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 ي اول سرمقاله

  ساقي قهرمان

 

 

. تر است پرشتاب. تتر اس تر است، مضطرب نگران. ي پارسال هم متفاوت است شده نوروز امسال حتي با نوروز مبهم مضطرب پرشتاب نگران گم
  . اينجا نه، آنجا
جنسي  ي دگرباش فته شد تا پابپاي جامعهي زندگي من متفاوت كرد نفسي است كه از من گر سال گذشته را با سال هاي گذشتهدو چيزي كه 

ترين  سي سال از پر تشنج براي من كه. ي زندگي من، همانندي نداشته سرعتي كه در سي سال گذشته. ايراني راه بروم، يا بدوم، يا كار كنم
هميشه در  ام انجام كارهايي كه كرده و زمان برايكنم  ندگي ميز آنجابيرون از فضاي فرهنگي و مرزهاي جغرافيايي هاي زندگي ايران را  سال

يك معناهاي كشته شدن معنايي بوده كه نزدنيز، شده، و مردن  ام مانع برداشتن يك قدم ديگرم نمي دست، و بي انتها بوده، و چيزي جز مردن
ي  همهآنجا، . گير است داخل، نفس دگرباشانزندگي   ي زندگي دگرباشان جنسي ايران، و زندگي كردن با ساعت شده، وارد شدن به چرخه نمي

هر روز، . رنداند، همه بايد تصميمي حياتي بگي در حال اتفاق افتادن است، همه در حال كشف، همه چيز شوند ميمفاهيم در همين لحظه تعريف 
انتخاب روبرو بودن با نيست، به معناي برانگيز  ساز بودن به معناي هياهو مساله. ساز است اش مساله هر قدمي برداشتن يا برنداشتن. ارزش دارد

. افتد اتفاق ميها هر روز  اين هاي متفاوت دارد، و هر دوي ندگي صورتمرگ، معناهاي گوناگون دارد، و زآنجا، . و مرگ است  سخت بين زندگي
هاي اجتماعي،  هاي فرهنگي، گزينه هاي اخالقي، گزينه گزينه. ي آخرش سر كرده است و هر شب، اگر كسي به خواب برود، روزي را تا دقيقه

كنند،  ا پاره ميكنند، ناچار، ديوار روبرو ر هاي تازه باز مي اند كه ناچار افق هايي كه آنقدر تنگ هاي شخصي، محدوديت هاي سياسي، گزينه گزينه
ما روزها براي نوشتن يك . گذرد اينجا، جايي كه ما هستيم، زمان به آهستگي مي. كنند و آدم را هر روز در مقابل خودش وادار به انتخاب مي

نهايت، اگر تمام در . شود وقت تمام نمي. گيريم، وقت داريم درد نمي "شخصا"بيانيه، و گزارش يك خبر، كه اگر نوشته نشود يا فرستاده نشود، 
ما اينجا، اجازه داريم مشكل خاصي . اش گزارشي به اين يا آن رسانه بنويسيم شد، وقت ما تمام نشده است، موضوع ديگري خواهد بود تا درباره

ي دگرباشان اما در سالي كه گذشت، از نزديك و در داخل فضاي زندگ. مان نداشته باشيم و به سادگي، هماني باشيم كه هستيم با هويت خاص
اند، به اين معني كه  كنند و در نتيجه هنوز بيش از آن كه بيرون باشند، در ايران راه زندگي مي اند يا در كشورهاي بين جنسي، كه يا در ايران

دادن يا به  و به دست آوردن و انتخاب ميان از دست. و از دست دادن. و از دست رفتن. كشند، شاهد شتاب بودم هنوز با سرعت ايران نفس مي
با سي سال تواند فضاي زندگي شما را  كسي كه مي نگاه. اين، نگاهي است از بيرون به آن زندگي كه براي شما روزمره است. دست آوردن
نشسته است،  ي كوئير غربي ، جايي كه جامعهفضاي فرهنگي شما و يا سي سال بعد از اينِپيش از انقالب، ، فضاي فرهنگي شما پيش از اينِ

  .شما وقت نداريد به اين گزارش گوش كنيد. به شما. قايسه كند، و گزارش بدهدم
 ".ايد به دنيا آمده"حتي اگر پيش از آن به دنيا آمده بوده باشيد در سي سالي كه گذشت شما . ايد در سي سالي كه گذشت، شما به دنيا آمده

اي كليدي بود و بر اساس ه خواهي بشوي؟ اين از سوال چكاره مي وقتي بزرگ شدي. بزرگ شدن شما دشوارتر از بزرگ شدن ديگران بود
تا از آشوب  دهيد  ميشما به اين سوال جواب ن. خواهي بكني وقتي بزرگ شدي چكار مي. است "غلط"جواب شما در پنجاه در صد موارد  قاعده

اين كه . ي از خانه بيرون پريديد، خطر به بيرون از خانه آمدكرد در خانه بود، وقت تا در خانه بوديد خطري كه شما را تهديد مي. جلوگيري كنيد
بدهيد جا خواهد  اها آسيب را ديدند، در آماري كه شم ها و خيابان مرگبار ديد و چه تعدادي در پاركهاي خانه آسيب  چند نفر از شما در اتاق

ها و  كشته. گويد را تماشاگر شما به شما مي برنداشتوقت آسيب نديد، حتي خراش  اين كه چه تعدادي از شما، آسيب نديد، هيچ. گرفت
هاي شهرداري، يا  داني در زباله  هاي افتاده هاي انفرادي يا جسد ها، ساكنان سلول شده ها و خسته كرده ها و فراموش ها و مهجورشده شده زخم

 صفحه به صفحه نوشته تاريخ. مانند ، محفوظ ميشوند كساني كه آنقدر توي سرشان صدا پيچيد كه خودشان خودشان را گم  كردند، گم نمي
هايي  نشانهو داغديده است و پر دلهره است، وقت شمردن  چند ساعت مانده به شروع سالي كه تازه است،حاال . اش نويسيم با هم مي. شود  مي

  . خبر زندگي شما هستيد. دهند ي مياست كه خبر از زندگ
اي انتزاعي  اين جمله. ايد داشته ندگي را در شرايطي كه دشوار و غيرقابل تحمل است روي دست نگهشما به اين دليل خبر زندگي هستيد كه ز

همراه با . زندگي براي دگرباشان جنسي چه در انزوا و چه در فضاي عمومي، تجربه اي است كه الگويي ندارد. خواني دارد نيست، با واقعيت هم
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ايد  با اين وجود، شما قادر بوده. اند كه سنت شده باشند تر از آن هايش هنوز تازه نشده است، سنتاش تعريف  هاي فرهنگي بنيان. خطر دايم است
ها  هايي كه بيرون از رسانه ها و چالش اي دگرباشان، و به هدف با يك نگاه به نماي رسانه و بعد برسانيد؛ كه اين فرهنگ را به سي سالگي

سي سالگي جايي است كه شخص درست در ميان داد و ستدهاي . توان تماشا كرد لگي را ميسازد، اين سي سا زندگي دگرباش جنسي را مي
در آن جاهايي كه فقط . شما همه جايي كه همه هستند، هستيد، اما جاهايي هست كه هيچ كس نيست، فقط شما هستيد. اجتماع ايستاده است

وقتي به . سودمندتر اما جاهايي است كه همراه همه هستيد. كنيد بازسازي مي ايد فرهنگ را مورد نيست، تنها نشسته شما هستيد، انزواي شما بي
اي راي بدهد، حضور شما قابليتي به آراي  دهيد كه به اليحه اي راي مي اي راي ندهد، يا به نماينده دهيد تا به اليحه اي راي نمي نماينده

. آيد، و كار ي يك جامعه در درون يك جامعه به چشم مي است كه منظرهبه همين خاطر . بخشد كه پيش از شما از آن محروم بود عمومي مي
اش انجمن باشد يا اجتماع،  نام. قرار است سر وقت برسيم. و پيگير. خورند به هم نمي. و دقيق. دوند هاي ساعت كه همراه هم مي مثل عقربه

خود را دارد، و براي نبودن، داليلي كه  هاي بودنِ مسووليت  زمان كه هست، و نيست، براي بودن، اين جمعيت هم. جمعيتي است كه كم نيست
  . بايد از ميان برداشته شوند

جايي كه  حضور شما چه تفاوتي با غيبت شما دارد؟ اگر در آن. اگر هستيد، در كجاها هستيد :شود گونه هم تحليل مي نچه شما هستيد، اينآ
. طبيعي است. دگرباشان جنسي پر از تپش زندگي است، اما اين تپش خودجوش است جا چه كم خواهد بود؟ اجتماع هستيد، نباشيد، در آن

هاي خود را  گوناگون بشماريم مسووليتهاي  و تخصص ها تعداد خود را در حرفه. رش خودبايد شروع كنيم به شما. شناسنامه و برنامه ندارد
ي  اي كه مال ماست نه به اندازه ميزان پيوند ما با جامعه. وي كاغذ بياوريمي جامعه را با خود ر ي خود را با جامعه و رابطه بشماريم و رابطه

پيوندهاي خانوادگي و . گيرد اين واقعيت اول و بيشتر از همه در خانواده شكل مي .ي چالش ما است، تا واقعيت بيابد عشق ما، بلكه به اندازه
كند و اصرار در آموزش خانواده به درك شرايط  اي كه هنوز درك نمي دهشناخت، احترام متقابل و پذيرش، حوصله و بذل عطوفت به خانوا

تاكيد بر پيوندهاي اجتماعي است و غيبت  - تاكيد بر پيوندهاي خانوادگي، نفس اول باز - باز. اي كه دگرباش است، چالش ماست خويش/فرزند
  .شود پارگي و زخم ظاهر مي اين پيوند هميشه با پاره

*  
ي دانش و تجربه استوار است، و در كنار آن، ريشه در  گذاري را گزارشي خواهد داشت كه بر پايه ط زندگي اجتماعي و قانونتاثير روشن در شراي

هاي  اش گاه، راهي به جز چالش اين معصوميت، خاص شرايطي است كه در تاروپود خشونت رايج روزمره. معصوميت و صداقتي كم نظير دارد
ي عطف تاريخي دارد؛ نه تنها در سالي كه گذشت مهمترين خبر  اين گزارش اهميتي همپاي يك نقطه. گذارد نميمعصومانه براي افراد به جا 

و در در رابطه با دگرباشان جنسي بود،  بلكه در سي سال گذشته نيز در برابر تمام موانعي كه سر راه زندگي طبيعي و مدني دگرباشان چيده شد، 
ها، خبر با اهميت، متن گزارشي بوده كه دكتر اوحدي در آخرين روزهاي سي سالگي انقالب  ر عبور از اين مانعهاي دگرباشان د كنار تمام چالش

هاي دگرباشان جنسي به  به داليلي، تنها معدودي از وبالگ. در وبالگ شخصي خود به خوانندگان وبالگ خود و به خانواده ها ارايه مي دهد
اما دري را گشوده است به روي خبرهايي كه از اين به بعد، پيگير و مستمر  ،نيست كه مثل بمب بتركد انعكاس اين خبر دست زدند؛ اين خبري

اي از اتهام،  هايي دانست كه چون هاله شود قدم اول در زدودن ابهام اين گزارش را مي. درهاي ديگر و بعد درهاي ديگري را باز خواهند كرد 
  .دگرباشان جنسي را در خود گرفته

 سوي به سكشوال ترنس يك ي انديشه و احساس گرداندن باز سكسولوژيست من براي : نويسد اش مي اوحدي، در گزارش خود در وبالگ شخصيدكتر 
 از درمانگري كدام. است سترگ اي كيمياگري و معجزه انجام مقابل، جنس سوي به -  لزبين يا گي - گرا همجنس يك جنسي گرايش برگرداندن يا پيكري، جنسيت

  ؟!؟ آيد مي بدش داشتن مسيحايي دم و كيمياگري معجزه، نجاما
 از تر بيش كه ام آموخته چنين وجود ژرفاي با تخصصي، و عمومي پزشكي تربيت و تعليم سال ده و درمانگري دهه يك من روانپزشك و سكسولوژيست خداباور از

 مهر و بخشندگي .بپردازم كرنش به تعبدگونه و آورده فرود تسليم سر وار بنده پروردگار، مصلحت و اراده و خواست برابر در كيمياگري، و معجزه انجام ي اراده و خواست
 .بود خواهد و بوده بدخواهانم برابر در من ماندگار و پايدار پناه شان هاي خانواده و مراجعانم نيك دعاي و پرورگار

با . به انجمن ملي روانكاوان امريكا ارايه داد1957در سال  Evelyn Hookerارزش گزارشي است  اين گزارش، در شرايط امروز ايران، هم
.  ها و اختالالت رواني انجمن ملي روانپزشكان امريكا حذف شد  ي آمار بيماري همجنسگرايي از ليست ساالنه ،1973استناد به آن گزارش، در 

هاي ظاهري از  كنيم كه با تمام گسستگي است، اما فراموش نمي ي ناروادار اجتماع و فرهنگ روبرو هر چند ايران، در سطحي وسيع، با چهره
خانم هوكر است و ضرورت ندارد  1957دكتر اوحدي بازخواني گزارش  1387گزارش سال . ي جهاني، ما با جهان امروز همزماني داريم جامعه
  . پزشكان ايران بماند ي روان سال منتظر تاييد جامعه 13
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اما دگرباشان جنسي حقوق شهروندي . كند بر حقوق بشري دگرباشان جنسي تاكيد مي ،ا تكيه بر عطوفت الهيدكتر اوحدي در گزارش خود ب
چه دكتر اوحدي سعي در  آن. محروم بودن از يك حق به معناي بيگانه بودن با آن حق نيست. شناسند خود را نيز، در كنار عطوفت الهي، مي
انسان در محضر پروردگار، با حقوق شهروندي يك انسان امروزي، تفاوتي اندك دارد كه در حرمت . شناساندن آن دارد، حرمت انسان است

با . ماند اين تاثير، از چشم كارآزموده و نگران دگرباشان دور نمي. شود ي ما مي شرايط اجتماعي امروز، تبديل به تاثيري عميق در حيات روزمره
 هاي اجتماعي توان اطمينان داشت كه به موقعيت و جايگاه خود در اليه و نه بيمار، ميدقت به اين نكته كه دگرباشان جنسي نه مهجورند 

  .فرهنگي با همان دقت نظري آگاهند كه ديگران
  

مان كار اما ما هم با ز. با نوروز كاري نداريم اگر با زمان كاري نداريم. ي زمان و يادآوري زندگي در زمان نوروز هيچ نيست به جز يادآوري چرخيدن عقربه
  .هاي شادي و پيوند جمعي  ي بهانه مان كار داريم و هم با همه هاي فرهنگي داريم هم با ريشه

تقريبا تمام اين پناهجويان، اگر به دليل . اند است، پناهجويان دگرباش بيشتر از پيش تنها و منتظر و مضطرب روزها كه عيد، ايران را سرگرم خودش كرده اين
ي حقوق بشر،  عطف به مواد قطعنامه. گرفتند كشور خود، متهم، و يا محروم از حقوق اجتماعي نبودند، تصميم به خروج از ايران نميگرايش جنسي خود، در 

فاصله از حق امنيت اجتماعي،  ضرورت برخورداري از حقوق اجتماعي، بي. اند ساكن ايران ايراني، با اين وجود، بخش اعظم دگرباشان جنسي. امنيت اجتماعي
  . هاي اين جامعه است از اولويت

*  
  

  .اميد استپر از زيبا است و تلخ و نگران و داغدار و خسته، اما  1388نوروز 

  .شاد و سرشار از زندگي باشد

  

  ساقي قهرمان نياز سليمي روشن برهان سام كوشا
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  بهشت يعني االن :ي دوم سرمقاله
  رامتين

ramtiin@gmail.com 

. اش طبيعت را به خاطر طبيعت. شان دوست دارند را به خاطر انسان بودن ديگر همها  دنيايي كه در آن آدم. بهشت يك دنياي زنده است... 
ت بهش. كند ي نميرواد هيچ كسي توي بهشت پيش. گذارد كس توي بهشت عينك به چشم نمي هيچ. خواهند زندگي را به خاطر خود زندگي مي

  ...اش زيباست به خاطر بهشت بودن
كنم كه جايي  واقعيت اين است كه تمام سعي خودم را مي. هاي جديد آشنا نشوم كنم با آدم شود سعي مي واقعيت اين است كه تا جايي كه مي

. كت، فقط گوش كنمكنم يك گوشه باشم و سا واقعيت اين است كه سعي مي. نويسم ام مي الگ تر توي وب خيلي محتاط. توي چشم نيايم
» چراغ«ي نوروزي  را براي شماره» زندگي«چهار ماه پيش، وقتي موضوع . ايم واقعيت اين است كه دنياي ترسناكي براي خودمان ساخته

ي مانيتور  صفحهروي  به ام رو اما امروز نشسته. روي ماست به ام اين بود كه از عشق بنويسم و از زندگي و از امكاناتي كه رو انتخاب كردم، برنامه
خواهم بگويم كه ما  جا و مي ام اين بعله، نشسته. الي زندگي ما را پر كرده است نويسم كه البه مي» ترس«و دارم از يك واقعيت به اسم 

ز خواهم بگويم كه ماها هم يك سري ا مي. را نداريم ديگر همي ايرانيان هميشه عزيز، چشم ديدن  بالگرهاي عزيز كويير، مانند بقيه
خارج از ليست گوگل . ي ديد ما ايم و بقيه، چيزهايي هستند خارج از دايره ايم و براي خودمان گروه شكل داده چين كرده مان را دست هاي دوست
  .ما  هاي همراه ليست دوستان تلفنبيرون از . ي ديداري ما خارج از برنامه. ريدر ما

ايم به يك اتاق  ما چسبيده. فراموش كرديم كه فردا ممكن است وجود داشته باشدما . خواهم بگويم كه ما زندگي را فراموش كرديم مي
ي ايران ما كوييرها را ناديده  بقيه. هاي مخصوص خودمان در آن حضور دارند هاي مخصوص خودمان و كلمه مخصوص خودمان كه آدم

گوييم اووف، تو؟ البته اگر  كنيم و مي گيريم، تحقير مي ناديده ميرا با تمام وجود  ديگر همنظري  گيرند و ما خودمان بيشتر از بقيه با تنگ مي
  .مان را برنگردانيم و دور نشويم همان اول روي

جواب اول . شنوم ها را مي روي دوستان و انبوهي از گاليه نشينم روبه روم و مي جاي ايران مي جا به آن واقعيت اين است كه سه ماه است از اين
كشم،  را همراه خودم يدك مي» چراغ«ي » دبير هيات تحريريه«اين است كه نام  مسالهولي . كنم و جوابي ندهممن اين است كه سكوت 

كردن   آرام فعالهدف چراغ ... تر شود صبر كنيد تا فضا آرام«: جواب كالسيك من اين است. ام نوشته شده و بايد چيزي بگويم روي پيشاني
در كنار هم فضايي  ديبياي. لطف كنيد و وارد كار شويد«: و در نهايت» ...همه چيز را حل خواهد كردزمان ... فضاي داخلي بين دوستان است

  ».بهتر بسازيم
 تظر تمام شدن سال قديم هستم و به پيشوازاالن در حالي من. مشاركت داشته باشم» يك فضاي بهتر«هميشه دوست داشتم توي ساختن 

دهيم فراموش  كه از دست مي را زماني ،خواهيم با متهم كردن هم تا كي مي. را پر كرده استروم كه خستگي تمام وجودم  سال جديد مي
هاي  ام كه دوست خسته شده ...زندگي يعني پيشرفت، يعني آرامش، يعني صلح، يعني. كنيم» زندگي«كنيم؟ فراموش كنيم كه قرار است 

ي كويير  مسالهتر به  انگار رامتين فرق كرده حاال كه جدي. جذام گرفته است »چراغ«انگار رامتين با ورود به . كنند قديمي از من دوري مي
كنيم؟ انگار تمام  را ناديده بگيريم؟ چرا دنياي هم را نفي مي ديگر همقدر از هم فراري هستيم؟ چرا ما سعي داريم  چرا ما اين. پردازد مي

رود كه  وقت صورت يك دوست لزبين يادم نمي هيچ ...كنند كافي نيست يفشارهايي كه جامعه و دوستان استريت و خانواده بر ما تحميل م
شود كرد؟ واقعيت اين  چه كسي قرار است كمك كند؟ چه كسي قرار است، حداقل بگويد چه كاري مي: گفت روي من نشسته بود و مي به رو

واقعيت دردناك . هم وجود دارند» بقيه«بول نداريم كه ما ق. كنيم ما از هم فرار مي. كند هيچ كسي به ديگري كمك نمي. دانيم است كه نمي
  . كنيم قضاوت مي ،ايم گيريم و برمبناي تصميمي كه گرفته اين است كه هميشه به جاي بقيه تصميم مي

. بود هميشه براي من زندگي حركت به سوي آينده. ام ام را پشت سر گذاشته اين ماه كه تمام شود، من بيست و چهار سال كامل از زندگي
. كردم كه بايد به آينده فكر كرد، براي آينده برنامه ريخت، بايد كلي ايده توي سرت داشته باشي و هدفمند حركت كني هميشه فكر مي

ات  گفت كه سربازي برنامه مي. رفتم  ليسانس گرفتم و بعد از گذر يك سال به سربازي. دبيرستان را تمام كردم و بالفاصله وارد دانشگاه شدم
كه  ولي بعد از آن. ات را براي گرفتن ويزاي تحصيلي بفرستي ام شد، بايد اتوماتيك بروي دنبال گرفتن مدرك تافل و بعد از آن مداركتم

هيچ كنترلي بر روي . هم ريخته استه كردم كه همه چيز ب ي طوالني احساس مي براي يك لحظه. ام تمام شد، همه چيز فرو ريخت سربازي
ام و  اش شده است آينده، آينده، آينده؟ چرا من زمان حال را رها كرده كردم؟ چرا زندگي من همه داشتم چي كار مي .هيچ چيزي نداشتم
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  زندگي يعني چي؟ : كنم؟ براي من سوال شد ام به صرف پيشرفت؟ چرا زندگي نمي چسبيده
يي كه من در آن وجود داشتم، در كنار كسي بودم كه ها واقعيت اين است كه تمام لحظه. هايي بود كه وجود داشتم زندگي براي من، لحظه

. ها ارزشمند شده بود زندگي در اين لحظه. قرار نيست اتفاق خاصي بيافتد. من قرار نيست تغييري بكنم. قبول كرده بود من همين شكلي هستم
چون  جايي هم ...جايي بر روي زمين ...هاي ناشناس كاران، جايي بين آدم در خانه، بين دوستان، بين هم. هايي كه هم را قبول كرده بوديم لحظه
  ...همين لحظه ...همين االن ...بهشت

فروغ «هاي  م را با نوشتها سال جديد، دوست دارم مثل هميشه دل تنهاي. مشو سال جديد مي مردد و غمگين وارد. گذارم به سال نو قدم مي
  ...چيزي عوض خواهد شد. تند و اميدوار باشم كه چيزي عوض خواهد شدهايي كه گذش سال  مثل تمام اين. زنده نگه دارم» فرخزاد

  !سالم اي شب معصوم
  هاي بيابان را هاي گرگ سالم، اي شبي كه چشم

  كني هاي استخواني ايمان و اعتماد بدل مي به حفره
  ها بارهاي تو، ارواح بيد و در كنار جوي

  بويند ارواح مهربان تبرها را مي
  آيم ها و صداها مي ت فكرها و حرفتفاو من از جهان بي

  ي ماران مانند است و اين جهان به النه
  ست مردمي هاي  مو اين جهان پر از صداي قد

  بوسند چنان كه تو را مي كه هم
  بافند در ذهن خود طناب دار تو را مي

  !سالم اي شب معصوم
  ميان پنجره و ديدن

  ...اي هست هميشه فاصله
  يم به آغاز فصل سرد ايمان بياور –فروغ فرخزاد 

  
. اش طبيعت را به خاطر طبيعت. شان دوست دارند را به خاطر انسان بودن ديگر همها  دنيايي كه در آن آدم. بهشت يك دنياي زنده است... 

بهشت . كند داروي نمي هيچ كسي توي بهشت پيش. گذارد كس توي بهشت عينك به چشم نمي هيچ. خواهند زندگي را به خاطر خود زندگي مي
  ...اش زيباست به خاطر بهشت بودن

  

  با احترام و عشق

  سال نو مبارك –رامتين 

 

The second editorial: Ramtin  

Heaven is a living world, a world in which people love each other only because of the fact that a person is a human 

being.  They love nature because it is the nature. They love life for life only. No one wears glasses in the heaven. No one 

has pre-assumptions. Heaven is beautiful because it is the heaven… 

 

I try my best not meet new people, I must admit. I try my best not to be noticed. Write in my weblog with much more 

cautious. I try to keep to a corner, quietly, and listen only, that’s how I am in real life. The fact is that we have created a 

horrible world for ourselves.  Four months ago when I chose “life” for “Cheraq” s NnwRooz issue, my plan was to write 

about love, and life and all the possibilities available to us. Today I am sitting in front of the monitor, writing about a 

reality called “Fear” that has sipped in into our whole life. Yes, I am sitting here and I intend to announce that we, the 
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precious queer bloggers, like all the rest of precious Iranian population, can’t stand one another. What I want to say is 

that we have hand-picked a chain of friends and formed a group and that all the rest are only “things” outside of horizon. 

Outside our google-reader. Outside our list of buddies we’d normally meet. Outside our mobile phone’s phonebook.  

What I am trying to say here is that we have forgotten life. We’ve forgotten that there is a possibility of a tomorrow. We 

have taken refuge in a single room where only our own people and our own vocabulary exist. The rest of Iran ignores us, 

right? And we ignore each other whole-heartedly, with our grudges, insult one another and say, oooooff, who’re you?   

Of course this is only we have not already turned our back and step away.  

Fact is that I’ve been traveling around Iran for three months now, sit with friends and listen to all sort of complaints. My 

first response is to keep silent and say nothing. But the title, Managing Editor of Cheraq is encrypt on my forehead, and 

so I must pitch in my answer. My classic response is: “Be patient till it calms down… Cheraq’s aim is to affect the internal 

atmosphere among friends… time will heal…” and I go as far as to say: “Please be kind and join the team. Let’s get 

together and make things better.” 

I always wished to make things better. I wanted to help make a better environment. Now, as I am waiting the to watch 

the end of the year and welcome the new year, I feel beat and terribly worn out. How long are going to blame each 

other in-order to ignore the time we waste? How long would we forget the fact that we are supposed to “live?” Life 

means progress, calm, peace, means…  I am tired of watching my old friends keeping away from me. As if Ramtin has 

suddenly become leprotic by joining Cheraq.  As if Ramtin has changed now he is more seriously engaged in Queer Issue. 

Why are so dis-connected, wanting to run away from each other? Why do we do we disregard each other? Why do we 

deny each others’ world? As the load the society, the straight friends, and our family drops on our shoulders is not 

enough..  . I can never forget the face of my lesbian friend, who said, sitting across the table from me: Who’s gonna help 

us?  Who’s gonna tell us what’s there to do? We don’t really know, that’s the fact. And no one is out there to help the 

other one. We run away from each other. We don’t want to admit that “others” exist as well. The painful reality is that 

we always make decisions for others and based on that, we judge.  

When this month ends, I will have left a full 24 years of life behind me. For me, life has always meant moving  forward 

towards future. I always believed in thinking of future, making plans for future. I thought one must have lots of ideas, 

must have a purpose in life, move towards a goal. I finished high-school and right away, sat in university lecture-rooms. 

Obtained my BA, and after a year, I joined military service. The plan said you should go after Tofle certificate and send 

your documents to get student visa.  

When military service was over, it all fell apart. For a very long moment I felt as if everything was crumpled down. I had 

no control over a thing. What was I doing? Why life has become future, future, and only future? Why I let go of the 

present and stick to whatever’s mere progress? Why I am not living the moment? This, then, became the question: And 

what life is? 

Life, in my mind, meant he minutes in which I existed. The fact is that I existed in all the minutes when I was with 

someone who had accepted me the way I was, the way I am. I am not going to change. Nothing special is going to 

happen. Life has become precious in moments like this, when we had accepted each other. At home, among friends, with 

co-workers and colleagues, with total strangers… somewhere on this earth… somewhere quiet like the heaven… 

sometime just like this minute… this very moment… 

I am stepping in the threshold of the New Year, sorrowed and uncertain. In the new year, I want to freshen my lonely 

heart, as always, with verses of Forough Farrokhzad, like all the years past, and wish for something to change. Wish that 

something will change… 

 

Greeting to you, O the innocent night 
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Greetings, O you, the night who turn the eyes of the wolves of the lowland  

Into boney wholes of devotion and trust 

 

And by your brooks stand the ghosts of the willows 

Kissing the compassionate ghosts of the axes 

 

I come from the ignorant world of thoughts and words and sounds 

And this world is like the serpents hole 

And this world is full of foot-steps of those who 

Just as they’re kissing you, they weave the rope to hang you 

 

Greeting, O the innocent night 

There is a distinction between the casement and the act of looking out – Forogh Farokhzad 

 

With Love and Respect 

Ramtin 

Happy Now Rooz 
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اين شوخي برنارد شاو است: يادداشت سوم  
  به مناسبت روز جهاني زن

  مريم نجوا

كه سياه فقط به درد واكس  گيرد دارد و از اين امر نتيجه مي فرد سياه را در حد واكسي نگه مي ،آمريكايي سفيد" :اين شوخي برنارد شاو است
 تري نگه داشته يا گروهي از افراد در وضع پايين وقتي فردي :ن يافتتوا هاي مشابه مي اين تسلسل را در تمام موقعيت ".خورد زدن مي

داده ساخته شده بودن معناي بودن شود كه به  جا آشكار مي نيت آن سوء .تر است ، پايينست كه اين فرد يا گروها  واقعيت اين ،شوند مي
يعني  .تر از مردها هستند امروزه پايين ،ها در مجموع زن .مذاتي آن شخص بداني ،شود آشكار ميآن اساس  كه شخص بررا اي  يعني گونه .شود

د ، به پيشنها1977در سال : دنياب ين امكانات با گذشت زمان توسعه ميا .دهد نات را در اختيارشان قرار ميترين امكا كم ،ها موقعيت آن
ها پيش از اين تاريخ، مبارزات  سال. گذاري كرد نام مارس را بنام روز جهاني زن روز هشتم فدراسيون دموكراتيك جهاني زنان، سازمان ملل

خود را بر  ي شده بود، سازمان ملل انگيزه دست آوردن حقوق برابر سياسي و اجتماعي با مردان، در گوشه و كنار جهان آغاز هبراي ب زنان
  .بيان كرد 1911و 1875ان كارگر در سال هاي زن گزينش روز هشتم مارس، در پيوند با تظاهرات

ها ريختند و خواهان افزايش دستمزد،  دوزي در نيويورك آمريكا به خيابان بافي و لباس هاي پارچه گر كارگاه، زنان كار1857در هشتم مارس 
درهاي كارخانه براي . زدن زنان برهم خورد پليس و كتك ي اين تظاهرات با حمله. نامناسب كار شدند هش ساعات كار و بهبود شرايطكا

انتخاب روزي  ي ايده .سوزي كشته شدند آتش در يك گروه از زنان كارگر و بيرون رفتن زنان، پيش از پايان ساعت كار بسته شد جلوگيري از
دو هزار زن تظاهر كننده . مطرح شد "حق راي براي زنان"زنان نيويورك با شعار  ي نخستين بار در جريان مبارزه» روز زن«عنوان  از سال به

. برگزار شود» روز زن«مناسبت ه پيشنهاد كردند كه هر سال در روز يكشنبه آخر فوريه، يك تظاهرات سراسري در آمريكا ب 1909فوريه  23در 
. پرداخت "المللي زن روز بين"تعيين  ي مسالهآن بود، به از رهبران  كالرا زتكينكه  "دومين كنفرانس زنان سوسياليست"، 1910در سال 
توانست اهميت و   اما اول ماه مه، جايگاه و مفهومي داشت كه مي. را پيشنهاد كرده بودند "اول ماه مه"اتريشي قبال روز  سوسياليستزنان 

مناسبت اين روز، . مارس را پيشنهاد كردند 19زنان سوسياليست آلمان، روز . الشعاع قرار دهد تزن را تح ي مسالهارزه مشخص بر سر جايگاه مب
در مورد  از جملهال، نشيني لفظي حكومت در نوزدهم مارس همان س بود كه به عقب پادشاهي پروسعليه رژيم  1848مبارزات انقالبي در سال 

. تعيين كرد 1911مارس  19را » روز زن«تاريخ برگزاري نخستين مراسم  "زنان سوسياليست دومين كنفرانس". انجاميد مطالبات زنان
، »روز جهاني زن«كنفرانس در مورد تعيين  ي بعد از انتشار قطعنامه. به بعد موكول شد» روز جهاني زن«گيري قطعي براي تعيين  تصميم

  . رسميت شناخته و نخستين تشكيالتي بود كه اين روز را ب از اين تصميم حمايت كرد ال دومانترناسيون

هزار  30شمار زنان تظاهر كننده در اتريش به . و دانمارك با مارش زنان به لرزه در آمد سويسهاي آلمان، اتريش،  خيابان 1911مارس  19
المللي  بين ي دبيرخانه" 1913سال . و گروهي را دستگير كردند را كتك زدندو زنان  نيروهاي پليس به تظاهرات حمله بردند. رسيد  نفر مي
» روز جهاني زن«عنوان  زنان كارگر در آمريكا، به ي مبارزه ي ، هشتم مارس را با خاطره)يكي از نهادهاي انترناسيونال سوسياليستي دوم( "زنان

شكل  هرا ب» مارس 8«و در سراسر اروپا، مراسم  تزاري ي روسيهفكر انقالبي در در همان سال، زنان زحمتكش و زنان روشن. انتخاب كرد
چه  ، يا يادآورجشن چيست، معناي اين جشن است، اند تان اين روز را به من تبريك گفتهگونه كه دوس اگر آن .تظاهرات و ميتينگ برگزار كردند

ي گيري روز جهان طور كه جريان شكل آن .بايد باشد روز زن. آورد را يادمان مي ها رزش جشن گرفتن دارد و كدام تفاوتا يچه چيز ؟ست يچيز
  .كارفرما- زمان در برابر نقش مرد مقاومتي هم :هاي زنان است گذاري مولود تالش نام، دهد زن نشان مي

 ".افراد انساني در نظر گرفته شويم ي بايد به مثابه، چه باشيم، هراعم از مرد و زن، ي من اين است كه ما همه انديشه" :گويد دوروتي پاركر مي
حقيقت آن است كه هر موجود  .امري انتزاعي است، گونه تاكيد اما اين .)ي ما الاقل در زمانه( دي انساني استموجو، مطمئنا زن نيز مانند مرد

كه از ساختار بيولوژيك دهد افراد به دو طبقه تقسيم شده  واقعيت نشان مي .پيوسته در موقعيتي خاص قرار دارد، بشري متحقق و غير انتزاعي
توسط كشور  1999اين روز از سال  .شود نوامبر هر سال برگزار مي 19روز جهاني مرد  .هم تفاوت دارندها با تا لباس، لبخند، عاليق و مشغله

