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 حرف هاي سردبير
 

تئوريسن هاي لزبين فمينيست دهـه هفتـاد        
ميالدي بيشتر تزها، اسـتدالالت، مطالعـات و نظريـه          
هاي خود را از زاويه عملكرد جنسي دگرجنسـگرايانه         

ر بودنـد كـه     آنها در پي اثبات اين نظ     . تنظيم ميكردند 
باعـث و   ) گرايش به جـنس مخـالف     ( دگرجنسگرايي  

باني سركوب، پنهان بودن و در خفا ماندن جنسيت و          
بر همـين اسـاس،     . سكس لزبين ها در جامعه ميشود     

 تافتـه اي جـدا بافتـه و بيشـتر داراي بـار و               ،آنها استدالل مي كردند كه معاشرت جنسي و سكس دو زن لزبين با هم             
در .  نوعي مقاومت در برابر تسلط مردساالري و ستم بـه زنـان  ؛ بر عليه ستم جنسي جامعه است    » انهشورشگر «پيامي  

 . تعريف هويتي سكس لزبيني زاده شد»سياست«هايي بود كه  ادامه چنين تحليل
 را تقويت كرد و  بدان منجر شـد كـه            »جدايي صف دو جنس   « و باورهايي  ذهنيت      »سياست«پيشبرد چنين   

  در حاشيه جنبش عمومي زنان فعاليت       - استثناها به جز  –هاي زنان لزبين بصورتي كم سر و صدا          زمانتشكالت و سا  
ها و حتي اعتراف به حقوق آنها خودداري مـي         اينجا و آنجا از همكاري با لزبين       ،هاي زنان  كنند و هر چند كه سازمان     

حتـي خـواهران قشـري و نـافي         (خواهران خـود      هاي لزبين فمينيست همچنان به ماندن در كنار          كردند اما تئوريسن  
هاي همسو از جمله جنبش مردان همجنسـگرا        اصرار مي نمودند و  از همكاري و اشتراك مساعي با جنبش           ) لزبينيسم

 .) ظاهرآ با استدالل آغشته بودن مردان گي به فرهنگ مردساالري( .خودداري مي كردند
 از هضـم و پـذيرش سياسـت و تعريـف هـويتي لـزبين              - نسل دهه هشتاد مـيالدي     -هاي نسل بعدي   لزبين

 لـزبين ( اينها. هاي دهه هفتاد سرباز زدند و خود به تعريف جديدي از سكس و جنسيت زنان لزبين پرداختند                 فمينيست
استدالل ميكردند كه تئوريهاي دهه قبل نوعي به دام مردساالري افتادن است چون به ايزوله ماندن            ) هاي دهه هشتاد  

بنابراين راه حل نه كنار ماندن و خط و مرز          . يجه ناپيدائي و ادامه حاشيه اي بودن سكس لزبيني كمك مي كند           و در نت  
ه بـا تشـكالت مـردان همجنسـگرا كـه      دكشيدن با ديگران، بلكه ادغام شدن و علني بودن است، پس همكاري گستر      

 .ت زناني است كه لزبينيسيم را  برنمـي تابنـد          پذيرند بهتر از زيستن و ماندن در كنار تشكيال         هويت و سكس ما را مي     
   .راه حل به خيابان آمدن و آفتابي شدن است

ثير خشونت جنسي مردان و آثار شوم آن بـر زنـدگي و روان              اهاي نظريه پرداز دهه هفتاد بيشتر تحت ت        لزبين
نگاه آنان بـه      . مي داد  »اه جدا كردن صف  «زنان و كودكان بودند و به همين دليل هم  تئوري هايشان رنگ و بوي                  

كردنـد و در نتيجـه از        سكس و نياز جنسي چنين بود كه فعاليت جنسي و سكس  را بيشتر يك نياز مردانه تعريف مي                  
توان امروز هـم     استدالالت آنها بوي دوري جستن از سكس و نوعي منزه طلبي به مشام مي رسيد كه ادامه آن را مي                   

هاي دهـه هشـتاد امـا        لزبين .به مسئله سكس  مشاهده كرد     نسبت  ها   ست و لزبين  در برخورد بخشي از فعاالن فميني     
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تر از نسل قبلي خود به سكس داشتند و سكس و نياز جنسي خود را در مرتبه مهمتر و واالتـري قـرار                       ت  نگاهي متفاو 
 .ي دادندمي دادند، از صحبت در باره آن واهمه نداشتند و از تجربه انواع سكس هم ابائي به خود راه نم

هـاي   اصطالحي كـه لـزبين    (  معروف شد    » جنگ سكس  «مقابله و اختالفات ديدگاهي دو نسل لزبين ها به          
هـا، بـه تئوريسـين هـاي لـزبين دهـه قبلـي و                نسل جوان و طرفدار سكس لـزبين      ). دهه هشتاد آن را مرسوم كردند     

 . را گرفتند»ر بد دخت« لقب  دادند و متقابال» پليس زاهد فمينيست«طرفداران آنها لقب 

تئوريسن هاي لزبين فمينيست دهه هفتاد ميالدي مطالعات و 
نظريه هاي خود را از زاويه عملكرد جنسي دگرجنسگرايانه 

 استدالل مي كردند كه  آنهابر همين اساس. كردند تنظيم مي
 و  داراي بارمعاشرت جنسي و سكس دو زن لزبين با هم،

ت؛ نوعي بر عليه ستم جنسي جامعه اس» شورشگرانه«پيامي 
    .  مقاومت در برابر تسلط مردساالري و ستم به زنان

 از هضم -نسل دهه هشتاد ميالدي-اما لزبين هاي نسل بعدي
فمينيست هاي » سياست و تعريف هويتي لزبين«و پذيرش 

دهه هفتاد سرباز زدند و خود به تعريف جديدي از سكس و 
دند كه كر اينها استدالل مي. جنسيت زنان لزبين پرداختند

تئوريهاي دهه قبل نوعي به دام مردساالري افتادن است، 
چون به ايزوله ماندن و در نتيجه ناپيدائي و ادامه حاشيه اي 

بنابراين راه حل نه خط و  .بودن سكس لزبيني كمك مي كند
مرز كشيدن با ديگران، بلكه ادغام شدن و علني بودن است، 

نسگرا كه ه با تشكالت مردان همجدپس همكاري گستر
هويت و سكس ما را مي پذيرند بهتر از زيستن و ماندن در 

 .كنار تشكيالت زناني است كه لزبينيسيم را  برنمي تابند

هـا و نفـرت از       در اين جنگ و دعواي لزبيني دهه هشتاد بود كه ايدز از راه رسـيد و بـه همـراه آن برداشـت                      
ــه    ــرد در جامع ــگرايان زن و م همجنس
شدت و غلظت بيشتري بخود گرفـت و        

چرا كه  . در نتيجه فشارها هم بيشتر شد     
در ابتدا همه فكر مـي كردنـد كـه ايـدز            

. مجنسگرايان است بيماري مخصوص ه  
امــا در برابــر هــر فشــاري ديــر يــا زود 

پس در برابر   . مقاومتي هم زاده مي شود    
ــونت ــوج خش ــه   م ــر علي ــازه ب ــاي ت ه

همجنسگرايان، جنـبش هـاي جديـد و        
انواع تشكالت حقوق مدني پا گرفتند، از       
ــگرايي    ــرور همجنس ــبش غ ــه جن جمل

)Gay Pride Movement ( و
ري از   پـردازان كـوئي     كمي بعدتر نظريه  

ــه همــراه آن اصــطالح   راه رســيدند و ب
  Queer Nation) (»ملــت كــوئير«

هــاي  زاده شــد، تشــكيالت و ســازمان
هاي جوان و مـردان همجنسـگرا        لزبين

هاي گسترده و تنگاتنگي با      به همكاري 
هاي مقابله بـا     هم رو آوردند، انواع گروه    

هـا هـر     لزبين.  شكل گرفتند  *هموفوبيا
ملبس به جليقه چرم و شلواري چرمي       (در جامعه رو آوردند، مردان چرم پوش كون لخت            خود چه بيشتربه علني كردن   

 ها آمدند و در برابـر كلـه تـاس          هاي كاسكت پوش موتورسوار به خيابان      و لزبين ) كه  لمبر آنها را لخت نشان مي داد        
اشكال متفاوت  همه اينها. ندهاي نژاد پرست و فاشيست مخالف همجنسگرايي، جوانان كله تاس همجنسگرا علني شد

همـين  . هاي جنسي در مقابل فشارها و ناحقي هاي جامعه بود    مقاومت و مبارزات اردوي همجنسگرايان و ديگر اقليت       
منجـر شـد، افكـار عمـومي        ) نسل دهه هشـتاد   (هاي نسل جديد     به تحقق بسياري ازنظريات لزبين     مبارزات و تالشها  
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جـاي  ه   قوانين تبعيض آميز زيادي لغو و ب       ، بيشتر همجنسگرايي متمايل گرديد    جامعه به سمت آشتي و پذيرش هر چه       
 .....ها از حاشيه اي بودن بدر آمدند و آنها قوانين ناظر بر برابري و عدالت جنسي بيشتر تصويب شدند، لزبين

دن خـود رو     بو گراهاي جديد  به ادعاي دوجنس      ها تحت تاثير تئوري    اما اين همه قضيه نبود، بخشي از لزبين       
 و افشـاي خشـونتي كـه        ظاهرآ براي پرده برداشتن    ( .ندآورده و به ازدواج با مردان دگر جنسگرا يا دوجنسگرا دست زد           

