم و ا هاي روي پشت كوچد، نه به جاي شالق به اجبار مي گرا جنس همگويم يك  وقتي مي

اش را  حال همكالسي. اش بزنم سري به همسايه. قصدم اين است كه درون اجتماع او وول بخورم. كاري به قانون ندارم اصال. شا شدن

ايران، من درصد يان داخل گرا جنس هممبني بر وجود خطر جاني براي  ها سالبر خالف تبليغات عظيم اين  ....به محل كارش بروم و. بپرسم

بقالي كه به او . نشيند از قانون بترسد، بايد از جواني بترسد كه سر كوچه مي اين كهي ايراني بيشتر از گرا جنس هم. دانم اين خطر را زياد نمي

. مردم نيستهاي دست  ترساند، سنگ چيزي كه او را مي. شا ي نوجوان برادرزاده حتايا . مراقب امتحان در دانشگاه. فروشد سيگار مي

. برخي از اوقات وجود ندارد. كند ش را همواره پنهان ميا اي از هويت او قسمت عمده. رود اي است كه او را نشانه مي هاي سبابه انگشت

ر د. كند ش در حضور خانواده اشاره ميا هاي مندي يا وقتي كه به عالقه. كند ش در مورد سكس صحبت ميا يها سالسن و  هايي كه با هم وقت

اما اين امنيت خيالي كه همراه با . كند ميرا فعال خنثا ها  كاري اثر انگشت نشاند و با اين پنهان آن لحظات كس ديگري را به جاي خود مي

سال را نيز رد  30 حتااو . ساله 28ساله خواهد شد و چند سال بعد  25آورد؟ مشكل او اين است كه  استرس ِ هميشگي است، تا كي دوام مي

در برابر اظهار عشق جنس  حتااو . كند د كرد و اين يعني اين كه او بايد تشكيل خانواده بدهد و اين فشارها را از هر سو به او بيشتر ميخواه

هست كه او را وادار به اين  قدر آنها  ترس از انگشت. بد نيست اگر گاهي دوستي از جنس مخالف هم داشته باشد. پذير است مخالف آسيب

خورد؟ طبيعي است كه  سنگسار خواهد شد؟ يا شالق مي اآيا لزوم. كند حاال فرض كنيم يك اشتباه كوچك او را به اجبار آشكار مي. فريب بكند

ش را از دست ا دور نيست كه دوستان. ها قرار گرفته است اما حاال او در برابر انگشت. افتد يان اين اتفاقات نميگرا جنس همبراي بسياري از 

معمول جوامع شرقي اين است كه در اين حاالت، خانواده پناهگاه بشود اما فاجعه براي . ش را نيز از دست بدهدا است كه شغل ممكن. بدهد

شايد . گرا جنس همها اضافه كنيد برخوردهاي قانوني و قضايي با انسان  ي اين به همه. اين است كه از خانواده نيز طرد شود گرا جنس هميك 

به همين سبب است كه . خورد ، ترس از آن هميشه وول ميگرا جنس هماما در ذهن يك . وقت اتفاق نيفتد فجايع، هيچكدام از اين  هيچ

  .رود كه حداقل امنيت رواني را در آن داشته باشد اي مي سوي جامعه زند و به دست به مهاجرت مي گرا جنس هم

  بيگانگي در ميان بيگانگان -3

اين ديد ِ . گرفت او قبل از مهاجرت در برابر آدم معمولي قرار مي. شود بندي جديدي مي بندي وارد دسته تهي مهاجر، از يك دسگرا جنس هم
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غيرمعمولي شناخته  گرا جنس هم. ي جوامع كم و بيش هست بين نباشيم، بايد باور كنيم كه اين ديد، در همه زياد اگر خوش. ي اوست جامعه

مساله اين است كه . مهاجران: ي بيگانگان است ديگر زير فشار جامعه نيست اما حاال عضوي از جامعه او. كند اما حاال وضع فرق مي. شود مي

و  "گرا جنس همانسان مهاجر "شود به  يعني او در اين جامعه نيز تبديل مي. شناسد هاي مرسوم را به رسميت مي بندي ي مهاجر نيز، دسته جامعه

در ميان مهاجران  اين كهحاال اگر او ترجيح بدهد به جاي . او در ميان بيگانگان نيز بيگانه است. گيرد يقرار م "انسان مهاجر معمولي"در برابر 

انسان "شود به  نيز تبديل مي گرا جنس همي  او در جامعه. كند يان بر بخورد، باز هم فرق چنداني نميگرا جنس همي  باشد، با جامعه

  .گيرد قرار مي "ي معموليگرا جنس همانسان "يا  "ي بوميگرا جنس مهانسان "و در برابر  "ي مهاجرگرا جنس هم

  هاي پناهنده را بشمار پول – 4

. كسي كه سرمايه دارد، نيازي به پناهنده شدن ندارد احتماال. ي چنداني ندارد در بيشتر اوقات، سرمايه. كند پناهنده به اجبار و ناگهاني كوچ مي

دست آوردن پول هم هنوز براي او  امكان به. ي جديد آشنا نيست جويي در جامعه ي صرفه او با نحوه. كند يش را زود خرج ما هاي پناهنده، پول

اش همان  يا هر واژه و اصطالح ديگري كه مفهوم اصلي "رفاه حداقلي"يا  "امكانات اقتصادي"گويم  و نمي "پول"گويم  مي. مهيا نيست

هاي رسيدن به  جويي، راه هاي صرفه ايد زمان زيادي را صرف آشنايي با زبان، فرهنگ، روشاو ب. "پول در جيب": چيزي است كه بايد باشد

براي زندگي كردن بايد تالش . اي است كه زنده بماند حقوق پناهندگي هم فقط به اندازه. دست اوردن درآمد و از اين قبيل چيزها كند شغل و به

شور مقصد ندارد، درست در زماني كه به دوستان ِ بيشتري نياز دارد، دوستان زيادي هم پناهنده چون آشنايي كامل با زبان ك. بيشتري بكند

. شرايط روحي و رواني مناسبي هم ندارد. هاي پناهندگان با شرايط زندگي بد و گاهي در كمپ. روزهاي زيادي را در كشور واسطه گذرانده. ندارد

است با  "ي مهاجرگرا جنس همانسان "همان  گرا جنس همي  پناهنده. كند آن فكر مي خودكشي براي او مفهوم آشنايي است كه خيلي اوقات به

  .اين اضافات كه دوست، پول و اميد هم ندارد

  پرسم من فقط مي - 5

 "ي مهاجر بدون دوست، پول و اميدگرا جنس همانسان "چگونه بوده است كه او ترجيح داده است يك  گرا جنس همي ايران براي يك  جامعه

  اشد اما در اين جامعه نفس نكشد؟ب

. ي اوست ها حاصل تفكرات گاهي بدبينانه اين نوشته. بين نگذاشته زندگيِ هيچ مهاجري را هم زير ذره. نويسنده هيچ گاه مهاجرت نكرده :ن.پ

 .ها افسانه باشد و واقعيت چيزي باشد خوشايند و خجسته ي اين شود اگر همه او خوشحال مي

  

 

  

  مهاجرت
   تركيه –رنيان حميد پ

از همه  -ي تو، دوست تو، شهر تو، و  ي تو، كوچه خانه: دهد اش را از دست مي شود، گستردگي در روند مهاجرت، تا برسي مقصد، تن كوچك مي 

تو، همراه تو  ات را با انگشت نشان دهي، ديگر براي توانستي ماديت هويت داند و مي زبان تو، كه تن تو را، خود تو را گسترش مي –تر  مهم
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خواهي به خودت اشاره  اي و هنگامي كه مي ي چيزهايي كه داشتي از دست داده همه. تن: ات آشناست ماني و تنها چيزي كه براي تو مي. نيست

ده است، و ها و خاطرات تو ش ي آرزوها و اميدها و خواسته گاه همه ات جاي از اين رو، تن. كشي كني چيزي نمانده است جز تني كه به دوش مي

  .اي ات تنها مانده ات، با زبان ات، با تصويرهاي ذهني هاي اي چيزي بيرون از آن بيابي كه براي تو باشد؛ تو با ايده هنوز نتوانسته

رتباط ات براي برقراري ا تو جايي هستي كه زبان مادري. ي آدمي است زبان، خانه. ي اجتماعي است ابزاري براي رابطه. ي تفكر است زبان، ماده

هاي خود را، اميال خود را، ارزيابي خود را در  ما خود را، خواسته: اي به ابزاري ناكارآمد تبديل شده است و ديري است كه آينه را از دست داده

ز اي با انبوهي ا و حاال تو مانده. گيرد گيرد، تصوير تو شكل مي برگشتي است كه خويشتن شكل مي و بينيم و با چنين رفت ديگري مي

تو از مناسبات اجتماعي و فرهنگي و سياسي . اجتماعي است-هاي فرهنگي"دانم نمي"ها "دانم نمي"اين : اند ت نشستهرو روبهها كه "دانم نمي"

هنگامي از چيزي . اي ناپذير درآمده اي سراسر تازه و مقايسه اي و به بستر و زمينه ي خودت، كشور خودت كنده و اقتصادي شهر خودت، خانواده

  .اش شناسي اش و نمي داني ترسي كه نمي مي

دارد تا زمينه را بشناسي، زبان را  همين تو را وامي. ات هاي ها و دروني ي خواسته شود رنگ همه ات، مي ات، روي تن نشيند روي جان ترس، مي

ه همه چيز روي دوش تو باشد خسته ات را گسترش دهي، پخش كني، و از اين ك ها را شكل بدهي، تا بتواني دوباره تن ياد بگيري، آينه

. اي كند و تو خود را تسليم فرهنگ ديگري كرده هايي كه جاري است، مناسبات، همه تغيير مي هاي دور و برت، گفتمان زبان تو، آدم: اي شده

. شوي رنگ باخته و غربي ميات  هاي اند، شرقي ات عوض شده هاي بيگانه دارد، تصورات ات هم واژه زبان فارسي حتااي،  تو، ديگرگون شده

  .اي چيزي از دست رفته است كه چيزي را به دست آورده

تنِ ايرانيِ تو : يانه حرف بزنيمگرا جنس همبگذاريد كمي . ي پيشين تو ندارد اي با تن گسترده ات گسترش يافته است، اما هيچ همانندي تن

در اين زيرآبي رفتن و برگشتن، چيزي بود كه ميل تو را . اش بازگردد جاي قبلي خواست زيرآبي برود سر از شهوت بيرون بياورد و دوباره سر مي

هاي  ات را هميشه زير لباس ِ خيس خواست شورت بماند كه شرمِ شرقي از تو مي. براي تو اروتيك شده بودحتا  كاري، پنهان. كرد تعريف مي

آن شرم با اين شرم . كاري كني داشت كه زيرآبي بروي و پنهان م تو را وا ميبماند كه آن شرم ه. اندازي ات پنهان كني وقتي روي بند مي رويي

بيند كه در گنجه باشي و تاريكي را  ات هيچ لزومي نمي شده اما تنِ غربي. كار بودي بسيار پنهان –ات  در آن تن ايراني –درهم شده است و تو 

ات  ات را دوباره تغيير دهي و از چيزهايي خوش معني است كه تو بايد شكل ميل اما آيا اين، بدان. تواني بيايي بيرون مي. دوست داشته باشي

  آيد؟ شان مي هاي غربي خوش بيايد كه آدم

در اين "گفته است  –را تخته كرد » شرق«كه درِ  -يي وگو گفتاز اين روست كه ساقي قهرمان، در . ي تو تن توست  در مهاجرت، خانه

، و ذهن شود به تن در اين شرايط است كه وطن تبديل ميدرست . كند ود، غم غربت امكان ظهور پيدا نميش مرزي مشاهده مي ، بي»بيرون«

تاكيدها ( ".ماندن بود ي زنده تجربه. اين اتفاق، كه وقتي افتاد دردناك بود، شد اتفاق شاد زندگي. اش كند به كشف مرزهاي جغرافيايي شروع مي