گذاري روز جهاني زن و  ولي تفاوت زماني صد و چند ساله ميان نام .ترينيداد و توباگو برگزار شده و سازمان ملل هم از آن حمايت كرده است
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  !؟چرا روز جهاني مرد وجود نداشت :كند مرد تفاوت اصلي را آشكار مي

 )گذاري نمادين عنوان يك نام به( اگر هشت مارس .گذاري روز زن را به مسيرهاي جديدي كشانده است ي نام ، اهداف اوليهشك گذر ساليان بي
ر هشت اگ )؟!گرفتن نداردارزش جشن ، ها يا اين ارزش( !هاي متشابه در مرد وجود ندارد؟ شآيا ارز، هاي وجودي زن است جشن گرفتن ارزش

، نه كننده را داشته زن هميشه نقش دريافت اين كهبا اذعان ( تري است كه در طول تاريخ به زن داده شده مارس يادآوري جايگاه پايين
يا بازپس  به طور نمادين به زن تحويل حتااي را  دست نيامده يا از دست رفته ، چه چيزهاي بهيك روز!) گيرد كننده يا كسي كه مي طلب
بايد  )ذاتي يا اكتسابي( ها تفاوت چه كسي با چه كسي تفاوت دارد؟ .ها از جانب كيست ، اين تفاوتهاست اگر هشت مارس يادآور تفاوت .دهد مي

ه اين ب .هست ...مبارزه با مواد مخدر و، زدايي بيابان، زيست ، محيطصليب سرخ، روز جهاني كارگر، روز سينما، در تقويم يادآوري شوند؟
- ي اين نام موضوع همه .ديگري يموضوعرسيدن به با هم براي  :كنند ها و مردها را ديد كه تالش مي نگاه كرد و زن توان ها مي گذاري نام

 :ودش اين نكته اعالم مي .كند فردي از يك جنس آغاز مي ي به مثابهكار را با طرح زن ، كه روز زن حال آن .خود ي به مثابه ،روزها انسان است
  ".هستزن "

ترديدي وجود ندارد كه او مرد است و ما  :موضوع اين است .سمت زن نيست ي اين نشانه به گرانه ه گرفتن كاركردهاي روشنقصد من ناديد
 .محق استبا مرد بودن مرد،  ".داده شود تا موجوديت خود را نشان دهند )اقل فرصتال( ها بايد حق به زن ".جا يك روز را به نام زن داريم اين

زن نسبت به  .شود ، بر جنس مذكر آشكار ميموجودي داراي جنسيت متفاوت ي زن است كه به مثابه .حقي قرار دارد زن است كه در حالت بي
  !ايم گاه جنس اول را به زبان نياورده ولي هيچ ،داريمجنس دوم اي به نام  ما واژه .زن ديگري است .مرد مطلق است .شود مرد تعريف مي

شود كه زن  روز زن از زماني آغاز مي .كنم ، كه به چشم اتفاقي انساني نگاه مينه به عنوان جرياني تاريخي ،گذاري روز زن ي نام به فلسفهمن 
 .ي تاريخي هم نيست ، يك حادثهتر قرار گرفتن اين پايين .)به معناي نابرابري عددي( در حالي كه اقليت نيست، گيرد تر از مرد قرار مي پايين

نت و س، هنگدوراني كه فر .يك تاريخ: اند خود داشته يك دوران پيش از، اند در زماني كه برده به حساب آمده .اند هميشه سياهان نبوده سياهان
  !كند يدمثل اين واقعيت را تاييد ميعلت انحصاري تول .اند ها هميشه زن بوده اما زن .وجود آورده است گذشته آن را به

فرضي در  ، ديگري بودن زن چون پيشاند و اين استمرار سبب شده ، زنان پيوسته تابع مردان بودهدهد ي تاريخي نشان مي تاجايي كه سابقه
 - ماند ي ميها كه تظاهراتي انتزاعي باق جز در برخي كنگره – ها زن" :نويسد مي "جنس دوم"سيمون دوبووار در  .ذهن جلوه كند

  ".كنند هم خود را به مثابه نفس مطرح نميو زنان  "اه زن" گويند ، مردها مي"ما"گويند نمي

در ساير نقاط ( ها ، در كنگرهاند ي زن بايد تلقي شود واقف به عنوان وظيفهچه كه  هايي كه بيش از ديگران به حقوق و آن ، زندر روز جهاني زن
ولي  .نويسم و قضاوتي در كار نيست در اتاق خودم ميهم هست و من فقط ها  تالش .افزايند ا ميشوند و دانش خود ر دور هم جمع مي !)جهان

و  .گيرد ر بار روز جهاني زن قرار ميبيشتر زي، زني كه سالن زيبايي دارد /خانم معلم /مادر دو كودك /فروشد راه گل مي دختري كه سر چهار
ها در زن و مرد به طور جدا  تفاوت .دو بزرگ هم بمان ي زيادي داشته باشدها و معشوقهتواند زن  گوارا مي ولي چه .مادر ترزا كه ازدواج نكرده

  .دهد ها را نشان مي سنجش نسبي اين دو است كه تفاوت ،هچ .نيست

در  ،ي تحويل سال باشد رسد روز زن خوب است نقطه به نظر مي .اندازد ، تنها آن را از اعتبار ميروز جهاني زن چه هدف قطعي دارد اين كه
آن دو نيست كه كوچك كردن مرد نسبت به زن يا برابري  .وقت تمام نخواهد شد سالي كه هيچ .هاي ممتد ساختن نبي ها به قصد روشن تالش

 چند روز پيش از انقالب، هم 1917در سال  .توان تعريف كرد ، ميها را فقط از طريق ارتباطي كه با هم دارند آن .كند روز زن را بزرگ مي
صلح و بازگشت ، پردازند و خواستار نان اهرات ميپترزبورگ به تظ سن هاي ، انبوه زنان در خيابانلي زنالمل نبه مناسبت روز بيكمونيستي، 

  !شان باشد اگر براي بازگشت شوهران حتا .حركت جمعي اين زنان است ،چه اهميت دارد آن .ي زنان چيزهايي براي همه :شوند شان مي شوهران
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  خبر 

  ، "به محورمطال"خــابـات و گفتمان  ـ   انـت

 بيانيه گروه كثيري از فعالين جامعه مدني ايران

  نام خدا به

  :داريم كنند، اعالم مي ما امضاء كنندگان اين بيانيه و كساني كه پس از اين نام خود را ارسال مي

  :كه رغم آن به
بينيم و همچنين  وار و بحران آفرين ميخاطر فشارهاي اقتصادي ناشي از ركود تورمي، بسيار دش وضعيت زندگي روزمره مردم را، به - 1

بشر در كشور، به ويژه در ساليان اخير و با فشارهاي فراواني كه به فعاالن سياسي، زنان، دانشجويان، روزنامه  محدودتر شدن آزادي و حقوق
نگ خطر دانسته و منافع ملي كشور را نيز وارد شده را ز... نگاران، فعاالن مدني، كارگران، اقوام، پيروان اديان و اعتقادات و مذاهب مختلف، 

  كنيم؛ ي دولت، در خطر ارزيابي مي خاطر عملكرد روابط خارجي ماجراجويانه و غير شفاف و پرهزينه به
انداز روشني براي حل معضالت فوق به دليل بسته عمل كردن و انتقاد ناپذيري قدرت مستقر مشهود نيست و شرايط  در حال حاضر چشم - 2

هاي مورد انتظار، از راه شركت در انتخابات  خواسته شود و درنتيجه احتمال دستيابي به يك انتخابات آزاد، سالم و عادالنه مشاهده نمي برگزاري
علت احتمال دخالت نيروهاي غير مسوولي كه نبايد در حوزه سياست دخالت كنند، نگراني جدي درباره رابطه با  همچنين به. بسيار ضعيف است

  جمهوري وجود دارد؛ گزاري انتخابات رياستنحوه بر

  :كه اما با توجه به اين
هاي اقشار  كاهش فشارهاي اقتصادي و اجتماعي بر زندگي روزمره مردم از اهميت بااليي برخوردار بوده و نبايد تحقق مطالبات و خواسته - 1

  گذار به دموكراسي موكول كرد؛ كامل مرحله  گوناگون جامعه و حل معضالت زندگي جاري آنها را به اصالحات بنيادي و تحقق
اي در انتخابات و نيز تحريم مطلق و از ابتداي فرايند فضاي انتخاباتي، هيچكدام نتوانسته است  قيد و شرط و غير برنامه تجربه مشاركت بي - 2

هايي كه  ه جزء مطالبات و خواستههاي اجتماعي و يا حل معضالت كشور و مردم منجر شود، همچنين بدين سبب كه جزء ب به رشد جنبش
مشاركت كنندگان در انتخابات به دنبال تحقق آن و يا اشخاص گريزان از مشاركت در انتخابات از تحقق آن مايوس بوده اند، مشخص نبوده و 

داده اند نيز  كساني كه رأي نمي اند، و  هاي مشخص نبوده ها و خواسته ي برنامه شده است و رأي دهندگان، شاهد تعهد نامزدها درباره اعالم نمي
هاي  ويژه كه اينك برخي جنبش اند، به كرده بخش ديگري با اقشار مختلف مردم برقرار نمي ي آگاهي بجز بيان سخنان آرماني و كلي، رابطه

  و فعاليت دارند؛ با مطالبات مشخصي در جامعه حضور...) سنديكايي، زنان، اقوام، معلمان، دانشجويان، دگرانديشان،  –صنفي (خاص 

  :در نتيجه ما
جاي مشاركت  به( را  "گفتمان مطالبه محور"ي مطالبه محور، با فرايند و فضاي انتخاباتي خواهيم داشت تا به تدريج  برخورد كنشگرانه - 1
ترِ عمومي  تر و ملموس ت عينيآمده، مطالبا بنابراين در سطرهاي در پي. مطرح كنيم) قيد و شرط و نيز تحريم از ابتداي فرايند انتخابات  بي
  ايم؛ هاي حداقلي نشان داده مشخص شده و آنها را در چارچوب خواسته) فصل دوم(اي اقشار جامعه  هاي مرحله و اولويت) فصل يكم(
ي "زمينه"ر سه هاي مشتركمان را د ايم اما در اين مرحله، خواسته اكنون تصميم مشتركي براي مراحل بعدي انتخابات اتخاذ نكرده از هم - 2

  : كنيم ي اصلي به شرح زير اعالم مي"اليه"عمده و پنج 

  فصل يكم
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  رفاه و عدالت -

هاي اقتصادي وابسته به نهادها، بنيادهاي بزرگ اقتصاديِ غير دولتيِ وابسته به حكومت، و  سعي در جهت انتقال مالكيت سازمان - 1
  .به بخش عمومي و مردم، با نظارت مردمي) خصوصي –شركتهاي شبه دولتي (شده هايي كه به طريق رانتي به برخي مسووالن واگذار  شركت

  . رويه و برخورد كارشناسي با واردات و صادرات محور قرار گرفتن توليد داخلي و ايجاد اشتغال، جلوگيري از واردات بي - 2
  .استقالل مديريت صندوق ذخيره ارزي كشور از دولت و سپردن آن به مجلس - 3
ها در امور زيربنايي مانند آموزش و پرورش،  هاي جاري و صرف آن حساب در آمدهاي ملي نفت و گاز به هزينه گيري از تخصيص بيجلو - 4

  ...سازي،  بهداشت، راه
حمايت از كشاورزان و دامداران با اعطاي وام و ايجاد تسهيالتي همچون خريد تضميني محصوالت، بيمه توليدات كشاورزان، رساندن  - 5
  .هاي متعدد، ايجاد سيلو و تأمين كود و بذر حصوالت به مصرف كننده به منظور حذف واسطهم
ريزي و نظارت مستمر بر كليه  اصالح نظام مديريت اقتصادي از طريق استقالل بانك مركزي، بازسازي سازمان مديريت و برنامه - 6

  .هاي دولتي، شبه دولتي و بنيادها شركت
  .بانكي و دولتي جهت تأمين مسكن براي اقشار كم در آمدتخصيص بخشي از منابع  - 7
اصالح قانون قراردادهاي موقت كار در جهت تأمين منافع كارگران، تضمين امنيت شغلي براي همه مزد و حقوق بگيران، تأمين معاش  - 8

  .متناسب با نرخ تورم، گسترش خدمات تأمين اجتماعي و بيمه بيكاري
اي كردن عملكرد  ر واقعي و غير كارشناسي، پاسخگو بودن مسووالن به افكار عمومي و مطبوعات مستقل و رسانهپرهيز از ارايه آمار غي - 9

  .مديران متخلف
اي نهادهاي مختلف تبليغي،  هاي گوناگون بودجه جلوگيري از تخصيص هر نوع اعتبار خارج از بودجه رسمي و شفاف كشور و حذف رديف -10

  .ايد مستقل از دولت باشنداي و روحانيت كه ب اعانه
هاي مختلف  هاي تشريفاتي و تبليغاتي دولتي، و اعمال مديريت علمي و سالم با استفاده از ديدگاه حذف هرنوع رانت و نيز هزينه -11

  .هاي ملي كارشناسي جهت جلوگيري از اتالف سرمايه

  بشر آزادي و حقوق -

هاي  ها، شوراها و نهادهاي مدني در حوزه ها، اتحاديه و فعاليت همه احزاب، انجمنآميز  به رسميت شناختن جلسات و تجمعات مسالمت - 1
ها، نويسندگان، پرستاران، هنرمندان، دگرانديشان،  ها، اقليت گوناگون اجتماعي و نيز حق تشكل براي دانشجويان، معلمان، كارگران، قوميت

  ...متخصصان، كارفرمايان، بيكاران،  دار، خانه نگاران، بازنشستگان، كسبه، وكال، زنان روزنامه
ها در تدوين و اصالح قوانين و مقررات مربوط به آن قشر و تالش براي لغو احكام ناعادالنه قضايي  مشاركت مشورتي نمايندگان تشكل - 2

  .ها صادر شده براي فعاالن اين تشكل
  .تالش براي حذف موانع موجود بر سر راه آزادي انتخابات - 3
  ...هاي عقيدتي، سياسي و غير تخصصي در امور استخدامي، آموزشي،  از گزينش جلوگيري - 4
بشر و جلوگيري از هر گونه دخالت در  ويژه نظارت بر اجراي حقوق گيري و نظارت بر حسن اجراي قانون اساسي، به  ايجاد حوزه معاونت پي - 5

  .حوزه خصوصي و سبك زندگي افراد
  ...هاي مستقل سياسي، فرهنگي، مدني، صنفي،  س جمهور با تشكلبرقراري ديدارهاي ادواري رئي - 6
ها پيش از صدور رأي دادگاه  و جلوگيري از هرگونه منع فعاليت آن.... هاي نوشتاري، ديداري، مجازي،  تضمين آزادي بيان از طريق رسانه - 7

  .صالحه
  .اند سال مرتكب بزه شده 18ر سن زير تالش براي لغو قانوني مجازات سنگسار و ممنوعيت اعدام افرادي كه د - 8

  الملل روابط بين -
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  .ويژه در زمينه حل مسأله فلسطين زدايي در منطقه به عدم مداخله در امور داخلي كشورها و دفاع از روند صلح عادالنه و تنش - 1
المللي،  اي از طريق اعتماد سازي بين ل هستهسازي اورانيوم و حل و فصل مساي اي و غني آميز از انرژي هسته تأكيد بر حق برخورداري صلح - 2

  . هاي اقتصادي عليه مردم ايران هاي تحريم نظارت ملي، و تالش براي از بين بردن زمينه تأمين حق
  .برقراري رابطه شفاف و علني بر اساس منافع ملي با همه كشورهاي جهان از جمله آمريكا - 3

***  

  فصل دوم

  زنان -

  .... زنان و مردان از طريق رفع تبعيضات حقوقي از جمله در مورد طالق، ديه، تعدد زوجات، حضانت، تالش در جهت برابري  - 1
  .تالش در جهت شركت فعال زنان در تمام سطوح اجرايي از جمله وزارت و رياست جمهوري و نيز تأسيس وزارت امور زنان - 2
  ...هاي اجتماعي، فرهنگي، ورزشي،  رفع محدوديت - 3
  .ه كنوانسيون رفع كليه اشكال تبعيض عليه زنانالحاق ب - 4
  .پرداخت مزد مساوي در برابر كار مساوي براي زنان شاغل - 5

  اقوام و دگرانديشان -

  .ويژه در مناطق خود ي سطوح مديريتي كشور به رفع تبعيضات آموزشي و استخدامي و مشاركت پيروان اعتقادات و اقوام در همه - 1
  .اي ه مناطق و استانها بر مبناي نيازهاي توسعهتخصيص عادالنه بودج - 2
و رفع تضييقات زباني و هرگونه ) از جمله دراويش(ي شهروندان  هاي فكري، قومي، ديني و مذهبيِ همه تأمين آزادي كامل فرهنگ و آيين - 3

  .ويژه اهل تسنن ها و اديان و مذاهب به ي آرمان تبعيض در مورد اقوام و پيروان همه

  كارگران -

  ).كار اصالح فصل ششم قانون(هاي بنيادين سازمان جهاني كار  تأمين آزادي فعاليت سنديكاها بدون دخالت دولت، منطبق با مقاوله نامه - 1
  .هاي كارگري از طريق اعطاي زمين و تسهيالت كمك به تشكيل و گسترش انواع تعاوني - 2
  .به رسميت شناختن حق برگزاري اعتصابات - 3

  معلمان -

ي  گيرنده هاي صنفي معلمان كشور و مشاركت رسمي نمايندگان آنها در نهادهاي تصميم به رسميت شناختن شوراي هماهنگي تشكل - 1
  .مرتبط

و مديران كليدي در تعامل با شوراي هماهنگي ) سال سابقه تدريس 10با داشتن حداقل (انتخاب وزير آموزش و پرورش و معاونين او  - 2
  .نهاي صنفي معلما تشكل

  .انتخابات مديران مدارس در تعامل آموزش و پرورش با شوراي فراگير مدرسه - 3
  .آموزي و حذف فشارهاي فكري به دانش آموزان هاي مستقل دانش ايجاد انجمن - 4

  دانشجويان -
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  . ها هاي گوناگون دانشجويي و نشريات آن آزادي فعاليت تشكل - 1
  .هاي اساتيد، كارمندان و دانشجويان توسط تشكلها و انتخاب رؤساي آن  استقالل دانشگاه - 2
  .خاطر مسايل سياسي و عقيدتي به رسميت شناختن حق تحصيل براي كليه دانشجويان و رفع هر نوع محروميت تحصيلي به - 3
  .در انتخاب دانشجو... اي،  هاي جنسيتي، عقيدتي، سهميه لغو بومي گزيني و تبعيض - 4

motalebat@gmail.com  
  1387اسفند 

سيدرضا  - ) نويسنده(پور  فرزانه آقايي –) فعال مدني در ياسوج(سامر آقايي  -) نگار روزنامه(ساسان آقايي  –) نگار روزنامه(سهيل آصفي  - ) بخش خصوصي(حميد آصفي  –) شاعر(محمد آشور 
جابر  –) فعال مدني در همدان(هادي احتظاظي  –) فعال اجتماعي(منوچهر احتشامي  –) فعال دانشجويي در اصفهان(علي اجاقي  -) فعال مدني(بوطالبي پيام ا –) فعال دانشجويي در شيراز(محمد  آل

 –) استاد دانشگاه(حسن احمدي  –) نويسنده(احمدي بابك  - ) مترجم(هما احمدزاده  –) فعال سياسي از دوران نهضت ملي تاكنون(طاهر احمدزاده  –) نگار عرب اهوازي مترجم و روزنامه(احمد 
محسن  –) فعال سنديكايي(منصور اسالو  -) پزشك(مصطفي اخالقي  - ) فعال زنان(خراساني  نوشين احمدي -) كارمند و دبير كميته سياسي ادوار(امين احمديان  –) وكيل دادگستري(محسن احمدي 

فعال (دلير اسكندري  -) بشر ادوار نگار و دبير كميته حقوق روزنامه(زيدآبادي  حسن اسدي –) نصير و عضو شوراي مركزي تحكيم ي صنعتي خواجهدانشجو(ميالد اسدي  -) فعال مدني(اسداللهي 
مهدي  –) پزشك(حسن افتخار اردبيلي  -) دنيفعال م(ناصر اشجاري  –) كارمند و عضو شوراي سياستگذاري ادوار(رشيد اسماعيلي  -) فعال دانشجويي(سيد باقر اسكويي  –) دانشجويي در سنندج

فعال (اله اكبري  سيف –) كارگر بازنشسته و فعال سنديكايي(حسين اكبري  -) فعال مدني و حقوق زنان(زهرا اكبرزاده  –) كارشناس بانك و فعال حقوق زنان(اعظم اكبرزاده  -) نگار روزنامه(نيك  افشار
 - ) فعال مدني(محمد اميني  –) فعال مدني(سيامك اميني  –) فعال كارگري(ستار اميني  -) نگار روزنامه(پروين امامي  –) هموطن عرب و فعال سياسي(مي عبدالمجيد الها - ) قومي در آذربايجان

 –) مديره كانون صنفي معلمان عضو هيأت(نژاد  رحمان ايرانعبدال -) فعال زنان(الناز انصاري  –) فعال زنان(شهال انتصاري  –) كارشناس صنعت و دبير كميته تشكيالت ادوار(زاده  مهدي اميني
داوود هرميداس باوند  - ) مترجم(خسرو باقري  -) شاعر(ايران باقري  –) فعال مدني در ياسوج(ايرج باقرزاده  –) فعال اجتماعي در گچساران(مختار باطولي  –) مدرس دانشگاه(الدين بازرگاني  كمال

نويسنده و فعال (نگار  محمد بسته -) پزشك(اهللا برهاني  رحمت -) دانشجوي سابق شهركرد(ايمان براتيان  –) پزشك(خليل براتي  –) نگار و فعال زنان روزنامه(تيارنژاد پروين بخ - )استاد دانشگاه(
معلم و عضو كميته سياسي (نجات بهرامي  –) كارشناس مديريت در خوزستان(ناصر بهبهاني  -) شاعر(سيمين بهبهاني  –) نويسنده و مترجم(منوچهر بصير  - ) فعال زنان(ژيال بشيري  –) سياسي
هادي پاكزاد  -) نگار روزنامه(بابك پاكزاد  –) بخش خصوصي(آزار  حميد بي -) معلم بازنشسته(محمد بهفروزي  - ) وكيل دادگستري(محمود بهزادي  –) مدير صنعت(محمد بهزادي  - ) ادوار

بخش (حسين پوررضا  –) فعال قومي در آذربايجان(عباس پوراظهري  - ) فعال زنان(منور پورابراهيمي  -) كارمند(احمد پورابراهيمي  -) فعال قومي در آذربايجان( يوسف پژوم -) نگار روزنامه(
اهللا  عزت - ) نگار روزنامه(مهدي تاجيك  –) نگار روزنامه(الرضا تاجيك عبد -) فعال اجتماعي(الديني  عباس تاج –) مدير صنعت(مجيد پيمان  –) نويسنده و فعال سياسي(اهللا پيمان  حبيب - ) خصوصي
 –) فعال دانشجويي اميركبير(مجيد توكلي  -) نگار كرد و عضو شوراي مركزي مجاهدين انقالب روزنامه(محمدعلي توفيقي  –) مدير صنعت(مصطفي تنها  –) دبير شوراي تهران دفتر تحكيم(تربتي 

پروين جاليي  –) استاد دانشگاه(زاده  جالل جاللي -) حقوقدان(مينا جعفري  -) تكنسين ساختمان(زاده  رضي جعفر -) نويسنده(عليرضا جباري  –) حقوقدان(جاويد جاويدان  –) هنويسند(مجيد تولّايي 
 –) مدير صنعت(احمد جواهريان  - ) كارمند و دبير كميته سياسي ادوار(علي جمالي  – )مدير بازرگاني(داوود جليلي  –) دانشجوي محروم از تحصيل دانشگاه شيراز(اسماعيل جليلوند  -) فعال زنان(

معلم در (علي حديثي  –) معلم در الهيجان(حميد حديثي  -) كارمند و دبير كميته آموزش ادوار(الدين حجتي  جالل –) شاعر(طه حجازي  –) فعال زنان(نزهت حافظي  - ) دار خانه(اقدس چرونده 
حياس  –) نگار روزنامه(آيدين حسنلو  –) پزشك در اصفهان(پناه  بهزاد حق -) نگار روزنامه(نيا  آرش حسن –) فعال اجتماعي(حميد حسامي  –) فعال مدني عرب اهوازي(حسين حردان  - ) تهران

محمد  - ) رساني ادوار دندانپزشك و دبير كميته اطالع(فخرالدين حيدريان  –) گارن روزنامه(محمد حيدري  –) دانشجوي اميركبير و دبير سياسي تحكيم(زاده  عباس حكيم -) فعال مدني(حسيني 
 –) فعال مدني(پژمان خرسند  –) داروساز در مهاباد(الدين خديو  صالح - ) مدير صنعت در آذربايجان(حسين خداياري  –) كارمند اتاق عمل(هما خداورديان  –) بازرس كانون صنفي معلمان(خاكساري 

كارمند در (سيرت  ابراهيم خوش - ) فعال مدني(بهروز خوشباف  –) معلم در مشهد(هاشم خواستار  -) شاعر(محمد خليلي  –) بخش خصوصي(محمد خطيبي  -) فعال مدني(واني حسين خسر
مهندس (زاده  محمد دادي –) انتشاراتي(رسول دادمهر  –) نماينده دوره ششم مجلس( محمد دادفر -) معلم(شهناز دارابيان  –) سردبير قلم معلم(ثريا دارابي  -) نگار روزنامه(ناهيد خيرابي  -) الهيجان

دانشجوي محروم از تحصيل دانشگاه (مجيد دري  -) فعال مدني(مجتبي درخشان  -) فعال مدني(مسعود داوران  –) فعال مدني(دارين داريوش  -) فعال مدني(زاده  بهنام دارايي –) ناظر در آذربايجان
ترانه  –) نگار روزنامه(علي دهقان  –) فعال اجتماعي در همدان(ابراهيم دينوي  - ) فعال مدني(آسايي  محمود دل –) فعال مدني و هنري(منصور درياباري  –) نويسنده(اشرف درويشيان  علي –) هعالم
تقي  -) نماينده اسبق مجلس در زنجان(محمدجواد رجائيان  - ) فعال مدني(مسعود رجايي  –) تهران استاد دانشگاه(محمدصادق رباني  -) فعال دانشجويي در مشهد(محمد راعي  - ) فعال زنان(راد 

 –) استاد دانشگاه(حسين رفيعي  –) مديره سنديكاي شركت واحد عضو هيأت(داوود رضوي  –) سردفتر اسناد رسمي(بهمن رضاخاني  -) فعال قومي در آذربايجان(نجف رحيمي  –) نويسنده(رحماني 
عضو هيأت مديره (زاده  ميراكبر رييس -) اقتصاددان(دانا  فريبرز رئيس –) نگار روزنامه(فرزانه روستايي  –) نگار روزنامه(يگانه  بنفشه رمضاني –) كارمند و عضو كميته سياسي ادوار(احسان رمضانيان 

فعال (علي زرين  –) نگار روزنامه(قنواتي  اردشير زارعي - ) شركت ساختماني در سنندج(مختار زارعي  –) زنان فعال (پورحيدري  رقيه زارع  –) استاد دانشگاه(طوسي  رضا رييس –) كانون صنفي معلمان
عليرضا  –) گار و دبيركل ادوارن روزنامه(احمد زيدآبادي  –) نگار روزنامه(محمدرضا زهدي  - ) معلم بازنشسته و مدرس دانشگاه در شيراز(محمدابراهيم زماني  -) فعال مدني(علي زماني  –) اجتماعي

بازنشسته (فريدون سحابي  –) فعال سياسي(اهللا سحابي  عزت -) وكيل دادگستري(نسرين ستوده  - ) دبير انجمن اسالمي دانشگاه شريف(فر  تارا سپهري –) كارشناس اداره مخابرات(ساريخاني 
كارمند و (محمود سعيدزاده  -) فعال زنان(مينا سري  –) نويسنده(زاده  فاطمه سرحدي –) دبير كميسيون زنان تحكيم(سرابندي  نسيم –) فعال زنان(هاله سحابي  - ) سازمان انرژي اتمي و دانشگاه

مرتضي سمياري  -) لم در تبريزمع(جهانگيز سلمانپور  -) معلم در قزوين(مرتضي سلطانيه  –) وكيل دادگستري(عبدالفتاح سلطاني  -) فعال زنان(زاده  فاطمه سلطان –) مسؤول دبيرخانه ادوار
 -) فعال سياسي(خسرو سيف  –) كارمند و عضو شوراي مركزي ادوار(راد  علي سياسي -) معاون اسبق وزيركار(سياوش سميعي  –) دانشجوي سيستان و بلوچستان و عضو شوراي مركزي تحكيم(

 - ) فعال سياسي از دوران نهضت ملي تاكنون(حسيني  حسين شاه -) بازنشسته مطبوعاتي(ابراهيم شاكري  -) در رشتفعال اجتماعي (بصير  محمود شاددل –) وكيل دادگستري(زاده  سيدمحمد سيف
 –) ديكاييفعال سن(ابوالحسن شفا  -) نويسنده(اهللا شريفي  فرج –) وكيل دادگستري(محمد شريف  –) فعال زنان(منصوره شجاعي  –) دانشجوي محروم از تحصيل دانشگاه عالمه(صادق شجاعي 
 –) نگار و طراح هنري روزنامه(شايا شهوق  -) حسابدار(سعيده شهبازي  -) فعال زنان(گوهر شميراني  - ) فعال زنان(عالمتاج شميراني  –) نگار روزنامه(الواعظين  ماشاءاهللا شمس - ) نقاش(بهناز شكاريار 

محمدي  محمد صاحب –) كارآفرين در دزفول(محمدي  سعيد صاحب -) فعال مدني(ناصر شيرمحمدي  –) ر كميته زنان ادوارنگار و دبي روزنامه(آمنه شيرافكن  –) دندانپزشك(عطاءاهللا شيرازي 
 - ) يي در سنندجفعال دانشجو(آرش صالح  –) نويس وبالگ(صفت  حامد صادقي -) فعال مدني(اسماعيل صادقي  - ) نگار و دبير كميته شعب ادوار روزنامه(محمد صادقي  –) كارآفرين در دزفول(

دانشجوي فعال در (پويان صفري  –) فعال اجتماعي در آذربايجان(مهدي صراف  –) معمار و شهرساز(زاده  مينوش صدوقيان -) فعال دانشجويي در اصفهان(سعيد صحرايي  - ) شاعر(سيدعلي صالحي 
فعال (فريدون ضرغامي  -) شاعر ملي(اشرف ضرغامي  علي –) مدير بازنشسته صنعت(كيوان صميمي  –) هنگار در كرمانشا روزنامه(حميدرضا صمدي  -) فعال اجتماعي(مظفر صفري  -) شيراز
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كيل و(ناصر طاهري  - ) كارشناس اقتصادي(مرتضي طاهري  –) نگار روزنامه(سيامك طاهري  - ) فعال فرهنگي و حوزه زنان(طاهره طالقاني  –) فعال سياسي و حوزه زنان(اعظم طالقاني  -) اجتماعي
دبير تشكيالت (مهدي عربشاهي  –) كارگردان سينما(صدرا عبدالهي  - ) معلم اخراجي(باقر عباسي  –) شغل آزاد در شيراز(زادگان  سيدجعفر عباس –) وكيل دادگستري(هما عابدي  - ) دادگستري

 –) نويسنده عرب اهوازي(طرف  بني يوسف عزيزي -) عضو هيأت رئيسه شوراي تهران تحكيم(زي احمد عزي –) نگار كرد روزنامه(ثريا عزيزپناه  -) فعال مدني(طلب  عبداهللا عرفان –) تحكيم
رضا  –) نگار روزنامه(محمدحسن عليپور  - ) فعال مدني(علي علوي  -) فعال ادوار تحكيم(باقر عاليي  –) كتابفروش(روئين عطوفت  - ) فعال مدني(علي عسكري  –) فعال مدني(حميدرضا عسكري 

محمدحسين  - ) نگار روزنامه(فريده غائب  –) فعال سياسي(محمدعلي عمويي  -) كارآفرين در استان آذربايجان(حسن عليزاده  - ) دانشجوي محروم از تحصيل(توحيد عليزاده  –) نويسنده(ي عليجان
اللهي  كاظم فرج –) سرلشگر بازنشسته(ناصر فربد  –) شركت ساختماني در بانه(حامد فرازي  - ) فعال قومي در آذربايجان(پور  علي فايض –) فعال مدني(مصطفي فاضلي  –) پزشك در تبريز(غفارزاده 

زاده صادق فقير –) مدرس دانشگاه و فعال در آذربايجان(علي فريديحيايي  - ) فعال مدني(فرهاد فرهادي  –) كتابفروش در تبريز(فرشيد فرشباف فاخر  - ) فعال مدني(فرزاد فرحبخش  - ) نگار روزنامه(
الصباحي  عباس قائم - ) فعال دانشجويي در كرمانشاه(كاوه قاسمي كرمانشاهي  –) نماينده اسبق مجلس از الهيجان(انصاري  ارسالن فالح حجت - ) فعال مدني(ابوالفضل فالح  –) شغل آزاد(
اجالل قوامي  –) نماينده دوره هفتم و هشتم مجلس(داريوش قنبري  - ) بازرگان(زاده  حسين قميعبدال -) فعال مدني(قاسم قشالقي  –) كارشناس فناوري(عليرضا قراباغي  - ) كارشناس اقتصادي(
صديق  محمد - ) فعال دانشجويي(تونيا كبودوند  –) پزشك در اراك(رحمان كارگشا  -) معلم بازنشسته(اسداهللا كارشناس  –) پزشك و فعال سياسي(الدين قهاري  نظام –) فعال قومي در كردستان(
) پزشك در سنندج(رئوف كريمي  -) بدون شغل در مهاباد(خسرو كردپور  –) عضو شوراي مركزي ادوار(زاده  هادي كحال -) فعال مدني(يوسف كبيري  –) بشر كردستان رئيس سازمان حقوق(بودوند ك
رضا كيميايي  –) فعال زنان(بهناز كياني  –) پژوهشگر مسايل اجتماعي در خوزستان(ن كهزادي پروي -) كارمند شركت گاز در سنندج(فردين كمانگر  –) فعال اجتماعي در شيراز(فريدون كشكولي  -
مريم محبوب  -) فعال زنان(عفت محبوب  - ) فعال مدني(احسان محبوب  –) فعال اجتماعي در همدان(حسين مجاهد  -) خوزستان فرهنگي -سياسي  توسعه عضو جمعيت(مسعود لدني  -) فعال مدني(
بازاري و فعال (اردهالي  محمد محمدي -) نگار در كرمانشاه روزنامه(نوشين محمدي  –) كارشناس صنعت(نرگس محمدي  -) فعال دانشجويي در سمنان(علي محمدي  –) اخراجي و ويراستارمعلم (