خوشـگله هـاي    «.  تجارت سكس رونق تازه اي گرفـت        .)كردند ها در روابط مشتركشان بر عليه هم اعمال مي         لزبين
هاي فيلمبرداري ظاهر شدند  س و معاشقه با هم در مقابل دوربين به بازار تجارت سكس قدم گذاشتند و به سك»لزبين

پرداختند، خودفروشي مردان جـوان     ) جهت پاسخگوئي به نياز سكس مردانه ساخته مي شدند         بنا به هرعللي بيشتر   (كه  
زئينـي  ود گرفت و تعدادي از آنها وارد بازار تبليغات فـروش وسـائل ت             ه خ همجنسگرا ساختار و شكل تجارتي تازه اي ب       

 ...... شدند و
هر چند كه در دهه نود ميالدي بيشتر تحقيقات و مطالعات به تئوريها و نظريه هاي كـوئيري اختصـاص داده                     

 در جنـبش زنـان و مـردان         ، و شد اما همه عالئم حاكي از آن است كه در جنبش عمومي برابري جنسـي  بطـور اعـم                   
 .ل شكل گيري هستندها و جبهه هاي جديدي درحا همجنسگرا بطور اخص، رنگ

ما لزبين ها و مردان همجنسخواه ايران با اين دانش و تجارب و دست آوردهاي خوب و بد جنبش جهاني چه                     
 خواهيم بكنيم؟  مي

 چگونه و با چه مكانيسم هايي بايد اين داده ها را در شرايط ملي و منطقه اي خود بسط دهيم؟
 ؟ ها را رد كنيم ها رابايد بگيريم و كدام كدام

طور جـدي بـه آن      ه  ها و مردان همجنسگراي كشور ما بايد ب        اينها سئواالتي هستند كه فعاالن جنبش لزبين      
آنچه مسلم است اينكـه مـا در شـرايط پسـت            . بپردازند

مدرنيستي غرب نيستيم، غلظت و شدت مـرد سـاالري،          
همه مـا را    ... راز مگو بودن جنسيت، تابو بودن سكس و       

 از حاشيه اي بودن بدر آمدن  برايبر آن وا مي دارد كه       
و براي شكستن حصارها و رسيدن به بازده اي ملموس،          
ما نيازمند همكاري گسترده و نزديك همه آن نيروهائي         
هستيم كه از تغيير فرهنگ جنسـي حـاكم ذينفـع مـي             

 .باشند
 هر چند كه طيف اين نيروها از محدوده لـزبين         

ش و الگويي كـه      اما نق  ،ها و گي ها بسيار فراتر مي رود       
لزبين ها و گي ها مـي توانند در شكل گيـري ائتالفـي             

 . بزرگ ايفا كنند، انكار ناشدني است
 سردبير

 

 
   مخالفت خواني با همجنس خواهي، همجنسگرا ستيزي و گريزي، سكوت و پنهان سازي همجنسگرائي: هموفوبيا   *
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 : پيش درآمد: پيش درآمد

 مختلف با هم همكاري مي كنند، اما جاي         سالهاست كه گروه هاي همجنسگرايان كشورهاي     
جنـبش  . ما همجنسگرايان ايراني دراين سازمان ها و تشكالت بـين المللـي خـالي اسـت               

همجنسگرايان ايران مانند هر جنبش و حركت ديگـري، بـراي تبـادل تجـارب و آمـوزش                  
آن شديم  لذا بر   . متقابل، به آشنائي و تعامل با نيروهاي هم جهت در سطح جهاني نياز دارد             

كه در قدم اول جهت آشنائي خود و خواننـدگان، بـا فعـاالني از سـازمان هـا و تشـكالت                      
براي شـروع كـار بـه       . همجنسگرايان كشورهاي همجوار ايران مصاحبه هايي ترتيب دهيم       

سراغ همجنسخواهان يوناني رفتيم و در شماره هاي بعد هم مصاحبه هاي ديگري خـواهيم               
 . داشت

 
 آقاي گي يونانمصاحبه ماها با 

Emmanuel Labrakis  
Mr. Gay Greece

 :مقدمه
رسم است كه ساالنه كلوبها و مجالت همجنسگرايان در كشورهاي آزاد مسابقاتي شـبيه بـه مسـابقه انتخـاب

يكي را بعنـوان اني كه خود را نامزد كرده اند،      ملكه زيبائي جهان ترتيب مي دهند و در اين مسابقات از بين كس            
در مراسم امسال يونان كـه از.  كشورمي دهند  »مستر گي « زيباترين مرد همجنسگرا برمي گزينند و به او لقب          

به همين جهـت.  برگزار شد آقاي امانوئل البراكيس بعنوان مستر گي يونان انتخاب گرديد         »دئون"طرف مجله   
البته مصاحبه از طريـق ايميـل صـورت گرفتـه.( ي صحبت اين شاهد زيبا روي نشستيم      براي انجام مصاحبه پا   

 .)است
البته مصاحبه از طريـق 

 .)است

  
 اول از هر چيز از طرف خود وخوانندگان به شما تبريك مي گـوئيم و از اينكـه وقـت                     :ماها

 .لطفĤابتدا خودتان را معرفي كنيد. خود را در اختيار ما گذاشته ايد متشكريم
مـن در يـك     .  متولد شدم )  در درياي مديترانه   جزيره اي يوناني  ( سال پيش در جزيره كريت       25من  : امانوئل  

 .دبيرستان ارتودكس درس خواندم، و پس از انجام خدمت سربازي، به آتن رفتم
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ا چه زماني احساس همجنسگرا بودن را در خودتان كشف كرديد و چگونه توانستيد ب             : ماها
 ؟، كنار بياييد هستيد يك گيكهخودتان درباره اين موضوع 

 بـا  ام در زنـدگي   و هـر چنـد كـه    پي بردم مسربازي به احساس همجنسگرايي خود    دوران  د از   بعمن  : امانوئل
 . يك دوجنسگراهستم و نه نيز رابطه داشته ام، اما حس ميكنم يك همجنسگرا يدختران

 
، مراسم انتخاب آقاي گـي يونـان را     ني يونا جامعه همجنسگرايان  است كه    ند وقت چ: ماها

باعث شد كه شما خودتان را براي دريافت ايـن عنـوان نـامزد كنيـد؟                  كند؟  و چه چيزي       برپا مي 
  آقاي گي يونان بودن چيست؟ انتخاب معيارها براي وچند نامزد در رقابت امسال حضور داشتند

 
.ن در تور اروپاييدر لباس اسكندر، برنامه رقص آقاي گي يوناامانوئل   

برگـزاري مراسـم ايـده      . ..  منظورم از نظر سازماندهي است      ني هنوز در خواب اند،     يونا  همجنسگرايان :امانوئل
 نمايش مدگذشته با او در يك  در .بود) Paul Sofianos (ل سوفيانوسؤ پآقاي) DEON(»  دئون«سردبير مجله

 و  اعتمـاد دارم  مـن بـه او      . لباس در آتن كار كرده بودم     
تصميم گرفتم كه يكي از نامزدهـاي آقـاي گـي سـال             

معيارهاي  اين مسابقه، تنها زيبايي      .   يونان باشم  2004
يگر معيارهاي ايـن     از د   هوش و ذكاوت   ،ظاهري نيست 
 داشتن شهامت گفتن اينكه      مهمتر از همه   انتخاب بود و  

 برنـده ايـن     . من گي هستم و به آن افتخـار مـي كـنم           
عنوان، به برنامه هاي تلويزيـون، مجلـه هـا و روزنامـه             

شود و من هـيچ       جهان دعوت مي   رهاي يونان و سراس   
 .مشكلي براي بيان همجنسگرايي خودم ندارم

 
 لـزبين   / گـي   امروز،  يونان درآيا  : ماها

بودن سخت است؟  مردم يونان تا چه حـدي          
ــد و   ــول كــرده ان جنــبش ايــن مســئله را قب

 چه قـدم هـايي بـراي        همجنسگرايان يوناني 
در سـالهاي   جنسـي    قليت هاي ااحقاق حقوق   

و مهمترين درخواست   گذشته برداشته  است     
 امروز آن كدام است؟

گوييد يك  اين موضوع كه شما ب    ... بله: امانوئل
گي هستيد، هنوز هم در يونـان مشـكل اسـت، چراكـه             

 بعد از ايـن     .يونان يك كشور سنتي و محافظه كار است       
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  حـل زمان بهترين درمـان بـراي  .  كردخواهد دانم كه او در عقايدش تجديد نظر     ، اما مي  م با من قهر كرده     پدر جريان
بسـيار  براي اينكه همانند يك رقاص يا بازيگر        و اين عنوان     بايد به فكر زندگي آينده ام باشم      اكنون  .   است اين مسئله 

 . به من كمك خواهد كرد،محبوب و مردمي باشم
 

 و اين امر بر زندگي روزمـره شـما چـه            است احساسي   گونهگي يونان بودن چ   ستر  م: ماها
 تاثيراتي داشته است؟

 بعـد از ايـن مسـابقه مـن را مـي            ها،خيلي از  همجنسـگرا    .  دارم  و مطبوعي  من احساس بسيار خوب   : امانوئل
 . چه كسي دوست من است و چه كسي نيستفهميدمكه من  است شناسند و مهمترين مسئله اين

 
ـ   ات واكنش دوسـتان و خـانواده     : ماها  ي چ

 بود؟
 تنها مشكل   ارم،من با مادرم هيچ مشكلي ند     : امانوئل

  و مـي   باشـم  اما من بايد به فكر آينده زندگي خودم          ، بود رمپد
همانطور كه هسـتم قبـول       مراهم  كه با گذشت زمان، او      دانم  