  .)از من بود
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  ادبيات
  قي قهرماندبير بخش سا

  
  

  چاردرد

  يعني كه چهار سوي تن درد بگيرد از زاييدن

  ناجور

  87بهار ، براي م

 

  

  يك

. گيرددردش مي. ش گرفتها ماه زاييدنزن ِ باردار ِ پابه. ماه استزن ِ باردار پابه. زن ِ در داستان باردار است. گويدزن براي خودش داستان مي

دوست دختر ِ شوهر ِ . شودي زني هم شنيده ميخنده. گويدفهمد زن چه مينمي. خنددشوهر ِ زن مي. ردگيدارد؛ شوهرش را ميگوشي را برمي

  .اندگويد باز چيزي كشيدهبا خودش مي. گذاردگوشي را مي. شناسدشمي. زن است

دردش . گذاردش را بگيرد كه گوشي را ميخواهد مادرمي. شناسدهاي ديگر را نميهمسايه. نيستند. گيردهمسايه را مي. داردگوشي را برمي

دهد كه ببيند فشار مي. دو بار. زنددر را به هم مي. زند به آژانسزنگ مي. پوشدلباس مي. رود به اتاقكشان كشان مي. شودبلند مي. گيردمي

خواهد كند كه بچه ميبار انگار مي 76. پله 76شود مي. بارها شمرده. چهار طبقه. آسانسور خراب است. شودبار سوم بسته مي. بسته شده يا نه

خورد ها سر ميكند كه بچه بيرون افتاده و از پلهبار انگار مي 76. ماندها به فرياد ميكند كه چند تايي از نالهبار ناله مي 76. بيافتد بيرون

  .تاي پيش است 75از شود اما درد هفتاد و ششم بيشتر ش راحت ميا ي آخر خيالپله. بار 75! نه. پايين

كند كه فكر مي. كندزير چشمي به سيگار جلوي شيشه نگاه مي. راننده اخم كرده. كشد تووي گوش رانندهتا بيمارستان جيغ مي. شودسوار مي

گر مجبور شود زن را ترسد كه امي. ترسد كه از اين مسافر به زحمت بيفتدمي. رودش بيشتر در هم ميا اخم. نبايد جلوي زن باردار سيگار كشيد

دانند بايد چه كار ها خودشان ميآن. گويد كه بهتر است برود تووي بيمارستانبا خودش مي. شودبلند كند، آن هم با اين كمردردش، چه مي

  .كنند

  ....ي درهم راننده حدس زده استها را از چهرهي اينكشد و همهزن جيغ مي
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ماند تا زن كند كه راننده شرمنده شده است چون ميگمان مي. دهدتا دوهزار توماني به راننده مي 3ن شود و پيش از پياده شدخودش پياده مي

  .تووي بيمارستان برود

... زندپلك مي... زند كه شوهرش نيستنام مردي را فرياد مي. كشدجيغ مي. دهدي مادرش را ميشماره. برندش به اتاق عملروي تخت مي

  ....گذاردروي بالش مي... سرش را... حال استبي... از شير خوردن بچه... كندكيف مي... اند شير بدهدرا آورده شود كه بچهفردا مي

  .شا دهد به داستانادامه مي... ش را بازا و مشت... كندش را مشت ميا گويد پستانزن كه داستان مي

تراش كه انگار يك عروسك خوش. دخترش خيلي شيرين است. ببيند گذارد شوهرش دخترش رانمي. شوهرش را ترك كرده. سه سال گذشته

  .به زبان آمده باشد

شود دوباره و به گرم مي. دهداش را پايين ميويسكي. اش را گذاشته پيش مادرش و خودش آمده ميهمانيتراش ِ به زبان آمدهعروسك ِ خوش

رقصند و با نگاه اي سه نفره ميچند لحظه. دختري آمده با دوست پسر او برقصد تا از بار برگردد. پيونددرقصد ميدوست پسرش كه در جمع مي

ش ا كند كه عرق پيراهن را به تنش ميا زن نگاه. زنددوست پسرش لبخند مي. كند كه حاال كه او برگشته، بهتر است برودبه دختر حالي مي

كند و خطي كند كه با هر تكان رقص ِ خوش و او ردش را گم مينبال ميرا د هاي گنگ عضالت مردانه اما نه چندان برجستهخط. چسبانده

به . آورداند به ياد ميهها را خريدروزي كه ساعت. بيندش را ميا ساعت. رسد از بازو به ساعد و از ساعد به مچمي. شا گيرد با نگاهديگر را مي

به مادرش . هنوز سر شب است. كندهمان ساعت دورش را گرفته نگاه مي يمچ استخواني، و به قول دوست پسرش ظريف، ِ خودش كه زنانه

  .كندش هواي دخترش را ميا آيد اما دلگفته دير مي

باقي پيك را . گويد كه بهتر است برودويسكي را مزه مزه كنان مي. گيردپيك را مي. گردددوست پسرش كه رفته سوي بار با دو پيك برمي

  .ت رسونممي: گويدبوسد و ميي از ويسكي درهم او را ميت پسرش چهرهدوس. كشدباره سر مي يك

. انددخترش و پدر دخترش روي كاناپه در آغوش هم خوابيده. يك جفت كفش مردانه در جاكفشي است. اندازدكليد مي. شودزن پياده مي

دخترش را از ميان دست بزرگ مرد . رود باالي سرشانن ميز. كندآميز به او مي نگاهي التماس. ترسيده از آمدن دخترش. مادرش بيدار است

  .كشد؛ آهسته كه هيچ كدام بيدار نشوندبيرون مي

مادرش بچه را . خواهد كه او را ببخشدريزد و مياشك مي. زندجلوي پاهاي او زانو مي. شودخواهد بيرون برود كه پدر دخترش بيدار ميمي

كه به  آن آرام، بي. دارددهد پايين و نگه ميدود را مي. گيردكام عميقي مي. گيراندسيگاري مي. گويدنمي زن چيزي. رود به اتاقگيرد و ميمي

ش ا ي داستانزن اين تكه را بيشتر از همه... دهدش دود را بيرون ميا شو بيرون گفتن و با گم !شو بيرون گم: گويدش نگاه كند ميا پايين پاي

  .تواند ادامه دهدش اين است كه پايان است و ديگر نميا ي داستانجا ناياما بدي ِ . دوست دارد

ش را برانداز ا ي آشنايدهد و چهرهش گوش ميا كمي به نفس كشيدن. زندزند سوي شوهرش كه هنوز چرت بعد از ناهارش را ميغلت مي

شوهرش را بغل . خنددزن هم مي. زنداش لبخند ميچهره يها و بعد با همهشوند و بعد لبي آشناي شوهرش باز ميهاي چهرهچشم. كندمي

  .ها سه سال است كه زن و شوهرندآن... ي مادرشكند شب بروند خانهكند و پيشنهاد ميمي

ست پسردايي هماني است كه در داستان ِ زن، دو. اش آمدهجاست كه به ديدن عمه پسردايي ِ زن هم آن. خندندگويند و ميي مادر زن ميخانه

مادرش فسنجان را با مرغابي ِ شكار برادرش، كه پسردايي آورده پخته كه . ماندشام فسنجان دارند كه پسردايي نمي. پسر ِ زن ِ در داستان بوده
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  .خوابدكند و ميش را براي خودش تعريف ميا زن يك بار ديگر داستان. روند خانهمي. زنددهد و دل زن را به هم ميي لجن ميمزه

بوسد و مي. گيرداو را در آغوش مي. زندشوهرش از خوشحالي فرياد مي. دهدي آزمايش را به شوهرش نشان ميبرگه. ا زن باردار استفرد

كرده اشك بايد هميشه گمان مي. كندهاي شوهرش را مزه مزه ميزن اشك. كندشوهرش گريه مي. بوسدزن هم شوهرش را مي. بوسد مي

داند چرا خود زن اما نمي. كندكند شوهرش گمان كرده زن هم از خوشحالي گريه ميزن فكر مي. كنداو هم گريه مي. ها باشدشورتر از اين

  .كندگريه مي

  دو

تر براق زنند و پرهاي روشنپرهاي تيره زير نور آويز به سبز مي. شوندپرهاي رنگي يكي يكي از هم باز مي. كندمرد بال مرغابي را راست مي

  .ي بسته استهاي ريزش در هم قفل شده باشند، بستهش، انگار دندانها باز است و نوكهاي مرغابي نيمهچشم. دشونمي

پسربچه سرش را باال، سوي . مرد آن زمان پسربچه بود. اند خيلي زيباستاي كه زدهخوردند پرندهيك بار پدرش و دوست پدرش افسوس مي

ش پرسيد كه ا از دوست. تر شدپدرش چيزي نگفت و خشمگين. ش دادا شود نجاتمي ،را زخمي كرده شا پدرش، كرد و گفت كه تير تنها بال

مرغابي . ترسيداز خشمگين شدن پدرش مي. پسربچه چيزي نپرسيد. پدر سر مرغابي را نشست زمين و بريد. ش سر تكان دادا دوست. چه كنند

  .پسرهاي ِ دوست ِ پدرش چيزي در گوش هم گفتند و خنديدند. د روي زمينجان را كه به او سپرده بودند از پايش گرفت و كشيبي

  ... ش كردا شود خشكداند اگر بال مرغابي بشكند نميمرد حاال مي. بنددمرد بال مرغابي را مي

. شا ر را فرو كنند زير ناخنانگار تيزي ِ ته ِ پ. دهد درآمدن پر از زير پوست و گوشتصداي بدي مي. كشدگيرد و ميپر ِ بال را سفت ميشاه

فهمد چه نمي. آيدشنود كه انگار مدتي است از آشپزخانه مياش را مياندازد و تازه صداي عمهمرد نگاهي به اطراف مي. شودش ميا چندش

كند و مرغابي را رها مي مرد بال. گرددكند و به آشپزخانه بازميآيد و به تنها پري كه در دست مرد است نگاه ميعمه با چاي مي. گويدمي

چند پر خوني . كشددهد و ميش را گير ميا انگشتان. اندكند تووي پرهاي سفيد و نرم جلوي سينه كه از خون ِ خشكيده تيره شدهدست مي

را  ش حساس است و مرغابيا اش گفته كه پوست دستعمه. زندي خودشان هم دست به گوشت شكار نميمرد خانه. شا آمده تووي دست

  .تووي سيني گذاشته جلوي مرد

مرغابي را ول . آيداش ميي عمهها بيشتر خانهها آمده؛ مرد تازگياي در آن نزديكيش به خانها تازگي دوست. اشي عمهمرد نيامده بوده خانه

را  اش دوستي آورد و خانهن مياش را از جيب بيروگوشي. كندپاك مي اش دستهاي خون ِ چرك را از دارد و لكهدستمالي برمي. كندمي

  .خودش در دسترس نيست. خودش در دسترس نيست. كسي در خانه نيست انگار. گيرد مي

جوري فسنجان براي ناهار فردا هم  گويد كه اينعمه مي. دهدمرد خود را سرگرم مرغابي نشان مي. آيدي مرد دستكش به دست ميعمه

گوشت تيره را از زير پر و . اندازد زير پوستچاقو را مي. كشداش را از دست مرد بيرون ميگيرد و الشهمرغابي را از گردن مي. شودحاضر نمي

. كندبرد به آشپزخانه و پرها را در سطل آشغال خالي ميمرد پشت ِ او سيني را مي. گرددبه آشپزخانه برمي. زندلبخند مي. كشدپوست بيرون مي

  .شويدش را ميا هاييي و دستشو گذارد تووي ظرفسيني را مي

  .داردكند و گوشي را برميش را خشك ميا هايدست. دارددستمال برمي. آيدمرد بيرون مي

  .در دسترس نيست اش دوست
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نه، ... آها... بله... دهداش جواب ميهاي عمهبه حرف. دهدگير را گوش ميزند و صداي پيغامداند كه كسي خانه نيست اما باز زنگ ميمرد مي