فعال دانشجويي در (بالل مرادويسي  –) پزشك(اهللا مديحي  ماشا -) اجتماعي فعال(حسين مدني  -) مترجم(مجيد مددي  –) فعال دانشجويي در سيستان و بلوچستان(ستار محمودي  –) سياسي
شغل آزاد در (احمد معصومي  –) خبرنگار و عكاس(زاده  عاليه مطلّب - ) فعال مدني(ضياء مصباح  -) فعال سياسي عرب اهوازي(موسي مزيدي  –) فعال زنان(لنگرودي  مرضيه مرتاضي -) كرمانشاه

 –) فعال محيط زيست(خديجه مقدم  -) نگار روزنامه(بدرالسادات مفيدي  –...) مدير تعاون در استانهاي كردستان و (زاده  اسماعيل مفتي - ) فعال دانشجويي دانشگاه تهران(مي ياسر معصو –) اراك
) نگار و مسؤول روابط عمومي ادوار روزنامه(علي مليحي  –) يس اسبق دانشگاه تهرانري(محمد ملكي  -) سينماگر(مجيد ملكي  –) نگار در اهواز روزنامه(مهدي مكارمي  –) فعال مدني(مرتضي مقدم 

عبداهللا  - ) نماينده دوره ششم مجلس(خوئيني  اكبر موسوي علي -) انتشاراتي(خوزستاني  جواد موسوي –) كارشناس انرژي اتمي(پناهي  ژيال موحد شريعت –) فعال اجتماعي در تبريز(قدرت منصوري  -
 -) فعال دانشجويي(يونس ميرحسيني  -) فعال زنان(ناهيد ميرحاج  –) كارگر كفاش و فعال سنديكايي(گهر  جواد مهران -) نگار روزنامه(بيژن موميوند  –) معلم و رئيس شوراي مركزي ادوار( مؤمني

شيوا  –) افزار طراح نرم(آرش نصيري اقبالي  -) فعال مدني(ناصر نصراللهي  –) گاه صنعتي بابلدانشجوي محروم از تحصيل دانش(ضياء نبوي  -) معلم(مهدي ناطقي  –) نگار روزنامه(مسعود ميري 
سعيد نعمتي  –) كارشناس اقتصادي(اللهي  پويا نعمت -) كارشناس گفتار درماني(گر  صديقه نعل –) دانشجوي همدان و عضو شوراي مركزي تحكيم(امين نظري  -) كارشناس عمران(نظرآهاري 

عضو (علي نيكونسبتي  -) حروفچين(حسن نيكبخت  –) فعال اجتماعي(زاده  حسين نوري - ) كارشناس صنعت(ارشيا نوري  –) نويسنده(محمود نكوروح  -) ند و عضو شوراي سياستگذاري ادواركارم(
دانشجوي دانشگاه تهران و عضو (فريد هاشمي  - ) شركت ساختماني در سنندج(د هادي فرها -) بازاري در سنندج(فالح واليتي  -) كارشناس اقتصادي(سعيد نيكويي  –) سابق شوراي مركزي تحكيم

احسان  -) پژوهشگر در درود(مراد همتي  -) دانشجوي دانشگاه شهيد رجايي(اي  سيدغالمرضا هزاوه –) دانشجوي اقتصاد و عضو شوراي مركزي تحكيم(بهاره هدايت  –) شوراي مركزي تحكيم
نماينده دوره ششم (ميرمحمود يگانلي  -) فعال دانشجويي در شيراز(سحر يزداني  –) عضو سابق شوراي مركزي تحكيم(حنيف يزداني  - ) شغل آزاد در درود (احمد يزداني  –) امپژوهشگر اقو(هوشمند 
  ) روحاني و نويسنده(حسن يوسفي اشكوري  –) مجلس

 

  

  باشند، اما  شده در بيانيه نام برده شدههاي ياد  هرچند كه امكان دارد دگرباشان در دل همان اقليت

اي از رشد فكري و يا درك از  ي مدني و سخنگويان مردم به مرحله به اميد روزي كه روشنفكران و فعاالن جامعه

  .از قلم نيفتد  حقوق بشر و حرمت انسان برسند كه نام دگرباشان جنسي در كنار ساير اعضاي جامعه

  

  چراغ
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  خبر تحليل 

 

قسمت اول – در ايران 1388خرداد  22جمهوري  تخابات رياستي ان ويژه  

 

 

ي ايراني زندگي فراموش شده  
ا قطع كرد تا سخنراني جوزف بايدن، معاون خود ر  هاي عادي سي تمام برنامه بي ي جهاني بي دومين ماه سال جديد ميالدي، شبكه

چه چيزي همراه خود » تغيير«دنيا جمع شده بود تا ببينيد شعار . پخش كند مستقيم جمهوري اياالت متحده در كنفرانس امنيتي برلين را رياست
تاب به  جمهور فرانسه و ديگر سران اروپايي در صف نخست بي جمهور آلمان، ساركوزي ريس مركل ريس. براي جهان درنظر گرفته است

هاي جديد امنيتي و  وار برنامه فهرست اين كهر چيزي، قبل از جوزف بايدن، با آرامش سخنان خويش را آغاز كرد و اول از ه. تريبون خيره بودند
زد كه مقامات رسمي جمهوري اسالمي ايران  سي ورد مرتب زيرنويس مي بي بي. سياست خارجي آمريكا را بيان كند، در مورد ايران سخن گفت

ي خويش را به حالت ا هاي هسته بردارد و بايد برنامه بايدن با آرامش گفت كه ايران بايد دست از حمايت از تروريسم. در سالن حضور دارند
  . خواهد با ايران مذاكره كند هاي ديگر روي ميز آماده هستند، ولي ابتدا آمريكا مي بايدن با آرامش تمام گفت كه تمام گزينه. تعليق دربياورد

بايدن با آرامش تمام در برلين گفت اين ( ي العربيه انجام داد هرا با شبك ي خود جمهور جديد آمريكا، آقاي اوباما اولين مصاحبه در حالي كه ريس
اسراييل چند . گرفتقرار  آمريكاي براي نزديكي با اعراب و روسيه در دستور كار دولت ا زمان البي گسترده ، هم)دليل رخ نداده است اتفاق بي

ي فوران تحويل دولت  ه را در وضعيت آتش زير خاكستر و آمادهساعت مانده به رياست جمهوري اوباما جنگ در غزه را تمام كرد و خاورميان
كه در آن پيشنهاد شده بود  رييس جمهور روسيه مدووف مطرح شد ي اوباما به مانهفي محر هايي از نامه در حالي كه صحبت. جديد آمريكا داد

آقاي اوباما در يك (  ورهاي نزديك روسيه برچيند،در عوض آمريكا سپر موشكي را از كش ايران را ترك كند تا اي هستهي  نامهروسيه بر
منطقه دار خود به كشورهاي عربي را آغاز كرد تا كشورهاي  و هيالري كيلنتون سفرهاي دنباله) ي مطبوعاتي اين موضوع را رد كردند مصاحبه

چنان در داخل كشور يك تابو  هم» تحريم«از كند و صحبت كردن  ايران با آرامش تمام هرگونه مشكلي را رد مي .پيمان كند را با آمريكا هم
  . شود محسوب مي

هم در » دانشگاه صنعتي شريف«هاي جهان عليه ايران، نام  زمان با تمام تحوالت منطقه و جهان، و در حالي كه در فهرست جديد تحريم هم
آخرين . سوزد جمهوري مي  ن در تب انتخابات رياستشود، ايرا دولتي ديگر ديده مي هاي گوناگون دولتي و نيمه ها و سازمان كنار نام بانك

ي خبري، روز قبل از رحلت پيامبر اسالم،  از يك سو، در فضاي بسته. شود تر از قبل مي روزهاي سال، هر روز فضاي سياسي داخلي كشور آلوده
هاي  جوهاي مخالف با گروه ري دانشي درگي ي ايران و عراق، صحنه دانشگاه اميركبير در تهران به خاطر دفن شهداي جنگ هشت ساله

مجلس، ده در آن سو . شوند ي آن هفتاد نفر بازداشت و بيست نفر زخمي به بيمارستان منتقل مي شود كه در نتيجه مذهبي داخلي مي متعصب
. شود مي لس تصويبعلني مج ي كه پنج روزه در صحنا بودجه. ي سال بعد است ي بودجه روز مانده به سال نو، هنوز درگير تصويب اليحه

هدفمند آن  همراه ي مهم مسالهو ) چهار هزار ميليارد تومان پول استصحبت از كمبود سي و (درصد كسري دارد  40گويند  ي كه ميا بودجه
يليون شغل ي كارگر، يك م خانه مسوولي  عنوان شده اين طرح تورم را پنجاه تا هفتاد درصد افزايش خواهد داد و به گفته .هاست كردن يارانه

خواهد  هاي كشور هزينه هزار ميليارد تومان بر شهرداريي شهردار تهران، تنها هشت  در اولين سال در كشور نابود خواهد كرد و به گفتهرا 
جمهور اكبر نمايندگان در مجلس رد شد و نمايندگان دولت مجلس را به قهر ترك كردند و ريس  كردن رايانه با فرياد اهللا هدفمندطرح . داشت
. در ايران بود) جناح راست(گرايان  هاي عميق در ميان اصول ترين نماد اختالف شب سراسيمه به ديدار رهبر شتافت و اين مهمهمان 
دولت و مجلس . مورد خواند اخطار دولت را بيي ا در نامهمجلس،  رييس اساسي داد و الريجاني خطار قانونبه مجلس اي ا در نامهجمهور  رييس
ي  ي تصويب بودجهبرا) و احتماال مجلس تشخيص مصلحت نظام(كنند كه منتظر شنيدن نظر شوراي نگهبان  نگاري مي با هم نامه درحالي

رسما خاتمي را تهديد به ترور كرد، در » كيهان«ي  كه روزنامه بعد از آن. شوند تر مي دعواهاي سياسي هر روز پردامنه سال آينده هستند و
چراغ شيراز منع شد و كروبي از پشت  خاتمي از سخنراني در شاه. ها ر ا به روي اين دو تن بستند وبي و خاتمي، تمام دربسفرهاي انتخاباتي كر
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گوي دولت رسما اعالم كرد كه دولت مخالفتي با سفرها ندارد و اين كار  سخن. جويان سخن گفتحصارهاي فلزي دانشگاه همدان با دانش
هم زمان كه در . بودند ...داري، هيات نظارت بر دانشگاه و فرمانداري، استان منظور از بخش خصوصي. ندك اخله ميبخش خصوصي است كه مد

كروبي  –موسوي –ها با سه كانديد خاتمي طلب نژاد وجود دارد، اصالح گرايان بحث جديد در مورد حمايت يا عدم حمايت از احمدي ميان اصول
چهار روز مانده به سال نو، خاتمي در ي حضور خاتمي را زير سوال برده است و  ورود موسوي، ادامه .اند ي تحوالت كشور گذاشته پاي به عرصه

  . فت تا با موسوي برسر قدرت نجنگدگيري خويش از انتخابات سخن گ يك سخنراني از احتمال كناره
با استعفاي كادر خود مواجه شد، كادري كه » ياعتمادمل«ي  روزنامه: ي اصالحات درگير تنش داخلي جدي هستند هاي بازمانده اندك رسانه
مقاالت تندي  مد قوچاني، كادر خود را بياورند؛تا غالمحسين كرباسچي و مح شد "تقريبا اخراج"هار سال روزنامه را گردانده بود، نزديك به چ
حتا به كساني چون عباس عبدي رحم  »اعتماد«ي  روزنامه. شود كس، به جز كروبي به صورت مرتب در اين روزنامه منتشر مي  عليه همه

ي  موسوي، كانديد جديد انتخابات، سه روزه مجوز انتشار روزنامه. كند كند، و به شديدترين شكل، هر گونه اظهارنظر مخالفي را سركوب مي نمي
زديكان موسوي، بهشتي، از ن. را از دولتي گرفت كه در طول سه سال حكومت خويش، تنها مجوز سه روزنامه را صادر كرده بود» ي سبز كلمه«

ي عمومي  ها در حالي كه در عرصه طلب اصالح .ي موسوي پرداخت كنند هاي مالي براي انتشار روزنامه ي از مردم خواست تا كمكا طي بيانيه
كنند و تقريبا با  ش ميتال) منظور هماهنگي بقيه با كانديداي ماست(وارترين شكل ممكن براي ائتالف  زنند، به ديوانه بر صورت هم لبخند مي

  . ي كشور را پر كرده استا واي مسموم فضاي رسانهه. به يقه هستند  هم دست
كند و تلويزيون ايران، در حالي كه تا سه ماه  چنان سقوط مي شود، كه قيمت نفت هم ها براي رسيدن به قدرت در حالي انجام مي تمام تالش

هاي خبري اقتصادي خود را به  كند، تمام برنامه نقشي در تحوالت اقتصادي ايران بازي نمي كرد بحران جهاني پيش همراه دولت تاكيد مي
اما واقعيت اين است . ي دنيا مشكل اقتصادي دارند و اين مشكل ايران تنها نيست بررسي بحران جهاني اختصاص داده تا نشان بدهد كه همه
را در سال گذشته تجربه  درصد تورم 26گويند  آمار رسمي مي. د متزلزل جهان شدكه در سال گذشته، ايران با يك پله صعود، سومين اقتصا

به   و همهدهد،  ست كه دولت در آمارهاي خود نشان از پيشرفت مي حالي اين در .)گيرند آمار غيردولتي اين رقم را دو برابر در نظر مي( ايم كرده
 و پنجاه صد خط فقر به رقم هفت. هاي ايراني را فلج كرده است صادي، زندگي خانوادهمشكالت اقت. اند جز دولت اين آمارها را زير سوال برده

قادر به دست يابي به  هاي بزرگدرآمدي كه تقريبا اكثريت مردم شهر. رسيده است هاي بزرگ در هر خانوار پنج نفريهزار تومان براي شهر
دولت، همزمان كه قادر به كنترل تورم . هزار تومان هم رد خواهد شد و پنجاه دص شتفقر از ه خط شود در بهار سال آينده، ته ميگف. آن نيستند

  .كند مي تشديد زندگي مردم ايران بر فشارهاي خود را ديگر، هاي عرصهدر  نيست،
. فلج شده استكامل طور  بهبازار كتاب به خاطر فشارهاي ارشاد . اند هاي گشت ارشاد شده هاي تمام شهرهاي كشور، مملو از ماشين خيابان

ها و گاه  نشرهاي بزرگ تهران، هر كدام ده. بخش خصوصي تنها توانسته سي عنوان رمان منتشر كند  طبق آمارهاي رسمي، در سال گذشته،
. است آمار جرم و جنايت در كشور افزايش دردناكي يافته. كنند ها جلد كتاب در ارشاد منتظر بررسي دارند و از قبول كار جديد خودداري مي صد

حكم اعدام   د،طبق قوانين جديدي كه در حال تصويب هستن. تنها در ماه اسفند، بيش از سي نفر در سرتاسر ايران به حكم دادگاه اعدام شدند
 يراني به وضعيتوضعيت رواني شهروندان ا. است در اينترنت در نظر گرفته شده) پورنوگرافي(ي تهاي جنسي مانند فعاليت براي اتهامات جديد
آمار واقعي . هاي نانوايي ي مردم ديد، بيشتر از همه در رانندگي يا در جاهايي مثل صف توان در رفتارهاي روزمره اين را مي بحراني رسيده است؛

شد فرو ها مي اما دولت رسما الكل خوراكي شركت رازي با طعم گندم را در سوپرماركت ،از تعداد معتادان به مواد مخدر در كشور وجود ندارد
ها به خاطر مصرف الكل  تا شايد آمار مراجعان به بيمارستان) تومان است 3500 اتانول سي سي 750 قيمت هر بطري الكل خوراكي(

توان به چشم ديد كه ميل به مهاجرت، از حالت عادي خود  آمار رسمي از خودكشي وجود ندارد، اما اين حقيقت را مي. غيرخوراكي كاهش يابد
شد كه ساليانه  نژاد، عنوان مي قبل از آمدن دولت احمدي. هاي ايراني، تبديل به يك اپيدمي شده است كرده ل بين تحصيلخارج شده و حداق

  .وجود ندارددر سال جديد از آمار مهاجرت كنوني خبر رسمي . شوند يك صد و پنجاه هزار تحصيل كرده از ايران خارج مي
يز وابسته به انتخابات رياست جمهوري بيست و دو خرداد بهار سال هشتاد و هشت است؛ مذاكره سياهي آسمان ايران را پر كرده است و همه چ

هاي فرهنگي و اجتماعي، همه و همه  ي نفت و درآمدهاي دولت؛ مساله مدريت؛ مساله ي سوء هاي بيشتر و يا جنگ؛ مساله با آمريكا يا تحريم
آقاي خاتمي در . اندترين موضوع بين سياسيون  شان، فراموش شده ها و زندگي اين ميان ايرانيو در  .اند ات سال آينده درهم گره خوردهدر انتخاب

كه در سطح داخلي كشور، » احترامي به ايرانيان در جهان خاتمه داد بايد به بي«كنند كه  حالي در سفر تبليغاتي خود به بوشهر عنوان مي
  چه خواهد شد؟ : شود تر مي سوال هر روز پررنگ. ي امور است روزمره احترامي گسترده به زندگي شهروند ايراني، وضعيت بي
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  راهنما

  هاي نوروزي نامه سال

كنند كه در آن هر كدام  هاي قطوري مي نامه هاي داخل كشور، اقدام به چاپ سال ها و مجله رسم هر سال، قبل از سال نو خورشيدي، روزنامه به

يادگار  ست كه از چند سال پيش و از دومين دور دولت خاتمي به اين رسمي. كنند ي و ورزشي ميبه بررسي موضوعات سياسي، فرهنگي، اجتماع

ي سياسي، ديپلماتيك، فرهنگي،  نامه ويژه«. ي مفصل به ديدار عيد شتافت نامه با سه ويژه» همشهري«ي بزرگ مطبوعاتي  خانواده. مانده است

كه در اي  هنام ويژه. تومان در دسترس ايرانيان قرار گرفت 500ام رنگي به بهاي صفحه، تم 200در » اجتماعي، ورزشي و علمي همشهري

يكي از  »همشهري جوان«. )كند ي اختصاصي مي مصاحبه 25طرح جلد مجله، اشاره به (هايي با بزرگان كشور بود  حقيقت بيشتر مصاحبه

ي مفصل و  نامه ويژه 132بندي پالستيكي، دو مجله قرار دارد، يكي  ك بستهدر ي: بازار فرستاد ها را به بهاي نهصد تومان به نامه ترين ويژه شيك

به همراه يك اي  هصفح 172ي  نامه يك ويژه» همشهري ماه«. »سرنخ«ي حوادث ِ  صفحه ضميمه 64و ديگري » همشهري جوان«خواندني 

ي  نامه دوهفته. به گردشگردي اختصاص يافته است كاملطور  بهتومان منتشر كرد كه  2500مجله براي كودكان و نوجوانان را به بهاي 

خود را صفحات اي  هصفح 160ي  نامه كند، ويژه گير سابق منتشر مي احمدرضا خادم، عضو شوراي شهر تهران و كشتيكه » مشق آفتاب«

، قاليباف و شوراي شهر اختصاص شهري مسايلاز آن را به اي  هتومان به بازار فرستاد و بخش عمد 1200ي نرم و تمام رنگي به بهاي  گالسه

سفيد و رنگي به  ي خشتي، با صفحات سياه صفحه 200ي زمستاني خود را چند روز مانده به عيد در  شماره» هنرمند حرفه«ي  نامه فصل. داد

و هنرهاي  اختصاص دارد و بيشتر صفحات بعد در مورد هنرمندان نقاش» پرتره«بخش عكاسي مجله به . تومان منتشر كرد 4500بهاي 

ي  نامه ويژه» آل زندگي ايده«توماني خود را بيشتر به موسيقي و سينما اختصاص داد و  2000ي  نامه ويژه» نسيم هراز«. تصويري ايراني است

» ي اعتماد نامه سال«ترين مجله را  جدي. توماني خود را مثل هميشه با انبوهي از مطالب خواندني و البته خريد پر كرد 2000و  اي صفحه  230

از (تومان قيمت داشت و تقريبا تمام مطالب خواندني ممكن  3000اسفند منتشر كرد كه  26ي دوشنبه  ي روزنامه صفحه، ضميمه 240در 

توان  و مي ترين شكل ممكن به بازار فرستاد يا را در حرفه) ...اجتماع و سياست و اقتصاد تا كتاب و هنر و فرهنگ و ورزش و حوادث و

سالگي   30كتاب سال خويش را به » اعتمادملي«ي  روزنامه. آبادي اشاره كرد اش با آيدا شاملو و محمود دولت خاص به مصاحبه صورت به

كه اي  همجل» اقتصاد و توسعه«. صفحه عكس و مطلب در مورد انقالب و انتخابات به بازار فرستاد 130انقالب اسالمي اختصاص داد و 

هاي  توماني خود را مزين به عكسي از خاتمي كرد كه سياست 1500و اي  هصفح 160ي  كنند، شماره منتشر ميطلب  هاي اصالح اقتصاددان

. اند تاثير انتخابات، صفحات خود را با انبوهي از مصاحبه پر كرده مجالت نوروزي امسال، تحت. برد نژاد را زير سوال مي اقتصادي دولت احمدي

پسند و پرتيراژترين مانند  ها به شدت افت كرده و در برابر آن، مجالت عام بت سال قبل در روزنامهنس كيفيت مجالت نوروزي به اين كه

روز  20نوروز، يعني حدود . آيد اند، كامل به چشم مي تر به بازار فرستاده و خواندنياي  هحرفاي  هنمون» همشهري جوان«و » آل زندگي ايده«

  . خواندني پر كنندمطالب توانند كامل تعطيالت شما را از  ي نوروزي مي هنام ها و مجالت، ويژه چاپ نشدن روزنامه

  

  



  و روشن دست و                                                                                                                               و یکپنجاه    ی شماره  –  21  

  در ايران ها اكران نوروزي سينما

  

ي نود هنوز مشخص نيست كه چه  كنند كه تا دقيقه ام اسفند ماه، در حالي پنج گروه سينمايي كشور، اكران نوروزي خود را آغاز مي 28

ي نوروزي خود را اعالم  سه گروه سينمايي توانستند يك هفته قبل از شروع اكران، برنامه. ور داشته باشندتوانند در اين ليست حض هايي مي فيلم

ا فيلمي كه ب. نمكي آغاز خواهد كرد جديدترين فيلم مسعود ده» 2هاي  اخراجي«ي عيد خود را با اكران  گروه سينمايي استقالل، برنامه. كنند

ي فيلم فجر اكران شد، ولي نتوانست از  فيلم در آخرين روزهاي جشنواره. هاي سال است فيلم ترين رستارهي نقش اصلي، يكي از پ هنرپيشه 34

ترين فيلم از لحاظ  با بيش از يك ميليارد تومان فروش، پرفروش» ها اخراجي«قسمت اول . هاي اصلي جشنواره، چيزي را از آن خود كند جايزه

سينماهاي گروه  .ن خود كندالعاده را از آ بتواند فروشي خارقشود كه قسمت دوم هم  بيني مي و پيش رقم ريالي در تاريخ سينماي ايران است

توانست با » بس آتش«فيلم قبلي ميالني، . كند ، نهمين فيلم فمينيست شهير ايران، تهمينه ميالني را براي اكران آماده مي»سوپراستار«آزادي، 

گروه سينمايي . آورد دست مي يلم تاريخ سينماي ايران باشد كه فروشي بيشتر از يك ميليارد تومان را بهفروش، اولين فاي  هيك ميليارد و خورد

فيلم را : فيلمي جنجالي كه منتقدان را به دو دسته تقسيم كرده. كند را اكران مي» وقتي همه خوابيم«ي بهرام بيضايي،  قدس، آخرين ساخته

ي اصغر فرهادي را اكران  جديدترين ساخته» ...ي الي درباره«فيلم جنجالي » آفريقا«گروه سينمايي . كنند اد مياند يا با تنفر از آن ي كار ديده شاه

ي  جمهور در جشنواره رييسفيلم با دخالت . رو بود فراهاني در آن، با مشكل مجوز روبه  كند كه به خاطر موضوع غمگين و حضور گلشيفته مي

ي  ي فيلم برلين، جايزه زمان، فيلم در جشنواره هم. را از آن خود كرد) از جمله بهترين فيلم(اصلي جشنواره فيلم فجر اكران شد و سه سيمرغ 

اند  ساعت مانده به شروع اكران، اعالم كرده 24ها،  اما روزنامه  قرارداد فيلم امضا شده است،. را به دستان اصغر فرهادي رسانداي  هخرس نقر

، )عبدالرضا كاهاني(» بيست«آخرين گروه سينمايي ايران، گروه عصر جديد، بايد انتخاب خود را بين . شده استهنوز مجوز پخش فيلم صادر ن

هاي جذاب  شود اكران نوروزي، بتواند فروش بيني مي پيش. انجام بدهد) محمد متوسالني(» هر چه تو بخواهي«، و )رضا خطيبي(» حريم«

  . هاي حاضر به ارمغان بياورد براي فيلم
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  هاي تهران در نوروزتاترتعطيلي 

خواهند حتا اگر شده براي چند  شود كه مي رو مي به ي اهالي شهر رو رو بشود، با خروج سراسيمه به ساعت رو 48تهران هر بار با تعطيلي بيش از 

شود و اين موضوع باعث شده تا  ه ميشهر در نوروز تقريبا تخلي. ساعت، از كابوس زندگي در ميان آلودگي هوا و ترافيك شهر تهران فرار كنند

ي  با اين حال، برنامه. ها تا بعد از عيد بسته باشد هاي سالن براي نوروز نداشته باشند و درباي  ههاي تهران، برنامتاترو ديگر » شهر تاتر«

  .هاي اصلي تهران اعالم شده استتاتربهاري 

شعله در «نژاد با كارگرداني امير دژاكام،  ي سيروس كهوري نوشته» فارس يجروياهاي خل«هاي  ترتيب، نمايش به» شهر تاتر«سالن اصلي 

ي محمد ابراهيميان با كارگرداني تاجبخش  نوشته» سوار زاده و شه شاه«حجازي با كارگرداني محمدرضا مداحيان و  نمياسي  نوشته» زمهرير

» مادرمانده، ما درمانده«نوشته و اجراي آتيال پسياني، » ي شيطانكشت«هاي  نمايش» چهارسو«تاالر . فناييان را به روي صحنه خواهد برد

ي كاري خود  نوشته و كار حسين كياني را در برنامه» اهل قبور«ي حميدرضا آذرنگ و كار مشترك حميدرضا آذرنگ و نيما دهقان و  نوشته

  . خواهد داشت

» خانه«نوشته و كار اصغر خليلي و » خرمشهر«نيا،  رشاد منظوفيي علي اصغري و كار ف نوشته» پشت كالنتري«ميزبان » قشقايي«تاالر 

اي،  قهوه« نوشته و كار عاطفه تهراني» بخوان«هاي  نمايش» سايه«تاالر . ي نغمه ثميني و كار كيومرث مرداي خواهد بود نوشته

نوشته و كار علي عابدي را تقديم » هعروسي در ساي«ي هوشنگ هيهاوند و فارس باقري و كارگرداني هوشنگ هيهاوند و  نوشته »طاليي

نوشته و كار جواد ذوالفقاري، » دزد بغداد  بابا و چهل علي«هاي  هم نمايش» شهر تاتر ي كارگاه نمايش مجموعه«. تماشاگران خواهد كرد

ي طال معتضدي و  هنوشت» گمشده ي اوسنه«ي مشترك علي اصغري و ياسر خاسب و كار ياسر خاسب و سرانجام  نوشته» عجيب ولي واقعي«

  . كار مريم معيني را بر روي صحنه خواهد داشت
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  اطالعات عمومي

  شعارهاي كويير در زبان انگليسي

 

We Are Here. We Are Queer. Let’s Get Used to It. 
 .ش عادت كنيم بگذاريد به. ما كويير هستم. جا هستيم ما اين

We Are Here, We Are Queer, And We’d Like to Say HELLO! 
 !سالم: ما اينجا هستيم، ما كويير هستيم، و مي خواهيم بگوييم

Two, Four, Six, Eight! How Do You Know Your Kids Are Straight? 
  ! دو، چهار، شش، هشت

 ت استريت هستند؟ا هاي داني بچه از كجا مي

One, Two, Three, Four! Open up the closet door! Five, Six, Seven, Eight! 

Don’t assume your kids are straight! 
  ! يك، دو، سه، چهار

  !پستوها را باز كنيددر 

  !پنج، شش، هفت، هشت

 !هستندتان استريت  هاي بچه نكنيد خيال

Out of the Closets and into the streets. 
 خيابان پيش به سويبيرون از پستوها و 

I’m gay and that’s OK that way. 
 .ما ي هستم و اين جوري راحتمن گ

Rainbows Reign 
 كمان سرزمين رنگين

Why be afraid to be enGAYed! 
 !ترسي وارد گود شوي چرا مي

Let’s say something straight, I AM NOT! 
  :ت بگويم بگذار يك چيزي را رك و راست به

 !من استريت نيستم
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  طنز

  استريت –. م.ح. م

  شير در زمستان يا

 چيزي بود سكشوال بود، يك رامتين گي بود، استريت بود، باي

  
در آن ! طور كه هنوز هم هستم ، همانمشهور بودمگرا و غير شق، آرمان ن آشنا شدم هنوز شاعري جوان، كلهزماني كه براي اولين بار با رامتي

. م نداشتما هاي اطراف و به همين خاطر توجه چنداني به آدم آلي به نام ادبيات تالش من متمركز شده بود روي ايدهزماني خاص، بيشتر  ي دوره
با اين تفاوت كه ديگر اميدوار نيستم كه بتوانم نوبل  ،طور است ينم كماكان هما نويسم نيز وضعيت در حال حاضر كه اين جمالت را مي البته

و يك كم سخت است كه بخواهم چهار سال در زمان به  م استا چون االن عمال بيست و چهار سال ،ادبيات را تا قبل از بيست سالگي ببرم
  !عقب برگردم

به ورود رامتين به كارگاه ما از دو جهت براي من مهم بود؛ اول . شد .م.ه رامتين وارد كارگاه ادبيات ماگر اشتباه نكنم يك روز تابستاني بود ك
تر به  تحمل تر و قابل ولتر، معق شدند، رامتين خوشگل ه توي جلسه پيدا مياي ك گنده هاي شلخته، بدسليقه و دماغ اين دليل كه در مقايسه با پسر

  .)خورد ها انگار تخم پسرها را ملخ مي شود كرد؟ در بعضي دوره چه مي( تنها پسر توي كارگاه بود ،رسيد و دوم به اين دليل كه بعد از من نظر مي
كردم و تا جايي كه يادم  ست و به همين دليل احساس خطر نميگرا جنس ن يك همدانستم كه رامتي اي آشناي ما دو نفر، من هنوز نميدر ابتد
يستم و چون من اصوال آدم خطرناكي ن ،كنم كه رامتين هم از طرف من احساس خطر كرده باشد كردم و فكر هم نمي آيد، بعدش هم نمي مي

گرا يا  سجن كه يك هم وره ابتداي آشنايي ما، رامتين بيشتر از آنش در آن دا راست! اند آشام را داده دانم چرا به من لقب خون حقيقتا نمي
گويم دو آتشه به اين دليل است كه در جا عاشق دو  مي اين كهرسيد و  بيشتر يك عاشق دو آتشه به نظر ميباش يا هر چيز ديگري باشد، دگر

شان نشده بودم و البته همين جا بايد بگويم بعدا عاشق دو تا  شناختم و عاشق هيچ كدام ها را مي ها آن من مدت كه تا از دخترهايي شده بود
  .من به همان دو تاي اول اكتفا كردم ،ولي چون صفت چهار آتشه در زبان فارسي وجود ندارد ،دختر ديگر هم شد

آمده بات به دنيا ود كه يك رها نبود، اشكال در خود من بو، به خاطر اشكال در دخترها نشده بودم من عاشق هيچ كدام از اين اين كهالبته  
ديالوگي شبيه به اين را يك بار . كرد را به اعضا و جوارح من پمپاژ مي ام يك تلمبه كار گذاشته بودند كه خون بودم و به جاي قلب، توي سينه

يي كه پينوكيو هم باالخره آدم جا اما از آن ،كنم يك بار خود رامتين هم چنين حرفي را به من زد ر در زمستان شنيده بودم و فكر ميدر فيلم شي
قدر بگويم كه اگر  ، ولي همينش طوالني است و بهتر است برگرديم به بحث خودمانا من هم يك روز باالخره آدم شدم كه ماجراي ،شود مي

  . كدام ما اكنون آدم نبوديم هيچ بلكه ،شايد نه من ،ميل به تغيير وجود نداشت
 حتاچون  ،شان بود كار ندارم جا فعال با آن چند تا پسري كه عاشق من اين -شد  دو لپي عاشق دخترها ميولي  ،گرا بود جنس رامتين يك هم

فرضيه ساختم؛ فرض اول كه من پيش خودم چند تا  ،مسالهبراي حل اين  -سكشوال باشد كنم كه باي ، من باور نمياگر خودش هم بگويد
  :شد كه يك روز برگردد و بگويد ك دختر مين بود كه رامتين عاشق ياي ،رحمانه است خيلي بي

  ...توانم سكس هستم نميآه عزيزم من يك همو -
ش هم ا لدر ابتدا نتيجه گرفته بودم كه رامتين يك خود و ديگر آزار بالفطره است و دلي! مازوخيستي جالبيسادو ي چه صحنه! براوو موسيو براوو

، در خيست نيستمتصور خودم يك سادومازو ها فهميدم كه من بر خالفجايي كه بعد ا از آنام. كافر همه را به كيش خود پندارد: اين بود كه
  !) چه دليل فلسفي خوبي( ،خود باطل شد يجه فرض اول من خودبهتن

تار دليل اين فرض هم رف. ود در خالل روابط انساني است، به دنبال اثبات هويت شخصي خمن فرض دوم اين بود كه رامتين باز هم مثل خود
  :دانست كه به من بگويد خودش را موظف مي) روزها دوبار و تازه بعضي( او با خود من بود كه هر روز 

  دونستي؟ ، ميگرام جنس آشام؟ من يك هم خوبي خون! آشام سالم خون -
  :و مجددا روز بعد

  گرام؟ جنس ت گفتم كه من يك هم وره؟ راستي بهحالت چط! آشام سالم خون -
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  :دو مجددا روز بع
  گرام؟ جنس من يك هم ونيد زنم كه نمي چطوري؟ حدس مي! آشام سالم خون -

  ...طور روزها و روزهاي بعد و بعد و همين
ميل به دوست داشته  مسايلنيمه جنسي به آن رسيدم، اين بود كه عامل تمام اين  -و نهايتا فرضيه سوم من كه در يك كشمكش نيمه كمدي

كند  چه جامعه به او عرضه مي در تعارض با آن) شا سكشوال خصوصا از نوع همو(ز طبيعت انسان وان بخشي اشدن است و وقتي اين ميل به عن
اصطالحات . گويند ح نظامي به آن آفند و پدافند ميموجب نوعي كنش عاطفي شده كه در اصطال ،گيرد مي قرار ،كند و يا او را به آن وادار مي

ن به ما با تمام تسليحات كالمي و عاطفيما  ،نيمه كمدي كه گفتم -ببرم كه در آن كشمكش نيمه جنسي م به كارا نظامي را از اين جهت مايل
بايد بگويم كه نهايتا ! م و خوبكس، از داشتن سكس با هم پرهيز كرديرغم ميل حداقل يكي از طرفين به س جان هم افتاده بوديم كه علي
  .ماتريكس ببينيد ي گانه توانيد در سه اش را مي همراه شد كه نتيجهها  ها بر انسان نبرد ما با پيروزي قاطع روبات

باز  ،اي ما دو نفر سليقه -دماغي-اي دغدغه-هويتي-هاي جنسي رغم تمام تفاوت علياين است كه  ،توانم بگويم و اما آن چيزي كه در پايان مي
هايي است كه  ها و هزاره ها، قرن سال بلكه ،ماه منتظرش باشيم تازه آن هم سنتزي كه الزم نيست نه ،هم تركيب ما به سنتز خوبي منتج شد

توانم بگويم كه از ابتداي به وجود آمدن انسان همواره با او بوده و آن هم چيزي نيست مگر همان ميل به تغيير كه  مي حتاا آمده و به دني
حاال چه خوب باشد و چه  ،ئنا در آينده هم تغيير خواهيم كرددر طي اين مدت ما دو نفر خيلي هم را تغيير داديم و مطم. ش را كرديما صحبت

و اما . گاه از بين نرود ، چيزي كه اميدوارم هيچدرك مشتركي است كه دو انسان از هم داشتند ،چه كه در اين بين ثابت مانده است اما آن. بد
 ،يك تغيير بزرگ در زندگي بشري صورت بدهد - ريحاال چه رامتين چه هر كس ديگ -اميدواري بعدي من از اين جهت است كه يك نفر 

شايد توانستم به جاي تالش براي بردن نوبل ادبيات، كمي بيشتر عاشق  ،ام برگرداند ا به قبل از بيست سالگيمثال يك ماشين زمان بسازد و مر
  ... بشوم
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  ها خاسته دل

  اي كوبه به در شيشه

  

  

  

  

  ...زندگي شايد
  سدريك

شراب، ساقي و شور : شود كرد در سه كلمه زندگي را خالصه مي: اش گفت ي مست، با همان حال ِ سكر مستانهاي، نيلوفر آب روزگاري در بركه
  .و هر آن كسي كه در پهناي معناي اين سه كلمه قرار نگيرد، رواست كه از در خلقت برود بيرون. هستي
توان لذت و ديوانگي ناشي از لذت دانست و  زندگي را مي: انداخت و گفت بيرون اش آغوش شوي ازا تمام، خود ر ي رشمهدريايي، با ناز و ك مرغ

  .خدا بيامرزد كسي را كه لذت را درك نكند
  : دريايي سري از تاسف تكان داد و گفت مرغگذشت، براي نيلوفر آبي و  آهوي ِ گريزپايي كه از آن اطراف مي

 بايست از سر  كس به اين حقيقت ايمان ندارد، مياست و هر آن  "خدا، عشق و تفكر" ي هه تلفيقي از سه واژه گفتيد، بلكعالم معنا آن نيست ك
  .انگشت طبيعت بپرد
  :كرد، سر از الك بيرون آورد و گفت كرد و حركت مي و ميها فر ش را در شنا پشتي كه در ساحل بركه آهسته آهسته پاي و در اين بين الك

  .پيچيد را خورد و كرمي كه در ساحل به خود مي "رم نبود، زندگي چيزي كم داشتگر كو بدانيم كه ا"
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  دو شعر از افشين

 
 
 
 

1  
.     