 .خواهد كرد
 

آيا با تاريخ مبارزات اقليت هاي جنسي       : ماها
  آشـنا   خـود  يونان براي دستيابي به حقـوق مـدني       

 به عنوان مثال آيا چيزي در بـاره وضـعيت           ؟هستي
زندگي همجنسـخواهان يونـاني در دوره حكومـت         

   نظامي سرهنگ ها مي داني؟
دانـم كـه در يونـان باسـتان،          بله، من مـي    :  ئلامانو

 . در زندگي روزمره بوده است همجنسگرايي امري كامال عادي
 

 دو تمدن كهنه يونان و ايران باسـتان،         :ماها
 اسناد زيـادي   تمدنياد گرفته اند و در تاريخ هر دوهم  چيزهاي زيادي از داد و ستدهايي داشته و   

  هر چند كه اين اسناد بيشتر در باره رابطه استاد و كارآموز،  يك   .در باره همجنسگرايي وجود دارد    
مرد خبره با يك جوان بي تجربه است، اما كآل خود شما و ديگر همجنسـگرايان يونـاني رابطـه و                   

 پيوند با پيشينه تاريخي همجنسخواهي در كشورتان را چگونه تعريف مي كنيد؟ 

، برنامه رقص آقاي گي يونان "Le Cabaret"در لباس امانوئل 
 .در تور اروپايي

 و  ريشه هـاي تـاريخي كشـورم      چيزي نميدانم، اما بابت     ن مورد   در اي من درباره عقايد بقيه افراد گي       : امانوئل
 . طرز فكر يونان باستان، احساس افتخار ميكنم
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  آشنايي داريد؟در آن ايران و وضعيت اقليت هاي جنسي چقدر با: ماها
داليـل  و اين موضـوع بـه واسـطه         من ميدانم كه همجنسگرايي در ايران يك جرم محسوب ميشود           : امانوئل

 .دن با گذشت زمان حل شومشكالتمن اميدوارم همه ... استهبي مذ
 

عنوان آقاي گي يونان، چقدر زندگي شخصي شما را تغيير داده و شما از اين عنـوان                 : ماها
 كنيد؟ حقوق گي ها در جامعه استفاده ميتكامل چگونه در جهت رشد و 

هستم، اما  ...  ها، برنامه هاي تلويزيوني و     من به شدت درگير مصاحبه ها، نمايش هاي رقص، مالقات         : امانوئل
 . من واقعا همان فردي كه پيش از اين بودم باقي مانده ام

 
، بـراي مالقـات از كشـور    )Maltese Airline(هواپيمايي مالت شركت شما توسط : ماها

؟  يسـت با ما درباره اين موضوع صحبت كنيد و اينكه برنامه شما در آنجـا چ   . مالت دعوت شده ايد   
 آيا اين تنها دعوتنامه خارجي اي بود كه شما دريافت كرديد؟

 در قبرس بودم و اكنون، براي چهار روز به مالت سـفر             نمايشمن شب اول سال نو براي اجراي يك         : امانوئل
هواپيمايي مالت، يكي از حاميان مالي مراسم آقاي گي يونان بود و من براي اجراي يك شو در باشـگاه                    . خواهم كردم 

 .كردخواهم سفر مديترانه اي زيباي  اين كشور ، به و همينطور براي مصاحبه با رسانه هاي محلي،هاگي 
 

چه نقشه هايي براي آينـده در سـر         : ماها
 ؟دداري

 تحصــيالتم را در رشــته قصــد دارممــن : امانوئــل
بازيگري ادامه دهم و در تلويزيون يا تئاتر بـه عنـوان يـك              

 .بازيگر مشغول به كار شوم
 
شــما شــاعر و روزنامــه نگــار    : اهــام

ــل   ــي مث ــگرا و معروف ــوس همجنس ــاي دين  آق
 -داشـته  )Dinus Christianus( كريستيانوس

 قـديم و نسـل       نسـل   روابط بين  به نظر شما  . ايد
  در يونان چگونه است؟ همجنسگرايانجديد

من اعتقاد دارم امروزه مردم يونـان بسـيار         : امانوئل
. نسگرايي را پذيرفته اند   هستند و همج  از گذشته   روشنفكرتر  

شود و اين مسابقه، به من اين        روز به روز همه چيز بهتر مي      
فرصت را داد كه افراد گي را وادار كنم به خودشان و آنچـه              

 .هستند افتخار كنند
 Secretsدر حال رقص، در شب اول سال نو، در باشگاه امانوئل 

Clubدر قبرس . 
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  فريبا-سخنراني داوود

  يك سخنراني بي پرده
 به سامان جامعه ي ايراني نا سامان : واليتهشبا موضوع سك

 

 )هاي زير هجده سال تقيم از كليه ي كانالپخش مس(
 تقديم به مراجع عظام قم و نجف

 

پيش از هر چيز خوشحالي خودم را از انتشار دو مكتوب فرخنده مي بايد ابراز كنم؛ اول ترجمه ي جلـد! عزيزانم
با ترجمه ي شـيواي نيكـو سـرخوش و»  اراده به دانستن  «  تحت عنوان    ،ميشل فوكو »   تاريخ جنسيت  «اول  

 نشـريه ي الكترونيكـي همجنسـگرايان ايـران و،» اهـا م « و دومي، اولين شماره مجلـه ي         ،افشين جهانديده 
 :  زير عنوان ؛اقليتهاي جنسي، كه اتفاقا صحبت هاي امروز من هم ارتباطي ويژه با اين دو پيدا خواهد كرد

!سكشواليته
 

حرفي بزنيم يا شناختي كسب كنيم، فورا ) sex, sexualite(» سكس«هميشه تا مي خواهيم نسبت به 
انع هاله اي مرموز آنرا در بر مي گيرد و ترس از سنت ، عرف عمومي و اخالق، سايه اي شوم بر سر ما مي كشد كه م

در زبان فارسي را هم » سكس« معادل هاي معنايي متعدد واژه ي ،به اين ابهام و رازوارگي.  استاراده به دانستن
 .... ولذت جنسي جنسيت، رفتار جنسي، ميل جنسي، غريزه جنسي، آميزش جنسي، جنس،: اضافه كنيد

 بنا به ،از آن تاريخ به بعد  وشده است كه در كودكي به ما ياد مي دهند »دزد و پليسي«سكس همان بازي 
پزشكي و خانوادگي مي بايست با آن همه  قانوني، هاي مذهبي، خواست قدرت و تحت نظارت و كنترل دستورالعمل

اينگونه است كه به ناچار سكس .  بدون آنكه فهمي درست و تجربه اي فردي و آزاد از آن داشته باشيم،جا بازي كنيم
را از وجودمان گرفته  ي باشيم كه بخشي از وجود خودمان بوده و حاال آنزبايد دنبال چيهمه چيز مي شود و ما مدام 

حاال سكس معناي عمومي و اضطراب آوري است كه به رغم ميل مان بر رفتارها و هستي مان حاكم شده است؛  . اند
 سركوبگرانه ي ديني و خصوص در ايران اسالمي كه همه چيزش بر پايه ي فضايل اخالقي تحميلي و قرائت هايه ب

 هرچه طبق ميل و خواست حاكمان ،بر اساس همين. ساماندهي مي شود»  امر به معروف و نهي از منكر «دستور 
 ! و بقيه نامشروع اند و در ليست گناهان كبيره، »امر مشروع«ديني و موازين و شعائر اسالمي شان تعريف شود 

ممنوعيت، عدم وجود و سكوتي كه بر پيشاني اش به ظاهر حك شده، ولي در گفتمان ديني اينجا با اينكه با » سكس«
 !سياست زاهد مابانه ايست براي تسلط بيشتر بر بدن ها و لذت سيري ناپذير قدرت

 در ، در رفتار،در تمام معادل هاي آن؛ در جنسيت» سكسي«ما جامعه اي هستيم بيشتر از هر جامعه ي ديگر 
افزايش طالق زوج : كنيم آمارهاي امروزه را كه دنبال مي . ا سياست و اقتصاد جنسي ت، در آميزش، در لذت،اميال

    هاي جوان، پائين آمدن سن كارگران جنسي، گسترش ايدز، بيماري هاي مقاربتي و رواني، نگاه ابزاري به زن و
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 همه از نشانه ،شودانگ هاي اخالقي ايي كه به همجنس خواهي و دوجنسي هاي داراي اختالل هورموني وارد مي 
 ،كومتي كه بر خالف ظاهر قدسي ماب و هدايتگرشحاست و  »سكشواليته«هاي جامعه تحت سلطه ي گفتمان
در چنين جامعه اي كه سكس ضامن بقاي قدرت است و بخش تحميلي دغدغه . تحريك كننده و تقويت كننده ي آن

آن جماعت  .اند» اقليت هاي جنسي«، ترين آن لومهاي افراد آن جامعه را شكل مي دهد، بيشترين قربانيان و مظ
كوچكي كه مطرود خانه و جامعه اند و تحت تعقيب قانوني قرار مي گيرند، آن جماعتي كه به طور متوالي انگ 

را بر خود » عدم تعادل رواني«يا » انحطاط«، » نابهنجاري جنسي «، » روان رنجوري جنسي«، »بالهت اخالقي«
اگر چه كه در ميان اين . واهان، دوجنسي ها، دختران خياباني و زنان ناگزير به كارگري جنسيداشته اند؛ همجنس خ