  .گويدداند چه مينمي... دونستمنمي

داردشان و به آشپزخانه برمي. چند پر نرم ريز روي ميز افتاده. گذاردش روي ميز بازمي. سرد شده. كندفنجان چاي را به دهن نزديك مي

ي جمع و خواب كوچك دارد و هال و آشپزخانهيك اتاق اش دوستي خانه. گردد يا نهتا شب برمي اش دوستداند بماند يا برود؛ كه نمي. برد مي

اند يا آهنگ گوش هايي را كه در آن خانه در سكوت كنار هم گذراندهلحظه. امن و آرام. كندچيزي كه به گمان مرد خانه را امن مي. جور

شود و ش باز ميا مشت. كنداب برقي مرد را جا ميصداي بلند آسي... آورداند را به ياد مياند و غذا پختهاند، ريش تراشيدهاند، كتاب خوانده كرده

  .ريزدپرها روي پادري جلوي آشپزخانه مي

شنود مي. كندزند روي سنگ و پرها را يكي يكي از روي موكت پرزدار جدا ميپشت به آشپزخانه زانو مي. كنداش دارد مغز گردو آرد ميعمه

عمه . شودآسياب خاموش مي. اشدهد سوي عمهدست تكان مي. آسياب خيلي بلند است كند اما صدايگوش تيز مي. آيدانگار كه صدايي مي

زنگ  چنان همرود سمت آيفون كه شود، ميمرد بلند مي. رسددار آيفون به گوش مي جا نشستي و صداي زنگ بلند و دنبالهپرسد كه چرا آنمي

گوشي را . كندشويد و خشك ميش را ميا هايدست. ريزدرها را تووي سطل ميپ. انددختر ِ عمه و شوهرش آمده. كنددر را باز مي. زندمي

  .نيستم؛ پيغام بگذاريد. دهدگير گوش ميها باال برسند يك بار ديگر به صداي پيغامدارد و تا ميهمانبرمي

گويد كه حاالست كه با خود مي. نوشدداغ مي چاي را .آوردعمه چاي مي. نشيندها ميكند و روي مبل كنار آنپرسي مي با تازه واردها احوال

ند، ا زند و جوري كه ديگران، كه گرم صحبتاما دخترعمه لبخند نامفهومي مي. هاي داغ نوشيدن صحبت كنداش در مورد زياندختر عمه

ي ناگهاني، كه انگار راز اين جمله. ا نهداند بايد تبريك بگويد يگويد كه مرد نميجوري اين را مي. گويد آزمايش بارداري داده استنشنوند، مي

انگار دخترعمه هم انتظار . كندكه چيزي بگويد به او نگاه مي بي آن. كندمرد حس بدي نسبت به آن پيدا مي. بزرگي است، او را متعجب كرده

  .كنندچند دقيقه به هم نگاه مي. كشدحرفي را نمي

مرد فسنجان دوست ندارد و ياد گوشت . فسنجان مادرش شيرين است. اش ملس استعمههاي فسنجان. دهدش را ميا ي فسنجانعمه وعده

  ....در دسترس نيست اش دوست. زندش را از فسنجان، شيرين و ملس، به هم ميا تيره و نزار مرغابي حال

آن را در پيش . ي سر سوي هم داردشيدههاي كها خياباني هست كه درختآن نزديكي. زنداش بيرون ميي عمهتا شام آماده شود مرد از خانه

ي در خانه. خاموش است اش دوستي هاي خانهچراغ. اش دوستي رود سوي خانهمي. ته همين خيابان است اش دوستي خانه. گيردمي

  ....كسي نيست پس اش دوست

  .كنداي كه كسي در آن نيست را بشدهد كه سكوت خانهرا چند بار روي زنگ در فشار مي اش دست

يك . زندپلك مي. كندوله ميها را كج و كش درختا اشك ِ چشم. ي سر سوي هم داردهاي كشيدهافتد در خياباني كه درختآرام راه مي

ي هاي كشيدهافتد در خياباني كه درختراه مي... كندش را نگاه ميا هايدست. افتدمي اش دستاش را و روي خورد گونهي اشك سر مي دانه

  .سوي هم دارد سر

  سه

دخترش گفته . كندبه پوست كوچك پياز كه روي گوشي خشك شده نگاه مي. گذارد روي ميز؛ كنار تلفنگوشي را مي. زن لم داده روي مبل
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گيرد ر ميگ. ش به زيبايي هميشه استا ناخن. تراشدش ميا پوست پياز را با ناخن. كند مادربزرگ شدن خودش راباور نمي. شودكه دارد مادر مي

گويد كه آيد و حاال هم اين خبر باز به او ميداند كه ميافتد كه هنوز نيامده اما مياين روزها از هر چيز زندگي ياد يائسگي مي. از ياد ِ يائسگي

  .آيدمي

به آيينه . اشافتاده باشد چهرهكند چين گمان نمي. آوردي خود را به ياد ميچهره. ش هنوز زيباستا ساق پاهاي. زندش را كنار ميا زن دامن

داند كه در راه پير شدن او مي. داندها نميخودش را از آن. داندخواهند پير شوند ميهايي كه نمينگاه كردن به آيينه را كار ِ زن. كندنگاه نمي

  .زند در آيينه؛ به خودشزل مي. دداري كوچك را برميي خودش آيينهشرمنده. گويد به خودشداند كه دارد دروغ ميزن مي. نيفتاده

كند كه فكر مي. افتدياد شوهرش مي. بردش را از ياد ميا افتد پوستها ميش كه به چشما اما نگاه. كندش را ارزيابي ميا اي پوستچند دقيقه

  .كند كه دلتنگ آرامش ِ بودن ِ شوهرش است بيشترفكر مي. ش نيستا چندان دلتنگ نبودن

زن . وقت گرد نبودندهيچ. جايي براي ناراحتي نيست. اندافتاده. شا هايكشد روي پستاناز روي پيراهن دست مي. گذاردنار ميزن آيينه را ك

. رود باالمي اش دست. هاكشد روي پوست روشن راندست مي. ش نه چاق هستند و نه الغرا هايران. زندش را باالتر ميا دامن. زندپوزخند مي

  .كشد روي ميزآورد و ميش را درميا طور نشسته دامن همان. شودش سيخ ميا مو به تن. ن را يك اليه گرد و خاك گرفتهروي ميز تلف

كرد كه دوست برادرش از او گمان مي. ش خوشحال شدا زماني كه شوهرش مرد ته دل. خورندش از لرزش پاها به هم ميا سر زانوهاي

از خوشحالي مرگ شوهرش شرمنده . سال شد. گذاردگفت كه به احترام مرده پا پيش نميا خود ميب. چند ماه گذشت. كندخواستگاري مي

خش ِ پاره شدن ِ پيراهن . شا كشد از تنپيراهن را بيرون مي. كندصدايي ميي بيناله. آورد كه نزديك دو سال گذشتهشود و به ياد مي مي

ش آويزان ا هايپستان. كندبندش را باز ميپستان. كنداز مادربزرگ خواستگاري نمي زند كه كسيش داد ميا در دل. مهم نيستاش  براي

ها را بيشتر زايمان دوم ترك. افتد كه مرداي ميياد بچه. ش ترك ترك شدا بعد از زايمان اول پوست شكم. رود پايينش ميا نگاه. شوند مي

زند به باردار شدن شود از خودش كه پوزخند ميشرمنده مي. شا بيشتر كرد با شير خوردنها را افتد كه كه افتادگي پستاناي ميياد بچه. كرد

خواهد مي. كند زير شرتدست مي. خواهد خودش را ببيند؛ آن جور كه هستزن نمي. خواهدنمي. ش را دربياوردا خواهد شرتمي. اشبچه

  .خواهد ببيندلمس كند چيزي را كه نمي

دست . كندزن زبري موها را فراموش مي. اندموهاي زبر باز نيش كشيده. موهاي زبر را سه روز پيش زده. ت زبر از موكشد به پوسزن دست مي

سر تكيه . را... به لذت... ي حساسكند نقطهپيدا مي. رسدكند روي هر نقطه كه ميانگشت ِ اشاره را خم و راست مي. كشدمي... دست. كشدمي

انگشت اشاره را مماس ... شكارش... با تفنگ ِ... شكارش... شا با پسرهاي... زيادي گرم است... سرش... برادرش شايد دوست. دهد به ديوارمي

هاي آفتاب كشد روي ساعددست مي... دار خاكي رنگروي كاله لبه... كشد روي دوربين شكارمي... دست... كشدكند و ميانگشت ِ مياني مي

... از آفتاب... اندكه سرخ شده... هاي مردرود روي گونهكه مي. شودراست مي... كه... خم... با انگشت اشاره كه.. .كشددست مي. ي مردسوخته

گردند بين كه مي... زن... هاي زنچرخند بين كپلكه مي... هاي زنچرخند دور كپلش كه ميا هايدست... كه... شا هايمثل دست

خواهد چيزي مي... شا خواهد برود در تنمي... چيزي... رود انگارش ميا چيزي در تن... ي گردن نازك زنكشند روهاي گرد زن كه مي پستان

ترسد كه مي... شوهرش آن سوي اتاق نشسته روي مبل. چيزي كه سرد است... چيزي كه از جنس گوشت تن نيست انگار... رود امانمي... برود

اند هاي آفتاب سوخته نرفتهدست. خوشحال نيست. حركت استش بيا هاي لبكند و گوشهزن نگاه مي اما مرد به... شوهرش پوزخند بزند به او
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عرق سرد نشسته . خواهد برود تووي زنچيزي سرد انگار كه مي. كندنگاه مي. مرد ِ آن سوي اتاق ناراحت نيست. هنوز... كشنددست مي. هنوز

لرزش ... ش را گم كردها ي حساسنقطه... هاي سوختهكه زل زده بي هيچ حسي به زن و دستش از وقتي كه مرد را ديده روي مبل ا روي تن

  ....شوندبيند كه آرام ميها را ميپستان

پرسد  مي. آيدپسر برادرش دارد مي. دهددگمه را فشار مي. هاي زنزند در دستخورد و پشت ِ آن گوشي زنگ ريزي ميدستگاه تلفن زنگ مي

گوشي را پرت . زند به خودشزن پوزخند مي. كندگوشي را برانداز مي .دهددگمه را فشار مي. گويد كه نهزن مي. خواهد يا نهيكه زن چيزي م

ش است كه ا براي پير شدن. شوددانند كه او پير ميكنن همه ميزن فكر مي. بنددبندش را ميپستان. شود روي زمينخم مي. كند روي ميزمي

  .د به او سر بزنندآينهر روز مي

از . از ديشب فسنجان مانده. گرسنه است. كند كه چرك شدهدامن را نگاه مي. پوشدشاما نمي. پارگي زياد نيست. كندپيراهن پاره را نگاه مي

گوشي را . هپخت خودش تعريف كردها از دستكند كه مانند پيرزنفكر مي. شودهيجاني كه ديشب سر فسنجان از خود نشان داده دلخور مي

پسر . داندگويد كه نميپسر مي. پرسد مرغابي ديروز را چه كسي زدهزن مي. گويد ده تا تخم مرغ بگيردمي. گيردپسر برادرش را مي. داردبرمي

  . ما اما بابا زده به گمان. ست نرفتهها سالكه . گويد خودش به شكار نرفتهمي

. كشدكند و بيرون ميآنتن تلفن را چند بار توو مي. دهدغذا سفارش مي. داردگوشي را برمي .پوشددامن چرك را مي. گذاردزن گوشي را مي

اش فشار ي سينهزن پارچه را به قفسه. اندازدهاي پيراهن پاره را دور گردنش ميآستين. دهدسرش را به ديوار تكيه مي. گذاردگوشي را مي