  ي آهنين از دريچه
  دهي سرود دخترك مرا سالم نمي

  ...در سكوت و هيجانت جاري "مرد"اي هميشه 
  بانوي من بر چشمانت نشسته 

  كند بازي مي
  ...ه استبر اتاقي كه تاللوي فهمش را تشن

  در سكوت و هيجانت جاري "مرد"اي هميشه 
  هاي پر آغوشت در انتهاي شبانه

  هاي مرا ديدار باش شير پستان
  وقتي پرهاي پيكرم 

  ي تو را زايمان كنند عاطفه
  و من ديگر نترسم 

  ...ي آهنينيت از دريچه
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2.  
  

  بر چهار جهتم ظهور كن
  ي من هاي باكره مرد اندوه طوالني شب

  دست  بر
  بر چشم

  ...ام بر بستر منتظر خالي
  بر من لرزان كوير

  ي باران آغوش اين تشنه
...  

  رويايم 
  ات خسته از بوسيدن خاطره
  بر چهار جهتم ظهور كن

  ..بيا "بودن"با قدرت 
  ...بودن
  ...بودن

  بر دست
  ...بر چشم

  ... بر من برف
  تا مرا بنوشي 

  ات در انتهاي گرم همبستري
  ..اربر چهار جهتم بب

  ..بر چهار جهتم بخواب
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  ميشا شيرازـ

 
  
  

  .توي اتاقم تنها هستم
 .كسي توي اتاق نيست

خوام  مي ،كنم من تو چشمات نگاه مي .كني اما به من نگاه نمي .شيني روي من مي درست روبه .توجه به من مياي تو كني و بي تو درو باز مي
 .گردي قم دنبال چيزي مياما تو داري توي اتا .گذره بفهمم كه تو قلبت چي مي

  !كني؟ داري سياه مي ت رونكنه كه قلب سفيد !دار كردي؟ چشماتو لكه دونم چرا سفيدي نمي .ي سياه توي چشماته ه لكهي
 .گردي تو هنوز با چشمات داري اتاقمو مي .كني اصال به صداي تلفن توجه نمي اما تو ،زنه تلفن زنگ مي

  .دم شم و تلفنو جواب مي بلند مي
  .بيني كه من كنارت نشستم انگار اصال نمي اما تو .شينم گردم و كنار تو مي رميب

  .كني هنوز داري به اطراف نگاه مي
  .بيني اما اصال منو نمي .عشقه از فكر كنم كه قلبت پر !داغ داغي ...رمگي دستت رو مي

  .ي روفهمي اين خيس اما تو باز نمي .ريزه روي دستت ي اشكم مي قطره .كنم گريه مي
  .اما من اصال متوجه اون نميشم .شينه اد و كنار من مي مي .شه يه نفر وارد اتاق مي

 .شم اما من اصال متوجه اون نمي .گيره تو دستش اون دستمو مي

  !ي روفهمي اين خيس اما تو اصال نمي. كنم كنم و دوباره گريه مي دستمو خشك مي ،ارم دستمالمو از توي جيبم در مي ،شه دستم خيس مي
 معني گمشده

  پويا 
  !زد كه بايد اين مغازه فكسني خراب شه كله ميش سروا دار قديمي بغل برج ساز با مغازه مرد برج
  كج پيرزني را در كنار قصرش  ي گفت مگه نخوندي كه انوشيروان كلبه فضلي كند مي هاراظ اين كهساز براي  رفيق برج

  فرستاد سراي  كرد و پيرزن را مي كلبه را سر البي قصرش مي. گفت كه اشتباه كرده ساز مي تحمل كرد و برج
  زني از ته خيابان دراز به مغازه آمد  .سالمندان

  اش بگذارد  خواست كه در هاون بكوبد و چند ساقه ريحان كه سر سفره كمي نور مي
  هاي برج محفلي شاعرانه بود  تو يكي از خونه

  كشيد  شعر مي ي خانه كه كباده حبصا
  زندگاني خواه تيره خواه روشن        هست زيبا هست زيبا: خواند كه يكي را به نام خودش ميشعر 

  تيرگي كي خوشگلي دارد  :گفت ها كه شاعري دست چندم بود مي يكي از مهمان
  زندگي بايد صفا و لذت و گرمي چو نور آفتاب باشد 
  ترين رنگ است زندگاني راروشن به سايه :گفت شاعر ديگري كه دستي هم تو نقاشي داشت مي

  ش را صدا كرد كه كمي نور بياورد ا صاحب مغازه از پشت پرده زن
  ها را شسته است گفت كه همه ظرف و زن مي
  شستن بشقاب  :ش شدها زد كه زندگي لب غر ميمرد زير

  ساز از شهرداري نامه آورده بود كه اين مغازه به علت سد معبر بايد خراب شود فردا صبح برج
  :خواند عري كه تا صبح تو خونه برج مونده بود با خودش ميشا

  ش از دست رفتها كاري معني زندگاني زير بال لذت و ثروت      شهوت و ظلم و سيه



  و روشن دست و                                                                                                                               و یکپنجاه    ی شماره  –  30  

  رنگ خوب زندگاني چيست داند       هيچ نقاشي نمي
  
  آتش آب، خاك، باد،

  رسول 
نسيم خنك صورت  ...كنداي را سرمست ميغوشي باران و خاك هر جنبدهآخورند، بوي همريا بر خاك تفتيده ميهاي باران چه بيقطره
پاهاي . شهايم بيازارمتر از آنست كه با كفشآورم، چرا كه بستر ايزدان آب و زمين مقدسهايم را در ميكفش... كند را نوازش مي ما ملتهب

و خاك  كند م ميا باران نوازش ...هيچ قيديهيچ شرمي، بيبي سي،هيچ تر، بيبرمم را در گالب آرامش بخش فرو ميا از راه برهنه و خسته
 .شومآيم، و من من مياز خود بيرون مي من .دخوانها ميترين از پاك طنيني و با است ي اهورايي در فضا پيچيدهازمزمه .بخشدم ميا آرامش

افشان خود را برزمين  خيزند و دستهاي مقدس برميم قطرها ايي پهاي مستانهبا ضربه .شود م در آواز باران و خاك گم ميا اد شوقفري
و طغيان  كشدآتشي كه در وجود من زبانه مي ...باد، خاك و آتش آغوشي ايزدان باستاني، آب،شنوم صداي كائنات را درغروب هممي .كوبند مي
ها جز ها و شاديي غمدهد كه همهم ميا دهد، و نشانم ميا وقدارد، آتشي كه به زندگي س ميه مرا به آرامش، بودن، زيبايي واكند، آتشي كمي

من  .كشد رانند و آتشي در درون من زبانه ميكنم نيستند، باران و خاك و باد و آتش مرا به سوي بهتر و بهتر زندگي كردن مي آنچه كه فكر مي
 .با هم بودن و ترس جدايياميد  .و بيم تنهايي بشارت فردا ...هيچ قيديهيچ شرمي، بيهيچ ترسي، بيرقصم، بيچرخم، من هنوز ميهنوز مي

هيچ هيچ ترسي، بيبيمن با تمام خودم،  .ب و خاك و باد در آميزم و من شومو زندگي جز اين نيست كه با آتش و آ ...و يعني ...زندگي يعني
  ...هيچ قيديشرمي، بي

   
  

  هزار و نهصد و هشتاد و چهار حرف الفبا
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  مصطفا

  

  شش
  

  گاوميش همان خر است
  خر همان موش
  ها به ش را شبا هاي ست كه دندان موش حيواني

  كند لباسي آويزان ميجا
  ست موش حيوان لذيذي

  ش را دوست دارما هاي طعم لب
  شود وقتي لخت مي
  .زند و قهقهه مي

  
  گاوميش،
  سفيد پوست حيوان

  ها با موهاي طاليي آويخته بر گونه
  خوني يها چشم

  چريد ك شهر ميفيتوي ترا
  هاي نرم عاشق دست

  كند و هاشان دم مي هايي كه با ريشه و درخت
  كشد و سر مي

  گويد تمام هستي تو نفس مي
  ودش نفس زدن دور ريخته مي

  
  .روزي يك بار حامله است

  
  گاوميش،

  هاي زرد بر انعكاس خط
  هاي سفيد لجن

  تقاطع اوضاع
  تناسب اشيا

  مرتبط بر اصل دوازده
  فصل هفده

  .تاب سفيد پشت در افتادهك
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  بيست
  

  امروز هم تمام خواهد شد ي تكراريآوازها
  .داند مي

  امروز هم توي ترافيك
  سردرد با بوق
  سرفه با دود

  دهد صداي تلفني كه در آخرين دقيقه آزارت مي
  بينند هايي كه ديگر نمي چشم

  گذرد از عرض خيابان مي
  اي ايهي پياده رو بر نقش س و مرد احمقي كه گوشه

  :فرياد بر آورده است
  ها گاوميش
  ها گاوميش
  ها گاوميش

...  
  

  دهند هايي كه گاز مي آوازهاي تكراري ماشين
  كند خيابان نقش منطق بازي مي

  شان در هاي سرمازده مردمي كه نگاه
  شود ي مرد خيره مي نگاه آشفته

  .روند و مي ...براي يك لحظه مكث
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  آوازهاي تكراري
  ش راا هاي مردي كه موهاي دستخطوط منجمد لرزش 

  مثل جريان باد شانه زده
  ي بر ديوار خم شده روي تصوير محو سايه

  كشد فرياد مي
  لرزد ها مي چنان كه تمام وجود آدم آن

  كشند وقتي همه انتظار مي
  .ها براي نظم بيايند پليس
  

  سيصد و سيزده
  

  كشه گاوميش تو روزهاي باروني ماغ مي
  تم گه من ديونه مي
  خنده وميش ميگا

  خنده بدجور مي
  خوره سرم گييييج مي

  دوه گاوميش هميشه پشت سرم مي
  ياد شه بارون مي شب كه مي:  خونه مي
...  

  لرزم و خونه و من مي گاوميش فقط مي
  افتم رو زمين و خنده من مي وقتي مي

  زنم دست و پا مي
  

  زنه م ميا گاوميش ليس
  خونه هام مي گاوميش تو گوش

  ديگهيه بار 
  ديگه يه بار

  
  كنم بعدش من غش مي

  خنده كنم بازم مي م غش ميا يوقت
  خنده هميشه مي

  خنده مي
  گاوميش

  خنده مي
  گاوميش
  گاوميش

. . .  
  

  بيست و شش و دويست
  

  تاكسي
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  شود و مردي سوار مي
  خواهد باران ببارد مي

  ت يك لحظها شوي و نگاه رد مي
  خم شده روي ديوار كند روي مرد مكث مي
  شوي و تا ماشين ده، ده، ده قدم ديگر رد مي

  ست كني فردا هم يك روز تكراري و فكر مي
  .ي تلخ و سردرد خوري و قهوه كه در آن بوق مي
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 انديشه
  دبير بخش حميد پرنيان

  

  عصر پسر خيابان ولي

  شاهد
مارس امسال دو اتفاق  18در روز . به دست آوردها را  توان آن هايي نهفته است كه در ميان هزاران جلد كتاب نمي در رويدادهاي روزمره بينش

در ايران پسري . برانگيز بود تاملاي متفاوت  حجاب زنان افتاد كه هر كدام در متن جامعه ي شبيه به هم در دو نقطه جهان در قبال مساله
له و تعرض نيروهاي  باتوم به دست جواني روسري به سر با شعار مرگ بر مرد ساالري به سمت ميدان ولي عصر آمد و خود را در معرض حم

  .1جمهوري اسالمي قرار داد و در اسلو زني از فعاالن حقوق زنان به شكلي نمايشي حجاب خود را سوزاند
استفاده مي كنيم اما سارا عظمه » پسر خيابان ولي عصر«نام پسر خيابان ولي عصر براي ما مشخص نيست و براي اشاره به او از نام        

سارا عظمه موجب شد . اين دو مورد هر كدام به نحوي خشم تندروان ديني را بر انگيختند. شناسيم مين را كه فعالي سياسي است، راسموس
با ناسزا و پرتاب كردن برف به سمت او آتش خشم خود  ،خشمگين كه از سوزانده شدن نماد ديني خود نگران بودند ي عده اي از زنان محجبه
كردند آزادي براي سوزاندن نمادها فقط مختص پرچم و  اين زنان گمان مي. هاشان نيز نمايان بود به نمايش بگذارندرا كه در اخم صورت 

كه وجه قانوني براي  هاي جمهوري اسالمي بدون آن در ايران باتوم به دست. هاي سكوالر است و نبايد عوض آن را دريافت كنند صورتك
ي بازي اعتراض و  هر دو اين تندروان ديني قاعده. حرمتي قرار دادند ، او را مورد بيدر كار باشد» پسر خيابان ولي عصر«هتك و حمله به 

ها را مجاز به سوزاندن پرچم و صورتك  تندروان محجبه در اسلو فراموش كردند كه همين آزادي كه آن. سركوب خود را نقض كردند
گرايان به رهبري فكري طارق  در فرانسه جنبش اسالم اين كهجالب . ها را بسوزاند آندهد نماد  كند به سارا نيز اجازه مي كشورهاي ديگر مي

مشخص شد كه حجاب  عمالاما . رمضان در پي اثبات اين است كه حجاب يك نماد ديني نيست و از قلمرو قانون الئيسيته فرانسه مستثناست
) سوازندن و غيره پاره كردن( ورد رفتارهاي نامقدس توان آن را م ه نمينمادهاي قدسي بر آن جاري است ك ي نيز يك نماد است و قانون همه

 ،براي سارا و كساني كه به كار او انديشيده بودند ااين اتفاق مسلم. تندروان در اسلو در مواضع باال، عمل و گفتار خود را نقض كردند. قرار داد
پسر خيابان «اما . آميزي تندوران ديني را آشكار ساخت به اجرا در آورد و تناقض نكته اين بود كه اين تناقض را سارا عمال. قابل پيش بيني بود

نه شعار مرگ بر مردساالري را  ،هاي جمهوري اسالمي نمايش داد؛ در قانون هايي ديگر را در رفتار باتوم به دست نيز تناقض» ولي عصر
» پسر خيابان ولي عصر«شود عمل  چه موجب مي آن. ر كردن مردان راتوان به صراحت مستوجب توبيخ و تعقيب دانست و نه روسري به س مي

پسر خيابان ولي «. گذاري به كار رفته است وهن به نمادهاي اسالمي محسوب شود طنزي است كه در رفتار او عليه وضعيت مبهم قانون
او با اين نوع . است  ا به شكلي طنز گونه به كار بردهنمادي كه به ادعاي تندروان اسالمي نه يك نماد بلكه يك ابزار براي امنيت است ر» عصر

حجاب نه يك . توان آن با آن شوخي كرد است كه اين نيز نه يك ابزار بلكه يك امر قدسي و يك نماد قدسي است كه نمي  استفاده نشان داده
. پژوهي است تعاريف از امر قدسي در دين بلكه يك نماد قدسي است كه تابع همان) اند كه اين تندروان اسالمي مدعي چنان(امر معقول

ها او را مورد  باتوم به دست. شود اين تناقض روشن مي» پسر خيابان ولي عصر«شود كه در عمل  بنابراين بين سخن و رفتار تناقضي آشكار مي
  .دهند هتاكي قرار مي

عملي  ،شود گذاري جرم تلقي مي قانون آنچه به عرف. بداندشناسي است كه اين نحوه رفتار را در مورد يك مجرم قابل توصيه  كدام جرم     
پسر « ي مواخذهكه در هنگام را اين اضافه هيجاني  .شود مي ي مواخذهاست كه نفعي همگاني را نقض كرده باشد كه بدون چنين هيجاني تنها 

 ،چيزي بيشتر از نقض قانون روي داده است كهاين توان گذاشت جز  به حساب كدام منطق قضايي مي ،به كار رفته است» خيابان ولي عصر

                                                
1
  :ھای پسر مورد اشاره را در اينجا ببينيد عکس.  

pghttp://news.yahoo.com/nphotos/slideshow/photo//090308/ids_photos_wl/r1761612553.j/  
  :فيلم سوزاندن حجاب در اسلو را در اينجا ببينيد

Xht4-http://www.youtube.com/watch?v=WV0iS8  
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  .چيزي شبيه به تجاوز به ناموس بايد روي داده باشد
بينش بنيادگرايانه در . كند ي دنياي بنيادگرايان و تندروان ديني را آشكار مي ي زيسته در اين دو رويداد امور مشترك بسياري است كه درونه

اين رويداد بستگي به . سازد هايي را فراهم مي براي زيست او مضيقه اها تدريج زد و اين تناقضسا هاي خود را آشكار مي زيست مدرن تناقض
را  موثرهاي ساده اما  توانند اين كنش جنيش كوييرها، زنان حقوق بشر و غيره هر يك مي. بخش دارد هاي رهايي ش فعاالن سياسي در جنشكن

  . دهد هاي نظري و عملي جدي قرار مي كه بنيادگرايي و تندوران ديني را در مضيقهبياموزند » پسر خيابان ولي عصر«از سارا عظمه و 
چه آمده است اما تنها » پسر خيابان ولي عصر«داند بر سر  ش تهديد به سوزانده شدن و مرگ شد و كسي از ما نميا سارا پس از اقدام     

ها را نداريم دست كم  اگرشجاعت آن. تواند فراهم سازد بخش مي هاييهاي ر شجاعت اين افراد است كه سرنوشت ديگري براي تاريخ جنبش
  .2مان باشيم ها به ديگران در رسانه هاي ي رساندن صداي آن بيشتر در انديشه
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معنايی که کنش او توليد کرده سخن به ميان  توانستيم در مورد در اختيار نيست بيشتر می» پسر خيابان ولی عصر«در اينجا چون اط"عات دقيقی در مورد شخص .  

  .اش ی زندگی و تجربيات زندگی ی کنش او بر حسب تاريخچه آورريم تا تحليل معنای دورنه

است که آن را  »پسر خيابان ولی عصر«ھای دورن جمھوری اس"می از اقدام  ای تندرو ی مضحکی برای ما به نظر آيد، تفسير رسانه تواند نکته ی جالب ديگر که می نکته
در مورد اين استراتژی خنثاسازی يک مبارزه بايد بيشتر تامل کرد، اما برای ما در . اند ھای تبليغاتی اص"ح طلبان معرفی کرده و به آن حمله کرده در جھت سياست

 .نمايی و اعتراض را از مردن بگيريم تناقضايران اين روش ھا آشناست؛ اين که چگونه رويداد ھای را لوث کنيم و بر اساس اين رويه انرژی مخرب يک 
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  گو گفت
  حميد پرنيان

  

 يجنس يهوموفوبيا، فاشيسم، و آزاد

 يكالنتر ييد پرنيان با عبدحم يگو گفت

 
در  يجنس يسركوب جنبش آزاد يتاريخ يايد با بررس كوشيده »...ما در كشورمان همجنسگرا نداريم «تان با عنوان  لهـ در مقا پرنيان دحمي

ذهنيت و «نويسيد  جا مي در همان. فاشيسم برسيد يچيست يشد ــ  به واكاو يحكومت فاشيست يبرا يگاه وايمار ــ كه پرورش يجمهور
توان مشاهده كرد كه معطوف به نقش زن، مادر، خانواده، ناموس،  مي يا آن نوع اخالقيات جنسي را به بهترين وجه در يفاشيست ي روحيه

مخالفان  ي در كنار سركوب وحشيانه ،يچرا يك حكومت فاشيست. ».و كاهش ِ قدرت مردانه باشد يخواه ، همجنس)ها و آرايش پوشش(» مـُد«
هست كه موجب وحشت  يو جنسيت يقالب جنس- غالب و نا- نا يها در ايده ييززند؟ چه چ جامعه مي يِخود، دست به كنترلِ شديد جنس

 شود؟ حاكمان فاشيست مي

. رشد جنبش فاشيسم در آلمان باشد يگاه، بستر طبيع گاه فاشيسم نبود، اگر منظورتان از پرورش وايمار پرورش يـ جمهور يكالنتر يعبد
 يدادن به رشد و رونق هنرها بودن و دولت ضعيف داشتن و اجازه ردند، به دليل ليبرالك يم يوايمار را دشمن خود ارزياب يها جمهور فاشيست
 يوايمار جمهور يگذار نظام مقدس، جمهور به زبان بنيان. اند گذاشته» اباحه گري«ش را ا همان كه در كشور ما اسم دكادنت،و  يزيرزمين

 يبه مزاح، تمام كسان. است كه از قرآن گرفته شده يو فقه اسالم يمهم تئولوژ زمين از مباحث يدانيد كه فسـاد رو يالبد م!  بود» مفسـده«
آن دوره، مثال مارلن ديتريش در  ياكسپرسيونيست يها فيلم يها»فم فاتال«كردند، يا  يوايمار كار م يجمهور يزمينزير يها كه در كاباره

شان قطع  بايد دست يا پاي يهمجنسگراها، همه طبق مقررات اسالم برشت و كورت وايل،» سه پولي ياپرا«، يا بازيگران »آبي ي فرشته«
دانيد كه  يم! شدند كه ديگر خيال همه راحت شود يبه آتش كشيده م» شهر نو«شايد هم  به كل، مثل  يا. شدند يشد، يا به دار آويخته م يم

محيط . آوانگارد بود يهنرها يطالي ي به واقع، دوره .انواع مدرنيسم در هنرها يشكوفاي يفراهم كرد برا يوايمار محيط مساعد يجمهور
 .ها در اين زمينه يگر و تجربه يجنس ي انواع رفتار دگرباشانه يهم بود برا يمساعد

مشابه،  يها، رفتارها خواستم توجه را به شباهت يم. نبود) به قول شما(فاشيسم  يچيست يآن مقاله، قصد من به طور اخص واكاو در
 يا توانيم تا اندازه يم ،يتاريخ يها با توجه به اين شباهت. مشابه جلب كنم يها مشابه و خشونت ياخالق يها مشابه، ادراك يها يكاو روان

ها مختص فاشيسم  البته اين نوع خشونت. تر درك كنيم ها را، به داليل خشونت عليه همجنسگرايان، يا زنان، يا ساير اقليت ا،وضعيت خودمان ر
؛ در جوامع )خدايي تر اديان تك بيش(شود  يشود؛ در اديان ديده م يمردساالر يا پدرساالر كمابيش ديده م يها فرهنگ ي نيست، در همه

پورنوگرافيك را در نظر  يها فرهنگ آيد، مثالً آن بخش از خرده يمدرن و ظاهراً ليبرال هم به چشم م يها محيط درشود؛ حتا  يديده م يعشيرت
چه  البته فاشيسم آن يول. پردازد يم يتصوير يها شكنجه، تجاوز، و ضرب و جرح زنان به توليد روايت ،ينت فيزيكبگيريد كه بر محور خشو

ما است و  يروابط جنس ي همه يخواهم وارد اين بحث بشوم كه سادومازوخيسم تا چه اندازه ذات يمن االن نم! (جا دارد خوبان همه دارند را يك 
گرا ــ موراليست  اخالق يمن آدم. كردن و به اطاعت واداشتن، دخالت دارد تا كجا تخيل مربوط به قدرت، تسليم، ابژه ترين روابط حتا در عاشقانه

 .)  من  جاذبه داشته ياست كه برا ياز متفكران يدوساد يك يركما. متعارف ــ نيستم به تعبير

روابط بر اساس  كردن يمراتب ش قدرت مردانه، ميليتاريسم، سلسلهكي: چه خوبان همه دارند را يك جا دارد كه گفتم فاشيسم آن طور همان
تقديس  ،يزناشوهر و زن، تقديس خانواده ي تقديس نقش مادرانه ،يطلب منزه ،يدين يگراي تمكين به باالدست و اطاعت از رهبر، اخالق

يا » روح را تلطيف كنند«كه قرار نيست  يرهايهن(هستند » منحط«يا » دكادنت«كه به اصطالح  يو سركوب هنرهاي يارشاد فرهنگ ،يباكرگ
 . و البته هوموفوبيا ،يستيز كمونيست ،يو يهودستيز ي، نژادگراي)كده و سيرك و عشرت يا ، هنر كاباره»تر سازند اش نزديك انسان را به خالق«

 يها و انگيزه» حكومت فاشيستي«خص از تان  به طور ا فاشيسم ناقص است، اما چون شما در سوآل يكاو فاشيسم بدون روان يشناس جامعه
» پوپوليست« يهاي حكومت ،يفاشيست يها كنم؛ هرچند بايد در نظر داشت حكومت ياز همين زاويه م يا ايد، اشاره پرسيده» حاكمان فاشيست«

؛ به )شده هستند»دكالسه«قه يا شدگان، عناصر بريده از طب اين بسيج ،يماركسيست يدر تئور(شده تكيه دارند  بسيج ي هستند و بر خلق و توده
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متعارف  يها يو پنهان وجود دارد كه اين نوع دولت را از ديكتاتور ينامرئ يتبان يشوندگان نوع حكومت از يميان حاكمان و خيل بزرگ ،يعبارت
جامعه حركت دارد و  يها رياناست كه در ش يحاكمان نبايد ديد؛ اين چيز يرا به عنوان ايدئولوژ آن است كه فقط آن ظورممن. كند يمتمايز م
 .كند يخودش را مرتب بازتوليد م يسم يها گلبول
وجود داشته باشد، نه تنها  يتنوع و دگرباش يبرا يزياد يقرار نيست جا. خواهد و اطاعت را تام يپارچه م جامعه را يك ،يحكومت فاشيست يك

به اين قانع نيست كه بر رأس هرم قدرت باشد و  يحكومت فاشيست. يتماعمربوط به رفتار اج يها كه در اكثر زمينه بل يجنس يها در گرايش
دو سه رژيم . از نو را قالب بريزد يو عالم يكند و آدم يخواهد انقالب فرهنگ يم. پارچه عوض كند خواهد فرهنگ جامعه را يك يم. دحكم بران

حدس  ،يو طرز فكر را بريزيد به قالب يك تئوكراس ياگر همان ايدئولوژ نبودند، اما يدين يها نظام) ايتاليا، آلمان، ژاپن(فاشيست قرن بيستم 
جرم من . كند يهم پيدا م ،يو شايد آخرالزمان ،يو آنجهان يمتافيزيك ي يك جنبه يابعاد آن ايدئولوژ ي همه! آيد ياز آب در م يمعجونبزنيد چه 

در . كند يزمين و خلقت خدا را آلوده م ي همه. كند يپيدا م يدهم خويشاون» معصيت«نيست، با  يدگرباش فقط جرم حقوق يملحد و شما
مسأله . در بهشت و دوزخ يگاه متهم و قاض كنند با جاي يقضاوت و عدالت، مفاهيم پاداش و جزا ارتباط پيدا م ي مسألهدر  ،يحقوق يتئور
كند  يدر اخالقيات متعارف، فرق م» مفسد«!  بخريد يخودتان عذاب ابد يبرا يخالف حكم االه يخواهيد با رأي يبردار نيست، شما نم يشوخ
نجس و ناطاهر سرشته شده باشد، بايد  ياش چيز داشته باشد، ناپاك باشد، در خميره يهرچه ناخالص. يسياس يدر فقه و تئولوژ» مفسد«با 

مثل انقالب . يد از اين مفاسد تطهير شودجامعه با ي هوموسكسوئل؛ بدنه ،يزن آزاد، كمونيست، روسپ ،ييهود. تطهير شود يا از ميان برود
تان را پااليش بدهند،  خواهند روح يم. گويند مكان تزكيه يها م خود نيست به زندان يب. دارد مداوممداوم، بدن جامعه و امت احتياج به غسل 

 ! شان بيامرزاد خداي

، »دشمن«، »رهبر معظم«، »نظام مقدس«، »فحشا«، »ارشاد«، »ايثار«، »بسيج«چون  يبايد هميشه از خودمان بپرسيم مفاهيم ما
كدام روابط قدرت را . دارند ييك جامعه حقيقتاً چه كاركرد يها در فرهنگ سياس و نظاير اين» مستضعفان«، »هميشه در صحنه«، »استشهاد«

طور كه ما  اين تركيب، همان. م سياستپرورانند؟ اسالم هم دين است ه يرا در جامعه م يهاي»سوژه«ها يا  ذهنيت ركنند؟ چه جو يبازتوليد م
 .جا دارد خوبان همه دارند را يك چه  ايم، آن سال شاهدش بوده يدر اين س
تجاوز است، به  ياز منكر ايدئولوژ يامر به معروف و نه. يهم زور برهنه و هم تجاوز ذهن. خصلت تجاوز به عنف را دارد يفاشيست سياست

حكومت است كه . به شخصيت و حريم شما ،يعموم ي تجاوز به ذهنيت شما، به رفتار شما در عرصه: دباش يكه سياست دولت يويژه در جاي
به ارشاد نياز دارد؟ هنرمندان جامعه؟ نويسندگان  يچه كس. تجاوز است يارشاد ايدئولوژ. كند ييا خير و شر را تعريف م دشما نيك و ب يبرا

اين مجموعه باشد؟  ي داند كه قيم همه يخود را صاحب اختيار و صالحيت م يان؟ چه مرجعجامعه؟ زن يفكران و سرامدان فكر جامعه؟ روشن
يا تسليمه نسرين يا نجيب  يقتل سلمان رشد. يقتل، به همين سادگ يارشاد يعن. يهنرستيز ،يستيز ، خالقيتيفكرستيز روشن ييعن» ارشاد«

 . محفوظ

 يحركت دست و پا و بدن شما، تجاوز به جغرافيا يباشد؛ تجاوز به آزاد ياست حكومتجا كه سي تجاوز است، به ويژه آن يايدئولوژ »حجاب«
شما؛ كنترل پوشش و آرايش، مد، طرح لباس، رنگ لب و گونه و  ي ذهني يشود تجاوز به جغرافياي يحضور شما در جهان، كه نهايتاً م يفيزيك

شود؟ ارشاد، عفت،  يها وارونه م واژه يبينيد چطور معان يم. شلوار شما ي چهجوراب و آستين و پا ي رنگ كفش و كاله و اندازه ،پشت چشم شما
 عمل تجاوز؟  يبرا يديگر يها شوند به نام يچطور تبديل م. . . عصمت، عورت، ناموس 

بپنداريم ــ و با خودمان، شان »نورمال« يكنيم ــ يعن يگيريم اين تجاوزها را بپذيريم و باطن يشدن، ما به تدريج ياد م شدت تكرار و روزمره از
حتا گاه بترسيم و . به نسل ديگر منتقل سازيم يحمل كنيم و از نسل را ينامرئ يها متحرك با ميله يها در ذهن و روح خودمان، اين زندان

و وحشت  يحساس برهنگا يكه با برداشتن روسر يا بترسيم، مثل محجبه يو بار بند ياز ب. اين بندها پاره شود يواهمه داشته باشيم اگر زمان
هميشه  يحكومت فاشيست. شدن سرپرست يشدن و ب اند؛ ترس از يتيم گذاشته» گريز از آزادي«اش را  كه اسم يهمان چيز. كند يو شـرم م

 ).كند  infantilizeما را (شود ما را طفل نگهدارد  يكند و گاه موفق هم م يم يما نقش پدر را باز يبرا

را تعريف  ياهداف جنبش دگرباش جنس يتواند به درست است كه مي ي، درست همان مفهوم)همجنسگراستيزي(ا ـ هوموفوبي پرنيان حميد
ها و باورها  است از انگيزه يفرد دارد؛ فرد، تقاطع يشناس و ايدئولوژيك داشته باشد، ريشه در جامعه يتر از آن كه رنگ دين هوموفوبيا، بيش. كند