جماعت اقليت هم احكام جزايي متفاوتي حاكم است و قدرت بر خورد يكساني قائل نيست و در سطح جامعه هم بر 
ا اينكه تفاوت فاحشي ب( خواه و همجنس باز  همجنس:  به طوريكه مثال،حسب سوددهي سكسي سنجيده مي شوند

اما هر دو شامل حكم لواط اند و طبق آئين اسالم ) ميل و مرام جنسي و هدف سكسي با هم دارند به لحاظ نگاه،
مستحق سنگسار، در صورتي كه حكم دختران خياباني و كارگران جنسي در حد شالق و حبس تعيين شده و در بيشتر 

 » والشسك ترنس«دا مي كند، يا ما دوجنسي ها كه غالبا از نوع اوقات تا يك شب ارضاي مرد قانون تخفيف پي
مي بريم و قدرت درباره ي ما سكوت اختيار مي   با اينكه از زير نگاه قانون جان سالم بدر،هستيم) اختالل هورموني(

 و رفتار  اما از سوي جامعه و ذهنيت سنتي جامعه مورد تعرض و مجازات واقع مي شويم و به لحاظ وضع ظاهري،كند
و احساسات بي پرده ي 

 از كليه ي موقعيت ،متفاوتمان
هاي اجتماعي و انساني حذف 

اين است سرگذشت . مي شويم
 !ناموزون اقليت جنسي ايراني ما

قدرتي كه با ابزار دين و 
شريعت و استفاده از روش هاي 
 ،جبري و قهر آميز اخالقي

سكس و سكشواليته را تحريك 
ن آن به  با مخفي كرد،مي كند

با اينكه حكومت . راز آلودي آن كمك مي كند و سبب تشديد عطش سكس و اقدام به دامن زدن سكشواليته مي كند
.  سكشواليته داشته است-نقش اصلي را در بازتوليد سكشواليته دارد اما خانواده نيز سهمي مهم در تقويت بازي قدرت

 نطفه ي تمام بدبختي هاي ، اين بنيان وصلت»خانواده« )قدرتوشايد بخشي از همين  (»قدرت«فوكو بعد از  از نظر
من به كانون بدبختي اقليت هاي جنسي هم تعميم مي دهم، و اين به منظور نشان   كه اين را،سكس قلمداد مي شود

هاي  شكل شكل متعارف ايراني اش، يا همان ازدواج در معنا و» سامانه ي وصلت«دادن اين موضوع است كه از دل 
 من خودم كه از كودكي متوجه ،به طور مثال .برمي آورند و تبديل به شكل هاي هنجارشكن مي شوند  سريحرافان

 بدون حتي شدم،تصوري گنگ از تمايالت و احساسات متفاوتم نسبت به آن جنسي كه خانواده ام تصور مي كردند 
شت از رابطه با همجنس ظاهري ام و غربتي رعب و وح تا سن بلوغ در سرگرداني جنسي، .ذره اي توجه و حمايت آنها

در چنين جامعه اي كه سكس ضامن بقاي قدرت است و بخش 
تحميلي دغدغه هاي افراد آن جامعه را شكل مي دهد، بيشترين 

آن جماعت  .اند »اقليت هاي جنسي«، آنترين  قربانيان و مظلوم
كوچكي كه مطرود خانه و جامعه اند و تحت تعقيب قانوني قرار 

، »بالهت اخالقي«مي گيرند، آن جماعتي كه به طور متوالي انگ 
يا » انحطاط«، » نابهنجاري جنسي «، » روان رنجوري جنسي«
را بر خود داشته اند؛ همجنس خواهان، » عدم تعادل رواني«
 .جنسي ها، دختران خياباني و زنان ناگزير به كارگري جنسيدو
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ارند، با اينكه براي لذت خودشان ذدريغ از يك جمله ي آموزشي سكسي كه والدين ام با من در ميان بگ. جنسي بودم
پيامبر و دستورات بهشتي  و  خدا،دست به انواع وسايل تحريك كننده و تشديد كننده مي زدند و به من كه مي رسيدند

تا اينكه رشد ناگهاني سينه هاي من، شدت يافتن رفتار دخترانه ي من، مزاحمت هاي بيرون از . دندتجويز مي كر
خانه، ممانعت از تحصيل و حرف هاي 
همسايه و فاميل، والدين عزيز من را 
متوجه گناهان كبيره ي خود كرد و تازه 
فهميدند كه آن گناه بزرگ منم كه 
محصول لذت هاي خودخواهانه شان و 

مانه ي وصلت بودم، اگر چه بعد از آن سا
سعي كردند بيشتر به من توجه كنند اما 
ديگر دير شده بود چرا كه روحيه ي 
هنجار شكن من شكل گرفته بود و با 
تفكرات و ذهنيات سنتي آنها در تقابلي 
شديد بود در نتيجه بهترين كمكي كه به 
من كردند اين بود كه مرا به حال خود وا 

ر چه هنوز با عمل تغيير جنسيت من مخالف هستند اما اين تغيير جنسيت سالهاست در انديشه ي من اگ. بگذارند
 آن بي توجهي ها، آن توليد مثل لذت خواهانه، آن زندگي مبتني بر چارچوب هاي  .صورت گرفته و آنها بي خبرند

 همه و همه مرا به اين ، من وارد شدسنت و قدرت، آن تعرض هايي كه در مدرسه، محيط كار و جامعه به من  و امثال
خانواده و زبان بر اندازم و طرحي متفاوت با قواعد تحميلي  از سنت، دين، مرحله رسانده كه بايد بنياد همه چيز را

 !زاده ي اضطراب جهانم، فريبا-داوود  من، چراكه حاال،موجود براي هر يك در اندازم
 » كارگران جهان متحد شويد«: 

 : و من با پيام  ماركس سرلوحه ي مبارزه ي طبقاتي كرداين پيام را
 » اقليت ها ي جنسي متحد شويد« 
 .شما را به مبارزه با سامان نابه سامان سكشواليته فرا مي خوانم، 
 

 خوشا رها شدن
 خوشا رهايي

 خوشا اگر نه رهاشدن
!مردن به رهايي  

 !پشت در توالتي عمومي فريبا-پايان سخنراني داوود
شم آذر ماه هشتادو سهبيست ش  
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 اندر حكايت عشق سلطان محمود غزنوي و معشوق او اياز

 
 ،»شاهكارهاي ادبيات فارسي«گفتاري از كتاب 

  به كوشش دكتر محمود دبير سياقياستاد عنصري بلخي،برگزيده اشعار 
 28 -29، صفحات 1362مؤسسه انتشارات امير كبير ، تهران، 

 
 تـن اسـي عيب سر زلف بت از كاستـك

 ن استـن و خاستـاي بغم نشستـچه ج
 تـ اس جاي طرب و نشاط و مي خواستن

 تـــن اســرو ز پيراستـن ســكاراست
 

در احمد بن علي نظامي عروضي سـمرقندي        
سبب سرودن اين رباعي را با شرحي بسيار        چهار مقاله   كتاب  

 :دلكش بيان كرده است كه عينĤ نقل مي شود
 

 محمـود را    مين الدوله يحكايت عشقي كه سـلطان      
آورده انـد كـه سـخت       .  ترك بوده معروفست و مشهور     ايازبر  

نيكو صورت نبود لـيكن سـبز چهـره اي شـيرين بـوده اسـت                 
متناسب اعضاء ، خوش حركـات و خردمنـد و آهسـته، و آداب              
مخلوق پرستي او را عظيم دست داده بوده است، در آن باره از             

اينهمه اوصاف آنسـت كـه       زمانه خويش بوده است، و       1نادرات
و سـلطان يمـين     .  كند و دوستي را برقـرار دارد       2 عشق رابعث 

الدوله مردي دين دار و متقي بود و با عشق اياز بسـيار كشـتي      
 عـدول   6قدمي  5تي  حر    4 شرح و منهاج      3ِگرفتي، تا از شارع     

 .نكرد
. عمل نموده، بزلـف ايـاز نگريسـت       شبي در مجلس شراب، بعد از آنكه شراب در او اثر كرده بود و عشق درو                 

عشق عنـان خويشـتن داري از   . عنبري ديد بند بند چون زنجير، در هر حلقه اي هزار دل و در هر بندي صد هزار جان       
 سر از گريبان شرع بـرآورد و در برابـر سـلطان    8 آمنا و صدقنا7 محتسب. دست صبر او بربود و عاشق وار در خود كشيد 



 
 

 
 

     

١٣

 9عشق را با فسق مياميز و حق را با باطل ممـزوج مكـن كـه بـدين زلـت     ! هان محمود« : گفتيمين الدوله بايستاد و    
 اقبـالش در    12سمع  ». دنياي فسق در ماني    11 از بهشت بيفتي و به عناء      10واليت عشق بر تو بشورد و چون پدر خويش        

از بر نيايد، كارد بر كشيد و بدست        ترسيد كه سپاه صبر او با لشكر زلفين اي        . قضيت مسموع افتاد   غايت شنوايي بود، اين   
 ». از نيمـه   «: گفت   » از كجا ببرم؟   «: اياز خدمت كرد و كارد ازو بستد و گفت         »!بگير و زلفين خويش ببر    «: اياز داد كه    

گوينـد آن   .  گرفت و فرمان بجاي آورد و هر دو سر زلف خويش را پـيش محمـود نهـاد                  14 و تقدير  13اياز زلف دوتو كرد   
محمود زر و جواهر خواست و افزون از رسم معهود و عادت اياز را بخشش كرد و    . ق را سبب ديگر شد    فرمانبرداري عش 