  .دهدمي

  چهار

هميشه . گيردزن را در آغوش مي. زندمرد فرياد شادي مي. دهدش ميا ي آزمايش را نشانزن برگه. دد به مردخنبيند كه ميش را ميا مرد زن

  .اما حاال زن بخشي از وجود اوست. ترسيده كه او را از دست بدهدمي

فشار . كندتر ميبه هم نزديكش را ا هايدست. بيند حاالمرد بخشي از وجودش را كه بخشي ديگر از وجودش را در خود دارد، در خود مي

ي باز گونه. كندزن هم گريه مي. شودي مرد بيشتر ميخيسي ِ گونه. ليسدي مرد را ميزن گونه. ريزدخندد و اشك ميمي. دهد به زننرمي مي

  ...زكند باگريه مي. نوشدي او را ميآب دهان ِ از گريه غليظ شده. بوسدمرد زبان زن را مي. ليسدمرد را مي

مرد به زن . خورندچينند و غذا ميپزند، براي دوران تازه برنامه ميرقصند، غذا ميخوانند، ميشعر مي. مانندي روز را كنار هم ميمرد و زن همه

گيرانند مرد و زن سيگاري مي. تر باشدگويد كه خودش هم سيگار نخواهد كشيد كه زن آسودهمرد مي. گويد كه سيگار براي بچه بد استمي

  .براي خداحافظي با سيگار

به . زندمرد لبخند مي. زن با لبخند خوابيده. كندكشد و زن را در نور ماه نگاه ميمرد بر پهلوي چپ دراز مي. رودشب زن زود به خواب مي

لبخندش . زندلبخند مي .ست دارمبابا دوگويد زير لب مي. گويدمي بابا بابادر دل . كند پشت سرشرا قالب مي اش هاي دست. خوابدپشت مي

اش درهم چهره. اري نكردهزگش، سپاسا دار شدنكند كه از خدا، براي بچهمرد فكر مي. آيندش پايين ميا هاي لبگوشه. شودخشك مي

  .رود مي

مرد به . داند خدا هست يا نيسترد نميم. اري كند يا نبايدزگداند بايد از خدا سپاسمرد نمي. كند زاريگداند چطور بايد از خدا سپاسمرد نمي
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كند ش را فهميده با فكر كردن به خدا مبتذل ميا كند حاال كه پدر شدنفكر مي. ي مبتذلي استكند لحظهمرد فكر مي. كندبودن خدا فكر مي

خواهد كه مرد از خدا مي. شا كر نكردنكند با فمرد به خدا فكر مي. كندمرد به خدا فكر نمي. شود از ابتذال خودشمرد شرمنده مي. خودش را

  .ش، آرامش داشته باشدا كمك كند كه فكر نكند؛ تا حاال كه خوشبختي آمده به سراغ

ش را از دست ا ترسد كه اگر خدا بچه را از او بگيرد، زنمي. نباشد، خدا بچه را از او بگيرد گزار سپاسترسد كه اگر از خدا مي. ترسدمرد مي

  !خدايا منو ببخش! و ببخشخدايا من. بدهد

مرد دوست دارد كه به خدا باور ندارد و ناراحت است كه از خدا بخشش . ست كه به خدا باور نداردها سالمرد . مرد ناراحت است از خودش

. كندرد خراب ميدهد كه چرا روز به اين خوبي را دابه خودش فحش مي. گذاردي سينه ميها را از پشت سر برداشته، روي قفسهدست. خواسته

يم؟ پس ما چطور هستيم؟ مرد ا پرسد اگر خدا نيست پس ما چطور سر پايمرد مي. بردكه چرا روز به اين خوبي را دارد با خرابي به پايان مي

برادر . كجا شنيده كند كه اين را ازمرد فكر مي. ش دهيما توانيم به بيرون از اين جهان تعميمگويد عليت قانون دروني اين جهان است؛ نميمي

برادرش خنديد  تعميم يعني چي؟از برادرش پرسيد . به خدا باور داشت ها سالمرد ِ آن . گفتآورد كه اين را به دوستي ميش را به ياد ميا بزرگ

  . ت را گوش بدها مايكل جكسونكه تو 

گويد چي؟ مگر حق ندارد تغيير عقيده بدهد؟ مرد امروز ميپرسد خب كه مي ها سالمرد ِ آن . برادرش االن در مكه است. زندمرد پوزخند مي

تو خر . ما گويد كه خر منمي ها سالمرد آن . گويد كه خر توييمرد امروز مي. گويد كه خر توييي دور ميها سالمرد ِ . برادرم خر است! كه نه

مرد اين . انسان را خدا آفريده! گويد كه االغمي ها سالد آن مر. خدا را خود ِ انسان آفريده! گويد كه آخه كره خرمرد امروز مي. هم نيستي

گويد كه پس البد تو خدايي كه پدرت هم خدا بوده كه ي دور ميها سالمرد . گويد او را من آفريدممي. دهدشكم زن را نشان مي ها سال

گويد كه تو حتا سواد انكار كردن مي ها سالمرد ِ آن . يكنهاي مدرسه استدالل ميگويد كه مثل معلم دينيمي ها سالمرد ِ اين ... پدرش هم

  .گويد سواد تو هم از دبستان همان است كه بودمرد ِ امروز مي. ت مثل يك معلم ديني حرف زد نه بيشترا هم نداري پس بايد براي

بيند خودش را كه يك حجم در خواب مي. دخوابمي. به هر حال خدا نيستكند كه زير لب غرغر مي. مرد ناراحت نداشتن سواد كافي خود است

- مرد هي اين ور و آن ور مي. خواهد خودش را به درون يك دهانه فرو كندمي. اي ِ رو به مخروطي ِ بدون دست و پاست؛ شناور در آباستوانه

  .رود تووي دهانهرود و نمي

كند كه غلت زن را نگاه مي. رودخواب از يادش مي. اي كير بودهفهمد كه حجم استوانهمي. كند به خوابي كه ديدهفكر مي. كندچشم باز مي

زند و لبخندي از آرامش مي. گويدمرد چيزي به خدا نمي. نگه دارداش  برايش را ا خواهد از خدا بخواهد كه زنمي. زده و پشت به او خوابيده

  .گويد خدايي نيستمي

. كندسطل آشغال را با پا پيدا مي. افتدگيرد و در تاريكي راه ميرا به ميز آرايش مي اش دست. خوردسرش گيج مي. شودمرد از تخت بلند مي

پنجره را باز . كشد بيرونتر را مييك نخ سيگار سالم. كندبازش مي. آوردپاكت ِ سيگار ِ مچاله شده را بيرون مي. كند زير نور ماهبلندش مي

  .كندمرد سيگار را روشن مي. استزن خواب ِ خواب . كندزن را نگاه مي. كندمي

كند  فكر مي. كندآيد نگاه مياش بيرون ميي سيگار كه شكسته و دود از شكستگيبه كناره. زندلبخند مي. شا دود به تنسستي ِ شيريني مي

. زندمرد لبخند نمي. آيدي اذان ميصدا. زندگيرد و لبخند ميمرد كام عميقي مي. خوردباد خنكي به صورت مرد مي. بله بايد با عقل زندگي كرد
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خواند در خانه و او سر سجده روي افتد كه نماز ميياد پدرش مي. دهدايستد و گوش ميمي. بنددمرد پنجره را نمي. خواهد پنجره را ببنددمي

بي . ريزندش بيرون ميا هاياشك. در همشود ي مرد جمع ميچهره. شا هايشد از شانهشد، آويزان ميپريد و پدر كه بلند ميش ميا هايشانه

  !خدايا منو ببخش! خدايا منو ببخش: دهدش را تكان تكان ميا سر ِ رو پايين. اندازدسر پايين مي. اختيار ِ مرد

  . رودبندد و از اتاق بيرون ميپنجره را مي. كند تووي كوچهته سيگار را پرت مي. اندهاي خيس مرد به تاريكي خو كردهچشم

از . هاسپس روي دست. شا پاشد به صورتآب مي. دزددش را از آيينه ميا نگاه. زندش را ميا هاينور چشم. كندويي را باز ميش دستمرد در ِ 

م افتد كه بايد دست خيس را بر سر و پاها همرد يادش مي. شودداند اذان تمام شده يا تنها از اتاق شنيده مينمي. آيدويي بيرون ميش دست

كند كه شايد ذكرهاي نماز را هم فراموش فكر مي. كندبه آيينه نگاه مي. شويدرا مي اش هاي دست. گرددويي برميش دستبه . كشدمي. كشيد

  .كرده باشد

. خواند ه ميمرد سور. گويدمرد اهللا اكبر مي. كندبازش مي. تووي كمد پاييني بوفه يك جانماز براي ميهمان هست. كندچراغ هال را روشن نمي

سر روي مهر . نشيندمي. كندي ميگزار سپاساز خدا . كندگريه مي. شودخم مي. شودبلند مي. نشيندمي. گويدمرد چيزي نمي. شودمرد خم مي

  .شودبلند مي. زندلبخند مي. آوردمرد ذكرها را آرام آرام به ياد مي. نشيندمي. شودخم مي. شودبلند مي. گذاردمي

مرد با . دهدش فشار ميا ها را بر زانوهايدست. ماندخم مي. گويدمرد ذكر نمي. شودخم مي. خواندها را ميسوره. گويد باز اكبر ميمرد اهللا

زن . اندازد دور كمر زندست مي. كشدروي تخت دراز مي. رودبه اتاق مي. كنداگر باشد هم فرقي نمي: ايستدمي. گويدخودش چيزي نمي

. افتد كه جانماز در هال پهن ماندهمرد يادش مي. رودچرخد و در آغوش مرد به خواب ميزن مي. وييش دستگويد مرد مي. كجا بودي پرسد مي

  .گذاردكند و در كمد ميجانماز را تا مي. بوسدمهر را مي. رودبه هال مي. آرام كه بيدار نشود. كندزن را از خود دور مي

  .گرددمرد به اتاق برمي
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  ...آواز يك قُمري خيس

 الهام گرفته شده از ترانه فيلمِ با او حرف بزن

  )spanteman( سپنتا

  1385آذر  11

 

 

  :گويند هاي چوبي مي آدمك

  كرد خيلي گريه مي

  او كه رفت، 

  او كه از كنار او رفت،

  نشست  اش مي ها در مهتابي شب

  آرام و بي صدا

  ،كشيد ها آه مي زير پلك ستاره

  . كرد گريه مي

  

  :گويند هاي چوبي مي آدمك

  .خورد مشروب هم، زياد مي

  ترين دوست،  وقتي كه او، آن يگانه

  از كنار او رفت

  بر سكوي سنگي انتهاي باغ، 

  نشست ها مي كنار جوي

  كشيد ها آه مي ي اقاقي زير سايه

  خورد و  مشروب مي

  .كرد گريه مي

  

  :گويند هاي چوبي مي آدمك
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  .شد يزياد خيره م

  وقتي كه او رفت، 

  وقتي كه او، آن تنهاترين دوست، 

  از كنار او رفت،

  ي صبح،  هاي تازه روي چمن

  با شكل سپيد ابرها، 

  نشست شد و غمگين مي مبهوت مي

  كشيد ها آه مي زير باران

  شد خورد و خيره مي مشروب مي

  . كرد و گريه مي

  

  هاي چوبي اما آدمك

  اكنون 

  حكايت ديگري دارند

  هاي دور گويند، كه از سرزمين ها مي نآ

  نشان از همان ناكجاهاي غريب و بي

  ها ست كه شب ي آمدها قمري

  بر همان سكوي سنگي انتهاي باغ

  ها در كنار جوي

  ريا،  آرام و بي

  :خواند نشيند و آواز مي مي

  كوكو رو كوكو

  كوكو رو كوكو

  

  گويند، اين قمري هاي چوبي مي آدمك

  است كه يك روزروح همان عاشق تنه
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  .ترين دوست، از كنار او رفت آن يگانه

  