بسيار مردانه  يا در بين زنان دگرجنسگرا و مردان و زنان همجنسگرا، ايده يياد داده است كه هوموفوبيا، حت تجربه به من. جامعه يها و ارزش
اش حفاظت كند، دقيقا مانند  بودنِ اجتماعي يكند تا از مرزها جريان پيدا مي ييك مرد قالب يرفتار هوموفوبيك، كه در غالب موارد از سو. است



  و روشن دست و                                                                                                                               و یکپنجاه    ی شماره  –  39  

پرسش من . آن يتر كردن مرزها و هر چه سفت ،يجنس يِارزش يها و پايگان يبودن امورجنس طبيعي ي يدها ي تشديدكننده وكساست؛يك د
 يجنس يآن كه به آزاد يتوان، ب قرار بگيرد؟ آيا مي يمعترضين سياس يها گروه ي تواند دشمن مشترك همه اين است كه آيا هوموفوبيا نمي

 رسيد؟) سياسي( يبعد تك يدست يابيم، به آزاد

در . آيد يها و باورها از دين م از اين ارزش ياما بخش. جامعه يها است از باورها و ارزش يگوييد كه فرد تقاطع يـ درست م يكالنتر يعبد
 يا اگر جامعه. كند يفرهنگ را تعريف نم يگاه تمام از فرهنگ است، گرچه هيچ يآيد و دين بخش مهم يها م فرهنگ حقيقت از فرهنگ يا خرده

 يپذير شدن يا اجتماع يبه آن فرايند اجتماع يشناس كه ما در جامعه يچيز وقت آن سكوالر نشده باشد، آن يخودش خيل فرهنگر هنوز د
 يكند در جامعه به طرز بهنجار به تعامل بپردازد ــ اين فرايند به ميزان زياد يكه آدم را آماده م يــ آن چيز) socialization(گوييم  يم

اش، و روابط  يو اجتماع ياش، روابط فرد آيد كه زبان روزمره يبار م يدر محيط يآدم از كودك. پذيرد يم تحقق ييندر بستر فرهنگ د
 .اند شكل داده يدين يها اش را مفاهيم و ارزش قدرت
ستيزانه هم از ميان  ت زنقصد من از گفتن اين نكته اين نيست كه برسانم با سكوالريسم بيشتر، الزاماً تبعيضات هوموفوبيك يا تبعيضا البته
و ايدئولوژيك داشته باشد، ريشه  يتر از آن كه رنگ دين هوموفوبيا، بيش«گوييد،  يكه م يكنم منظور شما هم همين باشد وقت يفكر م. رود يم
مثل  يشايد تبعيضات. د كنيمقلمدا ياز تسلط فرهنگ دين يبله، ما نبايد هوموفوبيا و تعصبات مشابه را منحصراً ناش» .فرد دارد يشناس جامعه رد

 يو هوموفوبيا، بدون شك در جوامع غيردين ،يستيز زن ،ينژادپرست. تر گسترده يتر به دين مربوط باشد تا فرهنگ به معن بيش يستيز يبهاي
 . اند هم با شدت و سماجت دوام آورده كوالروس

 يخيل ي دربرگيرنده يسياس يخوب، آزاد» رسيد؟) سياسي( يبعد تك ياددست يابيم، به آز يجنس يكه به آزاد آن يتوان، ب آيا مي«پرسيد،  يم
از حقوق  يا شايد بشود به پاره ،يدست كم از نظر حقوق). پلوراليسم، تولرانس، رواداري ،يدموكراس(نيست  يبعد قدرها هم تك چيزهاست و آن

. گذار قانون يو خصلت دولت و نهادها ،يجنبش اعتراض ي دامنه جامعه، توان و يفرهنگ يها دارد به حساسيت يبستگ. زودتر رسيد ازاتو امتي
جنوب تحميل  يها از اياالت يدولت فدرال بود كه بر برخ ياز سو ينژاد ازيقوانين ضدجداس ي، اجرا1960 يها در اياالت متحده، در سال

 ي در روسيه. ها قبل از آن ملغا شده بود كه مدت يدار هبرد. تر بود يتر و مترق پيشرفته يايالت يدولت فدرال از مردم و فرهنگ محل يشد، يعن
 يدر آمريكا، حق رأ. پشت سرش باشد يبزرگ يكه جنبش خلق تزار صورت گرفت بدون آن ياز سو) زمين يدار برده( يدار لغو سرف ،يتزار
 . زمان به دست نيامدند سابق، همه هم نيانپوستان، يا زندا زنان، سياه يبرا

. تر عقب يها جلوترند و برخ ايالت يرود، بعض يآمريكا به يكسان جلو نم يها ايالت ي حق ازدواج همجنسگرايان در همه يه برااآلن مبارز همين
و فاقد محتوا  يبعد يك ياعتراض يها ساير جنبش يكه حقوق همجنسگرايان تمام و كمال بدست نيايد، دستاوردها يشود گفت تا زمان ينم

ديگر است، من به  يها يآزاد ي همه يزيربنا يجنس يبرسيم كه طبق آن آزاد  يا اگر شما مايل هستيد به نظريه ،يسطح نظر دراما .  است
دارم به فرويد، به رايش، به ماركوزه، به نورمن براون (اش آسان نباشد  كردن رسد تئوريزه يام و به نظرم م اين شكل تا حاال به آن فكر نكرده

 يشناس يا حتا انسان يكاو روان ي عام در حيطه يكنيم بلكه دنبال يك تئور يبه عنوان حق نگاه نم يجنس يآزادما به  جا ينا). كنم يفكر م
 يروان يبلكه به عنوان يك فوبيا ،يهوموفوبيا، نه به عنوان سياست دولت. ام من زياد به اين مسأله در سطح تئوريك فكر نكرده. هستيم يفلسف
يك « ،يپازولين» سالو«برگمان، » تخم مار« ،يبرتولوچ» كونفورميست«ر ادبيات و سينما و تئاتر ترسيم كرد، مثال تر بتوان د را شايد به يو روح

. ، و فيلم ولكر شلوندورف بر اساس همان رمانThe Handmaid's Tale اتوره اسكوال؛ يا آن رمان مارگارت اَتوود» روز بخصوص
 !كند يرا پر م تاقادبيات مربوط به اين موضوع يك ا

شما با . ايد نگاه كرده يشناخت جامعه يكرد با روي يا خاورميانه يِ، به همجنسگراي»روند ها به بهشت مي لوطي ي همه«در ـ  پرنيان حميد
 ،يآباد گير خانم افسانه نجم و با اشاره به پژوهش چشم ،ياسالم يدر خاورميانه و كشورها يهمجنسگراي ي وضعيت پستوزده ي شايسته يبررس

پستو . »باشد يحفظ سلسله مراتب قدرت و انواع روابط فاعل و مفعول يبرا يهزار پستو شايد تقيه راه بهتر ي در جامعه«ايد  گرفته تيجهچنين ن
زمان بازتوليدگر  آورد اما هم فراهم مي) جنسي ي و مردانه يغالب/قالبي يها ايده يچنين برا و هم(فرد مفعول و فاعل  يبرا يگرچه امنيت

 يآيا هيچ سازش. شود مي ياجتماع يها خويش بازداشته شده است و متحمل انواع آسيب يكه در آن فرد دگرباش از حقوق مدن است يفتمانگ
را خشنود  يا خاورميانه يِدگرباش جنس ،يپستوي يِبينيد؟ آيا هويت اجتماع مي يدگرباشان جنس ياجتماع يِو هست يدين يها بين حكومت

 .پستو بپردازيم ينزديك شويم و به ارزياب يايران يجنبش دگرباش جنس يبرا يسياس يكارها خواهم به راه مي ؟بس است يو يسازد و برا مي
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 يمن، جوامع اسالم ي به عقيده. من هم مثل شما مدافع تقيه و تداوم پستو در جوامع بسته نيستم. گوييد يـ شما درست م يكالنتر يعبد
و  يگروه ي اين كار احتياج به مبارزه. را نهادينه كنند يمدن يها يتوسط قوانين، آزاد يو علن يتثبيت حقوق ينهم بايد از همان مسير غرب، يع

 . گسترده دارد يده و سازمان ،يتخصص حقوق ،يعلن يصنف

ليبرال بدبين هستند و آن فورمال در جوامع  يها، به شدت به نظام حقوق مد روز در دانشگاه يها كه تحث تأثير نظريه يفكران هستند روشن اما
را به نفع زنان يا همجنسگرايان به ثبت برسانيد، باز هم در متن جامعه و فرهنگ و  يفكران معتقدند حتا اگر قانون اين روشن. گيرند ينم يرا جد

 يش پايانا رگز برايقدرت است كه ه يكند و اساساً اين يك باز يو تبعيض ادامه پيدا م يكش حق) يا ميكرو(سنت، در سطح سياست خرد 
همان پستوها،   يدر همان سطح خرد و ميكرو، در هزارتوها ،يشود كرد اين است كه برحسب موقعيت محل يكه م يتنها كار. متصور نيست

را » قدرت«جامعه ندارد؛  يو نظام حقوق يبه قدرت دولت يكار) »بازي«يا (اين نوع مبارزه . قدرت بگيريم يرا در باز تالش كنيم كه دست باال
خودمان را  ي اين نظريه، ما به عنوان فرد حتا اختيار سوبژكتيويته يدر شكل افراط. بيند يخواب م در همه جا و همه چيز، در زبان و خانه و رخت

تعريف  ما را يها است كه برحسب موقعيت، سوبژكتيويته» قدرت«كه اين خود  قدرت اعمال اراده كنيم، بل يدر باز هيمهم نداريم كه بخوا
 . بازيم يبريم، گاه م يرا م يهژمون بندد، و ما باالخره گاه بازيِ يها را م كوچه يگذارد و بعض يها را باز م راه يكند، بعض يم

آيد سال  ييادم م. مدرن بپرسيم بايد از دوستان پست. مثل ايران به چه صورت خواهد بود يدر كشور يا چنين مبارزه يدانم شكل عمل ينم
پيشنهاد كرد كه  يدر يك سخنران) ش هستما كه من از مشتريان پرو پا قرص وبالگ( يكامور ينازل ،ير يك كنفرانس مطالعات ايرانگذشته د

 يبهره بگيرند كه در عمل تبديل شود به امكان سكس آزاد و تشف يتوانند از همين صيغه طور يها م از نهاد صيغه، زن شكايتهمه  اين يبه جا
! كند، نه از شهر قم يا مشهد يرا از محيط آكادميك تورونتو صادر م ها ياين تئور يالبته نازل. چند نمونه و مثال هم داشت. ها زن يكامل برا

شويد و  يقدرت م يشاخ به شاخ، نرم نرمك وارد باز ي مبارزه يگذارد، شما به جا يشما م ييك تابو را پيش پا دساالرهربار كه فرهنگ مر
 . كنيد به عكس خود يتبديل م گيريد و يهمان را م

 يكند و شما يواشك يطرف م ش را آنا كه آق معلم عبوس روي يپست مدرن، يا شيطنت سر كالس وقت ي دانم اين تقيه است، يا مبارزه ينم
 يساالران رو دينقاعدتاً در همان پستوها و زير دماغ » مبارزه«برداشت من اين است كه اين نوع  يول! شيدك يدفتر م يكاريكاتورش را تو

. وجود نداشته يپستوي. بوده، نه تابو» نورمال«معتقد است تا قبل از ورود تجدد و مدرنيته به ايران، اين چيزها نورم و  يآباد نجمافسانه . دهد يم
به ! رفتند يبه جهنم نماهل لواط الزاماً . هم نداشته است ينداشته، مجازات شديد يشده بوده است و قبح و پذيرفته يهومواروتيك عاد يفضا
به  يمدرنيته بكنيم كه با خودش هوموفوبيا را، و نگاه مرد اروپاي ي ها را بر سر اسالم بشكنيم، بايد سرزنش را متوجه كوزه كاسهكه  آن يجا
. زده فروكرده است و غربمتجدد  يما مردها ي خميره يتراش، تو ها را، به كشور ما وارد كرده، و به همراه فكل و كراوات و ادوكلن و ريش زن

ناجورم و آنورمال؛  ي طبق اين ديد بايد نتيجه گرفت كه اين، من ِ هتروسكسوآل هستم كه وصله! بر سر مدرنيته بشكنيد اها ر كوزه كاسه
حتا اين نسخه از  كنيد يدقت م! (سيما بچگان خوش و البته بهشت هم پر از غلمان و غالم. دگرباشان است ي خانه يبه طور طبيع يفرهنگ بوم

خانم  يها من اما نوشته !)يباز اش را نگذاريد بچه اسم! گذارد يكنار م يها را زيرسبيل مردانه است و لزبين يهم مختصر يبوم ِ يدگرباش
تيزهوش  يارد، خيلد يا ، او ذهن تئوريك پيشرفته)و البته آقايان آكادميك ايراني( يآكادميك ايران يها در ميان خانم. را دوست دارم يآباد نجم
 . است

گذاشته  يمدن يها آزادي يبرا يحكومت است، و هر جا مانع/پدر يها به درخواست يدانشجويان عمال واكنش يها ـ خواسته پرنيان حميد
ر مرگ ب"دانشجويان دستگيرشده،  يكنند؛ دفن چند شهيد در دانشگاه، آزاد يابند و اعتراض مي جا حضور مي شود دانشجويان همان مي

كه نه  – يو حضور اجتماع يارث و تحصيالت و حقوق كار يها در زمينه يقانون يبه همين وضع دچارند؛ برابر ابيشزنان هم كم. "ديكتاتور
 يآورتر دارند؛ نه تنها چنين چيز ياس يخارج از كشور حكايت يها اپوزيسيون. هم شده است يزداي يجنس ياست كه حت يتنها سراسر غيرجنس

بينيم  را نمي يهيچ جنبش. ريزند مي "مرد ايراني" ي نرينه/دانند، بل كه آب بر آسياب تصوير قهرمانانه نمي بهمطال ي بينند و شايسته يرا هرگز نم
 يآيا حكومت دموكراتيك ايران. است يشود و همين كاف خالصه مي يسياس يتنها و تنها در آزاد يآزاد يرا مطالبه كند، گوي يجنس يكه آزاد
كنم  شود؟ من فكر مي افراد دانسته و محترم شمرده مي يحقوق جنس ،يرا دارد؟ آيا در آن حكومت ايران يجنس يآزاد ي بروشدن با ايدهتوان رو

 يچه تصور ما از حكومت آينده، تصور تر داشته باشيم ــ چنان تر و دموكرات كامل يا توانيم دموكراسي مي ،يبا حمايت از جنبش دگرباش جنس
 .باشددموكراتيك 

در  يفرهنگ يها و هنجارها كنيد ــ تغيير ارزش ياشاره م يترين مسايل در روابط اجتماع از غامض يـ شما داريد به يك يكالنتر يدبع
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در اين مسير  يهاي در تاريخ راديكاليسم مدرن، تجربه. ترين جوامع هم هنوز مسأله ساز است كه حتا در پيشرفته يــ  چيز يروابط جنس
و  ها ياواخر قرن نوزدهم كه هيپ يروس يانقالب يها از زمان انقالب كبير فرانسه، يا از زمان ژرژ ساند مثالً، يا نيهيليست مك ، دستايم داشته
گرينيچ ويلج شهر نيويورك،  ي در اوايل قرن بيستم در محله) همسر جان ريد(مثل لوئيز برايانت  يكسان يها آن دوره بودند، يا تجربه يپانكها
 . در آمريكا و اروپا 1960 يها در راديكاليسم سال يجنس يآزاد يها ربهنواع تجيا ا

اند كه  بوده يتلخ وشيرين يها ها همه تجربه اين. قرابت داشته است يجامعه، با انقالب جنس يراديكاليسم چپ هميشه مفهوم انقالب و رهاي در
 يبايد گذر كنيد به سمت آگاه ياست كه از نهاد اجتماع يا اين مرحله. ه استو پراتيك محدود بود يشان در پيونددادن تئور موفقيت ي درجه
نامه،  اين چيزها را با بخش. ها به درازا بكشد كه شايد نسل ها بل كه تغييرشان نه تنها سال يچيزهاي. ها و روان اجتماع به سمت ارزش ،يتماعاج
را  فكران آن يا روشن يسياس ينيست كه نيروها يچيز. هم نيست» رج از كشوراپوزيسيون خا«كار  ،شود عوض كرد ينم ،يدولت» پاليسي«با 

ها،  ها به تدريج رسوب كند، در اثر معاشرت انسان يزيست ي اين تحوالت بايد در تجربه. و نسخه بپيچند و بعد تحوالت جا بيفتد دتجويز كنن
از راه هنر، رمان، سينما،  ،يزمان؛ از راه توليدات فرهنگ يبه مرور و ط ها، يو فداكار ها يعاشق ها، يدوست ،يچندفرهنگ يها نشست و برخاست

بشود، ما بايد  ياجتماع يتا آن زمان كه اين چيزها به تدريج تبديل به آگاه. قهرمان يدگرباش ساق يشعرها مثالًاز راه شعر، 

 . نيست يورد كمدگرباشان دستا يهمين هم برا. ها دفاع كنيم كردن آن از حقوق فورمال و نهادينه
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  خواني الگ وب
  رسول 

 
  

  

  /http://www.cafefasl.blogfa.com: ساعتي در كافه با آريا
پا به عرصه دنياي  85ماه  گذرد؛ وبالگي كه با اولين پست در دينمي» گر عشقوجو جست«زمان زيادي از بسته شدن اجباري وبالگ 

ز براي خوانندگان هاي رمانتيك فليپ و ويكتور هنوداستان ي خاطره. هاي دگرباش گذاشت، در مدت فعاليت خويش، وبالگي فعال بود وبالگ
، وبالگ جديد كه بعد از فيلتر شدن» گر عشقوجو جست«ي وبالگ  ، نويسنده1365متولد ارديبهشت ماه  آريا،... زنده است سابق اين وبالگ

تغيير داد، بعد از آن  »نقال عشق« و» كده گر عشق در آراموجو جست«را ساخت و بعد از آن نام وبالگ خود را به  »گر عشق در راهوجو جست«
  .را باز كرد »اي خسته حساب در كافه يكمي صورت«به داليلي كه خواهد گفت، وبالگ پيشين خود را بست و وبالگ جديدي با عنوان 

  :اي است از آريا به خوانندگان چراغن زير هديهمت

  ... تا از تمام دنيا براي خدايان خبر بياورد ،هاي بالدارشبا كفش ،كرد ها پرواز ميداشت در آسمان مركوري. ها همگي غرق در كار بودندانسان"
زد كه عاشق مردي حرف مي ي مرديرو دربارهايبز ونوسها بود كه داشت با ساعت... ش را پر از شراب كرد و سر كشيدا جام ديونيسوس 

اما ديونيسوس اين اعتقاد ! كشيد چون عشقي ممنوعه را به دوش مي ؛ديگر شده بود؛ ونوس اعتقاد داشت كه اين مرد را بايد خدايان تنبيه كنند
حمايت هم كرده، بايد به آن مرد  المپايان از آن در مجمع خد حتا ،بزرگ اين رابطه را منع نكرده اراسگفت چون ديونيسوس مي .را نداشت

  .كمك كنند
ش قلب معشوق را نشانه ا دانند كه تو جام شراب را به آن مرد دادي و اراس با كمانهمه مي زئوساي پسر : خنديد گفتونوس در حالي كه مي

  !فتار شما خشنود باشدي بزرگ از اين رهراكنم  ايد، فكر نميها كرده شما دوتن ديگر تمامي كمك را به آن! رفت
در همين هنگام ! اراس خود عشق است ...خواهر زئوس قدرت مقابله با اراس را ندارد :رفت گفتديونيسوس در حالي كه در فكر فرو مي

  .مركوري سراسيمه وارد المپ شد
  شود پسر زئوس؟ تو را چه مي: ديونيسوس گفت
هرا معتقد بود كه اين مجازات بدترين مجازات ... ق آن مرد را مجبور به خيانت كردندهراي مادر، معشو يبه رهبر دايانامروز : مركوري گفت

  .است
  ... ديونيسوس و ونوس گريستند... از باالي قصر خود غريد اراس
  ... ولي اراس از هرا كينه به دل داشت. خدايان به حال آن مردك بيچاره گريستند... آري

  "!شقي را بشكندگريند كه كسي دل عا زماني مي خدايان
  ؟ براي ما بگويياز ديونيسوس  شود مي ،ندجالب باش ات يبايد اساطير يونان برا: رسول
. خواندندحكيم مي ديجانوسي ايران او را خردمند كه در ادبيات گذشته كامالديونسيويس خداوند عشق و شراب است و البته، خداوندي : آريا

  .كرد ايفاي نقش مي "المپ " ، در ميان خداياني عشق استكه الهه ونوس اين خداوندگار، در كنار
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را به ياد دارند،  »فليپ و ويكتور«ت داستان ا گر عشق به دنياي مجازي آورده شد؟ هنوز بعضي از خوانندگان وبالگ سابقوجو جست راچ: رسول
  ؟ دهي ميادامه  اين داستان راجنس، هنوز هم  داستان به زبان ساده از عشق پاك دو هم كي

كه تحت عنوان  »فيليپ و ويكتور«گشت؛ داستان  به دنبال يك عشق مي ،آيد ش بر ميا طور كه از نام گر عشق همانوجو جست: آريا
 كنم،را نمايان  خودم روحيات تاكردم  سعي كامالپردازي  البته در داستانشد، بعد از كشف عشق به بايگاني رفت،  گر عشق نوشته ميوجو جست

   .آن روحيه را دوباره بازسازي كنمآمادگي ندارم كه بتونم دوباره قدر  آن رديگ و خوب حاال
  و رفت؟ دكافي باش ي تونست برااگر عشق به آخر خط رسيد؟ چي كم داشت كه نتووجو جستچي شد : رسول
پس شد كسي كه  ،در كار نبوديي وجو جستگشت كه عشق را يافت، پس ديگر گر عشق به دنبال عشق ميوجو جست ،طور كه گفتم همان: آريا

  ! ديگر نقال هم نبود! ش راندندا ي دل، بيرونكده كه از آرام پس از آن ،گويد؛ نقال عشقنقل عشق را مي
رو معرفي  آنيك محيط نيمه تاريك، خودت چه طوري ! گرم و دلپذير ي يك كافه درونيم ور ، با هم ميمييآ حاال از گذشته بيرون مي: رسول
  كني؟ مي
شرط  هب ،شود يها پذيرايي مي گرايشبا همه ،ي افراداز همه ،كه الزم به ذكر است در اين كافه ،گرايان جنس هم يك كافه مخصوص: رياآ

  !باشد احترام به آرا و عقايد همه؛ در اين كافه استعمال دخانيات در حد انواع سيگار و پيپ آزاد مي
  ؟است درست ،توي وبالگ هم نوشتيكه براي معرفي كافه  است اين عنواني: رسول
  .دكافه من باش ي، فكر كردم همين معرفان استبله اين هم: آريا

  ؟ستچي د درگر عشق فاصله داروجو جستبا كافه كه خيلي از  ، آن همتا چي شد كه كافه باز شد؟ دليل برگشت: رسول
ست كه من  كافه جايي .آريا... خودم هستم هميشهجا هم مثل  آنكه  ر،وبالگ ديگ كنستم نباشم، پس شروع كردم با ياتوخوب نمي :آريا

يي افرادي است كه به دنبال يك آرامش نسبي بعد از كار روزانه اكافه محل نوشيدن و گردهمبرم؛ ش لذت مي هميشه از محيط نيمه خصوصي
  .هستند
  ؟ كرديانتخاب  را چي شد اين اسم ،»يكمي صورتحساب در كافه خسته«: رسول
مان  به ذهنچه  م انتخاب شد، تصميم گرفتيم به صورت كامال سوررئال هر آنا نوان كافه در يك شب با يكي از دوستان وبالگ نويسع: آريا
  .دار برسيمي معنا و در نهايت به يك جمله ،آيد را بگوييم مي

  ؟نوشته شدت توي كافه كي ا اولين پست: رسول
نوشته در پنجم  آناما كافه با ... نيستم به من پايبند ا ميدم عشق، زماني كه فهشود كافه مي به قبل از تاسيس اولين پست كافه مربوط: آريا

  .كردبه كار شروع  87آبان ماه 
  ؟ دكافه تاثير داركاري روند  تو درچقدر از زندگي شخصي : رسول
  .نددار من مستقيم با زندگي واقعي يقيقت رابطهو در ح وند،ش نوشته مي ندافتم ميا ياساس اتفاقاتي كه برابر ما هاي  ي پست همه: آريا

  كني؟ روز چه كار مي آنبه هر دليلي به نزديك صفر رسيده،  الگ وب روز ببيني تعداد بازديد كنندگان كاگه ي: رسول
به  ينگاه باشد، نپايي ن ااگر تعدادشنيست، دروغ گفته؛  ويدنويسي مهم هست و هر كس كه بگ داد بازديدكنندگان براي هر وبالگتع: آريا

 .بنويسمتر جذابرا كنم بعدي  ندازم و سعي مي م ميا پست

ن اش يكه برا دگذارن ي كامنت ميانكه بيشتر براي كس ،؟ به اين رسم بين بالگرها آشناييبرايت مهم هستندديگران  هاي چقدر كامنت: رسول
  . دكامنت گذاشته باش

زياد هم بد به نظر ... بالگرهاست ي ، اين يك قانون نانوشته بين تقريبا همهددار يبازديد هر ديدي، دوابط دو طرفه باشنظر من بايد ر به: آريا
 .رسد نمي

  از دست داده بود؟ ار يينوشتي، االن آريا چه چيز ها وبالگ نداشتي و نمي راگ: رسول
هايي هم  ن بدياش يها  هها و نويسند البته كه اين وبالگ ،شايد االن به يك زندگي تنها يا استريتي تن داده بودم... اگر وبالگ نداشتم: آريا

  .كردند
 ني زندگي استريتي داشته باشي؟اتو ي ميويگ يعني مي: رسول

ها متاسفانه اين كار  خيليطور كه  ناهم... دش پشت كنا يها به خواسته دناتو آدم مي... يعني تحميل ،مهتن بد به اين نوع زندگينم اتو مي: آريا
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  .دننك مي ار
  ؟چيستنظرت راجع به نمايشگاه كتاب تهران : رسول
  .پسندم نمينمايشگاه را من زياد  ، ولي جز اوندارد هاي تخصصي خيلي خوب سري از كتاب كي: آريا

  چه نظري داري؟) المللي كتاب آثار دگرباشان به مناسبت نمايشگاه بين ي مجموعه( »تولد ديگر« ي پروژهراجع به : رسول
زمان  نيم هماكه ما بتو است، ش اين ايده خيلي جالبا خوب راست .باشد درست يكار بشود،ش فكر كنم اگر هر كاري از دل شروع ا راست: آريا

هاي بعد هم  براي سال دناوارم اين روند بتوداشته باشيم، اميد كويير مسايلت يك نمايشگاه الكترونيكي هم با محوري ،با نمايشگاه كتاب تهران
  . ايراني تثبيت كنيم ي در جامعه ان رانيم جايگاه خودماشود، به اميد روزي كه بتوبو تبديل به يك روند هميشگي  د،ادامه پيدا كن

؟ به نظرت اين قشر اصال ندنابه انجام برس ار درسالت خو اند توانسته؟ تا چه حد ستنويس چي ي دگرباش وبالگ نظرت راجع به جامعه: رسول
  ؟داردرسالتي 

انواع و اقسام  .دپايبند باش آنكه بخواهد به  است، حال رسالتي براي خودش تعريف نكردهه تا ب ،سينو ي دگرباش وبالگ جامعه: آريا
نويسم  م ميا م معتقدند كه من فقط براي دلاي ديگر ه و عده هستند، فهمي دگرباش ن نمياهايي كه اصال از ظاهرش رن، وبالگوهاي پ وبالگ

هاي  نويس لين كاري كه بايد وبالگنظر من او به ،ي ايراني ي بسته توي جامعه .دنوجود دار ، بين مام نيستو تاثيرش بر روي جامعه مه
ها  نويس وبالگ .كنه مون رحم نمي هيچ كسي به تا ما به خودمون رحم نكنيم،من هميشه گفتم . رساني است ، اطالعانجام بدهنددگرباش 

ي ها چهره نويس به هر حال تا به حال كه وبالگ. دان درگير تظاهري ناخواسته شده ،كي از دوستانقول يه كه ب ،عده آدم متظاهر كي دنا هشد
  .موفقي نداشتند

 د،عده كه كم هم نيستن ك؟ يا الاقل ياست رنگ كم دگرباشان نقدر بين تعهد ايبپرسم؛ چرا  كوييرهاي خواهم از تعهد توي رابطهمي: رسول
  .اين نظر رو دارند

هر كسي  است كه اينحاال مهم . است دورغ گفته د،، هر كسي هم بگه ندارددارن زش نيا استثنا به بدونست كه همه  د يك نياز روانيهتع: آريا
 آيد، و از زماني كه به دنيا مي ودش مثال بزنم؛ يك بچه متولد مي بگذار !دكنن مي ش تعريف ا يبرا چه جوري يا كند، ميتعريف  چه جوري اد رهتع
ولي  ه،براي همه معلوم و روشن ،هست گآدم كشتن يكي از تابوهاي بزر اين كهخوب ! گيره هديه مي ددهند كه اگر كسي رو بكش اد ميش ي به

گراها؛ دگرباشان به  جنس گرديم سر هم، حاال بردناد يك كار خوب مي را اين كار د،گير زنده هست و براي كشتن هديه مياين بچه تا زماني كه 
پس تابو است،  مسالهن اش يها ، مخصوصا براي خانوادهودش اصوال گرايشي دارند كه در اغلب نقاط دنيا يك تابو محسوب مي اين كهخاطر 

يك اسارت  ايا پايبندي ر ،باز بودند كساني كه از قبل هوس ،در اين بين .بپردازند خود خاص هايمجبورند به طور پنهاني به يادگيري رفتار
هاي ناجور عادت به اين آموزش و ،بينند هاي بد ميوارد آموزش و افراد تازه ،واردند به آموزش دادن به افرادي كه تازهكنند  نستند، شروع مياد مي
كه  درس زماني مي ،خوب. كنند ميعادت  به اين نوع رفتارتا  ،گيرند مي د يا تشويقيهايي از قبيل تايهديه ،ناش عدم پايبندي كنند و به خاطر مي

چون گفتيم پايبندي يك امر  د،گير مورد بازخواست قرار مي ،شا از طرف ديگران و وجدان در كمال ناباوري ،خاطر عدم پايبندي فرد به
هايي كه   يكي از بزرگترين معضل ودش مي ين خودا و ،ولي عادت كرده به اون آموزش بد د،خواهد خودش رو تغيير بده اين فرد مي. ست فطري

 .رو هستيم روبه آن ما االن با

  ؟ستپيشنهاد خودت براي مقابله با اين آموزش بد چي: رسول
در  .دگرا حمايت كن جنس از طرفي ما قوانيني نداريم كه از يك زوج هم. ست ترين عامل عدم پايبندي نظر من آموزش بد اولين و مهم به: آريا

كه اعتقاد  هايي آن و ،يمشروع كن انمها را كه از دل مان يكمي كارها ما بايد .ودش شده از ترس قانون اين امور رعايت مي حتاگرايان  دگرجنس
طوري  ن آموزش بدهند و ايناش بلكه بيايند وسط ميدان و از دل ،كنار نكشند ياد بگيرند و البته بعد دنو، خوب برددارند آموزش خوب وجود دار

  .ودش يك راه جديد شروع مي
  اي كافه چيه؟ت برا به عنوان آخرين سوال؛ هدف: رسول
  .كه محل تولد مكتب دادائيسم بود 1918ي زوريخ در  مثل كافه ،دارم كه كافه محل بروز خالقيت باشخيلي دوست د :آريا
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 افتم به دام كه مي

  كنم ساعت هشت و نيم صبح است بايد بروم امتحان بدهم فكر مي

  ام صد و هشتاد و شش خواب مانده كنم مثل خرداد يك هزار و سي بعد فكر مي

  ت و نيم نيست ولي بعد فهميدم ساعت از هشت و نيم هم گذشته استكردم ساعت هنوز هش فكر مي

.  

  رفتم شايد گريه كنم من كه اشك ندارم

  ولي گفتند امتحان تمام شده است

  و من گريه نكردم

  نت و با دوست دخترم چت كردم رفتم كافي

  ما ام فحش دادم به ساعت موبايل آمدم خانه فكر كردم خيلي ناراحت و بعد هم

  توانست موهاي قشنگي داشته باشد ولي نتوانستم بخوابم به دوست دخترم فكر كردم وقتي مي دراز كشيدم وبعد هم 

.  

  ها فكر كنم ي اين توانم به همه صد و هشتاد و هفت است مي حاال كه خرداد يك هزار و سي

  و فكر كنم هيچ اتفاقي نيفتاده است

  انگار نه انگار

.  

  به خرداد سال ديگري فكر كنم

  لي كه برادرم را پيچيده در پتو به خانه آوردندسا
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  خورد كرد و هي شير مي گنجشك هي گريه مي

  حال يا غمگين بودم دانم خوش من نمي و

  گرفتند م به گنجشك سفيد كه هم را گاز ميكردم و روزهايي ه م و روزها به گنجشك قرمز نگاه ميامتحان نداشت

  اور استگويد تولد ي زنم و علي مي به علي زنگ مي

  فردا شايد گريه كنم

  فكر كنم هيچ اتفاقي نيفتاده است

  

 

  سايه

 روي وقتي مي

  شود ديگر خبري ازت نمي

  و

  من

  بينِ در 

  و
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  كنمبينِ اختالف دماي بيرون و درون اتاقي گير مي

  كه 

  شودگاهي بسته مي

  اتاز توانايي چشمان گاها الكتريكي

.  

 

 

 مالزي 

  تايلند 

  سنگاپور 

  حركت  سه نفر

.  

  ايركسيون در باد 

  ات چاكلتچشم چراني در اعماق ليوان ِهات

  هات ِهات

  هي فَبيو ِلس 

  كجا با اين عجله 

.  