و چون نسيم سحرگاهي برو وزيد بر تخت پادشاهي از خواب در آمد، آنچـه كـرده بـود                   . از غايت مستي در خواب رفت     
 بـر دمـاغ او      15و تـاختن آورد و خمـار عربـده        سپاه پشيماني بـر دل ا     . يادش آمد، اياز را بخواند، و آن زلفين بريده بديد         

 كسي را زهره آن نبود كه پرسيدي سبب چيست؟ تـا آخـر              16مستولي گشت، ميخفت و ميخاست و از مقربان و مرتبان         
پيش سلطان در شو و خويشتن بـدو   « :كرد و گفت عنصري   او بود روي به      17كار حاجب علي قريب كه حاجب بزرگ      

 عنصري فرمان حاجب بزرگ بجاي آورد و در پيش سلطان شـد و              ». خوش طبع گردد   نماي و طريقي بكن كه سلطان     
 . كرد18خدمت

مي بيني كه چـه افتـاده      . اين ساعت از تو مي انديشم     ! اي عنصري « : رد و گفت  وسلطان يمين الدوله سر بر آ     
 ».است ما را؟ درين معني چيزي بگوي كه الئق حال باشد

 : عنصري خدمت كرد و بر بديهه گفت
 كـي عيب سر زلف بت از كاستـن اسـت
 چه جـاي بغم نشستـن و خاستـن است
 جاي طرب و نشاط و مي خواستن  اسـت
 كاراستــن سـرو ز پيراستــن اســـت

 
 .  سلطان يمين الدله محمود را با اين دو بيتي بغايت خوش افتاد

است و آن روز تا شب بـدين دو       و را پيش خ   بفرمود تا جواهر بياورند و سه بار دهان او پر جواهر كرد و مطربان             
 . بدين دو بيتي از پيش او برخاست و عظيم خوش طبع گشت19و آن داهيه. بيتي شراب خوردند

 
 

 
  راه فراخ، راه راست: شارع-3   . انگيختن: بعث-2    . كم ناياب.  جمع نادره: نادرات-1
 . برگشتن از راه و اعراض كردن: عدول-6   . آزادگي: حريت-5      .  راه پيدا و گشاده:منهاج -4
 .  گرويديم و براست داشتيم: آمنا و صدقنا-8   . مامور نهي ازمنكرات: محتسب-7
 . رنج: عناء-11  . مراد حضرت آدم است-10    .لغزش، خطا: زلت -9

 . اندازه گرفتن: تقدير-14   دوال كردن، تا كردن : دوتو-13    . گوش: سمع-12
 .  جمع فارسي مرتب، در مقام و درجه خود داشته شده، حاكم: مرتبان-16   . بدخويي، جنگجويي: عربده-15
 . سختي، بال، كار دشوار: داهيه-19 كرنش و تعظيم كردن: خدمت كردن-18 .  رئيس تشريفات.پرده دار بزرگ:  حاجب بزرگ-17
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 جشن عشق
غزل  
سپنتا  

  
 
 

 

 من زندگي ام را با تو قسمت مي كنم
 تو فقط در كنار من باش

 با تو قسمت مي كنم من زندگي ام را
 
 

 

 

 

صفحات ماها به روي اشعار، داستان
دوستان باز... هاي كوتاه، نقد، طنز و    

اميدواريم در پربـارتر كـردن.  است
 .اين صفحات ما را ياري دهيد

 

 من دستانم را با تو قسمت مي كنم
 يه گاه خستگي هاي تن من باشتو فقط تك

 فقط پناه شانه هاي آزرده ي من تو
 و نگهبان قلعه هاي پر شكست من باش

 با تو قسمت مي كنم من دستانم را
 

 

 

 

 

 

 من زندگي ام را با تو قسمت مي كنم
 من وجودم را با تو قسمت مي كنم

 با دستان گرمت تو فقط
 سايبان مترسك هاي خسته ي باغ سينه ي من باش

 باش ط با منتو فق
 من وجودم را با تو قسمت مي كنم

 
 
 
 
 
 
 
 

 تو فقط در كنار من باش
 تو فقط در دستان من

 تو فقط در چشمان من باش
  -نان سفره پاره ي كوچك عشقم را با تو قسمت من

 مي كنم
 باش تو فقط مرحم بازوان خسته ي من

 من زندگي ام را با تو قسمت مي كنم

 
 
 
 
  

توانيد به وبالگ ايشان  نتا، ميبراي مطالعه اشعار بيشتري از سپ
  http://Spanteman.blogspot.com      :مراجعه كنيد
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Let's be a real GAY شعله سركش 
 رهي معيري                     

 
  يـــاد الله ديــدم، روي زيـباي توام آمـد به

 شعلـه ديــدم، سركشي هـاي توام آمد به ياد
 سوسـن وگل، آسمانــي مجلســي آراستنــد

 يــــاد روي و موي مجاس آراي توام آمد به
  نسيم بود لــرزان شعلــه شمعــي در آغوش

   ياد ـد بهلــرزش زلف سمــن ساي توام آمـ
  رفت در چمن پروانـه اي آمد، ولي ننشستــه

 بيجــاي توام آمــد  به ياد با حريفـان قهــر 
ده ، جويبـاري زاري از حد بر  بـود پاي سروي

 يـــاد هـاي هـاي گـريه در پاي توام آمد به
 

 شهر، پر هنگامه از ديوانه اي ديدم، رهي
 ــادديوانگي هاي توام آمد به ي از تـو  و

 

The Little Swallow 
  20 ساله ، از تهران 

 
let's be happy again         
let the clouds slip away 
hey,let's smile again      
don't go the path,astray  
you might be just one,     
in this big wild world 
but to some people you are,   
more precious than a planet of gold 
If I weep, there's only one sorrow 
If I laugh, there are thousands!!! 
If I sleep there's just one nightmare  
But, I'd face thousands, as a flying swallow 
sorrow's there, cause happiness is gone, 
as spring sinks into a sweet slumber, 
when the silver-white snowflakes come, 
but its memory still shines like an amber  

 stop letting tears slip away, 
don't let them make you sad, 
They shouldn't wander and stray 
unless with gayety, your tears are clad 

 
 
 
 
 

If I weep, there's only one sorrow 
If I laugh, there are thousands!!! 
If I sleep there's just one nightmare  
But, I'd face thousands, as a flying swallow 

 
 
 
 
 
 If I let it go, then it's gone 

there might be nobody to help me 
Night might fall deep into dawn,  
Shining lights of morning, there I see 

 
 

If I weep, there's only one sorrow 
If I laugh, there are thousands!!! 
If I sleep there's just one nightmare  
But, I'd face thousands, as a flying swallow 
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 آشنائي با تاريخ همجنسگرايي

 كارل هنريش اولريخ
                                   Karl Heinrich Ulrichs 

 

 
 با اولين فعال و مدافع حقوق همجنسگرايان در  جهان 

  .آشنا شويم
 

راي بررسي مسائل حرفه اي خود در        تن از اعضاي انجمن وكالي آلمان ب       500)  سال پيش  138حدود   (1867در سال   
او .   بـود  كارل هنريش اولريخ  يكي از اين وكال كه گرايش همجنسخواهي هم داشت،          . مونيخ گرد هم آمده بودند    
 نفر شركت كننده جلسه به دفاع علني از حقوق همجنسگرايان پرداخت و چنين بود كـه                 500در آن روز در مقابل همه       

 . گرايي كه براي حقوق همجنسگرايان مبارزه كرده، در تاريخ ثبت شدنام او به عنوان اولين همجنس
، در سخنراني خود كه از روي نوشته مي خوانـد، بـا صـداي بلنـد و بـا غـرور بـراي شـركت                 1825اولريخ، متولد سال    

سـت  كنندگان كنفرانس مذكور اعالم كرد كه گرايش به همجنس، نه گناه  است، نه جرم و نه بيماري، بلكـه امـري ا                      
نتيجه و ثمره تالش و كوشش ها و روشنگري هاي او بود كه يخ هـاي ذهنيـت آلمـاني هـا در بـاره عشـق                           .  طبيعي

 .همجنسانه شروع به ذوب شدن كرد
 .را بكار مي برد(Uranism) » اورانيسم « مرسوم نبود و اولريخ كلمه » گي«ناگفته نماند كه در آن سال ها كلمه 

ين باور بود كه همجنسگراها همه جا هستند و به اين دليل از امرعلني شدن و خودي نشان                  اولريخ بدرستي، عميقĤ بر ا    
دادن همجنسگرايان سرسختانه دفاع ميكرد؛ چراكه اگر همجنسگرايان خود را علني مي كردند، آنوقت همه مي ديدند                 

 طبيعي بودن همجنسگرايي    كه همجنسگرايان آدم هاي عجيب و غريبي نيستند و مانند ديگران زندگي مي كنند، پس              
 -كتاب ها و نوشته هاي او بـه زبـان       . ثابت مي شد و هم اينكه همه متوجه مي شدند كه گي ها  در جامعه كم نيستند                 

 . هاي ديگر ترجمه مي شد و او نامه هاي حمايتي زيادي، هم از آلمان و هم از كشورهاي ديگر دريافت مي كرد
 از يـك كلـوب ادبـي كـه     1850در سال . دگي راحتي برايش به ارمغان نياورد علني شدن همجنسگرايي خود اولريخ زن     