  گويند، اين قمري هاي چوبي مي آدمك

  ي بينواست  روح همان غريبه

  كشيد خواند و آه مي كه آواز مي

  شد كرد و خيره مي گريه مي

  

  هاي چوبي  آدمك

  گويند،  ديگر چيزي نمي

  اما من 

  از انتهاي باغ

  ها از همان سكوي سنگي كنار جوي

  ها هاي خيس باران ها و چمن ز زير همان اقاقيا

  شنوم  ي را ميا هنوز آهنگ قمري

  ريا كه تنها و بي

  :كند خواند و گريه مي آواز مي

  كوكو رو كوكو

  ...كوكو رو كوكو
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  ترانه
 موسيقي، حركت، آرامش

 

  

  ، براي موسيقيترانهيك صفحه براي 

  كوييرهايي برخاسته از ذهن  ترانه

  نامه هاي اجتماعي، داستاني، دل ترانههر حسي،  با هر موضوعي،

  گرا هاي دگرجنس گرايي تا روايت عشق جنس گرايي تا دو جنس از هم

  ...ساختار آزاد ترانه... ترانه... آزادي

  دلي، رفاقت با موسيقي، بدون موسيقي، با رقص، با گريه، هم ترانه

  است كوييرنيست، كه حاصل ذهن  كوييراين صفحه فقط براي 

   خواستاريم تا شان هستند هاي ترانهاز دوستان و خوانندگان اين بخش كه مايل به ارسال 

  تان را براي انتشار به آدرس ايميل پاكان هاي ترانه

Taranehgir@yahoo.com 

  در صورت مناسب بودنتا  ندارسال كن

  منتشر شوند

  هايي در اين صفحه منتشر خواهند شد ترانهكه  توجه داشته باشيد

  اشندداشته ب »چراغ«ي  و مجله كويير مسايلكه محتوايي مرتبط با 

  

  پاپ كويير، وراي تصويرهايي استريت
  خواند جورج مايكل مي

  

Georgios Kyriacos Panayiotou  بيشتر با  ،دنيا آمد به 1963 ژوئن 25كه در

ي  سراي انگليسي كه تا كنون دو بار برنده ، خواننده و ترانهدشو شناخته مينام جورج مايكل 

تاكنون . او از مشهورترين خوانندگان پاپ دنياست. شده است) اسكار موسيقي(ي گرمي  جايزه

بار آهنگ اول  12ميليون نسخه از آثار او در سرتاسر جهان فروخته شده است،  110بيش از 
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بار آلبوم اول آمريكا را دارا بوده  2بار آهنگ اول آمريكا و  10ين كشور را در اختيار خويش داشته است، ي ا بار آلبوم اول هفته 7بريتانيا و 

و از  هاي تاريخ جهان است با بيش از بيست ميليون نسخه فروش ترين آلبوم منتشر و يكي از پرفروش 1987او در سال  Faithآلبوم . است

هر چهار آلبوم كامل كار خود او كه در . اند ي آمريكا در آن زمان شده اول ليست فروش هفته شش آهنگ آن، پنج آهنگ، بدل به پنج آهنگ

ي گذشت، از جورج مايكل بيشتر از هر كس  به همين خاطر است كه در دو دهه. اند اند، آلبوم پرفروش اول انگلستان شده انگلستان منتشر شده

  .ديگري در راديوي انگلستان موسيقي پخش شده است

بر اثر سرطان درگذشت  1997مادر او يك رقاص انگليسي بود كه در . دنيا آمد يي با اصالت يوناني به جورج مايكل در شمال لندن، در خانواده

اش  اش را در شمال لندن گذراند تا به همراه خانواده كودكي. اش اصالتي يهودي داشت مادربزرگ مادري. كرد و پدرش رستوران يوناني اداره مي

  . سپس به همراه آندرو ريجلي به كار موسيقي پرداخت. ي خود را گذارند جا تحصيالت متوسطه ه رادلت مهاجرت كردند و در آنب

هاي او با زناني مانند بروكي شيلدز و مليسا  هايي در مورد رابطه مايكل از ابتدا در مورد گي بودن خودش سكوت كرده بود، هرچند كه شايعه

ها از  اولين نشانه. گرا دارد جنس دانستند كه او طبعيتي هم ي هنري و موسيقي لندن، همه مي شده بود، اما در بين جامعهميگگينسون منتشر 

پا خواند، دوستي از آمريكاي جنوبي كه در كنسرت  اش آنسلمو فلي بود كه براي دوست» مسيح به كودك«گرا بود مايكل، آهنگ  جنس هم

گرا  جنس داشت، مايكل گفت كه هم 2007ي كه در ا در مصاحبه. بيماري ايدز درگذشت در اثر 1993ند و در با هم آشنا شد» راك در ريو«

ي  هاي برنامه جورج مايكل جديدا براي كريسمس، در يكي از قسمت. بودن خودش را مخفي نگه داشت، چون از تاثير آن بر مادرش نگران بود

  . گردد مرد گي را بازي كرده كه در يك پارك دنبال پسري براي سكس مي نقش كوتاه يك Extrasسي با نام  بي كمدي بي

آنجلس با مايكل رابطه برقرار كرد و اين  گردد، وقتي كه يك پليس مخفي لس باز مي 1998آپريل  7عيان شدن جنسيت جورج مايكل به 

من رفتم به اتاق نشمين و اين «: وي گفت تي ها به امجورج مايكل بعد. موضوع را علني ساخت كه باعث بازداشت كوتاه مدت جورج مايكل شد

تو «بازي را شروع كرد، هماني كه فكر كنم اين جوري آشناست براي همه،  –دانستم كه او پليس است  خوب واضحه كه من نمي –پليس 

  ».ات زنم دهم، بعد من ليس مي مال خودت را نشان بده، من هم مال خودم را نشان مي

  :مايكلهاي جورج  آلبوم

- 1987:Faith /ايمان  

- 1990 :Listen Without Prejudice, Vol. I /گوش كردن بدون تعصب، قسمت اول 

- 1996 :Older /تر قديمي 

- 1999 :Song From the last Century /آوازهايي از قرن گذشته 

- 2004 :Patience /صبر 
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هاي پرفروش تك آهنگ  

U.S. number one singles (10( 

• 1984: "Wake Me Up Before You Go-

Go" (Wham!)  

• 1985: "Careless Whisper" (Wham! 

featuring George Michael)  

• 1985: "Everything She Wants" 

(Wham!)  

• 1987: "I Knew You Were Waiting 

(For Me)" (with Aretha Franklin)  

• 1987: "Faith"  

• 1988: "Father Figure"  

• 1988: "One More Try"  

• 1988: "Monkey"  

• 1990: "Praying for Time"  

• 1991: "Don't Let the Sun Go Down 

on Me" (with Elton John)  

 UK number one singles (12( 

• 1984: "Wake Me Up Before You Go-

Go" (Wham!)  

• 1984: "Careless Whisper"  

• 1984: "Freedom" (Wham!)  

• 1984: "Do They Know It's 

Christmas?" (Band Aid)  

• 1985: "I'm Your Man" (Wham!)  

• 1986: "The Edge of Heaven" 

(Wham!)  

• 1986: "A Different Corner"  

• 1987: "I Knew You Were Waiting 

(For Me)" (with Aretha Franklin)  

• 1991: "Don't Let the Sun Go Down 

on Me" (with Elton John)  

• 1993: Five Live EP (with Queen and 

Lisa Stansfield)  

• 1995: "Jesus to a Child"  

• 1996: "Fastlove"  

  

Jesus to a Child 

  مسيح به كودك
  جورج مايكل

  ...تا هاي مهرباني توي چشم

  ام را شنيدي گريه فكر كنم

  به من مثل مسيح به يك كودك

  زني لبخند مي

  دانم متبرك شدم مي
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  بهشت تو را داد و بهشت تو را پس گرفت

  زني لبخند مي

   به من

  مثل مسيح به يك كودك

  و من چه آموختم از اين همه درد؟

  وقت حس گذشته را كردم ديگر هيچ خيال مي

  كس و هيچ چيز نخواهم داشت به هيچ

  دانم حاال مياما 

  

  )گروه كر(

  وقتي عشق را مي يابي

  داني كه هست وقتي مي

  ت تنگ استا ت برايا وقت معشوقي كه دل  آن

  هاي سرد ِ توي آن شب

  آيد سرد پيش تو مي

  ورزيده باشند وقتي به تو عشق

  اي از اين دست هست داني خوشبختي وقتي مي

  اي بعد معشوقي كه تو بوسيده

  هاي نااميدي در لحظه

  كند ت ميا آرام

  

  هاي من غم ِ توي چشم

  زد، خوب، كسي سعي هم نكرد نمي  كس حدس هيچ

   ولي تو مثل مسيح به كودكي عشق نديده و سرما زده

  به من لبخند زدي

  ات روح من را نجات دادي با آخرين نفس
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  به من مثل مسيح به يك كودك

  لبخند زدي

   و من چه آموختم از اين همه اشك

  در انتظار تو بودم ها سال  تمام اين

  و وقتي همه چيز شروع شد

  اوه تو عشق تو را همراه خود برد

  گويم اما من هنوز هم مي

  

  )گروه كر(

  آيند و كلماتي كه به زبان تو نمي

  خوانم ت با آواز ميا را من براي

  توانستيم با هم داشته باشيم را و عشقي كه مي

   سازم من براي هر دوتامان مي

  هايي كه با هم داشتيم خاطرهچون يكي يكي 

  بخشي از من شده است

  

  خواهي ماند.. .عشق من.. .تو هميشه

  

  خوب به من عشق ورزيده شده است

  حاال خوب مي دانم عشق چيست

  بوسيدم و معشوقي كه مي

  هميشه كنارم هست

  ...شود تنگ مياش  برايم ا اوه معشوقي كه هنوز دل

  مسيحي براي يك كودك بود
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The First Time Ever I Saw Your Face 

  ات را ديدم اولين باري كه صورت
  جورج مايكل

  ات را ديدم فكر كردم كه اولين باري كه صورت

  ها كند و ماه و ستاره ت طلوع ميا هاي خورشيد در چشم

  هاي خالي بخشيدي هايي هستند كه تو به تاريكي و آسمان هديه

  كه زمين جنبيد ت را بوسيدم فكر كردما هاي اولين بار كه لب

   اي اسير هاي من مثل قلب لرزان پرنده در دست

  جا به فرمان من بود كه آن

  جا به فرمان من بود كه آن

  

  اولين باري كه كنار تو خوابيدم و قلب تو را

  دانستم لذت ما زمين را لبريز خواهد ساخت م حس كردم ميا نزديك به قلب قدر آن

  منآورد تا آخر دنيا، عشق  و دوام مي

  و تا آخر دنيا دوام خواهد آورد عشق من

  ات را ديدم اولين باري كه صورت

  ...اولين باري كه

  

Bad Boys  
 پسرهاي بد

  جورج مايكل

  وووـووو

  ما م، بابا جونا مامان جون

  ها داشتيد، تنها پسرتان بودم برام خيال

  اين بچه بتواند اين كهو خيلي قبل از 

  تا سه بشمارد،

  تيد كه قرار است چي كاره شوددانس شما دقيق مي
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  بدو برو مدرسه،

  ي من نبايد االغ بار بياد بچه

  بدو برو مدرسه

  كرديد به من بگوييد چي كار كنم وقتي سعي مي

  م را بستم و به شما لبخند زدما من فقط دهن

   - چيزي كه خوب خوب بلد بودم

  

  پسرهاي بد

  پشت هم را دارند، غم ندارند

  جوان هاي خوب

  ت را كار بنداز ا عقل  اند ها خواب ديده قبراي احم

  