  خوردم با يازده قاشق و سه چنگال در يك بشقاب به تنهايي ناهار مي

  رود  هاي سياري كه از همگان انتظارش مي مان و خيره شدن به پيكسل آشنايي ِ ناخوانده

  ]ة’؛><آٍُِّْ‹›'.:ـإأءؤؤ»بوي 

  دهد  بوي جوليدگي مي

  رود گونه كه از همگان انتظارش نمي آن
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  وقت مالقات          

  مريم نجوا
  

از هر ، مچاله، ها ديدم مثل يك توپ بادي كه بادش خالي باشد از پايين پله .كنم ديگر مرخص شود فكر نمي .بعدازظهرها 4تا  3 :وقت مالقات
ي تولدم  هديه .داند ال خوب مي .ترسم از چيزهاي حدس نازدني مي .مادربزرگ جلوي پاي من بود .گويم ها را مي پله .ن تا تمام شدپله افتاد پايي
اگـر بـه مـادربزرگ دسـت      .فتمم گـر ا گوشي را دست .رفتم كنار تلفن .رفت ها مي ي بزرگ به گوشه كه با تكان جعبه شيئيصداي  :را بازنكردم

  .فكرم تا پودر شدن هم رفت .لوم نبودي معزدم، هيچ مي
  .دقيقه 10و  3ساعت  .م را دست گرفتما كتاب .م كنار پنجره استا صندلي .مامان و بابا از اتاق بيرون رفتند

هـر   هايي از پيش ثبت شـده بـر پيشـاني   گو و گفت .ي تاريخي مادربزرگ نباشند كنندگان موزه يگر پاسخگوي مالقاترفتند كه د مامان و بابا مي
  .بيمارستان

هـا   نگاه .در انتظار ترخيص يا خوانده شدن، پشت پنجره به صف .مانند ها مي كتاب .آورد و نگاهي براي مادربزرگ ال هروقت سر بزند كتاب مي
كنـد   فكـر مـي   او( ش بايد منتظر يك دانشمند بـود ا ام در ترحيم كه كتاب خوانده گويد بس به من مي .گذرند بيند كه مي مادربزرگ مي .گذراست

جاي من اگـر بوديـد و    .زند ، لبخند ميخواب كه نباشد .انتظاري ندارد .شوي گويم مرخص مي هيچ نمي .)ندك ها آدم را دانشمند مي ي كتاب همه
  .زند فهميديد چطور لبخند مي ، ميكرديد مادربزرگ را ببينيد تان آورده بلند مي سرتان را از كتابي كه ال تان براي

هـاي   بـا زايمـان  ( شا هـاش از شـكم   بچه .زند ي قند و شكر به او لبخند مي ي اداره در كنار كارمند تازه استخدام شدهش ا سالگي 15، در جواب
ي  ، كلـه اند ، با حصبه و اسهال خاك شدهسالگي 3يا  2ها كه فصل گرم  آن حتا .زنند يكي لبخند مي آيند و يكي در مي )طبيعي يك زنطبيعي 
ي خـود لبخنـد    رسند و زندگي در ادامه ش با لبخند به عرصه ميا فرزندان .روند كنند و لبخندزنان در خاك مي خاك بيرون ميشان را از  كوچك

  .زند مي
  .تسلسل مدور خاطرات مكرر :كه خواب باشد ش اين است جز آنا ساعت 24

  .حاال انتظاري ندارد .نتظار بازگشت شوهرگنجد كنار فرزندان در ا زير سقفي مي .خواهد ها را مي ي او همين زني براي دوره
ي آرزوهـاش   تر است و همه وشبختاز من خ ،گيرم كنم و هر بار نتيجه مي ، به مادربزرگ فكر ميمن اگر كتاب نخوانم و مغزم در ال وول نزند

آواهـايي   زير لب، د و مادربزرگ بيدارفشارن ها سرشان را به شيشه مي كتاب .باريكه است و شكستني همه چوب حاال كه اين حتا .در او جا شده
بلنـد   .ست رمقي ر كه هست اميد كمه .زنند آرام در مي .ست حاال كه مجاني حتا، ايم كنندگان نااميد شده از مالقات .خواند مرموز را پايين باال مي

  .اين دنيا نيستند، گر بيشتر داشتهدي دارد يا افاميل و دوستان محدو، آشنايان، مادربزرگ .ي ناآشنايي دارد چهره .كنم ، در را باز ميشوم مي
دارد و  ت گام بـر مـي  به سمت تخ، زند ، كنارم ميكند پيشروي ميپيرزن چهارشانه  شما؟ ،پرسم مي ،فرو رفته در نقش محافظي آشنا به تعهدات

  .كند ش حمل ميا هاي خوردگي الي چين ههاي مرا الب گردش چشم
ـ    ها هم را هل مـي  خورند و كتاب د قل ميي خو ماهه 1اشياي اتاق در سكوت   .شـود  د چطـور پيـرزن روي مـادربزرگ خـم مـي     دهنـد تـا ببينن

، صـورت  هـاي هنـوز گوشـتي پيـرزن     گيرند و لـب  را بغل ميهم ، دهند هاي صورت مادربزرگ سالم مي هاي آشكارش به چروك خوردگي چين
  .مي بوسد، هاي مادربزرگ بود پيشتر لب هاي مصنوعي كه هايي را بر دندان پوسته .بوسد مادربزرگ را مي

  .ها هاي كتاب ي سرگذشت حرفي اتاق با چشم همه در بي .من ديدم
  .در تمنا )انسبت( جوان ماند، مادربزرگ پير كرد خودش را از حسرت و پيرزن
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به هـم   .فهمم من مي .طوري شويم ينگويد ما دو تا نبايد ا بعد هم مي .فهمد فقط گفت كه به طرز غيرقابل توضيحي مي .ال هم چيزي نفهميد
  .ي بزرگ دهم در جعبه ها را از پشت پنجره جا مي زنيم و كتاب لبخند مي

  

  دروغ و گربه
  ناهيد سرشگي

 12/87 

  
و  م در آوردما م را از جيبا هاي دست، كردم نداختن روي پاي چپ رها ميم را با اا پاي راست دردشدم و  جا مي هكه روي صندلي جاب طور همين

ياد رنگ چشمان . ش هم رفته بودا رنگ و روي .ش هرزا هاي كمي كهنه شده بود و دكمه .هاي پايين مانتو ه چك كردن دكمهبشروع كردم 
  .افتادم در شب گربه مي

هاي مهتابي  المپ .زيرزمين گرم بود با يك نور مصنوعي به رنگ صبح .م شروع كرد اطراف را دور زدنا هاي ها بودم كه چشم در ميان دكمه
روزت را بايد و شب و  رود د از دست ميصبحي كه دار .كني صبح است مي فكر اگر شب باشد، حتا .به نظر من رنگ صبح مصنوعي را دارند

  .خبر از سرماي بيست و نهم دي ماه يا پنجم مرداد و بياي  ي هوا را از دماسنج جيوه هطور درج همين. ها بپرسي از ساعت
 ي بود و عقربه 10ي شماره بزرگ طاليي رو ي عقربه ست يا آبي استخواني، ش سفيد گچيا نگوي ديوار كه معلوم نبود رم به ساعت را چشم

  .8كوچكتر روي 
  .داد را نشان مي 10بزرگ  ي عقربهبود و  9كوچك روي  ي عقربه چشم انداختم به ساعت مچي خودم،

فقط چند نظافتچي با  .گيري نيامده بود ول خونهنوز مسو .م به ضررم تمام شدا زود رسيده بودم و اين دفعه يك ساعت جلو كشيدن ساعت
  .شان در حال آمد و شد بودند راهنهايي با آرم مشكي آزمايشگاه پشت پي لباس

ي هر  صلهدر فا ها مسيري زيگزاگي درست شده بود و با صندلي ،روي هم هروب قدر كه ميان دو ديوار آن .راهروي آزمايشگاه كمي باريك بود
  .سه صندلي يك اتاق قرار داشت

ي  عفوني همهبوي محلول ضد ناشتا هم كه باشي و …نه ،زاي روبه هواي با ه پنجرهن .ها قرار دارند ها بيشتر در زيرزمين ساختمان آزمايشگاه
  .داني كجا بايد باال بياوري نمي. ..شود ديگر چه مي ببين ،فضا و كف راهرو را پر كرده باشد

در ، اش گوشبه  بود وز چسبيدهكه گوشي تلفن هنم به پرستاري بود ا حواس كردم و خالي را نگاه ميهاي چند در ميان  طور كه صندلي همين
اول رفت سمت ميز استيشن و دوباره . وارد شدش، ا كشيد توي صورت چادري كه هي ميبا چاق،  چندانخانمي نه  .ورودي آزمايشگاه باز شد

  .هاي خالي، انگار دنبال صندلي خودش است دليسمت من و صنبرگشت 
ول تا مسـو .رو يا كنارم بنشيند هم خواستم روبا لبخندي زدم و با نگاه. چرخاند هر دو سمت راهرو كه متوجه نگاه من شد سرش را مي

  .آزمايشگاه بيايد كلي وقت داشتيم
  .چيني رفت سر اصل مطلب مقدمه بي هيچ .ش كشيده شدا هاي لبخند زد و گوشه لب .رويم نشست هآمد روب
  جا گرم است؟ اين: گفت

پيچيد جلوي  ش ميا و صدايگرفت  ش ميا گاهي هم گلوي .شروع كرد به لب زدن. خواست يش ما هاي دو گوش براي شنيدن حرف
  .وزد و باد كه مي .مثل بادكنكي با چند نخ و چند دست .خيلي پر بود. ما هاي چشم

  .انگار كه وقتي ندارد .شروع كرد، نم مثل همان بادكنكهمين كه آمدم دهان باز ك
ها اين وسط چيزي  اگر دالل .مال خودم است. ما يك تكه از تن .ام كسب و كار كني؟ آمده يمگر در اين شهر زندگي نم :گفت ش ميا صداي
  .نخورند
جا  اين :خواستم بگويم .ست ولي چيزيمسو ه معلوم بودآمد ك زني مي .در ورودي باز شد ،كردم ش نگاه ميا و واج به صورتطور كه هاج  همان
پشت  مريضي چيزي هستي؟ :گفت .جمع شدم در خودمم را تكيه دادم به زانوها، ا هاي آرنج .ي من بلندشو برويم خانه .ش نيستا جاي

 .كردسر تا پام را ورانداز  .داد ميدورش مرتب كرد و سرش را تكان  چادرش را .سرم را تكان دادم يعني آره .دردي هم بود اش هم كنجكاوي
  "به كي بگويم؟ ي؟از كي آمد"
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  ".گويم كجا بروي بعد مي .چند تا آزمايش .سرطان دارم"
  .گيرد و چادرش رازهاي برآمده را چسب ميند ا هاي جوان هاش گربه چشم .مثل مادري براي بغل گرفتن .شود كه بيايد كنارم بلند مي

  "؟ييتو چرا تنها .كسي نيست .نه".چه بگويم"ها؟سي، ، مادري، كشوهري چرا تنها؟"
چه  .م شدا درد خودم فراموش ت چيست؟ نگفتي مريضي" .هاي نرم هاي طوالني و پنبه دلگرمي با بويي از قاعدگي .م راا كشد پشت دست مي

  "!دنيايي عزيز جون
  .آمد ها پشت ديوارها فقط صداشان مي گربه .هاي توش برق زد هاش با آن مهتابي چشم".سرطان سينه ...گفتم سرطان"

  .دهند تنها باشي اجازه نمي تان است؟ چند سال .آيند دكترها هم كه نمي :ساكت بود و گفتم
  "چي بود؟ درد داشتي؟ كي فهميدي سرطان داري؟"
 "...غده داشت خب .اند هام را برداشته سينه .خيلي وقت است"

  ".اي خدا .ستحيف تو ني .خدا ازشان نگذرد اند؟ برداشته"
  ".ببينم".چاق هم نبود .داد ديگر چادرش را كش و قوس نمي .كردم ي مانتو بازي مي با دكمه

ها سياه  ش را گرفتم و زير ناخنا دست .ش گرفته بودا توي آن زيرزمين با آن همه بو فقط از بيماري من ترس .مان به هم بود چشم"چي؟"
  .داشت نفهميده دست گذاشته بود و بر نميفهميده  .داد دنبال كشف شار ميف .هام چسباندم به سينه .بود و حنا بسته

  ".ها كه هست اين"
  ".ست مصنوعي"

د و دور دا فحش مي .كرد ن و نفرين ميگشت كه اين طور مرا لع ميحتما داشت به دردهاي خودش بر بلند شد از جا و، دستش را پس كشيد
  چي شده؟ :ي عالمت سوال بود از من پرسيد ههايي كه نقط و با چشمش دور كرد ا از گوش پرستار گوشي را .شد مي
  ".ش گفته بودم پول ندارم به .م دير شدا دانشگاه آيد؟ ميم كي ا مامان .هيچ چي"

  .اند حتما تو بانك معطل شده .آيد خانم دكتر هميشه دير مي :صدا گفت اشاره كرد و بيسربا  .شا پرستار باز گوشي را چسبانده بود به گوش
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  تاتر
  ناجور     

  هاي باكوسنگاهي گذرا به اوريپيد و كاهنه
  
  

اين دوگانگي همـواره سـاير عناصـر    . اندرويارويي عقل شهودي در برابر عقل تحليلي را هميشه در مثل ديونيزوس در برابر آپولون روايت كرده
مرد . گيرد و دين در كنار ديونيزوسكه فلسفه در كنار آپولون جاي ميچنان  آن. شناخته شده براي انسان را به سوي يكي از اين دو خدا كشانده

  ... .دهد و ديونيزوس شراب  و سرمستي راآپولون منطق را گسترش مي... ساالري در كنار ديونيزوس و مردساالري در كنار آپولون و زن و زن
  

هاي ديونيزي تغيير از دل اين تحول آيين. دهدفته رفته به مردان ميساالر جاي خود را ر شهرها در يونان باستان جهان زن گيري دولت در شكل
در همگـي  ) بـه نفـع دولـت شـهر    (ساالري و مردساالري و برتري نهـايي مردسـاالري   الگوي رويارويي زن. شودشكل داده، تراژدي زاييده مي

نويسـان، سـقراط و    كمي پس از ظهور تـراژدي . شودديده مييونان يعني اشيل و سوفوكل ) از نظر زماني(نويس اول  هاي دو نمايشنامهتراژدي
  .شودتراژدي و فلسفه بر يونان حاكم ميبا دو بازوي  آپولون: گذارندافالطون و ارسطو پا به ميدان مي

  
-ش ميا ه به پايهاي اجتماعي و سياسي كگذارند يا نقشش ميا هنر همواره از مرزهايي كه براي. اما تفاوت بزرگي هست ميان فلسفه و هنر

  .تر است از دولت شهر براي هنر آزادي مهم. گريزدبندند، مي
ش بودنـد؛  ا شهر نيسـت آن گونـه كـه پيشـينيان     حامي دولتشناساند كه نويسي خود را به يونان و تاريخ مي نمايي آپولون تراژدي در اوج قدرت

  .اوريپيد: زندنه پهلو مياش به لوركا و ژنويسي دهد كه هيچ، زنانهمردساالري را ارج نمي
هـاي  او به سرمستي آيين. اندش، به خداياني چون آتنا و آپولون كه در دوران نو اين گونه برجسته شدها اوريپيد مشكوك است؛ به جهان اطراف

ريپيد از يكسره كنار رفتن شهود به شايد او. بينداي در عقل گرايي رايج نميكند و برتريروند، كنجكاوانه نگاه ميديونيزي، كه دارند از ميان مي
  .خواهدشايد او هر دو را در كنار هم مي. ترسدنفع عقل تحليلي مي

  
ش آميزشي اسـت از شـور و عقـل،    ا مدرن -ي بيست و يك، كه دنياي پسااش بسيار تحقير شد اما انسان ِ سدههرچند اوريپيد در دوران زندگي

شـود،  در ايـران شـناخته مـي    هاي باكوسكاهنهي اوريپيد كه به نـام  آخرين نمايشنامه. و سوفوكلبسيار بيشتر از اشيل . ستايدشبسيار مي
به  ،بيست و يك را در اين كه چه اثري كالسيك است و چه اثري مدرن انسان سده ،زماني بياين نمايشنامه. ي اوستترين نمايشنامهپرآوازه

  .اندازدترديد مي
  

كـه   ،ي داستان نه روابط علي و معلوليعنصر پيش برنده هملتگيرند كه چرا در دان كالسيك به شكسپير خرده مياي كه هنوز منتقدر زمانه
اش بـر  كه ساختار كلـي  ،اشبرندهاي پيش رو داريم از دو هزار سال پيش از شكسپير كه نه تنها عنصر پيششيدايي شخصيت است، نمايشنامه

  .ديوانگي استوار است
  

مله (پدر ِمادر او  ،كادموس ،روزگاري در اين شهر. آيد تا آيين خود را گسترش دهدبه تب مي) زوسديوني(باكوس  كـرده امـا   پادشـاهي مـي  ) سـ
 ،ش همخوابي زئوس بـا مـادرش را قبـول ندارنـد    ا هايكه خاله باكوس از اين. سپرده) آگاوه(اكنون پادشاهي را به پنتئوس پسر ِ دختر ديگرش 

شاه جوان خواهان برانـدازي آيـين ديـونيزي اسـت و آن را فاسـد      . ش را از آنان بگيرداواهد كين اين ناباوري به خداييخخشمگين است و مي
زنان شهر همراه زنـاني  . شودرو مي اي خود را به اهل تب معرفي كرده، روبهي ميرندهپس با خشم ِ باكوس، كه در چهره. داند ي زنان ميكننده

آورند كه مادر و براي پنتئوس خبر مي. زنندند و دست به كارهايي عجيب ميا همراه آورده به شادخواري گرد شهر مشغولكه باكوس از آسيا به 
اش جـانوران را بـا   گويند با نيروي ديونيزوس و مست از شراب خداييپنتئوس براي ديدن اين زنان، كه مي. اندش هم به آنان پيوستها هايخاله
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. پـذيرد پنتئوس مـي . دهد در پوشش زنان به آنان نزديك شود تا شناخته نشودپس باكوس به او پيشنهاد مي. تاب است يدرند، بدست خالي مي
كوشد خود را با بيرون برد و پنتئوس را كه ميآگاوه بر او حمله مي. كنندبينند و به فرمان باكوس او را نشناخته، جانوري فرض ميزنان او را مي
  .كشدو اين گونه ديونيزوس از ناباوران انتقام مي. دردنانه به مادر بشناساند، ميهاي زآوردن جامه

  

  :خدايي تصوير شده با ظاهري زنانه-ديونيزوس مرد هاي باكوسكاهنهدر 

  اي از ليديابيگانه"

  به تبس آمده، يكي از آن جادوگران فريبكار،

  پراكند،هاي بلند زردفام كه بوي خوش ميبا طره

  هاي سرخ، و افسون آفروديتبا گونه

  شب و روزش. در چشم

  هاگذرد و به آنبا زنان و دختران مي

  ".نماياندلذت رازآموزي اسرار خويش را مي

دهد و همه را به پرستش او از اين آميزش، شور و ديوانگي را در آدميان نيرو مي. اندازداو زنانگي را در دل مردان و مردانگي را در دل زنان مي 
  . داردود وا ميخ

  :ها برودي زنانه به ديدن باكانتفريبد تا با پوشيدن جامهباكوس پنتئوس را مي
و كالهي بلند بـر سـرت   . رسدت ميا پيراهني كه تا پايين پاهاي(...)  ت افشان شود ا هايكنم تا بر شانهات را آزاد ميموهاي بسته: ديونيزوس"

  ".آلود آهو بره ت و پوست خونا ي پيچك آراسته در دستنيزه(...) 

  :دهد و اين آغازي است بر زنانگي اوپذيرد اما عاقبت تن ميكند و نميپنتئوس نخست شرم مي 

  ام يا آگاوه، مادرم را؟را پيدا نكرده ومانم؟ آيا رفتار اينوبدين گونه به كه مي: پنتئوس"

ت چنان كه من در زير تـاج گذاشـته بـودم،    ا موي. چ گيسو هم در جاي خود قرار ندارداين پي. بينمها را ميبا ديدن تو انگار خود آن: ديونيزوس
  .نيست

  .هاي باكوس، درهم ريختم، به كردار كاهنها با جنباندن موي: پنتئوس
  .سرت را راست بگير. بيا ديگر. دهمت را سامان ميا خواهم به تو خدمت كنم، مويچون مي! بسيار خوب: ديونيزوس
  ".ام كنآراسته. هاي تواممن در دست. ياب: پنتئوس

  
  :ي مادرش ناپايدار شدهطور كه جنسيت زنانه همان. شوداش ناپايدار مياز سوي ديگر جنسيت مردانه. شودشيدايي بر پنتئوس چيره مي

  ".كار كنمهاي خود جانوران بياباني را شبا دست(...) پارچه و ماكوهاي ريسندگي را رها كردم تا : (...) آگاوه "

اي كه به جان مـادر ِ  كند و سپس با ديوانگيزن بدل مي-خود به مرداالر است نخست همچون ي جهان مردسديونيزوس شاهي را كه نماينده
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گرداند تا ميش جدا كرده؛ آن گاه ديونيزوس عقل را به او باز ا آگاوه پنتئوس را دريده و سر از تن. گيردازد از هر دو انتقام ميانداش مي مرد -زن
ي پنتئـوس  تكـه  كنند و تنها تن تكـه ي نمايش را ترك ميگويد، همه صحنهسپس، آن گونه كه يان كات مي. سر فرزند را در دست خود ببيند

  .هاي يوناني كنندي تراژديترين تن ِ به خاك نسپرده تا او را مهم. ماند برجاي مي

هايي كـه از سـنت آسـياي صـغير و مصـر بـه        آن بخش. سرچشمگي اين اسطوره تفسير كرد دوگانگي جنسيتي ديونيزوس را شايد بتوان با دو
هاي زن و مرد را بـا  ساز آن را در درون يك فرد واحد كه ويژگي كه ذهن اسطوره. ها كه اصل يوناني دارنداند و آن بخششخصيت او راه يافته
مله  ) زئوس( او از پدر. پي نبودن اين خدا حكايت داردشايد هم اين دوگانگي جنسي از اولم... دهدهم دارد نشان مي اولمپي است اما مادرش سـ

  .گزيندش را بيشتر از زنان برميا خدايي است كه پيروان-يا شايد چون او مرد. انسان است و از سوي ديگر در اولمپ بزرگ نشده است

هر تفسيري از شـاهكار جـاودان اوريپيـد، ايـن نمايشـنامه را يـا بـر محوريـت          توجه به دليل ِ اين دوگانگي با با يا بي تاتربه هر رو امروز اهل  
  .گيرندبرند يا از آن در تفسير و خوانش متن بهره ميدوگانگي جنسي بر صحنه مي

س و مسـيح  هاي ميان ديونيزويكي از شباهت. كند و ديگري به هموسكشواليتيسكشواليتي تعبير مي ي ديونيزوس را به ترنسيكي رفتار زنانه
هـاي روز پيرامـون   آورد، يكي هم با توجه به نيازهـا و بحـث  هايش به رفتارهاي ديونيزوس اهل مذهب را به خشم ميگيرد و با ارجاعبهره مي

  ... .بردخواند و به صحنه مي باكوس ِ اوريپيد را مي ،دگرباشان جنسي
اميـدوارم  . مانده است كه دگرباشي جنسي را موضوع اصلي خود قـرار داده  ترين اثر هنري بر جايهاي باكوس كهنشايد بشود گفت كه كاهنه

  .ايران بيايد تاترهاي بر صحنه) با هر خوانشي و بي هيچ سانسوري(روزي اين نمايشنامه 

  : ها در متن آمدهاز اين

  هاي باكوس، اوريپيد، برگردان ِ عاطفه طاهاييكاهنه

  ، يان كات، برگردان ِ داود دانشور، منصور براهيمي)اول خدايانتن(هاي يونان باستان تفسيري بر تراژدي
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  سينما
  ماهي

  
  

  سنت گاس ون: كارگردان/ شان پن، اميل هرش، جان برولين، ديگو لونا، جيمز فرانكو: بازيگران/ 2008: سال ساخت/ ميلك: نام فيلم
هاي او در  ها يكي از دغدغه است و حمايت از اقليت گرا جنس همسنت جونيور  نگاس گرين و قبل از هر چيز بايد گفت،: ي كارگردان درباره
 زيادي شهرت ها فستيوال در او براي فيلم اين. سياه و سفيد ساخت» شب بد«با نام  1985اولين فيلم بلندش را در سال . ش هستندا هاي فيلم
 و كرد جلب او به را هاليوود توجه فيلم اين موفقيت. ناميد سال مستقل فيلم نبهتري را آن »تايمز آنجلس لس« كه اي اندازه تا آورد، همراه به

 شخصي هاي طرح ساخت در سنت ون به كمك به مايل كمپاني، چون شد، فسخ بعدا البته قرارداد اين. بست قرارداد او با »يونيورسال« كمپاني
 بسيار منتقدان ميان در نيز فيلم اين. 1989در سال » هاي داروخانه گاوچران«شود به ساخت فيلم  ش مربوط ميا دومين موفقيت .نبود او

فيلم بلند ديگري با نام  1991در سال  .كرد بسياري كمك بازيگر عنوان به ديلون مت به سنت، ون جايگاه تثبيت بر عالوه و شد محبوب
 به را ريوز آن، بر عالوه و ،شد نامه فيلم بهترين ي هجايز ي برنده» هاي داروخانه گاوچران«چون  ساخت كه هم» آيداهوي اختصاصي خودم«

 به بار اولين براي سنت ون گاس افلك، بن و دمون مت از اي نامه فيلم براساس »خوب هانتينگ ويل« ساختن با ،1997 در. شناساند منتقدان
. شد سنت ونخود  براي كارگرداني بهترين ملهج از اسكار، چند نامزد دالري، ميليون 220 فروش بر عالوه فيلم و شد شناسانده مردم عموم

  .شدند اسكار ي هبرند فيلم اين براي ويليامز رابين و افلك بن و دمون مت همچنين
 كلمباين دبيرستان در 1999 سال كشتار مورد در فيلمي ساختن براي كيتون دايان فيلم، ي هكنند تهيه سوي سنت از ون 2003در سال 
 و طوالني هاي برداشت با. بسازد آموز دانش زيادي تعداد حضور با پورتلند، خودش شهر در دبيرستاني در را فيلم كه گرفت تصميم و شد انتخاب
 حال، اين با و نداشت وجود داوران بين در فيلم مورد در نظري اتفاق. شد تشويق كن فيلم ي هجشنوار در فيلم معلق، و دست روي برداري فيلم
 اكران اولين فروش از حاصل درآمد سنت، ون كه شد باعث »فيل« موفقيت. شد گاس براي كارگرداني بهترين نديست و طال نخلي  هبرند فيلم
 در »پارانوييد پارك«. را ساخت» پارانوييد پارك« 2007 در .كند مي كمك خياباني نوجوانان به كه كند هديه اي موسسه به را آمريكا در آن

 »ميلك«گاس كار بر روي فيلم  2008باالخره در سال . داد اختصاص خود به را جشنواره سال شصتمين ي هويژ ي هجايز كن، فيلم ي هجشنوار
  . را آغاز كرد

/ 1993 - شوند حتا دخترهاي گاوچران هم افسرده مي/ 1991 - آيداهوي اختصاصي خودم/ 1989 - هاي داروخانه گاوچران/ 1985 - شب بد: فيلم شناسي 
/  2005 -آخرين روزها/  2003 - فيل/ 2002 - جري/ 2000 - يافتن فرستر/ 1998 - رواني/ 1997 - هانتينگ خوبويل / 1995 - به خاطرش مردن

   2008 - ميلك/ 2007 - پارانوييد پارك
  »ميلك«ي  درباره

 آشكار الماع با ميالدي هفتاد ي دهه در هاروي. پردازد مي آمريكايي گراي جنس هم سياستمدار نخستين ميلك، هاروي زندگي به فيلم اين
روز قتل  امين سال ، پيش از فرا رسيدن سي2008وامبر ن 26فيلم در . شد انتخاب فرانسيسكو سان شهر انجمن عضويت به اش، جنسي گرايش
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 هاي صحنه ميان در را واقعي رويدادهاي به مربوط مستند هاي فيلم ،»ميلك« هاي صحنه از برخي در سنت، ون. هاروي ميلك اكران شد
 فرانسيسكو سان شهر در فيلم اين. شد اسكار جايزه برنده 1984 سال در كه است مستندي فيلم منابع، اين از يكي. ستا  برده كار به ساختگي

 كرد، مي فعاليت جا آن در ميلك كه كاسترو، خيابان فروشي دوربين مغازه همان از ها، سكانس برخي ساخت براي حتا و است شده برداري فيلم
 هاروي همكاران و دوستداران از بسياري هرش، اميل و فرانكو جيمز همچون سرشناسي بازيگران بر افزون فيلم اين در. تاس شده استفاده
  .دارند حضور لشكر سياهي و بازيگر عنوان به ميلك
اي  رشته از سوي انجمن رسانه 8يافت جايزه در نامزد در/ آمريكا كنندگان تهيه ي اتحاديه سوي از 2008 سال فيلم بهترين عنوان به انتخاب: ها و نامزدها جايزه

ي  برنده)/ داستين لنس بلك(ي غيراقتباسي  نامه ي اسكار بهترين فيلم برنده)/ شان پن(ي گلدن گلوب براي بهترين بازيگر مرد درام  نامزد دريافت جايزه/ منتقدان فيلم
  )شان پن(اسكار بهترين بازيگر نقش اول مرد 

 من نظر به. برانگيزد را ديگران تحسين چگونه دانست مي كه است مردي ي درباره فيلم گويد اين مي سنت ون گاس :هايي براي فيلم حرف
 در توجهي قابل تغييرات ايجاد موجب توانست كه سياسي سازمان يك و مردمي جنبش يك گيري شكل از ،است تصويري كل در فيلم، اين

  .بكند را كار همين تواند مي بخواهد كه هركسي كه است اين فيلم مپيا و كرد را كار اين ميلك. شود خود جامعه
 كمك من به بسيار ديگر، ي نشده داده نمايش هاي فيلم و) برنده ي اسكار شد 1984مستندي كه در سال ( مستند فيلم اين :گويد مي پن شان
 در را موسيقي يك اين كه مثل درست. كنم نگاه را ها فيلم اين روز شبانه كه بود اين كار بهترين. كنم پيدا را ميلك شخصيت بتوانم تا كردند
 رقص به آن با توانيد مي ديگر شما مدتي از پس. كنم فكر اين كه بدون ،كردم را كار همين من. كنيد گوش مرتب خود روزانه كارهاي ي زمينه
  .درآييدهم 
 به تبديل آدم اين چطور بدهم نشان كه بود اين ،داشت اهميت كه يچيز من براي :گويد مي وايت دن نقش در پن شان بازي هم برولين، جاش
  .بكشد را ماشه گيرد مي تصميم كه رسد مي اي نقطه آن به چطور و شود مي كش آدم يك

پيش نماي خوبي از فيلم دور اين جمله كه شعار تبليغاتي فيلم است،. ش راا ش زندگيا ير داد، و تالشيغزندگي او تاريخ را ت: مرور فيلم
را  تندگرايان نيس جنس ر به قبول آزادي و حقوق كامل همنيت آن دسته از مردمي كه هنوز حاضآيا اين فيلم قرار است ذه. مان مي گذارد روي

تغيير كه براي  خواسته تصاويري از تالش انساني را نشان دهد، تنها مي» ميلك«سنت موقع ساخت  شايد گاس ون. دانم ير دهد؟ بعيد مييغت
ش ا هاي ست كه شان پن در اكثر سخراني اي جمله» جا هستم كه شما رو متحد كنم ن اينم«. دادتغيير قدر كه تاريخ را  آن. اش جنگيد گيزند
  . فيلم براي تحقق همين جمله ساخته شده است. آورد بان ميبه ز

ش و با ا ش، با تمام احساساتا ش، با تمام عصيانشان پن با ميميك عميق و بازي تحسين برانگيزش، هاروي ميلك را با تمام شور و نشاط
هاروي ميلك . هم در كار نيستچنين قصدي  اصوالسازد،  او از ميلك اسطوره نمي. آورد مان مي ش جلوي چشما هاي مزگي خوشتمام 

به قهرمان  اي به نظر من هيچ كدام عالقه. كنند هاي معمولي برخورد گرايان مثل انسان جنس خواست با او و ديگر هم مي

و ميلك  شان پن اين نكته را به خوبي درك كرده است .براي معمولي بودن جنگيدند صرفاها  آن. شدن نداشتند
  . كه بود دهد نشان ميطور  را همان
  امهن جداي از بازي خوب ِ پن و اميل هرش، فيلم. داليل زيادي براي اثبات اين حرف وجود دارد. استساخت  يك اثر خوش» ميلك«فيلم 

ي  شود و همه گذاشته نميجهت به انتظار  بيننده بي. گيرند سرجاي خود قرار ميخوب ها گو و گفت. خوب نوشته شده است )داستين لنس بليك(
  . اند در كنار هم قرار گرفتهاجزا به خوبي 
ي در طول فيلم دوبار مجبور است زندگي ِ هارو. اش دهد، حتا زندگي ش ترجيح نميا چيز را بر هدف هيچ. جنگد ش ميا براي هدف هاروي ميلك

وقعي است كه بار اول، م. تر از زندگي است اي او باارزشمبارزه بر تر؟ باارزش. تري برسد ، چون قرار است به چيز باارزشخود را پس بزند
ش لم داده و ا طور آرام روي مبل انميلك هم. تخابات ديگه رو ندارمي يه ان حوصله: گويد اسكاتي موقع رفتن مي. كند اسكاتي او را ترك مي

انتخاب او، . ي مبارزه است ادامهانتخاب او . اما مجبور است انتخاب كند ،او هميشه عاشق اسكاتي بود. كند تالشي براي نگه داشتن اسكاتي نمي
بار مجبور  اين. كند ه جك خودكشي مير دوم زماني است كبا. ش كندا ست كه شروع كرده، حاال بايد تمام راهي. ت دوباره در انتخابات استشرك
كه چنين  قدر عظيم است اين مبارزه آن. او حاال چنين زماني ندارد. سپاري بيش از حد زمان براست مراسم خاك. دل شود حتا كمي سنگ ،است
  . هايي هم دارد تاوان

كسي را بيرون خواهد  او نمي. گويد ش ميا مخالفان ست كه ميلك خطاب به اي لهجم» .ش داشته باشا تش كن، يا دوسا يا ترك !آمريكا اينه«
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يابد، وقتي كه دريايي از مردمِ  ميش تحقق ا چيزي كه شايد با مرگ. اش اين است كه همه را عاشق آمريكا، عاشق دنيا كند تمام سعي. ندازدبي
  . زنند ميشمع به دست، به احترام هاروي دست به تظاهرات ِ خاموش 

  

 
  جيم جارموش: نويسنده و كارگردان/ روبرتو بنيني، استيون رايت، جو ريگانو، كيت بالنشت، آلفرد مولينا: بازيگران/ 2003: سال ساخت/ سيگارقهوه و : نام فيلم
 ها بعد، اين فيلم سال. ساخت »تعطيالت هميشگي«، اولين فيلم بلندش را با نام سالگي 27در  1980جيم جارموش در   :ي كارگردان درباره
مان سال توانست را ساخت كه در ه »تر از بهشت عجيب« 1982در . ي مانهايم آلمان صاحب جايزه شد و در اروپا آن را ستودند نوارهدر جش

هاي  موفقيت. از آن خود كند ي بهترين فيلم از نگاه منتقدين چنين جايزه ي لوكارنو و هم كن، پلنگ طاليي جشنوارهي  نخل طالي جشنواره
در اين فيلم روبرتو بنيني كمدين ايتاليايي به سينما معرفي . به اوج رسيد ،ساخته شد 1986كه در سال  »دوستي اجباري«جارموش با فيلم 

دوستي « 1988در . شد Independent Spirit Awards از »دوستي اجباري«براي  يك سال بعد جارموش، نامزد بهترين كارگردان. شد
ش ا ي بديل نصيب بهترين فيلم آمريكايي از جشنوارهي  ي رابرت را برد و سپس جايزه خارجي از جشنوارهي بهترين فيلم  ابتدا جايزه» اجباري