عضو آن بود اخراج شد و بالفاصله او را از شغلش هم اخراج كردند، به اين دليل كه شايعاتي در باره همجنسـگرايي او                        
 . سر زبانها بود

 به زنـدان افتـاد و كتـاب هـاي او     -ت كه خواهان حكومت پادشاهي اس-او دو بار، ظاهرآ به خاطر عقايد سياسي خود         
 ).  به عقيده برخي به دليل آگاهي حكومت از گرايش جنسي او. (جمع آوري شدند

او براي باز پس گيري كتاب هاي خود و همينطور جلوگيري از ممنوعيت قانوني آنها به دادگاه  مراجعه كـرد و موفـق                        
 .هم شد
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  1862ش جنسـي اش، تـالش نمـي كـرد، بلكـه بـرعكس در سـال                  او، بنا به اعتقاد خود، بـراي پنهـان كـردن گـراي            
و در ادامـه همـين علنـي كـردن بـود كـه در سـال                   . همجنسگرايي خود را بـراي خـانواده و بسـتگانش علنـي نمـود             

 تن از وكال و قضات  آلماني براي اولين بـار در تـاريخ، از همجنسـگرايي                  500در مقابل   )  سال پيش  138حدود  (1867
دفاع كرد و خواستار لغو قوانين تبعيض آميز در رابطـه بـا حقـوق               ) از اينكه كلمه هموسكشوال ابداع شود     سال ها قبل    (

با وجود همه مخالفت خواني ها اما، صداي او همچنان بگوش مي رسيد و در نتيجه هر چنـد كـه                    .  همجنسگرايان شد 
 - تلقي مي كردنـد امـا، بعضـي از دسـت           كماكان تعداد بيشتري از پزشكان گرايش به همجنس را بعنوان يك بيماري           

اندركاران امور پزشكي با او همصدا شده و خواهان لغو قانوني شدند كه بر اسـاس آن همجنسـگرايي جـرم محسـوب                       
امري كه تا به امروز هـم       . ميشد، و دست اندركاران سياست و قانون گذاران هم براي تعديل قوانين تمايل نشان دادند              

 .وانين بهتري در جهت برابري و عدالت جنسي در آلمان و كشورهاي ديگر به تصويب مي رسندادامه دارد و هر روز ق
آنچه كه احتماال مايه غم و غصه و تاسف اولريخ بوده باشد اين است كه خود همجنسگرايان هيچگونه حمايت علنـي                     

او اين احساس خود    . ش مي رسيد  تنها چيزي كه بود صرفĤ نامه هاي حمايتي خصوصي بود كه بدست           . از او ابراز نكردند   
براي مبارزه جهت رسيدن به آزادي و عدالت، ترقي معنوي          ) گي ها (اكثريت بزرگ اورنينگها    « : را اينطور بيان مي كند    

براي خالص شـدن و     . خويش و قرار گرفتن در جايگاه انساني خود در جامعه، تمايل نامحسوسي از خود بروز مي دهند                
ه پوك، كه مشكل بتوان گفت ارزش آزادي را دارند، من روزانه تـا حـدود زيـادي از احسـاس                     رهايي از اين گله ي كل     

 ».خرسندي و طبع خاطر  از ناحيه مصاحبت با حلقه دوستان روشنفكر و محترمي كه مثل خودم هستند، برخوردارم
احي آلمان مسلط مي شد و با       با گذشت سال ها و باال رفتن سن او و همزماني ميليتاريزم پروس كه هر چه بيشتر بر نو                  

شديدتر شدن قوانين ضد همجنسگرايي، اولريخ شهر خود هانوور را ترك كرد و تصميم گرفت بـه ايتاليـا، جـايي كـه                        
او در آنجا به كار نوشتن ادامه داد و بـه عنـوان متخصـص               .  قوانيني بر عليه همجنسگرايان در كار نبود، مهاجرت كند        

 در ايتاليا در    L'Aquila در شهر      1895او زندگي ساده و پر ثمري داشت و در سال           . زبان التين شهرت جهاني يافت    
 .گذشت

 

كشف اولريخ و اهميت تالش هاي او در راه كسب حقوق همجنسگرايان، مسـير كنـدي را پيمـوده و تنهـا از اواسـط                         
 معرفي او ، كتابهـا و خـدمات و          سالهاي هفتاد ميالدي است كه عالقمندان به تاريخ مبارزات همجنسگرايان شروع به           

امروز محل دفن او يكي از زيارتگاه هـاي مهـم جنـبش            . فداكاري هايش كردند  
 تا به امروز، هر ساله تعـداد        1988همجنسگرايان جهاني است و از آگوست سال        

زيادي از هوادارانش براي بزرگداشت زادروز تولد او در محـل دفـنش در ايتاليـا                
 . گرد هم مي آيند

 
 :قمندان براي كسب اطالعات بيشتر مي توانند به سايت زير مراجعه كنندعال

http://www.angelfire.com/fl3/celebration2000  
و كساني كه امكان خريد اينترنتي دارند مي تواننـد كتـاب هـاي او را از طريـق                   

ــايت  ــي  com.amazon.www://httpســـــ ــا كتابفروشـــــ  و  يـــــ
com.prometheusbooks.www://httpتهيه كنند  . 
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 گرايش جنسي صادق هدايت
 

 . مجله سكاف گرفته شده است30مطلب زير از شماره 
     ماها                          

 
 

نوشته ها در باره هدايت كم نيستند و كتاب هاي زيادي
»بــوف كــور« در تحليــل نوشــته هــاي او، بخصــوص 

 من از همه آنهـا مـي گـذرم ودر اينجا . نگاشته شده اند  
نوشـته» آشـنائي بـا صـادق هـدايت         « فقط به كتـاب     

كتاب.  فرزانه، چاپ دوم، نشرمركز بسنده مي كنم      .ف.م
آقاي فرزانـه از آن رو اعتبـار بيشـتري دارد كـه ايشـان
آشنائي و دوستي خيلي نزديـك و طـوالني بـا هـدايت

ـ            ازه وداشته است و از طريق كتابش، خواننده با نكـات ت
ناگفته اي از گوشه هاي زندگي و روحيـه هـدايت آشـنا

 . مي شود
البته طبق يادداشت ناشر، نسخه چاپ مركـز بـا نسـخه
اصلي كتاب كه اولين بار در پاريس منتشر شده، تفـاوت

 .هايي دارد اما من امكان دسترسي به آن را ندارم

من روانكاو ادبي نيسـتم، امـا بـه. روانكاوي ادبي آنطور كه بايد و شايد، هنوز در كشور ما جا نيفتاده است             
مطالعه در اين زمينه عالقمندم و مي دانم كه براي پـژوهش و تفحـص در جـان و روان يـك نويسـنده،

ي با سبك هاي بنا به آنچه گفته شـد نوشـته زيـرعالوه بر تسلط به علم روانشناسي و روانپزشكي، آشنائ        
 يـار هـدايت»از ظـن خـود    « روانكاوي شخصيت صادق هدايت از طريق آثار او نيست، بلكه مي خواهم             

.شوم و برداشت شخصي خودم را با شما قسمت كنم

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 آشنايي فرزانه به هدايت
آشنايي فرزانه با هدايت در شرايطي صورت مي گيرد كه هدايت يك نويسنده معروف است و فرزانه يك پسر                   

 .جوان هفده ساله ي محصل دبيرستاني
ايـن  . القـات مـي كنـد    در ضلع شرقي ميدان فردوسي م» پرنده آبي«فرزانه اولين بار، هدايت را در رستوران        

) مولوي شناس، درويش مسلك، روشنفكر و آزاد انديشي كـه انگليسـي را خـوب مـي دانـد                  (مالقات را آقاي گوهرين     
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 -ضمن اينكه طرف صحبتش آقاي گوهرين بود، اما زير چشمي نگـاه           « هدايت در همان اولين ديدار      . ترتيب مي دهد  
 )29.ص( ».هاي سريعي به قيافه من انداخت

 آن، اولين مالقات هدايت با فرزانه و گوهرين در خانه خود هدايت اتفاق مي افتد و هدايت كتاب هـاي                     بعد از 
كافكا، كالدول، اشتين بك، سارتر، كامو، ويرجينيا وولـف، سامرسـت           : نويسندگان زير را به فرزانه جوان معرفي مي كند        

 . موام و جويس
يي به خانه هدايت مي رود، مصدري كه در را باز مي كنـد، مـي              مدتي بعد، وقتي فرزانه براي اولين بار به تنها        

 )39.ص.(، حال آنكه فرزانه هدايت را از پشت پنجره مي بيند».صادق خان منزل نيست«: گويد كه

صادق هدايت در آن روزها 
مجنسگراي عصر خود نويسندگان ه

را خوب مي شناخته و گرايش 
. جنسي آنها را مي دانسته است

بخصوص كه در غرب اين 
نويسندگان از جمله پيشگامان 

نهضت آزاديخواهي همجنسگرايان 
نويسندگاني . بشمار مي روند

همچون اسكار وايلد، آندره ژيد، 
 .پروست و ژان كوكتو

از نويسندگان فوق، ويرجينيا وولف يك نويسنده لزبين انگليسي است و كافكا هيچوقت ازدواج نكرد و در باره                  
آشـنائي  . ث هاي فراوانـي بـر زبـان هاسـت         گرايش جنسي او حدي   

فرزانه و هدايت بيشتر مي شود تا جائي كه هـدايت از فرزانـه مـي                
خواهد كه از خانه اجازه بگيرد كه دير به منزل بـرود تـا بتوانـد بـا                  