  ما م، بابا جونا مامان جون

  م شدها بينيد نوزده سال حاال مي

  .م، قد بلند و قويا خوشگل

  دهد حاال چي به شما اين حق كوفتي را مي

   تا به من نگاه كنيد

  خواهيد بگوييد، لعنت،  و انگار مي

  كجا رو اشتباه رفتيم آخه؟

  ديشب كجا بودي؟

  ه نظر دعوا كردي،ب

  ديشب كجا بودي؟

  خوب فكر كنم حدس شما درست باشد

  اما سعي نكنيد امشب من را نگه داريد

  ي كافي بزرگ شدم كه چون به اندازه

  .در را بشكنم
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  پسرهاي بد

   پشت هم را دارند، غم ندارند

   جوان هاي خوب

  ت را كار بندازا عقل ،اند ها خواب ديده براي احمق

  

  تو بد هستندپسرهاي مثل 

  بد بد

  اما باز هم، دخترهايي مثل من، هميشه

  ...روند با تو راه مي

  آيد مان بر نمي يم ولي كاري از دستا نگران

  تو خيلي عجله داري

  با پسرهاي بد قاطي شدي

  كني با پسرهاي بد بازي مي

  گردي با دخترهاي سبك مي

  ها ديروقت و شب

  1سيگار، و هيكي 

  باشي؟قدر خشن  چرا بايد اين

  چقدر تو احمقي

  

  پسرهاي بد

  پشت هم را دارند، غم ندارند

  جوان هاي خوب

  ت را كار بندازا عقل ،اند ها خواب ديده براي احمق

)كبودي رد مكيده شدن(- 1
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  مرور كتاب

  

  صداهايي از دوردست
  رامتين

مد شده بود كه نويسندگان و شاعران از كشور . ستم بودي اول قرن بي نيمه. نوشت گشت و مي ارنست همينگوي در پاريس و ايتاليا و اسپانيا مي

ها بود كه  همان زمان. هاي ادبي ملحق شوند كه در سرتاسر اروپاي غربي، از پاريس تا لندن گسترده بود خويش خارج شوند و به يكي از حلقه

كم صادق هدايت را درك  كار نيما گرفته بود، كم. كرديم يي كلمات را در دنيايي خارج از بافت سنتي تجربه م در ايران ما تازه داشتيم طعم تازه

هر چه . زمان گذشت. هايي مثل فروغ فرخزاد و سهراب سپهري و احمد شاملو فوران زدند و جاودان ماندند عصري بود كه از آن آدم. كرديم مي

سياسي و اجتماعي نويسندگان و شاعران ايراني را به فشارهاي . شد شديم، ميل به نبودن بيشتر مي تر مي هاي مياني قرن شمسي نزديك به دهه

همه . مهاجرتي كه كوتاه مدت بود، كه بعد از انقالب بهمن ماه پنجاه و هفت ايران، تقريبا همه به كشور بازگشتند. كرد خارج از مرزها روانه مي

دست داشتن همه چيز، دوران سياهي را در ادبيات  چيز براي كوتاه مدتي خوب بود، تا فشارهاي ناشي از جنگ و ميل سياسي حاكم براي در

دو وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي نام خود را . ايران آغاز كرد كه تا امروز هم امتداد دارد، سانسور و توقيف آثار ادبي به يك چيز روزمره بدل شد

دنبال او مهندس صفارهرندي  ي ايران را رقم زد و بههاي فرهنگ ترين دوره با سانسور يكي كردند، يكي مهندس ميرسليم بود كه يكي از تاريك

ها و شرايط داخلي كشور، دست به  اين. ها مجوز داد ي آفرينندگان ادبي توصيه كرد تا آثار خود را سانسور كنند تا بشود به آن كه رسما به همه

هاي نو به نويسندگان ما اجازه داد تا  ترنت و تكنولوِژياين. دست هم دادند تا نسلي از نويسندگان ايراني در خارج از مرزهاي ما شكوفا شوند

ادبيات مهاجرت ابتدا توسط نشرهايي چون باران در سوئد شكل گرفتند . تر با خوانندگان داخل و خارج از مرزهاي ايران ارتباط برقرار كنند راحت

چون  ها توانستند در ايران چاپ شوند و هم از بهترين آنو گسترش يافتند، بعدها در دوران درخشان وزارت فرهنگ دكتر مهاجراني، تعدادي 

بارها هم » دوات«سايت معروف  ي ايراني ساكن پاريس و صاحب وب ي محمدرضا قاسمي نويسنده نوشته» ها ي اركستر چوب نوايي شبانه هم«

ي اصلي آفرينش ادبي در زمان حال فرهنگ ها ادبيات مهاجرت ايران، يكي از چشمه. ي ادبي را هم بردند تجديد چاپ شدند و چندين جايزه

زماني كه همه در سكوت منتظرند تا در انتخابات آينده چه كسي قدرت را در دست خواهد گرفت و چه خواهد شد، چه بر سر انبوهي از . ماست

  اند؟ كتاب خواهد آمد كه در وزارت ارشاد در انتظار مجوز مانده

  عباس معروفي كه گريخت

» ي ادبي گردون جايزه«. ي ايران بازي كرد ي بعد از جنگ، نقش مهمي در بازگشت ادبيات به فرهنگ روزمرهها سالر د» گردون«ي  مجله

عباس معروفي بازداشت شد، به خاطر نوشتن به شالق و زندان محكوم . داشت ها را اميدوار نگه مي ي معتبر آن زمان بود كه چشم تنها جايزه

آورد اقامت او در  مدتي در آلمان آواره بود تا توانست خودش را سر و سامان بدهد و امروز دست. يران گريختشد و با كمك سفارت آلمان از ا

يكي از معتبرترين نشرهاي ايراني شمال اروپاست و » هدايت«جايي كه انتشارات . در برلين است» ي فرهنگ و هنر هدايت خانه«اين كشور، 

به اين آدرس » ي ملكوت حلقه«سايت خودش را در  معروفي وب. شود منتشر مي» گربه ايراني«اعي ي فرهنگي ادبي اجتم نامه چنين ماه هم

سايت  ي ادبيات در راديو زمانه، كه لينك آن در وب ي قوي دربارها تن مجموعهو عالوه بر نوش http://maroufi.malakut.org  :دارد
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ابتدا قرار بود توسط نشر ققنوس » فريدون سه پسر داشت«: هاي مهاجرت را هم در آلمان نوشت ترين كتاب وجود است، يكي از مهمخود او م

ي اينترنتي آن را در  ي حذفي خورد و معروفي كتاب را در آلمان منتشر و نسخه ي كتاب دو تا سه جمله در تهران چاپ شود، اما هر صفحه

كتابي به سرعت ديده شد و تيراژي بيش از صد هزار نسخه در روي نت پيدا   http://fereydoon.malakut.org:آدرس زير قرار داد

  . فروشان خيابان انقالب راه پيدا كرد ي افست آن هم به ميان دست كرد و نسخه

  اي از دروغ مجموعه

كتابي كه به سرعت بدل به يكي از . هوس در اياالت متحده كتابي را به قلم آذر نفيسي منتشر شد معروف رندمسال دو هزار و سه انتشارات 

كتاب . ي نيويورك تايمز هم شد صد هزار نسخه از آن فقط در اياالت متحده فروخته شد و كتاب پرفروش هفته هاي سال شد و شش پرفروش

ي  چندين دختر خانه. كتاب ساختاري ساده دارد. هاي سال بود كشورهاي اروپايي جزو پرفروش به چندين زبان ترجمه شد و تقريبا در تمام

ها با ترس و لرز  ها در دانشگاه حرف بزنند و آن دهد تا آن حكومت اجازه نمي. هاي ادبي صحبت كنند ي كتاب شوند تا درباره استادشان جمع مي

كلمبيا در   ن به واقعيت زندگي آذر نفيسي نزديك است، استاد فعلي ادبيات انگليسي در دانشگاهساختار داستا. اند ي استادشان جمع شده در خانه

ي ديگر  همانند صدها استاد برجسته. اياالت متحده، زماني استاد دانشگاه تهران بود كه از دانشگاه اخراج شد و مجبور به ترك كشور شد

اغراق خانوم نفيسي در بازگويي . دار نبود قدر خنده ي داخل كشور اين ، اگر براي خوانندهتوانست جدي تلقي شود كتاب مي. هاي ايران دانشگاه

گويند با ترس و لرز در  در همان زماني كه خانوم نفيسي مي» گتسبي بزرگ«كتاب معروف اسكات فيتزجرالد،  مثال. دار است ها خنده واقعيت

در تيراژ ده هزار نسخه به زبان انگليسي به صورت كامل هم  ها سالو هم در همان اش موجود بود  ي فارسي زدند، هم ترجمه موردش حرف مي

هاست كه كتاب را مضحك جلوه داد، البته نه براي خوانندگان غربي، كه كتاب برابر با چيزهايي بود كه هر  كاري همين ريزه. منتشر شده بود

  .شنيدند روز از فاكس نيوز مي

  هاي ايراني پرسپوليس

بعد از يك زندگي . اش را در تنهايي بگذراند ي اشرافي قجر گيالني، دخترشان را به وين فرستادند تا نوجواني گ بود كه يك خانوادهاوايل جن

كتابي كاميك استريپ كه به . را منتشر ساخت» پرسپوليس«، مرجان ساتراپي جلد اول كتاب معروف 2000ناموفق و طالق بود كه در سال 

تيراژ جهاني آن از يك ميليون نسخه گذشت و به بيش از بيست زبان . ي ايران مبدل شد هاي درباره ورترين كتابسرعت به يكي از مشه

ي هيات داوران  ي ويژه جايزه) با حضور مستقيم خانوم ساتراپي(فيلم انيميشن ساخته شده از كتاب  2007كتاب در سال . ترجمه شد

ولي كتاب سرتاسر پر از . ان بالفاصله كتاب و فيلم را غيرايراني و ضدايران عنوان كردحكومت اير. ي كن را از آن خود كرد جشنواره

خانوم ساتراپي اكنون شهرتي جهاني دارند و در . كند هايي كه حكومت به مردم تحميل مي هاي زندگي در ايران است، واقعيت واقعيت

فيلم ايشان يكي از كانديدهاي اصلي اسكار انيميشن در سال . بودند جزو هيات داوران اصلي جشنواره براي نخل طال 2008ي كن  جشنواره

  . هم بود كه نتوانست اين جايزه را از آن خود كند 2008

  واژگان هلندي

جلد كتاب چاپ  26ترين نويسندگان ايراني خارج از كشور است كه به دو زبان فارسي و هلندي تا كنون  داشتني نسيم خاكسار يكي از دوست 

او به صورت مستقيم از همه  http://tangeeram.com/nasim.htm: توان در اين آدرس ديد ي كارهاي او را مي نمونه. ستكرده ا



  و روشن دست و                                                                                                                                 پنجاه  ی شماره  –  82  

نويسد و ادبيات  ي ادبيات مياو برا. توان از دست داد هاي او را نمي نوشته. نويسد چيز جدا شده است و صرفا در مورد مهاجرين مقيم هلند مي

  .هدف است، نه هيچ چيزي ديگراش  براي

  نشر شعر

كاران سايت ايران را ترك كردند و از خارج از كشور به تدوين  اندر چند سال بعد تمامي دست. كار خود را آغاز كرد 1383ي شعر از سال  مجله

   /http://www.poetrymag.ws  :ين سايت به صورت زير استآدرس ا. چنين نشر الكترونيكي شعر پاريس مشغول شدند سايت و هم

  هاي اجباري مهاجرت

  »ضيافت«در كاركرد سايت 

ترشان كه بيش به جز چند مجله،. ادبيات كويير ايران هنوز نتوانسته است براي خود جايگاهي مستقل در دنياي انديشه و فرهنگ فارسي باز كند

اي شدن توسط سروره حذفچنين يك مجموعه وبالگ كه هميشه در خطر  شوند و صرف آرشيوشان موجود است و هم ديگر منتشر نمي

هايي از  ها و نوشته هيچ كار خاصي انجام نشده است كه ما به عنوان نويسندگان كويير ايراني، بتوانيم كتاب موجود يا فيلترينگ قرار دارند،