 ،آقاي جارموش غير از كارگرداني ضمنا. شد 1993ي بهترين فيلم كوتاه در جشنواره كن ِ سال  برنده» قهوه و سيگار«اپيزود سوم فيلم . شد
 . كنندگي را در سينما تجربه كرده است دگي و تهيهبرداري، نويسن برداري، فيلمصدا بازيگري،

مرد / 1991 -شب روي زمين/ 1989 - قطار اسرارآميز/ 1986 - دوستي اجباري/ 1982 -تر از بهشت عجيب/ 1980 - تعطيالت هميشگي: شناسي فيلم 
  2005 -ژمردههاي پ گل/ 2004 -قهوه و سيگار/ 1999 -سلوك سامورايي: گوست داگ/ 1997 -سال اسب/ 1985 - مرده
اما  ،گرچه تمام آثار جيم جارموش به نوعي متفاوت هستند. ه كردشاهدمتوان  ترين آثاري است كه مي شك يكي از متفاوت فيلم بي: فيلم مرور
 منتظر روايت يك قصه در اين فيلم به هيچ وجه. استهاي خاص خود  ويژگيهاي كارگردان هم داراي  ، حتا در بين فيلم»قهوه و سيگار«

شايد ابتدا آدم . ترين شكل ممكن زندگي به ناب. د دارد، زندگي استتنها چيزي كه وجو. ماجرايي هم نيست. اي در كار نيست هيچ قصه. نباشيد
وقت است كه مخاطب به عينه شاهد زندگي  رود و آن باره اين گيجي از بين مي كمي گيج شود و مفهوم زندگي را در فيلم درك نكند، اما يك

هاي دو  ارتباطي با يكديگر ندارند و آدم كه هيچ يازده اپيزودي. يازده اپيزود استفيلم داراي . هيچ خط روايتي در فيلم وجود ندارد. بود خواهد
 ،شان كه تمام شد شوند و نقش هر كدام در اپيزود خود ظاهر مي. كنند ديگر را مالقات مي شناسند و نه يك را مي ديگر هماپيزود ِ مختلف، نه 

 :ها دو چيز بدون استثنا وجود دارد ي آن در همه شوند و وقفه، پشت سرهم نمايش داده مي اپيزودها بي. شوند گونه كه آمده بودند، محو مي همان
 قبال. اند هميشه دور يك ميز نشسته .دو يا سه بازيگر دارد ،هر اپيزود. ها همه در كافه و يا جايي شبيه به آن جريان دارند صحنه. قهوه و سيگار

مدام با . اي براي سيگار كشيدن داشته باشند خورند كه بهانه گاهي تنها به اين دليل قهوه مي. كشند اند و حاال دارند سيگار مي قهوه سفارش داده
ها گو و گفت. رود پيش ميهمه چيز در يك جريان سرد . كنند ها چيز خاصي را روشن نمي ديالوگ. فيلم پر از ديالوگ است. زنند هم حرف مي

حتا وقتي كه حرف كم . اند براي خوردن قهوه دور هم جمع شده .محور همه چيز، قهوه و سيگار است. گيرد بيشتر از روي عادت انجام مي
  ...ما ن عاشق قهوهم... خوري؟ تو قهوه رو بدون شير مي ...جا خوبه نه؟ ي اين قهوه. كنند راجع به قهوه صحبت مي آورند، مي
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وب اين خ. كنند اهميت صحبت مي بي مسايليلم هميشه در ارتباط با هاي ف آدم. كنند ربط اشاره مي بي كامالاي  مسالهاهي به ها گ ديالوگ
است كه  جوري چيز همان همه. كند نميدر واقع جيم جارموش تالشي براي بهتر نشان دادن زندگي . هيچ رنگ و لعابي زندگي بي. زندگي است

. شوند ها گاهي خسته كننده هم ميگو و گفت. شود با زندگي در همين نكته خالصه مي ارتباط قوي فيلم. شان وابطها و ر اشيا، آدم. هست
شايد به همين دليل . و خسته شدن بخشي از زندگي است اين فيلم قرار است زندگي ببينيم چون در ،كند كارگردان به عمد ما را خسته مي

  . آيد مايش در ميسفيد به ن فيلم به صورت سياه است كه
همه از بين خود ما  هاي فيلم، آدم. شوند اپيزودها مطرح مي ي هستند كه درمسايلانزوا، موفقيت، پول، عشق، فالكت، پيري، تنهايي و دوستي 

و . نزاكت ا بيگاهي حت. گاهي خسته. اند حوصله گاهي بي. يا ويژگي ممتازي نيستندكدام داراي نشان  به اين معني كه هيچ. اند انتخاب شده
. كدام از دوشخصيت فيلم مثل هم حرف نزنند شايد هيچ. كه هستند ي باشندجور همه مجبورند همان. خود اميد دهندند به بعضي اوقات مجبور

  . دهند مي ارايهها را  ديالوگ هر كدام به شكلي، با لحني و با استفاده از اصطالحات خود
اند و قهوه  يك ميز چوبي زهوار در رفته نشستهدو پيرمرد پشت . است »شامپاين«نام اپيزود . پيزودهاستاپيزود پاياني يكي از تاثيرگذارترين ا

: گويد ش ميا كند و به رفيق ش ياد ميا وري كه از يكي از شعرهاي، طز بزرگي بودهسا شاعر و يا آهنگ قبالها انگار يكي از پيرمرد. خورند مي
، شود بعد كه صدا قطع مي. رسد ي عرفاني زيبا به گوش مي ند و چند لحظه بعد نواي يك ترانهگذار شنوي؟ دو پيرمرد دست پشت گوش مي مي

  . حيف، قطع شد: گويد پيرمرد مي
او مشاعرش را از  اين كهمتعلق به پيرمرد است؟ يا  واقعاآن ترانه آيا  اصال. امكان ندارد چنين آهنگي پخش شود ،ها هستند در مكاني كه آن

  .دانيم نمي  هيچ. ..دست داده؟
  .وانمود كن قهوه شامپاينه: گويد ش ميا شاعر به رفيقچند لحظه بعد پيرمرد ِ 

 چرا بايد اين كارو كنم؟ -

 .هاي كالسيك دممثل آ. هامثل ثروتمند. ندگي رو جشن بگيريمتا ز -

 .  ي ساده و معمولي بخورم دم يه قهوه ترجيح مي -

اول وضع بد مالي خود، و دوم احساس نوستالژي . كند ه اشاره ميرمرد با گفتن اين جمالت به دو نكتپي. هاي كالسيك مثل ثروتمندها، مثل آدم
طوري كه در پايان معلوم نيست كه پيرمرد، سر ميز . زود فيلم استترين اپي چنين مبهم اين اپيزود هم. و ميل شديدي كه به گذشته دارد

نام  .بودبازي روبرتو بنيني در اين قسمت درخشان . هاي اپيزود اول است تي از ديالوگزير قسم بخش. مرده است اين كهش برده يا ا خواب
  ».كني كه مالقات مياي  هغريب«: اپيزود

 استيو؟...اااا سالم، -

 .استيون -
 .بشين بيا -
 .باشه -
 داري؟ عجله -

 .دارم عجله آره، -
 قهوه؟ نوشي؟ مي چي داري -

 داري؟ دوست قهوه. قهوه آره، -

 داري؟ دوست هم تو آره، -

 .ام قهوه عاشق من -
 چيه؟ كارت خوبه، -

 .كشم مي سيگار زنم مي چرخي خودم واسه. استراحت -
 ؟جدا -
 .چيزا همين از. قهوه و سيگار. آره -
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 .ها گم مي رو قهوه فكرشي؟ به خيلي -
 هاي خواب. ديد هم زيادي خواب شه مي. خوابيد زود خيلي شه مي طوري اين. كنم درست قهوه عالمه يه خواب از قبل دارم دوست آره، -

 خواب كه فكرم اين به دايم. ببيني فيلم هم سر پشت طوري همين توني مي. بگيري فيلم ها خواب اين از تا بذاري دوربين يه بايد. جورواجور
 .آرم نمي در سر اصال. بود چي ديروز

 هستي؟ سيگاري -

 .خورم مي قهوه وقتي فقط -
 .گم مي رو جا اين ؟ري مي كي -
 ري؟ نمي جايي چي؟ تو. ياد نمي خوشم سازي دندان از. برم خوام نمي اما. دارم سازي دندان قرار يه. برم زود بايد شا راست -

 .آزاد خيلي. آزادم من. نه من -
 سازي؟ دندان بري بري؟ تو من جاي خواهي مي -

 .متشكرم. هعالي خيلي اين. دارم دوست كه معلومه. آره. ؟آرهجدا -
 شناسي؟ مي. جاست اون آدرس اين بيا -

 .متشكرم ازت خيلي. شناسم مي. آره -
 .كنم مي خواهش -
 نداره؟ ايرادي كه تو نظر از -

 .ندارم سازي دندان با خوبي ي ميونه زياد خودم من. ابدا. نه -
 .خوبه. خوبه. آره -
 .بزنيم قهوه ديگه فنجان يك ابي. سازي دندان ري مي من جاي تو. خوبيه قرار اين. آره -
 .ببخش رو من. سازي دندان برم بايد. برم كم كم بايد ديگه من. ما متاسف -
 .نكني دير. باشه باشه -
 .شدم خوشحال ت آشنايي از. رم مي االن. آره -
  !طور همين هم من -
  

                                                           
  

ريچارد : نويسنده و كارگردان/ بليث سينكلر استوارت برمنر، اون لينچ، سوزان فريزر، دورا كيد، مك كوين: بازيگران/ 2003: سال ساخت/ نزده سال  الكلشا: نام فيلم
  جابسون
 1960 آوريل 6 او .است كننده تهيه ،باشد مطرح سينما ي عرصه در كارگردان عنوان به كه آن از بيش جابسون ريچارد :ي كارگردان درباره

او تاكنون چهار فيلم . رساند ثبت به سينما ي را عرصه در خود موفقيت نخستين داشت سال 17 تنها كه زماني و آمد دنيا به اسكاتلند در
عضو گروه  سابقاجالب است بدانيد كه آقاي جابسون . ساخته شد 2006در سال  م دارد كهنا »چم«كه آخرين آن  ،كارگرداني كرده است

  . اسكيدز بوده است قي پانكموسي
فيلم با اين » .اميد، شهوت و رويا. ي اميد اين داستاني است درباره«. دان نوشته استاين فيلم اقتباسي است از كتابي كه خود كارگر :مرور فيلم
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درگير يك  تماماكه  شويم سير روايت غيرخطي است و در پايان متوجه مي. ه نام فرانكي استشود و خط زندگي مردي ب جمالت آغاز مي
طوري كه . گرفته است گي فرانكي را در برهر اليه يك تصوير از زند. اليه شده است به نوعي زمان پليسه يا اليه .ايم ذهن گسترده بوده سيال

نكي به ما نشان داده دكي فراآيد و تصاويري از كو مان مي ذهن به سراغ اولين سيالوقتي كه . بريم ه پي مين مسالابتداي فيلم به اي در همان
اش سهم  كه در آينده ي فرانكي باشيم ، تا شاهد تصاويري از گذشتهبينيم شويم و فرانكي ِ نوجوان را مي ما از فرانكي ِ اكنون، كنده مي. شود مي

ي  در كافه همه. داري است زبان مرد سرو. كند ، اما آزادانه به او خيانت ميپدر فرانكي  به نظر عاشقانه همسرش را دوست دارد. خواهد داشت
كدام را از دست  او هم البته هيچ. اند ه زيباترين زنان دور او حلقه زدهو هميش. ها هميشه مال اوست وكدارترين ج خنده. ها به اوست توجه
بيشتر از . گر خيانت استشاپسرك ناخواسته تما. اند رده اطراف پدر فرانكي را پر كردههاي آرايش ك هاي چاق، زن هاي زيبا، زن زن. دهد نمي
حتا چند  .ي خلوت ِ پشت ِ كافه پيدا كرد ، وقتي پشت سر خانوم گرين بيرون رفت، بايد در كوچهفهمد كه پدرش را مي مثال. فهمد ش ميا سن

گي فرانكي ترين دوران زند اين قسمت، مهم. پدرش الكلي است. است بازي هاي پدرش بار علني شاهد عشق انه و البته يكباري هم مخفي
و  مدتي بعد پدر. ش ثبت شده استا ديده و در ذهن به اجباربه اين خاطر كه تا انتها شاهد تاثير تصاويري هستيم كه او در اوايل نوجواني . است

كي اي است كه پدر و مادر ِ فران صحنه سكانس جالب،. كند جدايي پدر و مادرش، ويسكي مزه ميشوند و او در شب  مادر از هم جدا مي
ي جالب،  اما نكته. ها، روي مبل ديگري نشسته ي بين آن د و فرانكي هم در فاصلهان شان نشسته روي صندلي راحتي روي هم بر هروب

ها كسي  اند و سال ي كه انگار مردهجور. اند ضخيم از تار عنكبوت فرو رفته ي اليهطوري كه مرد و زن زير يك . اين صحنه است تصويرسازي
. و تنها پسر است كه هنوز زنده در آن صحنه حضور دارد شوند، دارند دفن مي ،ي تار عنكبوت زير تارهاي چسبنده. نيامده استشان  به سراغ

در . اش پسر به پدر و مادر مرده هاي حتا نگاه. است اعتنا بي كامالها  نگاه. همه چيز ساكت است. نگرفته تنها پسر است كه نمرده و تار عنكبوت
فهميم كه اين تصوير تنها  البته خيلي زود مي. كند ن سكانس به خوبي تنهايي و طردشدگي فرانكي را عيان ميان با استفاده از ايواقع كارگرد

  . كند سوررئاليستييا  سته فيلم را وارد فضايي سمبوليستيو كارگردان نخوا ،تراوشي است از ذهن پسر
كه گرچه كوتاه اما بسيار  ،بخش اول همان است كه در پاراگراف باال آورده شد. قسيم كردتوان به سه بخش ت در اين فيلم زندگي فرانكي را مي

چيزي كه . شود ميو در نتيجه تبديل به يك اوباش خياباني  برد گي خويش پي ميشدطرد بخش دوم زماني است كه فرانكي به. تاثيرگذار است
 1971فيلمي كه در سال . بينيم مي» پرتقال كوكي«بخش از فيلم با فيلم وجه تشابهات زيادي است كه در اين  ،در اين قسمت مهم است

و يكي از  طوري كه اكثر منتقدان آن را شاهكار ِ آقاي كوبريك قرار گرفت،فراوان توسط استنلي كوبريك ساخته شد و مورد تحسين 
تشابهات،  تنها در اين  اين كهاول . بايد به دو نكته اشاره كرد اما. وجه تشابهات كم نيستند. دانند ميسازي  مهاي تاريخ فيل تاثيرگذارترين فيلم

در واقع كارگردان . است »پرتقال كوكي«توان گفت فيلم تقليدي از  نمي با علم به اين نقاط مشترك، اين كهو دوم . بخش از فيلم وجود دارند
تاثير الكس، شخصيت اصلي پرتقال كوكي است و  كي سخت تحتشود گفت كه فران مي تنهاو . با زيركي از زير چنين برچسبي فرار كرده است

شبيه به او لباس . به ديوار اتاق خود چسبانده است را دهد جا كه پوستر فيلم پرتقال كوكي، كه تصويري از الكس را نشان مي تا آن. نه خود فيلم
سكانسي وجود دارد كه در آن چهار عضو گروه، زير . استگروه  رييسمانند الكس، يك گروه اوباش چهار نفره تشكيل داده و خود . پوشد مي

شوند  قاط مشابه به همين جا هم ختم نمين. ين سكانسي هستيمنچعينن شاهد » پرتقال كوكي«در . دهند انجام مي وار ي ديوانهيك پل حركات
الكس در . اين فرد چاق ترين عضو گروه است كند كه از قضا ش مشكل پيدا ميا يكي از اعضاي گروهروند كه فرانكي با  جا پيش مي و تا آن
فرانكي . زنند شان دست به كودتا مي رييسوه عليه در هر دو فيلم اعضاي گر. كند را تجربه مي مسالههمين  دقيقاهم  »پرتقال كوكي«فيلم 
ش را هم با او هماهنگ ا هاي ا واكنشحت. ش رخ دهدا گي الكس برايقدر تاثير گرفته از الكس است كه دوست دارد اتفاقات و ماجراهاي زند آن

  . كرده است
، كه البته هر كند دوبار عشق را تجربه مي او. ي اتفاقات عاشق شدن فرانكي است نكي، قسمتي است كه درآن محور همهبخش سوم زندگي فرا
بايد  .كند مالتي است كه فرانكي ادا ميج» .گذشته مرده. ي بوده گذشته بودههر چيز. نيس مهيچ چيز ياد «. رسد اي نمي دوبار هم به نتيجه

و حتا ه چند قدم جلوتر از اوست كگذشته نه تحت تعقيب او، بل. شود چيزي كه هرگز محقق نمي. رار كردهش را تكا ترين آرزوي گفت بزرگ
او  ،ز خيانت هاي پدرش داردشود، تصاويري كه ا گذشته باعث مي. تاثير گذشته است ه تحتاش هميش كشد و آينده اش هم نقشه مي براي آينده

اما  »گذشته مرده«گويد  مي اين كهبا . خورد و او فريب مي. گذشته همه چيز را براي گمراهي فرانكي بازسازي كرده است. را به اشتباه اندازد
جا به مادرش  پيش پدرش همان ها اي كه سال گردد به كافه شايد هم ناخوداگاه بر ميجا كه آگاهانه و  تا آن. زنده است تماماش ا گذشته درون
  . كرد خيانت مي
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 علي شهابي، شهنام عمادي، ابراهيم سيد فراهاني، نازنين فروتنيان، شاهرخ رجبي، مهران كامران، فريبا: بازيگران/ 1379: سال ساخت/ گذريم ازكنار هم مي: نام فيلم
  ايرج كريمي: نويسنده و كارگردان/ محتشمي مهرداد ميرزايي، اصغر
 از«. با ساخت فيلم هاي كوتاه آغاز كرد 1360متولد شد و فعاليت فيلم سازي را از سال  تهراندر  1332ايرج كريمي  :ي كارگردان ربارهد

كه درخشش چنداني  درآمد نمايش به »فجر فيلم ي جشنواره نوزدهمين« در فيلم اين. است كريمي ايرج بلند فيلم اولين »گذريم مي هم كنار
 ويديوييهاي  فيلم در بازار فروش فيلم. شد موسيقي بهترين و) كامران فريبا( زن اول نقش بازيگر بهترين كانديداي دوها صاحب نداشت و تن

 . ايران موجود است

 

  1385 - نسل جادويي/ 1383 - هاي كندلوس باغ/ 1382 -چند تار مو/ 1379 - گذريم از كنار هم مي: فيلم شناسي

زندگي  زمان چهار مفيلم به بررسي ه. رود متفاوت در سينماي ايران به شمار مي نسبت بهيكي از آثار  ،»گذريم هم مياز كنار «فيلم  :مرور فيلم
هاي فيلم به  شخصيت. اي در حال رفتن به شمال هستند بنا به انگيزه همگي. شمال است-ي تهران ها، جاده مشترك بين آدم عامل. پردازد مي

از  ها را ي كشف شخصيت چنين تزريقي اجازه. شود به مخاطب تزريق مي سرعت به شوند و اطالعات ِ الزم، سرعت به بيننده شناسانده مي
سكانس به بيننده تحويل جا و در يك يا دو  هاي فيلم به محض صحبت كردن، تمام اطالعات الزم را يك هركدام از آدم. كند بيننده سلب مي

باره تمام نور  اما اين چراغ يك. ند كه در يك اتاق ِ تاريك تعبيه شده استنك چراغي عمل ميمانند  ها در فيلم، بهگو و گفتدر واقع . ددهن مي
  . طوري كه ممكن است نورِ زياد چشم را آزار دهد ،كند خود را پخش فضا مي

ها  جايي از فيلم تمام شخصيتدر طوري كه  ،كشند رسند و در زندگي هم سرك مي هم مي شناسند، گاهي به را نمي ديگر همهاي فيلم كه  آدم
باره  رو هستيم اما معلوم نيست چرا طنز به يك هدر شروع فيلم، با يك طنز قوي روب. كنند ن راهي براي خوردن ناهار توقف ميدر رستوراني بي

  . ده استاز همين كارگردان، پوشش داده ش »هاي كندلوس باغ«اين نقص در فيلم . شود رود و فضاي فيلم دگرگون مي كنار مي
يك پيرمرد لب جاده، الستيك به دست . هاي اصلي فيلم، كارگردان از حضور نمادين پيرمردي كنار جاده هم سود برده است در كنار شخصيت

ند كه ك كارگردان تاكيد مي. گذرند اي ندارند و از كنارش مي هاي فيلم به او توجه كدام از آدم اما هيچ. ايستاده است و منتظر كمك ديگران است
در نهايت پيرمرد از كمك ديگران نا اميد شده و شروع به دويدن . گيرند نميكدام او را جدي  اند اما هيچ ها، پيرمرد را ديده ي شخصيت همه

  . دود يانگار دارد به دنبال زندگي م. رسد شود و پيرمرد به مقصد نمي دويدن تا شب ادامه دارد و انگار هرگز تمام نمي. كند دنبال الستيك مي
اما . كند هاي فيلم كارگردان از نشان دادن چهره ي زن دوم پرهيز مي تا ميانه. اند شان مرده، با هم همسفر شده شوهر مشترك ادو زن كه اخير

. ننده آشكار كردشد از اولين پالن حضور ِ زن در فيلم، هويت ِ بصري او را بر بي طوري كه مي. گيرد دليل انجام مي نامعلوم و بي ابهام كامالاين 
برداري در چنين مناطقي ممكن است كارگردان را با هميشه تصوير. مناظر سرسبز و زيبامسيري با . گذرد شمال مي-ريان فيلم در جاده تهرانج

يلم مربوط ف بطنهايي از طبيعت باشيم كه به  در فيلم شاهد صحنه اين كهتصاوير كارت پستالي يعني . چالش تصاوير كارت پستالي روبرو كند
ديده  »گذريم از كنار هم مي«مشكلي كه چندين بار در . پشت كارت پستال ها است نه يك فيلم سينمايي جاي اين تصاوير معموال. نباشند
، شا دارش، دعواهاي هاي خنده ش، حرفا هاي ها و پيچيدگي زندگي با تمام سادگي. بينيم چندين زندگي مي» گذريم از كنار هم مي«در . شود مي

  . شا هاي ش و حتا مرگا هاي اشك
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  ترانه

  موسيقي، حركت، آرامش

 
 ؟چرا ترانه در بين ما غريب مانده

 گيرند شان از ترانه سراغي نمي يها داليل عمده كه دگرباشان در نوشتهيكي از 

 گرايي بر اين مقوله نظير ديگر مقوالت باشد ي افكار دگرجنس ممكن است سلطه

 .سراي دگرباش را منجمد كرده هاي ترانه ها و قلم بو رخوت حاصل از آن كه ل

 هاي موجود كرده و از ظن خود از خوار ترانه ود را در اين جريان ريزهدگر باش هميشه خ

 هاي يكي از ويژگي. دليلي بدل شده طرفه و بي جويد و اين به بازي يك ترانه كام مي

 ترانه ساده فهم بودن آن است كه اكثر

 توانند با آن ارتباط برقرار كنند به نوع ترانه مي خاطبان  با توجهم

 آهنگين به آرامش) اكثرا( و از مشاهده و درك تجربيات مشترك در قالب

 هاي ناشناخته حتاهاي گذشته و حال و  هيجان غم شادي و مرور دريافت

 هاي هاي موجود و ترانه جا هدف من ايجاد فاصله بين ترانهدر اين. پيش رو سري بزنند

 هاي امروز از ذهن كويير ممكن است بسيار از ترانه اين كهچه رباش نيست، دگ

 سراي دگرباش براي يك عشق يا موضوع كويير ساخته شده باشند و ترانه

 مند ها بهره و به گوش ما و ديگران هم رسيده باشد و همه نوع گرايش از آن

 سراهاي آيي ترانه ، تشويق به برونمقصود من از اين گفتار. د و بر عكسنشده باش

 توانند د مياي و چه در سطح وبالگ خو ، كه چه به صورت حرفهدگرباش است

 .اين كار به طور قطع نتايج خوبي را در بر خواهد داشت. فعال باشند و يا هستند

 كه براي همه افراد تصور كنيد با بردي معادل چند نسل،معروف را  ي يك ترانه

 سراي آن دگرباش باشد اگر ترانه. شود ميزبان آن ترانه دلنشين  هم

 ها كار فرهنگي ردي برابر با ساعتاين خود باه باشند، و همگان از آن آگ

 گرايي ندارد؟ جنس رساني و آشنا سازي با موضوع هم و آگاهي

 ...ستيزان و جنس همهراسان،  جنس همگرايان،  كه عموم دگرجنس اين

 ترانه ببينند و نه تنها احساسهاي آن  خود را در روايت و كشاكش و كنش

 اي سان بيابند، چه نتيجهخود را با آن هم بلكه ،غربتي با آن نكنند

 اش به بار خواهد آورد؟ سرا و گرايش احساس پذيرش بيشتر نسبت به ترانهبه جز 

  دست آمده،  هاطفي و با زيباترين شكل باي ملموس و ع احساس پذيرشي كه از دريچه
 هاي هدفي كه هزينه .يما هاي ممكن و انساني در پي آن ههدفي كه از همه را 

 .كند و خواهد كرد ، ميي دگرباش تحميل كرده سنگين به جامعه
 يك مجسمه تا به صورت كامل پرده برداري نشود

 .ييات با ارزش آن محروم خواهند بودهمگان از ديدن زيبايي و جز
 مان هاي ي زوايا و تواناييد ممكن از تمامتا ح. ما بايد يك راستي را دريابيم

 ي در ميدان بودن است زمهكنيم و اين المان  خرج هويت و نام و نشان

 .با مشكالت پيش رو امري حياتي است و براي شرايط امروز دگرباشان ايراني
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 رسد كنم كه در اين شرايط نابرابر ابن كار الزم به نظر مي تاكيد مي

 .ن هم به اين كار اصراري ندارمخود م ،شندو اگر زماني اين مشكالت مرتفع شده با
 .نكاتي پيرامون ترانه خواهم پرداختدر فرصتي ديگر به طرح 

 چراغ به آدرس الكترونيكي ي تان را براي انتشار در مجله هاي ترانه

taranehgir@yahoo.com 
  . روانه كنيد
 پاكان
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  خاكستري سرخ –سعيد پارسا  - تورنتو، كانادا -1387سال  –گي فارسي ي  اولين ترانه

  

  معناي محراب
  سعيدپارسا

 
  ماهي هاي دي دوباره با توام انگار تو اين شب

  ندارم فرصت اشك و نمونده قدرت آهي
  

  ي من شد  بدوارهكنار اون خيابوني كه مع
  ي تن شد جايي كه عشق تو رسيد و پاره همون

   
  تر شد  به من گفتي دوسم داري و چشم آسمون

  "ابالي عاشق يك مرد ديگر شدكه مردي ال"
  

  هامون گذشت از مرز ممنوعه جايي كه لب همون
  مشروعه گواهي داد كه اين احساس قلبامون كه
  

  عناي محرابهمن م ي ي تو واسه مردونه ي سينههنوزم 
  خوابه  مي م آسودها هنوزم توي بازوهات دل

  
  شن پاي تو خيابونا كوتا مي هنوزم پابه

  تو خيال من ...هنوزم تو دوسم داري، هنوزم
  

  ي من شد  كنار اون خيابوني كه معبد واره
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  ي تن شد ت پاره ه من گفتي دوسم داري و عشقب
  
    
 

  وقتي براي زندگي

  نفردي مركوري و گروه كويي

  )فردي مركوري(» ...گي هستم نرگسي يك گل  اوه عزيزم، من به اندازه«

  )فردي مركوري(» ، خوب كه چي؟ام من اين جوري«

 Freddie(اين جمله را فردي مركوري  ».، من ايدز دارمبله«: هاي انگلستان خبري را سرتيتر اخبار خود كردند روزنامه 1991ام نوامبر  23

Mercury (از »كويين«وسيقي راك سرا، گيتاريست، نقاش و عضو گروه م ، ترانه خواننده. ت و چهار ساعت بعد او درگذشتبيس. گفته بود ،

سارا  نام واقعي او، فرخ بول. گذراندريقا متولد شد و كودكي خود را خارج از جزيره آف 1946سپتامبر  5ايراني االصل ِ زرتشتي، در  ي خانواده

)Farrokh bulsara (ش شناخته ا ش و اجراهاي جذابا به خاطر قدرت صداي. مشهور بودنام هنري فردي مركوري در جهان  بود و با

  .خواند كشد و از زندگي مي شود كه فرياد مي هاست در سرتاسر جهان شنيده مي صدايي كه سال. شد مي

  زندگي خصوصي

ارم تنها دوستي كه د. ام كنار بگذارم، اما اين واقعا غيرممكن است گيرا از زند) آستين(توانم مري  پرسند كه چرا نمي هاي من مي تمام معشوقه«

و  هم باور داريم ما به. ازدواج استبراي من، اين . ام است براي من، او همسر قانوني. خواهم كس ديگري را به جاي او نمي و هيچ مري است

ي هفتاد، چند سالي با او زندگي  مري آستين در اوايل دهه. ان كردبي 1985در سال اي  هها را مركوري در مصاحب اين» .م بس استا اين براي

ترين دوست فردي  كرده بود، تا زماني كه مركوري تصميم گرفت تا مثل يك گي با يك مرد زندگي كند و بعد از آن مري، بدل به نزديك

و حقوق مادي و معنوي كارهاي مركوري را صاحب و البته كسي كه بعد از مرگ او، بيشتر سهم ثروت مركوري، از جمله خانه  مركوري گشت

مركوري . است» Love of My Life/ عشق زندگي من«ها  هاي گوناگوني براي مري نوشت، كه مشهورترين آن آهنگ. گشت

دير هنري، خود بعد از زندگي مشترك چند ساله با يك م. كرد علنا گي زندگي مي خودشاما . ريچارد هم بود  ترين پسر مري، ي بزرگ پدرخوانده

آشنا شد و شش سال آخر زندگي خويش را  Jim Hutton/ با جيم هاتن  1985اما بعدها، در حدود سال . را تسليم زندگي آزاد جنسي كرد

ي ازدواج خودش با جيم  كه حلقه ن ادعا كرده كه فردي در حالي مردهات. مشخص شد كه جيم مبتال به ايدز است 1990در سال . با او گذراند

هاي  يكي از غولكه ( »كويين«اش،  و گروه موسيقي مركوري وجود شهرت و موقعيت اجتماعيبا شود  گفته مي. هاتن را در انگشت داشت

در مورد بار  مركوري يك. مانده جا احبه بهاز او تعداد بسيار كمي مص. العاده خجالتي داشته يتي فوقشخصفردي  ،)موسيقي قرن بيستم بود

ا با مناسك فردي ر. ».كند متفاوت زندگي مي كامالدرون من انساني  كنم، در من، روي صحنه، مثل يك بيگانه اجرا مي«: خودش گفته بود

  . زرتشتي به خاك سپردند

  اين جادو است

فردي ي اصلي  ه، خوانندبرايان مي ،گيتاريست گروه شامل يك. متولد شد» Queen / كويين«ي هفتاد ميالدي گروه راك  اوايل دهه
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فقط يك  .من انتخاب كردماين اسم را  «: ي در مورد نام گروه گفته استفردي مركور. بود كان جان ديو باس  روجر تيلردرامسيت  ،مركوري

، تصويرها و خودمعناي وراي  است و جهاني و دوستانهكند؛ اسمي قدرتمند،  ود را صريح بيان ميخ است، اما واقعا روشن و آشكار است و اسم

  ».فقط يكي از حقايق مربوط به اين نام است صد در صد از تفسير گي اين نام خبر داشتم، اما آن تفسير. آورد همراه مي گوناگون به تعبيرهاي

 1322در طول بيست و هفت سال، » كويين«هاي گروه  ، آلبوم2005 در» كتاب نوابغ دنياي موسيقي« براساس اطالعات منتشر شده در

 Greatest Hitsكاست . »الويس پريسلي«يا » بيتلز«هايي مانند  اند، بيشتر از فروش گروه ي انگلستان قرار داشتهها هفته در ليست پرفروش

در مجموع برآورد . ترين آلبوم تاريخ انگلستان است شپرفرو، ، با بيش از پنج ميليون و چهارصد هزار نسخه فروش در جزيره»كويين«كار گروه 

 32.5در اياالت متحده  2004تنها در سال . در جهان فروخته شده باشد» كويين«ن نسخه از كارهاي گروه ميليو 300شود كه بيش از  مي

ي اول  ، نسخهGreatest hitsهاي  اعالم شد كه آلبوم 2007ي سال  چنين در ژانويه هم. به فروش رفتميليون نسخه از كارهاي اين گروه 

  . اند در آمريكا داشته iTunesو دوم، بيشترين تعداد دانلوود را در سايت 

Studio albums 

Queen • Queen II • Sheer Heart Attack • A Night at the Opera • A Day at the Races • News of the 

World • Jazz • The Game • Flash Gordon • Hot Space • The Works • A Kind of Magic • The Miracle • 

Innuendo • Made in Heaven • The Cosmos Rocks (w/ Paul Rodgers) 

 
 

Live albums 
At the Beeb • Live Killers • Live Magic • Live at Wembley '86 • Queen on Fire - Live at the Bowl • 

Return of the Champions (w/ Paul Rodgers) • Queen Rock Montreal 

 
 

Compilations 
Greatest Hits • Greatest Hits II • Classic Queen • The 12" Collection • Queen Rocks •  • The Crown 

Jewels • Greatest Hits III • Stone Cold Classics • The A-Z of Queen, Volume 1 • Singles Collection 1 
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  روم آهسته رو به جنون مي

I'm Going Slightly Mad 

Queen 

  ي و گروه كويينرفردي مركو: ترانه

شدت الغر  ش را از دست داده و بها برد، موهاي اين ترانه زماني ساخته شد كه فردي مركوري از بيماري ايدز به طرز دردناكي رنج مي: توضيح

  . كشد فرياد مي آرام رقصد و مي نرگس زردهاي  ساختند، كه در آن فردي در ميان انبوهي از گلسفيد  كليپ اين ترانه را سياه. شده بود

  

  شود تر مي وقتي هواي بيرون گرم

  ش اوه، واضح استا و معناي

  زرد نرگسهزار و يك 

  آيند رقص در مي به – واياوه  – آدمجلوي 

  خواهند به تو چيزي بگويند؟  مي

  دهي، م پيچ خوردن را هم از دست مييعني كه داري اين آخرين دره
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  نيستي گيتو ديگر  –اوه عزيزم  –كه 

  ت نيست صادقانه بگويم، هيچي حالي

  

  روم آهسته رو به جنون مي

  روم آهسته رو به جنون مي

  آخرسر 

  اتفاق افتاد –اتفاق افتاد 

  اووه اوه –آخرسر اتفاق افتاد 

  آخرسر اتفاق افتاد

  ام ديوانه كمي

  واياوه 

  