در جمع دوسـتان معـروف بـه        (حسن قائميان   . هدايت به تئاتر برود   
دق هـدايت،   و از دوستان صا   )  ، كه همجنسگرا هم هست     »ملولي«

برناردشـاو، هـدايت و     » سـرباز شـكالتي   «در موقع آنتراكت تئـاتر      
در . اين اولين ديدار قائميان با فرزانه است      . فرزانه را با هم مي بيند     

همانجا قائميان شروع به مدح و تمجيد از فرزانه مي كند و فرزانـه              
من هم شنيده بودم كـه قائميـان اهـل غـالم بـارگي        «: مي نويسد 

 )43.ص(» .است) واههمجنس خ(
در پايان نمايش تئاتر، قائميان دوباره نزد آنهـا مـي آيـد و              

 بروند، ولـي هـدايت      » ماسكوت «پيشنهاد مي كند كه با هم به بار         
 )و خودش با قائميان ميرود؟؟؟؟) (43.ص.(فرزانه را به خانه مي فرستد

نسته با يك نويسنده مشهور رفـت و آمـد          دوستان و همكالسي هاي فرزانه جوان، از روابط فرزانه و اينكه توا           
 )44. ص(».هدايت بچه باز است و حاال بند كرده به فرزانه«: داشته باشد، داستان ها مي سازند و مي گويند

« :فرزانه بعد از ديپلم گرفتن و آشنائي بيشتر با هدايت، باالخره دل به دريا مـي زنـد و از هـدايت مـي پرسـد                         
و بعـد از هـدايت مـي خواهـد كـه يـك قـرار        )  48.ص(»ما با زن ها ميانه خوبي نداريدبعضي از رفقا مي گويند كه ش 

).  48.ص.(بگـذارد ) كه خواهرش همكالسي فرزانه در انسـتيتوي فرانسـه اسـت          (مالقات با دختر حاج آقا حسين ملك        
ا دختر حاج آقا حسـين      هدايت به سئوال فرزانه درباره ميانه اش با زن ها جواب مستقيم نمي دهد، اما حاضر مي شود ب                  
مادرم از ترس اينكه    « : مالقات كند آن هم در يك كافه و نه در خانه خود هدايت و دليلش را اينطور توضيح مي دهد                   
 » .مبادا عشق پيري پدرم بجنبد، حتي كلفت هايي كه انتخاب مي كند هم بايد كور و كچل باشند

با دختران و زنان خيالش امن بوده و مي دانسـته           ) تصادق هداي (پس مادر هدايت از جنبه روابط پسر خودش         
 .به دختره گوشه چشمي بيندازد) پدر هدايت( و ترسش اين بوده كه شوهرش »اهل اينكارها نيست«كه 



 
 

 
 

     

٢٠

بهرحال؛ كافه نادري به عنوان محل مالقات تعيين مي شود و جالب اينكه در زمان حكومت پادشاهي پهلوي،               
به قول يكي از همجنسگرايان مسن تهراني كه او را مي ( جنسگرايان تهراني بوده استكافه نادري پاتوق غيرعلني هم

 داشته باشد، پس دوباره به او       »ميانه صادق هدايت با زنها    «بهر رو، فرزانه مي خواهد از هدايت جوابي در باره           ). شناسم
 ) 49.ص(»كنيد؟عقيده شما راجع به هموسكشواليته چيست و چه فكر مي « :رو مي كند و مي پرسد
حيوانات هم  . همه اشان اينكاره بوده اند    ... بنده چه فكر مي كنم؟ از شكسپير گرفته تا خواجه         « : جواب هدايت 
اين جـا طبيعـت هـم      . گيرم در اينجا معني همه چيز عوض مي شود        . طبيعت اينجوري است  ...... اينكاره اند، سگ، خر،   
.  سر و همسر مرد حساب بشوند، خودشـان را مـي زننـد بـه بچـه بـازي                   مردها براي اينكه جلو   . تغيير ماهيت مي دهد   

Selection Naturelleو اسـمش را  ....... براي مردهاي اينجا بنداز، مردي حساب مـي شـود   .  غير از عشق است
ئي زيبـا ...... آنوقت آنهائيشان كه اصوال ً، بيولوژيكمـان ايـن كـاره انـد، جانمـاز آب مـي كشـند                     . مي گذارند نظربازي  

خودشان ..... حيواني......آدم قشنگ قشنگ است، اين حساب استتيك است نه. پسنديدن ربطي به زن و مرد بودن ندارد
هزار و يك جور فسق و فجور دارند و جانماز آب مي كشند، ولي واي به وقتي كه بشـنوند نوابـغ همـه هموسكسـوئل                          

. آدميزاد همه جـور هسـت  ..... ژيد را در بياورند) آندره(كوكتو و همه اشان مي خواهند اداي اسكار وايلد و ژان          . بوده اند 
» .امـا ايـن كـه سـند نميشـود         . مثل حيوانات، گيرم واسه ي آدم عامي جز آنچه اخالق يادشان داده چيزي وجود ندارد              

خواننده اينجا متوجه مـي شـود كـه صـادق           ) 49-50.ص(
هدايت در آن روزها نويسندگان همجنسگراي عصر خود را         

. وب مي شناخته و گرايش جنسي آنها را مي دانسته است          خ
بخصوص كه در غرب اين نويسندگان از جمله پيشـگامان          
ــد  . نهضــت آزاديخــواهي همجنســگرايان بشــمار مــي رون

نويسندگاني همچون اسكار وايلد، آندره ژيد، پروست و ژان         
 .كوكتو

صادق هدايت، عكس از داريوش سياسي، تهران يچهره

حدود ده سـال پـيش، وقتـي تصـادفي بـا يـك              ( 
شـنا شـدم و بعـد از مـدتي بيشـتر            نويسنده نيمه معـروف آ    

خودماني شديم، طرف گرايش به همجنسخواهي خود را با         
هزاران حرف و اشاره بيـان مـي كـرد امـا از گفـتن علنـي                 
موضوع پرهيز داشت تا بعد از چندين ماه آشنائي، فرصـتي           

به طرف اعالم كردم كه من      . پيش آمد و با هم تنها شديم      
بـا زبـان بـي زبـاني بـه          با همجنسگرايي مخالفتي ندارم و      

اما اين نويسنده بدون اينكه گرايش جنسي خود را نفي كند، درست            . طرف حالي كردم كه مي دانم كه همجنسگراست       
را به خود مـن ميگفـت  و مـن هـم ديگـر اصـرار       ... همان حرفهاي هدايت به فرزانه در باره هنر استتيك و قشنگي و         

 .)بگذريم. نكردم
و » آيا در اين باره كتابي داريد كه بدهيد من بخـوانم؟  « : كنجكاو از هدايت مي پرسد    بهر حال فرزانه جوان و      

كتاب؟ از كجايش ميخواهي شـروع كنـي؟ از فرويـد؟ از هرشـفيلد؟ از ژيـد؟ از پسـيكوپاتيا                    « : هدايت جواب مي دهد   
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. رده جلو فرزانه مي گـذارد     هدايت بعدا بلند مي شود و چندين كتاب از قفسه در آو           )  50.ص(» ....سكسواليس؟ از كجا؟  
 ژيد، آن دوتا حرفشان در باره هموسكسـواليته         Corydonغير از   « :فرزانه سه تا را انتخاب مي كند و هدايت ميگويد         

و در همانجا رو    ) 50.ص(» .فقط چشم و گوش آدم را باز مي كنند كه مسائل آدميزاد را با اخالقيات قاطي نكند                . نيست
حال خاصيت خواندن اين كتابها اين است كه اقال از عقايد كلثوم ننه دفـاع نكنـي، مسـئل را                    بهر« :به فرزانه مي گويد   

 ».روشن تر ببيني، يا درست تر بگويم حرفهاي احمقانه را كمتر قبول كني و قدري پي عقل و منطق بروي
مـي گردانـد و مـي گويـد         بعدا وقتي فرزانه كتابها را بر       . فرزانه كتابها را مي گيرد و با خود مي برد كه بخواند           

از قـرار معلـوم زن و       « : را نپسنديده، هدايت جواب مي دهـد      ) موضوع كتاب همجنسگرايي است   ( كوريدون آندره ژيد    
 به عبارتي هدايت به اين نتيجه مي رسد كه فرزانه خالي از هرگونه گرايش به              )  51.ص(»....بچه اي به هم خواهي زد     

 ارسال شده را به فرزانه مي دهد        )هدايت(د فرزاد كه در لندن نوشته و براي او          هدايت كتاب مسعو  . همجنسگرايي است 
، داستان خانمي است كه در لندن يك مرد انگليسي او را بلند مي كنـد    »قضيه نجيبه خاتون  «: عنوان كتاب . كه بخواند 

 )   يك داستان لزبيني.(ولي وقتي به اتاق خودش مي برد، نجيبه خاتون متوجه مي شود كه آن شخص زن است، نه مرد
وغ « اين را هم اضافه كنم كه به گفته ي هدايت، كتـاب             

پاريس،  بعد از ورود هدايت به  )57.ص.(را هدايت و مسعود فرزاد با هم نوشته اند» وغ ساهاب
فرزانه و هدايت قرار شام مي 

براي يافتن محل مناسب . گذارند
براي شام با هم صحبت مي كنند و 

پس كجا « : آخرش فرزانه ميپرسد
: و هدايت جواب مي دهد» برويم؟

يك جايي كه اگر هنوز هم وجود «
داشته باشد، انگشت به دهان حيران

 ».ميماني

نوشته توماس مـان را     » يعقوب و برادرانش  «هدايت كتاب   
تومـاس مـان نويسـنده    . مي خواند و آن را به فرزانه هم مي دهـد   