ي  ي ناقص شروع شده براي همين موضوع است كه ايده. هاي خود ما قرار بگيرد ودمان داشته باشيم كه در اختيار خوانندهفرهنگ مستقل خ

هنوز . هاي كويير ما باشد ها و كتاب مند كننده براي انتشار متن سايت قرار است يك مركز هدف اين وب. مند است ارزش» ضيافت«سايت  وب

هاي يك طراحي  به عنوان مثال، هنوز طراحي سايت انجام نشده است، دليل آن هم هزينه. سايت وجود دارد بهاي بسياري براي اين و ضعف

هاي كويير را در اختيار  مند نوشته قصد دارد به صورتي هدف» چراغ«ي  سازمان دگرباشان جنسي ايران با محوريت مجله. آل است ايده

خواهيم آثار مهم كويير جهان را براي خوانندگان  مي. گيرند مي از همين جا منشا»  هاي ضميمه تابك«ي  مساله. هاي فارسي قرار بدهد خواننده

تا سال » ضيافت«سايت  وب. هاي موجود فارسي را هم منسجم به صورت كتاب منتشر كنيم خواهيم نوشته خود ترجمه كنيم و در عين حال مي

هاي فكري شما نياز  در اين زمينه به كمك. هاي ما به صورت كاغذي كه براي انتشار كتاب آينده راه خواهد افتاد، نه فقط براي نشر الكترونيك،

   .منتظر شما هستيم. در تماس باشيد، تا بتوان به صورتي منسجم كار را آغاز كرد» ضيافت«سايت  چنين با وب با ما و هم الطف. داريم
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  كتاب هديه  :ي دوم مجله

  »آمريكا و چند شعر ديگر«
  شعرهاي آلن گينزبرگ

  رامتين: ترجمه

  ساقي قهرمان:  مقايسه با متن انگليسي

  

  به سوي جنوني انساني
  رامتين

  

را از يك » هاي علف برگ«ي برگ كاهي  اولين باري كه تنها رفتم تهران، نسخه. ي دانشگاه بود كه والت ويتمن را كشف كردمها سالتوي 

خواندم و يك جور شعف در وجودم رشد  شعرها را مي. رفتم با من بود دو سال كتاب هر جايي كه مي فروشي توي خيابان انقالب خريدم و كتاب

والت ويتمن !  ست كه بايد نوشته شود و خوانده شود و پرستيده شود  اين چيزي! اين واقعيت است! گفتم اين شعر است كرد، با خودم مي پيدا مي

والت ويتمن را شروع كردم، توي  اين كهيك سال بعد از . گذشت ه از مرگ او بيش از صد سال ميوحشتناك زنده بود، آن هم با اين واقعيت ك

هايي  هاي قرن بيستم كه انبوهي از نام ، نسلي متعلق به ميانه»نسل بيت«: رقصيد ام مي اش يك اسم جلوي چشم هاي دانشگاه همه درس

  . ي ادبي جهان هديه داده است كننده را به جامعه خيره

  

هايش خيلي خوب در اين چند ساله در بازار كتاب  ريچارد براتيگان كه كتاب: شناسيم اين روزها در ايران دو نام نسل بيت را خيلي خوب مي

ي نبود، اما خيلي شبيه به اين نسل ا بود و اصلن اهل هيچ گروه و بازياند و چارلز بوكوفسكي كه هرچند مستقيم جزو اين نسل ن ايران فروخته

. توان در توصيف اين گروه خاص نويسنده و شاعر و نقاش گفت ست كه مي اين چيزي! خداست» نسل بيت«. كرد در رفتار و نوشتن مي عمل

چيزي كه خواستند بودند، نه . هايي كه تمام اصول زندگي را رها كردند تا مثل بقيه نباشند، فقط مثل خودشان باشند و مثل خودشان نوشتند آدم

  .خودش است، نه هيچ چيزي ديگر اين كهبراي ! براي همين خداست» نسل بيت«. شد باشند ها خواسته مي نچيزي كه از آ

  

ما ادبيات كويير را : ي دگرباش ايران وجود دارد با دوستان كويير و استريت خودم صحبت كردم و يك ضعف عمده در كار فرهنگي جامعه

و لطف مستقيم ساقي قهرمان كه در كنار » چراغ«ي الكترونيكي  نامه كاري ماه براي همين هم به صورت فشرده با هم. شناسيم نمي

كه محل اصلي انتشار اين نوع » ضيافت«سايت  ي وب كند، و كمك آينده مي با متن انگليسي بررسيها را  شمارش متن هاي بي گرفتاري

  .ي فارسي زبان قرار بدهيم منتشر كنيم و در اختيار خوانندههاست، تصميم داريم تا قسمتي از فرهنگ كويير جهان را به زبان فارسي  متن

  

ترين شاعران نسل بيت، آلن گينزبرگ است، كه خود در ايران هم شاعري شناخته  شده  اولين كتاب از اين سري آثار، متعلق به يكي از شناخته 
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اطالعات . صورتي منسجم به فارسي منتشر نشده بود و چند شعر كوتاه ديگر، اثري از او به» زوزه«شده است، هر چند تا كنون به جز 

بيست و پنج شعر از گينزبرگ به فارسي برگردانده » چراغ«اين بار با كمك  .تري در مورد گينزبرگ و شعرها را در خود كتاب مطالعه كنيد كامل

اميدواريم اين روند . ن در دسترس شما هستندحسيني طرح جلد خوردند و اكنو شدند و به لطف ساقي قهرمان ويرايش شدند و به لطف كيا شاه

  .يي را تقديم خوانندگان مجله بكنيم هاي هديه هم كتاب» چراغ«هاي بعدي  دار باشد و بتوانيم در شماره دنباله

  با احترام و عشق
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 از سايت هاي ديگر                                                                         !كند يم تاييدرا  ييگرا جنس رتش، هما 

  يژاله توكل

  دانمارك- مستقل خبرنگار

  بازچاپ شده است  دنبالهاين مطلب از سايت 

. پاسخ دهد رهيسكس، احساسات و غ ،يمناسبات خانوادگ ت،يدرباره جنس يبه سواالت ديبا يكه م دانست يم يبخوب مزدك

 -  شوند يم يو بررس ميتخصص دارند، تنظ ياختالالت جنس ي نهيشناس كه در زم ها توسط سه روان سواالت و جواب نيچن

 ي كردم كه رابطه ديتأك حتاگرا هستم و  جنس گفتم كه هم فهيوظ منظا نيشناسان و بازرس به روان يپوش بدون هرگونه پرده

است  يتيبرده در وضع نام: كردند كه ديها در گزارش خود ق به، سرانجام آنبار مصاح نيپس از چند. هم دارم يفعال يجنس

سه  نيا هيتاييدارتش نوشتند؛ گزارش و  مارستانيب يبخش روان يرا برا هيتاييد نيا. جنس خود كشش دارد كه به هم

 ي هيتاييد نيا قتيدر حق .رديم را بپذا گرا بودن جنس هم فهيگذاشته و اداره نظام وظ يمناسب ريشناس توانست تأث روان

 . افتي تين كشور، رسممسووال يررسميغ

بنام اينفورماسيون چاپ شده و حال،  يدانمارك يا هيام، در نشر انجام داده يرانيا يگرا جنس هم كيكه با  يا مصاحبه

  . مينما يمنتشر م جا نيدر ا ام دهيد هيته – يتوكل انوشيك –را كه با كمك پدرم   از آن يبرگردان

 

از  انيگرا جنس هم يبوده كه برخ زين يهمه موارد نيبا ا شود، يبه اعدام آنان منجر م حتاجرم محسوب شده و  رانيدر ا گرايي جنس هم هرچند

 . اند معاف شده فهينظام وظ يخدمت اجبار

در نظر گرفته شده  يتابستان هواييجالب در  خوشمزه و ييها يدنيبا نوش بايز يا محل قرار ما كافه د؛يآ يسر قرار ما م رتريد يساعت مين مزدك

 يخيكوتاه ِ س يايموه. پسرش باشد كه همراه او، دوست رسد يبه نظر م. ديآ يما م زيم يو به سو شود يوارد كافه م يهمراه دوست به. است

نظر  هو زننده ب ريگ چنان چشم البته آنو مدرن به تن دارند كه  كيش ياند؛ لباس شان را گرفته آنان ابروان يمناسب؛ هردو يشيدارند با آرا

توانسته  اخيراو  ردسال دا 24او . انيگرا جنس هم يشده برا شناخته يسمبل زند، يدر دستان مزدك از دور برق م يكيپالست يبند دست. ديآ ينم

 . معاف شود ياز خدمت سرباز

 : ديگويم مزدك

كه انگار  يگرا بلكه كس جنس ها مرا نه به عنوان هم صورت گرفته؛ آن يرعو ف يررسميبه صورت غ فهينظام وظ ستميمن در س رشيپذ" -

اند  در نظر گرفته يكُد خاصاش  برايو  دهينام يروان يماريب يا را به گونه گرايي جنس ها هم آن. اند معلول، در نظر گرفته اياست و  يروان ماريب

  ".اند من وارد كرده يرا در كارت معاف انكه هم

 يوقت. به مجازات مرگ منجر شود تواند يم حتااساس  نيبر هم شود، يجرم محسوب م يطور رسم به ييگرا جنس هم رانيا قضايي ستميس در

 ي صحنه ريناخودآگاه تصو كند، يشدند صحبت م ختهيدر مشهد به دار آو شيسال پ مرد كه حدود چهار يگرا جنس مزدك درباره اعدام دو هم

 يگرا از خدمت سرباز جنس هم كيعنوان  هكه او توانسته باشد ب ستين يباوركردن هنوز. رديگ يم قرار ما برابر چشمان در ونيها در تلوز اعدام آن
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 . شود يمحسوب م رانيا نيدر قوان نيسنگ يجرم ييگرا جنس زمان هم كه هم يمعاف شده باشد، در حال

 : دهد يم حيباره توض نيدر ا يبا لبخند مزدك

از خدمت نظام  انيگرا جنس از هم يبودم كه برخ دهياگرچه شن! فتدياتفاق ب يامر نيچن تواند يچطور و چگونه م دانم ينم واقعاخودم هم "

كه  دانستم يم گريد ياز سو. معاف شوم يماه از حضور در جهنم خدمت سرباز 18ام  مهم است كه توانسته يليخ ما يبرا. اند معاف شده فهيوظ

 . سفر خواهم كرد هيبه ترك يزود هب يمعاف ي حال با داشتن برگه. از كشور خارج شوم توانم ينم ،يسرباز انيپا اي يمعاف ي برگه تنبدون داش

  يمعاف از خدمت سرباز يتقاضا يبرا مصاحبه

سواالت و  نيچن. پاسخ داهد رهيسكس، احساسات و غ ،يمناسبات خانوادگ ت،يجنس ي درباره يبه سواالت ديبا يكه م دانست يم يخوب هب مزدك

 . شوند يم يو بررس ميتخصص دارند، تنظ ياختالالت جنس ي نهيشناس كه در زم ها توسط سه روان جواب

 : ديگو يم شا يها شوره از دل مزدك

هم  يفعال يكردم كه رابطه جنس حتا تاكيدگرا هستم و  جنس گفتم كه هم فهينظام وظ نيشناسان و بازرس به روان يپوش بدون هرگونه پرده"

 نيا. جنس خود كشش دارد است كه به هم يتينامبرده در وضع: كردند كه ديها در گزارش خود ق بار مصاحبه، سرانجام آن نيپس از چند. دارم

نظام  ي گذاشته و اداره يمناسب تاثيرشناس توانست  سه روان نيا ي هيتاييدارتش نوشتند؛ گزارش و  مارستانيب يبخش روان يبرا ار هيتاييد

 . افتي تين كشور، رسممسووال يررسميغ ي هيتاييد نيا قتيدر حق. رديم را بپذا گرا بودن جنس هم فهيوظ