  ام كم است تهيك تخ

  سنگ برداشتم پاره

  را آب برده  ما عقل

  ام توي صدر جدول نيست حاال ديگر اسم

  كنم دارم تب مي

  زنم دارم به دريا مي

  م تمام شدها طاقت

  كار از كار گذشته

  ام درخت موز شده–اوه عزيزم  –كنم  فكر مي

  

  شوم دارم ديوانه مي

  شوم دارم ديوانه مي

  ق افتاداتفا –آخرسر اتفاق افتاد 

  هو هوو اوه –آخرسر اتفاق افتاد 
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  آخرسر اتفاق افتاد

  آخرسر اتفاق افتاد

  ام ديوانه كمي

  واياوه 

  

  اوه هاه هاه اووه

  هاه  اوه هاه اووه

  كنم و  دانه جمع مي دانه

  دهم، درسته مشت به باد مي مشت

  چرخند م ميا هاي اين روزها فقط سه تا از چرخ

  ؟اما عزيزم، تو چي

  

  شوم رم ديوانه ميكم دا كم

  شوم كم دارم ديوانه مي كم

  آخرسر اتفاق افتاد

  اوه آره –آخرسر اتفاق افتاد 

  آخرسر اتفاق افتاد

  ام ديوانه كمي

  ام  فقط كمي، فقط يك كمي، ديوانه

  .همينه كه هست
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Somebody To Love  

QUEEN 

  اش باشم كه عاشقكسي 

  اش بشوم يكي پيدا كنيد كه عاشق

  ميرم ميشوم، يك كم ديگر  بيدار ميكه ح هر روز صب

  توانم سرپا بايستم نمي

  )كني مي و گريه(گيرد  ام مي و گريه) توي آينه(كنم  توي آينه به خودم نگاه مي) به خودت نگاه كن(

  )آره، آره(كني؟  خدايا داري با من چي كار مي

  )ر به توه، باو اوه(م ا ام را در باور به تو گذرانده گيهاي زند تمام سال

  كنم پيدا نمي آرامشيهيچ  اصالاما خدايا، 

  )كسي(يك كسي،  ه، او)كسي(يك كسي، 

  اش بشوم يكي پيدا كنيد كه عاشق

  

  كنم كار مي) كند خيلي سخت كار مي(ام  هر روز زندگي

  گيرند م درد ميا هاي كنم كه استخوان قدر كار مي آن

  دارم براي خودم برمي) گردد به خانه بر مي( ه دست آوردمهرچه را با سختي ب) شود روز كه تمام مي(آخر سر 
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  )گردد تنها به خانه برمي( 

  )كند مي شكرخدا را (كنم دعا خواندن  و شروع مي) زند زانو مي(افتم  فرو مي) خم( به زانو

  )ه، خدايا اوه( شود ام جاري مي از چشمتا وقتي كه خدايا، اشك 

  )كنم مي تمنا(ه يك كسي،  ، اوه)كسي(يك كسي، 

  اش بشوم يكي پيدا كنيد كه عاشق

  

  )هر روز(هر روز ) كند سخت كار مي(

  كنم كنم و سعي مي كنم و سعي مي و سعي مي

   كوچك كنندخواهند من را  اما همه مي

  شوم دارم خل ميگويند  مي

  سنگ برداشته م پارها عقلگويند  مي

  گويند شعور ندارم مي

  )هيچ كسي اعتماد ندارد ديگر به( كسي اعتماد ندارد به هيچ

  

  )ه خدايا اوه(

  )يك كسي(ه  اوه يك كسي، اوه

  اش بشوم؟ شود يكي را پيدا كند عاشق يكي پيدا نمي

  )؟اش بشوم شود يكي را پيدا كند عاشق يكي پيدا نمي(

  م را گم كردما آهنگ ضربهيچ حسي ندارم ديگر، 

  )دهي ميدهي و از دست  هي از دست مي(شوم  فقط هي از خط خارج مي

  )ش خوب است، مشكلي نداردا حال(م خوب است، مشكلي ندارم ا حال

   نه، نه   شكست نخواهم خورد

  فقط بايد از سلول اين زندان فرار كنم

  )خدايا، روزي آزاد خواهم بود(يك روز آزاد خواهم بود، خدا، 

  

  اش بشوم كسي پيدا كن عاشق
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  اش بشوم كسي پيدا كن عاشق

  بشوم اش كسي پيدا كن عاشق

  اش بشوم كسي پيدا كن عاشق

  )م كنا م كن، پيدايا م كن، پيدايا پيداي( اش بشوم  كسي پيدا كن عاشق

  اش بشوم كسي پيدا كن عاشق

  اش بشوم كسي پيدا كن عاشق

  اش بشوم كسي پيدا كن عاشق

  )يك كسي، كسي، كسي(اش بشوم  كسي پيدا كن عاشق

  اش بشوم كسي پيدا كن عاشق

  اش بشوم قكسي پيدا كن عاش

  م پيدا كندا م كند، كسي برايا م كند، كسي پيدايا يك كسي، كسي، كسي، كسي، كسي پيداي

  كسي براي عاشق شدن

  اش بشوم؟ كسي كه عاشق اش بشوم؟ كسي نمي تواند كسي پيدا كند عاشق

  )اش بشوم كسي پيدا كن عاشق(

  ه اوه

  )اش بشوم كسي پيدا كن عاشق(

  كسي، كسي براي عشق ورزيدن) اش بشوم ي پيدا كن عاشقكس(كسي برايم پيدا كن، كسي 

  م كنا م كن، پيدايا م كن، پيدايا م كن، پيدايا پيداي

  ورزيدن كسي براي عشق –ه  اوه

  )ورزيدن من پيدا كن كسي براي عشق(

  ه اوه

  )ورزيدن من پيدا كن كسي براي عشق(

  م كنا م كن، پيدايا م كن، پيدايا م كن، پيدايا پيداي

  )ورزيدن من پيدا كن براي عشقكسي (

  !شدن پيدا كنيد عشق عشق  هر كسي، هر جايي، هر كسي براي عاشق

  م عشق پيدا كنيدا م كنيد برايا م كنيد پيدايا پيداي



  و روشن دست و                                                                                                                               و یکپنجاه    ی شماره  –  74  

 مرور كتاب

  رامتين

   

  

  ي جانوران جرالد و بقيه: زندگي براي زندگي

  . تومان 4000. صفحه 326. نسخه 2000. 1386نشر چشمه، زمستان : چاپ دوم. گلي امامي: ترجمه. جرالد دارل. ي حيوانات ي من و بقيه خانواده

سال و خندان آن را  فروشي كه يك زوج ميان هاي شمال شهر تهران بدل شد به يك كتاب هاي بعد از جنگ، پاركينگ يكي از خانه اولين سال
هاي فرهنگي  ها، خيلي زود به يكي از معدود پاتوق سال  ود آنآل فروشي كوچك و صميمي، در فضاي بسته و بغض اين كتاب. كردند اداره مي

حدود سه سال (هاي ايران بود  ترين مترجم كريم امامي، يكي از معروف. كردند موجود در كشور بدل شد، كه خانوم و آقاي امامي آن را اداره مي
هاي  ترين كتاب معروف. داد كرد بوي زندگي مي مه ميو همسرش گلي، خود انتخابي خاص در كتاب داشت و چيزهايي كه ترج) پيش درگذشت

ممنوع اعالم  نژاد در اولين روزهاي ورود بود كه چاپ پنجم آن را دولت احمدي» ي مرواريد دختري با گوشواره«گلي امامي بعد از انقالب، يكي 
كتابي را منتشر ساخت كه  1363ر اين ميان در سال د. ، رمان اتوبيوگرافيك سيلويا پالت بود» حباب شيشه«ي جذاب از ا كرد و ديگري ترجمه

كتابي صرفا نوشته شده براي زندگي و زندگي و باز هم : يك بار ديگر تجديد چاپ آن توسط نشر چشمه به بازار آمد 1386در زمستان سال 
  . زندگي

چند سالي از كودكي خود را در . داشته استست و ظاهرا به نام خود شهرتي هم در قرن بيستم  جرالد دارال ظاهرا جانورشناسي انگليسي
طور كه  اما همان  زند در مورد جانوران آن جزيره يك كتاب بنويسد، سرش مي سالي به ي كورفو در يونان سپري كرده است و در ميان جزيره

اعضاي . كند هم وارد كتاب مي اش را شود كه از همان شروع اثر، خانواده كند، مرتكب اين اشتباه مي ي كتاب عنوان مي خودش در مقدمه
. دهند مي ارايهكنند و هر كدام به سبك خود نظريه  كنند و تا آخرين فصل مرتب دارند بحث مي خوش مي ي شلوغ پلوغ نويسنده هم جا خانواده

شود  كنيد اين شكلي هم مي دهد كه باور نمي تان مي كند و زندگي را طوري وارونه نشان شما را به خنده وادار مي. كتاب يك طنز واقعي است
  .گذران روز كرد

يك روز لري ديگر . به جز پسر بزرگ، لري كه نويسنده است ،هاي فصلي تمام خانواده را بيمار كرده ابتداي كتاب در انگلستان هستيم، توفان
خانواده پدر خود . تاني را در يونان بگذرانندكند كه بايد خانه را بفروشند و بروند تعطيالت تابس خورد و اعالم مي هم ميه اش از همه چيز ب حال

ي كروفو  به جزيره. بينيم فصل بعد خانواده را در سفر يونان مي. كنند همه مخالفت مي. را از دست داده و مادر صاحب سه پسر و يك دختر است
ها، حيوانات شب و  ما را با انواع حشره كنيم، دارل سرفرصت ي غريب را دنبال مي نشين اين خانواده هاي دل چنان كه بحث رويم و هم مي

  . كند ي جالب آشنا مي هاي طبيعي و خيلي چيزهاي ديگر اين جزيره حيوانات روز و گياهان و منطقه
كنيد كه داريد  احساس نمي اصالچنان جذاب از آب درآمده كه  نامه كار شده است، اما آن به سبك زندگي» حيوانات  ي من و بقيه خانواده«

رويد و جرالد ده  كنيد، به اين طرف و آن طرف مي ها سفر مي شان هستيد و داريد با آن خوانيد، كه در حقيقت همراه يك سري آدم را مي زندگي
دهد  آل ممكن است، جايي كه خانواده اجازه مي كند، ايده دنيايي كه دارال تصوير مي. كنيد در شكار حشرات و جانوران دنبال ميرا يازده ساله 

  .خسته نباشيد خانوم امامي. ش زندگي كنند، زنده باشند و نفس بكشندا هاي بچه
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  آمريكا، آمريكاي فراموش نشدني

  .تومان 3500. صفحه 288. نسخه 3300. 1386: چاپ هفتم. انتشارات نيلوفر: تهران. سروش حبيبي: ترجمه. رومن گاري. خداحافظ گاري كوپر

  
دستبرد به يك بانك . ن هها براي من زيادي گُند اين. اما نه سر ويتنام يا كره. با چند تا از دوستام. شم ست ميم يه روزي وارد سياا عاقبت من«

  .)رمان 131ص (» .كار را اول بايد با اين چيزها شروع كرد. تره راحت
هاي خود را به  توانست اولين نسخهبود كه اين كتاب  1357سال . ها از چاپ اول مشهورترين رمان گاري كوپر در ايران گذشته است سال

چنان به عنوان يك رمان  ها تجديد چاپ شد و هم گونه تغييري در طول اين سال رمان، تقريبا بدون هيچ. زبان برساند هاي فارسي خواننده
و ) نفس دارد تنگي(بيمار جايي كه باگ، يك پسر . ست در نزديكي ژنو لوكيشن مكاني اثر، وياليي. هاي ثابث خود را دارد كالسيك، خواننده

، در ي مسكوني ترين دهكده ها در باالترين ارتفاع ممكن، حتا دو هزار پا باالتر از نزديك جايي در ميان كوهگرا و البته بسيار ثروتمند،  جنس هم
اين خانه، . خورد هم مي هز همه چيز بشان ديگر دارد ا ست كه در زندگي، حال گاه براي جواناني ي او نوعي پناه خانه. كند ها زندگي مي ميان برف

كند  ها را مرور مي زندگي آن. رود هاي خانه پيش مي هيچ هدف مشخصي، در ميان آدم رمان بي. هر كسي خودش باشد اين كهست براي  مكاني
شود، و البته،  ارد شروع ميها تازه د كشاند، جنگ ويتنام در اوج خود است، مخالفت هاي شصت و هفتاد ميالدي مي زمان ما را به دهه و هم
و آمريكا، البته آمريكا، بيشتر . خود ي و جوامع، به خاطر مكانيسم كشنده. ست اين شكلي اين كهي كتاب تحقير است، تحقير دنيا به خاطر  همه

، فرار كرده چون پسر است لني. اند آمريكايي هستند و همه به نوعي از آمريكا فرار كرده) هاي اصلي تقريبا تمام شخصيت(هاي رمان  شخصيت
به ما نگوييد آمريكا براي شما چي كار كرده، به "ي ريگان را شنيده،  گويد، وقتي اولين بار جمله بارها در رمان مي(خواسته به جنگ برود  و نمي

يگر اصلي رمان، جس، كسي كه در و شخصيت د )كند ، پا گذاشته به فرار و هنوز هم دارد فرار مي"ايد كار كرده ما بگوييد شما براي آمريكا چه
ها تقريبا ويران شده  ست و زندگي آن پدر الكلي. كنند ست كه در ژنو زندگي مي شود، دختر يك ديپلمات آمريكايي طول رمان معشوق لني مي

كند و دختر دنبال پول ست تا شايد بتواند الكل را ترك  پدر در بيمارستان بستري .تا جايي كه توان تصور وجود دارد، مقروض هستند: است
  . حتا عشق هم. حتا سكس هم خوب نيست. هيچ چيزي نيست: رود ي غربي پيش مي هدفي جامعه رمان در بي. گردد مي

زندگي، : هيچ مفهومي در دنيا وجود ندارد كه نابود نشده باشد. گيرد ي خود مي همه چيز را به باد تمسخر و نقد كشنده. كتاب زباني تند دارد
دنيايي . شود، دنياي تنهايي و جواني است دنيايي كه تصوير مي. كند و رمان اين را به وجودتان تزريق مي. ها، هر چيزي ها، مفهوم مكان ها، آدم

ي اين  شويد، كه در نتيجه هاي جنايتكارانه مي و اگر تمام بار كتاب كافي نيست، شما درگير فعاليت. كند كه در آن هيچ چيزي آدم را راضي نمي
» خداحافظ گاري كوپر«. رسد نظر مي كه به نظر همه چيز درست و آرام بهاي  هآن هم درست در لحظ شود، ها، پدر جس كشته مي عاليتف

هايي نابود شده  زندگي در دنيايي از مفهوم. ست كند كه خود زندگي كه انسان را به اندوهي نزديك مياي  هاست بر دنياي مدرن، مرثياي  همرثي
  .و ريختهو در هم فر
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  هاي ديگر از رسانه

  
 

  مهري به افراد دوجنسيتي بي

  پانزدهم اسفندماه هشتاد و هفت –برگرفته از راديوزمانه 

  : لينك

http://www.zamaaneh.com/humanr/cat_2    

   :لينك صوتي

http://www.zamahang.com/podcast//2009/20090225_HR_ardavan_andishahayi_azadi.mp

3  

 محمد مصطفايي

 

اين افراد از . دشوند، افراد دوجنسيتي هستن مي رو هي ايران با مشكالت فراواني روب هايي كه در جامعه يكي از گروه

اين احساس را دارند كه به جنسي مخالف تعلق دارند و در قالب جسمي اشتباه  شناسند، به شدت زماني كه خود را مي

با جنسيت  هاي متناسب  اين در حالي است كه خانواده و جامعه از اين افراد انتظار دارند نقش .اند آمده به دنيا

مخالف، مورد سرزنش و فشار قرار  ه خاطر انجام حركات و رفتارهاي جنسيها را ب شان را بپذيرند و آن ظاهري

 .آورد وجود مي هاي شديدي را براي اين افراد به بحران معموال اين فشارهاي بيروني و تضادهاي دروني، .دهند مي

ران پرداخته ي اي جامعه محمد مصطفايي، وكيل دادگستري و از فعاالن حقوق بشر، به مشكالت افراد دوجنسيتي در

 .است

آيد،  دنيا مي روال بر اين است كه انسان يا پسر به .زند سرنوشت عجيبي را براي نوزادان رقم مي گاهي اوقات دست تقدير از ابتداي تولد انسان، 
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 .ازادان دوجنسيتي استنو دنيا آمدن اين استثنا به. آيد طبيعي، استثنايي هم وجود دارد كه به ندرت هم پيش مي ولي بر اين روال. يا دختر
گيرند و در بسياري  مهري قرار مي ها مورد بي سوي آن شان، از كنند، با اطالع اطرافيان از وضعيت خاص طفالني كه تا چشم به جهان باز مي

 .شوند مواقع رانده مي

وجود  شان به زيادي در ذهن  رواني فشارهاي روحي شوند و شوند، سردرگم مي افراد دوجنسيتي از زماني كه متوجه وضعيت خاص خودشان مي
جايگاهي براي اين  چرا كه در كشور ما، متاسفانه،. كنند چنان اين فشارها را تحمل مي روشن نشود، هم شان  تا زماني هم كه تكليف. آيد مي

 .افراد وجود ندارد

براي اين كه اين افراد بتوانند . نند در جمع دختران باشندتوا مي در كشور ما معمول است كه افراد يا پسر هستند و در جمع پسران و يا دخترند و
  .توانند پرداخت كنند نمي هاي عمل را كنند و گاهي هزينه ها نياز به عمل پيدا مي دست پيدا كنند، بعضي وقت به جايگاه خودشان

خواسته به او تعرض  اي، شخصي را چون مي عهدر واق رو شدم كه ايشان به اين دليل كه هسال گذشته با جواني دوجنسيتي در زندان اوين روب
معاش كند و از شرايطي  اين جوان دوجنسيتي را به اين اميد كه بتواند از طرف مقابل پولي بگيرد، امرار .بود كند، مجروح كرده بود، در زندان
بعد از تشكيل پرونده،  .كند از خودش دفاع ميبه او تجاوز كنند كه ايشان  خواهند برند و مي دهند، به منزل مي كه دارد خارج شود، فريب مي

 .شود  قابل پذيرش دادگاه باشد، و به پرداخت ديه و دو سال حبس محكوم مي تواند از خود دفاع كند، دفاعي كه متاسفانه اين جوان نمي

مهري زندانيان قرار  ار بود، مورد بيب زندان بسيار اسف چرا كه وضعيت او در. بعد از اين كه متوجه مشكل اين شخص شدم، بسيار ناراحت شدم
اش هم او را  خانواده .توانست با بيرون ارتباط برقرار كند كه داشت، در زندان انفرادي محبوس بود و نمي گرفت و به دليل وضعيت خاصي مي

ي او را  بعد از اين كه پرونده .كندطور كه بايد و شايد از حق خودش دفاع  توانست آن چنيني شده بود و نمي رانده بودند و دچار مشكالت اين
 در نهايت هم. اعتراض كردم و دادگاه دو سال حبس را به يك سال تبديل كرد. اعتراض بشود خواندم، نياز ديدم كه بايد نسبت به حكم صادر،

ليل وضعيت خاص او كمك كنند كمك خواستيم كه به د توانست پرداخت كند، از مردم و خيرين ي ديه را نمي با توجه به اين كه ايشان هزينه
 .شد طور هم تا از زندان آزاد شود و همين

ايم، زندگي كردن حق ذاتي اشخاص  ميثاق پيوسته به اين 1354الملل حقوق مدني و سياسي كه ما هم در سال  ي يك ميثاق بين طبق ماده
استنباط از اين مقرره اين است  .نه از زندگي محروم كنيمتوانيم خودسرا هيچ فردي را نمي. شود است و اين حق بايد به موجب قانون حمايت

حتا افراد دوجنسيتي بايد به موجب قانون، توسط دولت . جهت زندگي كردن مهيا كنند ي مساعدي را ها بايد براي هر فرد زمينه كه دولت
 .ها فراهم شود شوند و امكانات زندگي براي آن حمايت

ها متروك مانده،  كه هرچند تا كنون بسياري از اين شده قايلهايي را براي افراد جامعه  م، حمايتقانون اساسي ما هم در اصل چهل و سو
  .ها نسبت به افراد خاص اعمال و اجرا شود حمايت الاقل توقع اين است كه اين

المانه يا خالف انساني ظ و رفتارهاي شان مورد آزار و اذيت گونه اشخاص را به دليل وضعيت خاص ما نبايد اين ي به اين كه افراد جامعه مضافا
 .دقرار بدهن

  .شود به اين افراد مي مان، نسبت هايي، حتا از جانب شهروندان مهري بينيم كه بي در بسياري از مواقع مي
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گرايان مسلمان و بحث  جنس باره هم مستندي در نگار هندي پرويز شرما، ساز و روزنامه ساخته فيلم» جهادي براي عشق «فيلم مستند 
باره زنا،  هايي در فيلم، شود باره تابوها در كشورهاي اسالمي ساخته مي ثل اغلب مستندهايي كه درفيلم م .گرايي در اسالم است جنس هم

اند،  هاي قرمز تعيين شده عبور كرده ر كه آن تابوها را شكسته و از خطچند نف روايت را از طريق دنبال كردن زندگي ،ها كچوالس سنگسار، ترنس
 .برد موازي پيش مي به طور

دلي  هاي مختلف، هم گراي مسلمان از مليت جنس هم گراست، با نشان دادن وضعيت چند زوج جنس خود مسلمان و در عين حال هم فيلمساز كه
مشكالتي كه با  شان از سوي ديگر و گرايانه جنس هاي هم شان از يك سو و گرايش باره اعتقادات ديني در ها و گوش سپردن به آنان كه با آن

فيلم، راوي مستقيم  .گرايي با باورهاي اسالمي ثابت كند جنس هم زنند، سعي كرده تا فرضيه خود را درباره سازگاري ياند، حرف م آن مواجه
هاي مختلف در كنار هم و زاويه ديد جانبدارانه دوربين، از بيننده  زندگي يعني از طريق چيدن ،روايت خاص خود ي اما فيلمساز با شيوه ،ندارد

 .بدون ترديد بپذيرد را شود اي را كه در فيلم مطرح مي يهت فرضتا قطعي انتظار دارد

ها در قاهره با هم ديدار  آن. شوند اينترنت با هم آشنا مي بينيم كه از طريق گراي فرانسوي زبان عرب را مي جنس در سكانس اول، دو دختر هم
گرا در اسالم  جنس مجازات زنان هم باره تا اطالعاتي در ،زنند رق ميهاي اهل سنت را و بازارهاي قاهره پرداخته و كتاب كنند و به گردش در مي

مربوط است  ،بخش مهمي از فيلم .اسالم اگرچه منع شده اما تنبيهي براي زنان وجود ندارد برند كه اين رابطه در پيدا كنند و در نهايت پي مي
 ملل ام و آرشام كه از ايران فرار كرده و در تركيه در انتظار پاسخ سازمانامير، مجتبا، پي هاي گراي ايراني به نام جنس به چهار پسر جوان هم

(UN)  امير، پسر يك شهيد جنگ است و پدرش در چهار سالگي در جزيره مجنون  .برند شان به كانادا به سر مي  براي درخواست پناهندگي
دستگير شده و به صد ضربه شالق  ها در تهران »گي«پارتي گويد در يك  زند و مي او از گرايش خود به مردان حرف مي .شهيد شده است
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. بيند تمايالت جنسي خود و اسالم نمي گويد كه به اسالم اعتقاد دارد و عاشق امام حسين است و هيچ تعارضي بين او مي .محكوم شده است
او  شان را ضبط كرده و را دستگير كرده و فيلم عروسيها  اما پليس آن ،در شيراز عروسي كرده با جواني به نام مهرداد 2005مجتبا نيز در سال 

چرا كه  ،ترسند صورت خود را به دوربين نشان دهند مجتبا و امير مي .اش را به سازمان ملل اثبات كند گرايي جنس اينك سندي ندارد تا هم
گويد كه اسالم سخت  به موضوع دارد و مي تري اقعيتر و و هاي روشن ها پيام ديدگاه در ميان آن. اند هايشان در ايران خانواده نگران وضعيت

 .نياز به جهاد دارد گرايي را قبول كند و اين كار جنس تواند هم مي

اسالمي، با هم  ي گرايانه در تركيه جنس هم ي ممنوعيت رابطه رغم رود كه علي ساز به سراغ دو زن ترك به نام فردا و قيمت مي پس از آن فيلم
گري  اعتقاد به صوفي مادر فردا نيز كه. كنند اند و در نماز جماعت مسجد شركت مي ها نيز مسلمان آن. دارند اي سودهزير يك سقف زندگي آ

رسد كه كشوري مسلمان  گرايي در پاكستان مي جنس پس از تركيه نوبت به هم .ها را پذيرفته و از اين بابت خوشحال است دارد، رابطه آن
و » شاه حسين «خود يعني  ي رهبر فرقه ي خواهانه جنس هم دهد كه به رابطه عاشقانه و پيروان صوفيه را نشان مي اي از فيلمساز دسته اما ،است

 .آورند گري را به جا مي مزارشان كه در كنار هم است، آيين صوفي مردي هندو اعتقاد دارند و بر

گراهايي با اعتقادات  جنس شود، هم محسوب مي مسلمان جهان دهد در هند نيز كه از نظر جمعيت دومين كشور چنين نشان مي فيلمساز هم
را  ديگر همرقصند و  پوشند و در مجالس رقص و شادي دست در دست هم مي كرده، لباس زنانه مي ها مثل زنان بزك آن. اسالمي وجود دارند

دهد كه  رود و به ما نشان مي مي كن در استانبولساز دوباره به سراغ جوانان ايراني سا در بخش ديگري از فيلم، فيلم .گيرند در آغوش مي
در  شان را ها بايد به تورنتو بروند و دوستان از سوي دولت كانادا پذيرفته شده و حاال آن شام و پيامرها يعني آ درخواست پناهندگي دو نفر از آن

اما  ،از كار دربياورد تاثيرگذارو  شده است، خيلي سوزناك بازسازي كامالساز تالش زيادي كرده تا اين صحنه را كه  فيلم .تركيه تنها بگذارند
 .آن را از بين برده است تاثيرساز،  اي فيلم پرداخت كليشه ها و آميز جوان هاي غير طبيعي و اغراق واكنش

ن توجه شده، فيلم اهميت آن، در سينما كمتر به آ رغم از نظر پرداختن به موضوعي مهم و حساس كه علي» جهادي براي عشق«با اين حال 
هاي  اضطراب ها و ها، نگراني ش نزديك شده و ترسا هاي فيلم شود به دنياي آدم ها موفق مي قسمت فيلمساز در بعضي از. اي است جسورانه

بومي، هاي رنگارنگ  متعدد، تصويربرداري خوب و انتخاب موسيقي هاي ها ، فضاها و لوكيشن جذابيت موضوع، تنوع آدم. ها را ثبت كند آن
كند كه  مطرح مي ترين مشكل اين فيلم، يك بعدي بودن آن است چرا كه تنها زاويه ديد كساني را مهم .سازد فيلم همراه مي بيننده را تا آخر با

 مثالند و خواست اين موضوع را تنها از ديد اجتماعي بررسي ك  فيلمساز مي اگر. كنند گرايي پشتيباني مي جنس گرا هستند يا از هم جنس خود هم
بسيار  اي مسالهبود اما او دست روي  گرا بودن در جوامع مسلمان بپردازد، آنگاه اتخاذ چنين رويكردي معقول و منطقي جنس هم به پيامدهاي
ه حرام بود) سني و شيعه(در اسالم است كه بر اساس فتواي بسياري از علماي اسالم  گرايي جنس فقهي گذاشته و آن بحث هم كامالحساس و 

 .شود و مستوجب مجازاتي سخت است گناهي بزرگ محسوب مي و

رود كه  تكليف نزد يك روحاني شيعه به مسجدي مي گراي هندي براي كسب جنس بينيم كه قاسم جوان هم ما تنها در يك صحنه از فيلم مي
اسالم طبيعي نيست  يد كه رابطه مرد با مرد درگو مرد روحاني به قاسم مي  .سياسي و مذهبي ايران است هاي رهبران در و ديوارش پر از عكس

شود چالش  ساز موفق نمي فيلم . پزشك مراجعه كني بيماري و بهتر است به روان گويد كه تو و خداوند مرد و زن را براي هم آفريده و به او مي
 قطعيت در پايان فيلم از زبان زني مسلمان دربه جاي آن وي با . به تصوير كشد عميقا گرايي با اعتقادات اسالمي را جنس بين گرايش به هم

 .گرايي وجود ندارد جنس گويد كه هيچ تعارضي بين اسالم و هم آفريقاي جنوبي مي

بينيم كه با  گرايي گرايش دارد مي جنس خود به هم در سكانس نهايي فيلم، مبلغي مسلمان از آفريقاي جنوبي را به نام محسن هندريكس، كه
گذارد و  فرد مي باره قوانين اسالمي را به عهده تعبير او به معني تكيه بر عقل مستقل است، تفسير در د در اسالم كه بهتكيه بر اصل اجتها

گويد  او مي» .اهللا خداي عشق است و بايد از اين زاويه به موضوع نگاه كرد اند در حالي كه هميشه به ما ترس از اهللا را آموخته «معتقد است كه 
كند اما به اعتقاد او خداوند قوم لوط را به خاطر  اند، بحث مي بوده و قوم لوط كه اهل لواط] يا عموره[مردم سودوم و گومورا  ي ارهب كه قرآن در

مردان و اذيت و آزار آنان عقوبت  شان مثل تجاوز به زنان و انسانيها به خاطر اعمال ضد آن بلكه ،شان مجازات نكرده بودن گرا جنس هم
  .گرايي را به نوعي در اسالم توجيه كند جنس هم كند بحث آزادي به اين ترتيب او سعي مي. اند ديده
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  كتاب هديه  :ي دوم مجله

  

  

  :زماني براي باور كردن، به باور رسيدن

  خاكسترهاي آبي؛ يك شعر بلند

  رامتين

ها، دير حاضر شدن  رين علتت با دو هفته تاخير منتشر شد، يكي از اصلي» چراغ«ي  نامه ي قبلي ماه شماره: توضيح

نامه در زمان مقرر به دست خوانندگان خواهيد رسيد و با چند  همين خاطر، ماه به. بود» آمريكا و چند شعر ديگر«كتاب 

  . زمان در اينترنت قرار خواهيم داد روز تاخير، كتاب را جداگانه براي خوانندگان مجله ارسال خواهيم كرد و هم

  

هاي بعد، همان  كند و تمام سال سني كه در آن همه چيز آدم، در روح و تن و وجود آمدي رسوب مي. انسان استترين سن  كودكي حساس

: ي جنسي با كودكان، يكي از منفورترين انواع سكس در جهان است پدوفيليا، يا رابطه. چيزي خواهي بود كه در كودكي در تو چيده شده است

  . داند ي مهم و اساسي جنسيت و جسميت نمي ز هيچ چيزي در مورد مسالهجسم خود را به كسي تحميل كني كه هنو

را در » خاكسترهاي آبي«شعر . گراي جهان است جنس ، يكي از مشهورترين شاعران كانادا و يكي از مشهورترين شاعران همدائوژان پل 
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نويسد و  به زبان فرانسه مي. ز سي كتاب كار كرده استبيش ا. ي شعر گاورنر در كانادا شد ي جايزه سال برنده  منتشر ساخت و همان 1990

ي انگليسي اثر را در  نسخه. از ساقي قهرمان بود» خاكسترهاي آبي«ي  پيشنهاد ترجمه. اند هاي گوناگوني منتشر شده ش به زبانا شعرهاي

  .گيرد ي فارسي زبان قرار مي در اختيار خواننده 1388شعر در نوروز اختيار من قرار داد و 

گردد و از شش سال و نيمي خويش  ي زندگي خويش است، به گذشته بر مي اثر يك شعر بلند است، راوي آن كه در زمان حال، در دومين دهه

ي مكرر جنسي برقرار كرده و راوي،  ا او رابطهب )آورد ان نمياش را بر زب كه نام(ري بيست و اندي ساله وقتي كه پس يعني از ند،ز حرف مي

ي زندگي در گذشته  مساله داستان اين عشق غريب است و خواننده را درگير» خاكسترهاي آبي«شعر بلند . تون او شده استعاشق و مف

  .كند مي

ي پنجاه  ي پرينت شده نسخه. نت شيك و امروزي و پسرانه پرينت زدم فارس، توي يك كافي شعر را در غروب شرجي، در نزديكي ساحل خليج

شعر من را درگير خودش . نت كه آمدم بيرون، شروع كردم به خواندن م گرفتم و به عادت هميشه، از درب كافيا تانگليسي را دساي  هصفح

خواندم و  رفتم، بلندبلند شعر را به انگليسي مي هاي اصلي شهر راه مي يك وقتي به خودم آمدم كه حدود يك ربع بود در يكي از خيابان. كرد

شعر هراسناك . ابگاه و وقتي همه خوابيدند، يك گوشه نشستم و شعر را از اول تا آخر در يك نفس خواندمشب برگشتم به خو .كردم گريه مي

گريه كني كه اي  هي پسربچ شوي تا برگذشته كند و همراه شاعر مي گيرد و از زمين جدا مي هاي خود مي شعر خواننده را در دست .زيباست

نويسد، هر روح و وجودي را  ديد و تمام زندگي رنج كشيد تا در اين شب خاص، وقتي شعر را مي شا هاي زندگي را از همان ابتدا، با واقعيت

  ...همراه خويش به گريستن وادارد
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 -------  

  فروردين ماه هشتاد و هشت منتظر چراغ باشيد

  »زندگي«ي  با محوريت مساله

  ارديبهشت ماه هشتاد و هشت منتظر چراغ باشيد

  »فرهنگ كويير«ي  مسالهبا محوريت 

  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

  غ باشيدشهريور ماه هشتاد و هشت منتظر چرا

  »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 نمايشگاه بين

فرهنگ ايران سعي دارد تا حضور . گيرد اه كتاب جهان شكل مينمايشگ/ ترين بازار روند و بزرگ ديدار كتاب و اهالي فرهنگ مي

ي اقليت  المللي كتاب تهران به جامعه فضايي در داخل نمايشگاه بين اين كهبا وجود . ي كويير را در خود ناديده بگيرد جامعه

همين خاطر، سازمان  به. 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

  1388فرودين هاي خود را حداكثر تا اول  نوشته

  به نشاني مجله

board@irqo.org 
  يا مدير سايت ضيافت

parnianhamid@gmail.com 
  ارسال كنيد

  »چراغ«ها عالوه بر انتشار توسط  كتاب

  واهند بوددر دسترس خ» ضيافت«سايت  براي هميشه در وب
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  ها رسانه
  

  گرايان ايراني جنس ي الكترونيكي هم مجله ـماها 

ajaleh_maha@yahoo.comm 

 

  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

.org.irqohttp://cheraq 

member@irqo.org 

http://blog.irqo.org 

 

  هاي ايراني  ي لزبين نشريه ـ جنس من هم

hamjenseman@gmail.com 

 

                                  ضيافت

www.ziaafat.org 

 

  

 

 

 

 