 متمدنانه  رفتار

 با تو چگونه بود؟  مارستانيشناسان در ب رفتار روان _

 . عمل كردند يا حرفه. بود يا حرفه اريخود بس يو به جا مودبانه اريبرخوردشان بس -

 اند؟  معاف شده ياز خدمت سرباز يگريد انيگرا جنس كه هم ديچگونه شما با خبر شد _

 نترنتيدر واقع ا. اند معاف شده يكه خود از سرباز يو باالخص كسان كردند يرابطه صحبت م نيكه در ا يو دوستان نترنتيچت و ا قياز طر -

مدافع  يها كرده و با سازمان وگو گفتما با هم  م؛يكن دايرا در سراسر جهان پ گريكديبا كمك آن  ميبود، كه ما توانست يمهم اريبس ي لهيوس

 . ميكن يخود مبارزه م يها يحقوق و آزاد يبرا قيطر نيو از ا ميريگ يدر جهان آشنا شده و تماس م انيگرا جنس حقوق هم

 : ديگو ياو م. مرد دارد ياش نگفته است كه دوست پسر و زوج جنس تا كنون به خانواده مزدك

 كيكه او  دانند ينامزدم اما م ي خانواده. ميا باره با هم صحبت نكرده نيطور مشخص در ا هاگرچه تاكنون ب اند؛ دهيشن چيزهايي ها آن مطمئنا"

در  دايماها  و آن مياش برو خانواده داريكه با هم به د ميمثال اجازه ندار عنوان بهما . كنند ينم تاييدامر را  نيها هم ا گراست، اگرچه آن جنس هم

 گرايي جنس كه منكر وجود هم ستيتنها حكومت ن نيدر واقع ا. خورده است بيو فرزندشان فر ميكن ياند به ما ثابت كنند كه ما اشتباه م تالش

  ".مخالف دارند اديخود شد جاي حتا بهكارانه و  نظرات محافظه نهيزم نيدر ا زين ياست، بلكه مردم عاد

  رند؟يگ يكرده و با هم تماس م يياسارا شن گريكديچگونه  انيگرا جنس هم _

 انيگرا جنس هم يبرا يا شده شناخته يالبته در پارك دانشجو هم كه جا. ميكن يتوسط دوستان مالقات م اي نترنت،يا قيرا از طر گريد ما هم"
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كه  ديمراكز خر اي "بوف" يا رهيجرستوران زن هم هستند مثال يگريد يها مكان. ميشو يو با هم آشنا م ميكن يرا مالقات م گريكديهست، ما 

 يپاتوق عنوان بهزند را  خان ميپل كر ريزن هم ز انيگرا جنس كه هم شود يگفته م. ميده يرا سازمان م ييها شنبه هر هفته مالقات سه يهاروز

  ".دهند يمورد استفاده قرار م ييآشنا يبرا

قرار  تيمورد آزار و اذ يانتظام يروهايهمه توسط ن  نيبا ا ،شناخته شدهگرا  جنس به عنوان هم يكه و نيا رغم يعل كند يم تاكيد مزدك

 : ديگو ياو م. رديگ يم

كه همواره در ترس  شود يباعث م نيا. ميريرا بگ گريدست همد اي ميرا ببوس گريكدي ميتوان ياما نم م،يزن ياگرچه ما در شهر همراه هم دور م"

 را يكس ايرا مشخص كرده  مان گرايي جنس هم ميتوان يها م كه با استفاده از آن ميخودمان دار نيب ياصرمز خ عاليمالبته . ميسر ببر هو دلهره ب

خود  يگرا جنس رهمياز دوستان غ حتاما . ميا خودمان قرار گرفته يدرون يعلن يايو دن رونيدر ب يپنهان يزندگ انيدر واقع ما م. ميكن شناسايي

  ".ميريقرار گ تيمورد آزار و اذ زيتوسط آنان ن ميوانت يم حتاچرا كه  م،يكن يحذر م زين

 : ندارد يببار آورد، هراس يمشكالت شا يكه برا نياش و ا كه از انعكاس نظرات دهد يادامه م او

 ها نيا... ميريعهده بگ هرا ب يا بچه يسرپرست ميو نه قادر ميازدواج كن ميتوان يما نه م. مينيب يم يانتظام يروهايرا ما از ن تيآزار و اذ نيشتريب"

  ".ما هستند يآرزوها نيتر بزرگ

ندارد؛ او  يواقع شود، هراس ميمورد آزار رژ احتماال ايگرا بودن خود با ما صحبت كند و  جنس درباره هم يبه راحت تواند يكه م نياز ا يو

 راتييتغ انيگرا جنس در برخورد با هم يحكومت نيمسوولاگرچه . اعتماد كرد يبه كس توان يكشور نم نيكه در ا استراست  نيا" :ديگو يم

 يبستگ رسد، يما به دادگاه م يپا يندارند و وقت يرابطه نظر مشترك نيدر ا يدستگاه حكومت ي ن و همهمسووال ي اما همه اند، داشته يمثبت

  ".داشته باشد انيگرا جنس هم ي درباره يچه نظر ايبگنجد و  ياسيو س يمربوطه در چه جناح فكر يدارد كه قاض

  http://jaleh.dk: سندهينو تيسا

 

 ارايهگرايي  جنس ي اخير، سازمان نظام وظيفه، كساني را كه درخواست معافيت براي هم اند كه در چند هفته اي گسترش يافته شايعات تاييد نشده :توضيح چراغ

فرزندشان  وضعيتخانواده از  اطمينان يابنديابند، تا  حضوري سازمان  هاي ملي، در جلسه و مادر خود، همگي به همراه كارت موظف كرده تا همراه با پدر ،اند داده

گرايان قادر به استفاده از حق خود براي معافيت از خدمت  جنس اطالع كافي دارند، چيزي كه سابق بر اين نبود و در صورت صحت اين مساله، اكثريت مطلق هم

  . فه نخواهند شدوظي
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  :شود گرايي باعث معافي فرد مي جنس ي سازمان نظام وظيفه كه براساس آن هم نامه بخشي آيين

 ي روانپزشكيها بيماري

در هر بند به شرح  از معافيت هاي مندرج هستندپزشكي با توجه به نوع بيماري كه به آن مبتال  ي روانها بيماريمشموالن مبتال به : 33ماده 

 .زير استفاده خواهند نمود

 .دايممعاف ؛ )پسيكوزهاي آتيپيك مزمن ،اسكيزوافكتيو، اختالالت هذياني(انواع پسيكوزها شامل  - 1بند 

 :اختالالت خلقي - 2بند 

 دايممعاف  ؛شديد در فازمانيك يا فاز افسردگي اعم از حاد ويا مزمن) الف

 دايممعاف  ؛اختالل افسردگي اساسي )ب

 درصورتيكه با دارو )هيپومانيا(،اختالل خلقي نوع دوم )ديس تايمي و سايكلوتايمي(الل خلفي افسردگي خفيف انواع اخت )ج

 .رزم معاف از ؛تحت كنترل بوده و ياتهديد كننده خود و اطرافيان نباشد

 :انواع اختالالت شخصيتي - 3بند 

 .دايممعاف  ؛يديانواع سايكو پات و نوع مرزي و نوع اسكيزو) الف

 .دايممعاف  ؛كه ناتوان كننده باشد انواع ديگر اختالل شخصيت درصورتي )ب

 رزم معاف از ؛كه ناتوان كننده نباشد درصورتي )ج

 دايممعاف  ؛مقاوم به درمان و مزاحم انواع نوروزهاي شديد و - 4بند 

 :)عقب ماندگي(ها  هاي عقالني و كند ذهني صهانواع نقي - 5بند 

 دايممعاف  ؛60با ضريب هوشي زير  )الف

 معاف از رزم ؛60-75باضريب هوشي بين  )ب

 :اختالالت تكلم و لكنت زبان در صورتي كه علت رواني پانورولوژيك داشته باشد - 6بند 

 دايممعاف  ؛صورت شديد بودن در)الف

 خدمات غير رزمي ؛موارد خفيف در )ب

 :ي رواني ناشي از جنگ و حوادثها بيماري- 7بند 

 .دايممعاف  ؛پزشك ستقرار يافته باشد به شرط ثبوت در مراكز درماني نظامي يا دانشگاهي توسط دو نفر رواندرصورتي كه ا)الف

 خدمات غيررزمي ؛درصور ت عدم استقرار)ب

 ؛سكسواليسم ي مانند ترانسچنين انحرافات اخالقي و جنس هم ،نظامي باشد شووناتطوري كه مغاير  هب ها ييوكژخو)عدم تعادل عصبي و رواني (اختالل رفتار  -8بند 

 معاف دايم

 .دايممعاف  ؛اختالالت كنترل تكانه- 9بند 

  ..رزم معاف از؛ ...ضعيف و گذرا مثل پلك زدن و )هاي تكانه(ك ها تي :تبصره
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  كند منتشر مي» ضيافت«سايت  كاري وب با هم» چراغ«ي اينترنتي  نامه ماه

  ي نوروزي كتاب هديه

  » آبي  خاكستر«

  نديك شعر بل

  ژان پل دواست

  رامتين: ترجمه

  ساقي قهرمان: ويرايش

 -------  

  فروردين ماه هشتاد و هشت منتظر چراغ باشيد

  »زندگي«ي  با محوريت مساله

  ارديبهشت ماه هشتاد و هشت منتظر چراغ باشيد

  »فرهنگ كويير«ي  با محوريت مساله

  خرداد ماه هشتاد و هشت منتظر چراغ باشيد

  »رابطه/ عشق« ي با محوريت مساله

  تير ماه هشتاد و هشت منتظر چراغ باشيد

  »مذهب«ي  با محوريت مساله

  مرداد ماه هشتاد و هشت منتظر چراغ باشيد

  »Coming Out«ي  با محوريت مساله

  شهريور ماه هشتاد و هشت منتظر چراغ باشيد

  »خانواده و فرزند كويير«ي  با محوريت مساله

- -  - - - - -  
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ها نفر به  در طول ده روز، ميليون. ي داخل ايران است ترين رويداد فرهنگي ادبي ساالنه المللي كتاب تهران، بزرگ گاه بيننمايش
فرهنگ ايران سعي دارد تا حضور . گيرد نمايشگاه كتاب جهان شكل مي/ ترين بازار روند و بزرگ ديدار كتاب و اهالي فرهنگ مي

ي اقليت  المللي كتاب تهران به جامعه كه فضايي در داخل نمايشگاه بين با وجود اين. بگيرد ي كويير را در خود ناديده جامعه
به همين خاطر، سازمان . شود كه ما خود خويشتن را ناديده بگيريم شود، اين دليل نمي جنسي ايران اختصاص داده نمي
ي  در ضميمه» ضيافت«سايت  و وب» چراغ« ي اينترنتي نامه ي ماه كاري هيات تحريريه دگرباشان جنسي ايران، با هم

  ارديبهشت ماه مجله، منتشر خواهد كرد

  تولدي ديگر
  هاي فرهنگي دگرباش و مقاله هاي پراكنده شعر، داستان، نوشته

  1388هاي خود را حداكثر تا اول فرودين  نوشته
  به نشاني مجله

board@irqo.org 

  ير سايت ضيافتيا مد

parnianhamid@gmail.com 

  ارسال كنيد
  »چراغ«ها عالوه بر انتشار توسط  كتاب

  رس خواهند بود در دست» ضيافت«سايت  براي هميشه در وب
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  ها رسانه
  

  گرايان ايراني جنس ي الكترونيكي هم مجله ـماها 

majaleh_maha@yahoo.com  

 

  گرايان ايراني  جنس ي ادبي هم ماهنامه ـ 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  ني لزبي نشريه ـ جنس من هم

hamjenseman@gmail.com 

 

                                  ضيافت

www.ziaafat.org 

 

 