ت گرايش همجنسگرايي خودش را قبـول       معروفي است كه نتوانس   
داستان عشق مردي مسـن     (» مرگ در ونيز  «كند و ازدواج كرد، اما      

را نوشته و قصه عشق و عاشقي خود توماس مـان           ) با پسري جوان  
با پسران جوان زبانزد خاص و عام است و در كتاب هايش موج مي 

 .زند
ست، مي دانيم كه توماس مان، اسكار وايلد، آندره ژيد، پرو         

ــو و ــروف، همــه از پيشــگامان نهضــت  ... كوكت از نويســندگان مع
ــد   ــوده ان ــا ب ــگرايان اروپ ــواهي همجنس ــا،  . آزاديخ ــان آنه در زم

همجنسگرايي در اروپا كماكان ممنوع بود و تقبيح شده، چه برسد به ايران خودمـان كـه همجنسـخواهي هنـوز يـك                       
 .تابوست

به فرانسه مي رود و مدت كوتاهي بعد از رفتن فرزانه، هـدايت             فرزانه بعد از گرفتن ديپلم براي ادامه تحصيل         
بـراي يـافتن    . دو روز بعد از ورود هدايت به پاريس، فرزانه و هدايت قرار شام مـي گذارنـد                . هم راهي فرانسه مي شود    

و هـدايت جـواب مـي       » پس كجا بـرويم؟   « : محل مناسب براي شام با هم صحبت مي كنند و آخرش فرزانه ميپرسد            
 ) 189ص(».يك جايي كه اگر هنوز هم وجود داشته باشد، انگشت به دهان حيران ميماني« : دهد

از كلمه هنوز در جمله هدايت معلوم مي شود كه او در سال هاي قبل كه در پاريس بوده، به ايـن محـل سـر                      
دوتـا بلـيط   « : نويممي زده و ان را خوب مي شناسد، اما اين چگونه محلي اسـت؟  تعريـف آن را از زبـان فرزانـه بشـ           

وقتي چشمم به روشنايي ضعيف فضاي آنجا عـادت كـرد، در كمـال تعجـب متوجـه شـدم كـه                   . خريديم و وارد شديم   
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برخالف دانسينگ هاي معمولي، مردها فقط با زن ها نمي رقصند و بين ايشان جفت هايي ديده ميشد كه زن با زن و                       
وستي كه وقتي لباسش را در آورد معلـوم شـد كـه مـرد اسـت، نـه                   و بعدش زن سياهپ   .... مرد با مرد در حال رقص اند      

مي دانيم كه براي رستوران رفتن و غذا خورد ن، بليط خريدن الزم نيست و از توصيف فرزانه متوجه                   )   189ص(».زن
اين نشان مي دهد كه هدايت بارهـاي محـل تجمـع    . مي شويم كه محل، يك بار متعلق به همجنسگرايان بوده است        

 .گرايان پاريسي را مي شناخته و به آنجا رفت و آمد داشته استهمجنس
توصيف اين را هـم از      . است» مادام آرتور «محل ديگري كه هدايت فرزانه را با خود به آنجا مي برد، كافه ي               

ز پيشخدمت كافه مادام آرتور، خانمي قد بلند و بلنـد نـاخن كـه وقتـي نوشـابه هـا را روي ميـ                       « : زبان فرزانه بشنويم  
گذاشت، متوجه مژگان مصنوعي و ته ريش مردانه او شدم و بعد كسي كه براي سرگرمي مشتريان تصـنيف ميخوانـد،                     

 )239-238ص (».مردي بود در لباس زنانه
 جـاي آدم هـاي وارد       »مونتاني سنت ژنويـو   «مثل  . اينجا جاي هر كسي نيست    «: در همانجا هدايت مي گويد    

؟ در آنجـا هـيچ آداب و رسـوم اخالقـي مراعـات              »مونتاني سنت ژنويو  «هاي وارد؟   آدم  «: و فرزانه مي نويسد   »  .است
نه تنها مشتريان از هـر طبقـه و         . آزادي كامل، در حدودي كه به آزادي ديگران لطمه نزند مبناي محيطش بود            . نميشد

نس بـاز، مردهـاي   در آنجـا زن هـاي همجـ   ..... صنفي بوندند، از نقاش گرفته تا سمسار و دانشجو، بلكـه هنرپيشـگان         
»              .همجــنس بــاز، عشــاق در پــي محــيط هيجــان انگيــز، عياشــان و مــردم معمــولي مشــتريان را تشــكيل ميدادنــد 

 )239-238ص (
از يك طرف مي دانيم همجنسگرايي در آن دوره، در غرب قانوني نشده بود اما اينجا و آنجـا همجنسـگرايان                     

از طرف ديگر همانطور كه در بـاال گفتـه          . اي خاص خود را برپا مي كردند        تحت پوشش هاي مختلف، كافه ها و باره       
همـه در كتـاب هـاي    ... شد، نويسندگاني همچون ويرجنيا ولف، اسكار وايلد، پروست، آندره ژيد، كوكتو، توماس مان و        

گان نه تنهـا خـود      خود به توصيف زيبايي هاي عشق همجنسگرايانه پرداخته اند و امروز همه مي دانند كه اين نويسند                
همجنسگرا بودند، بلكه قلم و هنر خود را در خدمت تالش براي خوديابي و خودآگاهي همجنسگرايان به كار گرفتند و                    

به همين دليـل در غـرب از آنـان بـه            . نوشته هاي  آنان انعكاس اعتراض به ناعدالتي ها بر عليه همجنسگرايان است            
هرچند كـه خـود آن هـا چنـين ادعـايي            .  هي همجنسگرايان ياد مي شود    عنوان پيشگامان نهضت خوديابي و خودآگا     

 .نكرده اند
در اينكه چرا تعدادي از انسان هاي اجتماع از نظر جنسي به همجنس خود گرايش پيدا مي كنند، تئوري هاي                    

وقعيـت  زيادي مطرح شده اند كه يكي از آن ها در مورد مردان همجنسخواه اين است كه ممكن اسـت پـدر بنـا بـه م                       
 .شغلي كمتر در خانه بوده و فرزند پسر در كودكي در تماس وسيع و گسترده با زنان خانواده قرار داشته است

و فرزانـه   .  همين كتاب مي بينيم كه هدايت در كودكي  در چنين محيطي رشد كرده اسـت                361ما در صفحه    
 با پدر و مادر و به خصوص با مادرش مـي            گره اصلي زندگي شوم هدايت ناشي از رابطه اش        « : هم شهادت ميدهد كه   

 )320ص(» .بوده است
البعثـه  «،  »زنـده بـه گـور     «،  »سـگ ولگـرد   «،  »حاجي آقا «به اعتقاد من، نوشته هاي هدايت، به خصوص در          

، قبل از هر چيز فرياد نويسنده ي همجنسگراي ايراني در آن شرايط »بوف كور«و مهمتر از همه در كتاب       » االسالميه
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. ريك محيط فرهنگي خودش است و نااميدي اش به بهبود آن شرايط در زمان خودش، و نه هيچ چيز ديگر                   سخت و تا  
 .)منظورم اين نيست كه هدايت ديگر غم وغصه ي ديگري نداشته است(

بـوف  « : بهترين توصيف را ارائه ميدهد    ) 1330، تهران، شماره دي ماه      »علم وزندگي «مجله  (جالل آل احمد    
 كينه هايي است كه يك فرد ناتوان نسبت به تواناها دارد و به اين طريق خود را از ديگران بيگانه مي                      كور تجسم تمام  

 ».يابد
هـدايت  . مـوج مـي زنـد     ... در سرتاسر كتاب هاي هدايت، بيزاري از خرافات، تملق، زورگويي، دروغ، خفقان و            

  – نـه شـرابش را       – بفشارم و عصـاره ي آن را         ميخواهم سرتاسر زندگي خود را مانند خوشه انگور در دستم         « :ميگويد
مرگ در زنده بـه   « :  كتاب، فرزانه مي نويسد    305در صفحه   )  316ص(».قطره قطره در گلوي خشك سايه ام بچكانم       

قهرمان داستان ريشه ناكامي هـايش      . حاصل بيماري است، پوچ و مسخره است، گريز از زندگي است          . گور زشت است  
 ».ودش است كه نتوانسته با محيط جور بشودرا در خودش ميداند، خ

هدايت داستايفسكي را مي ستايد، حداقل به اين دليل كه هنر را از ديگران مي گيرد و مطلب مال خـودش                     « 
هنر را از كافكا، آنـدره ژيـد، كوكتـو،          . هنر هدايت هم درست همين است     )  70.ص(».است و همچنان روسي مي ماند     

جمله معروف هدايت در شـروع  . س مان مي گيرد اما مطلب از خودش است و ايراني مي ماندوولف، اسكار وايلد و توما 
، درد و رنج همجنسگرايي خودش را به شيوه خاص خود به تصوير مي              ...)در زندگي زخم هايي هست    (كتاب بوف كور    

چه خوب بود اگر مـي      «:  و يا  . كه روح آدم را مثل خوره مي خورد و آدم نمي تواند اين درد ها را به كسي بگويد                  . كشد
نه، يك احساساتي هست، يك چيزهايي هست كه نمي شود بـه ديگـري              ... توانستم افكار خودم را به ديگري بفهمانم      

 بـوف   27.ص(» .فهماند، نميشود گفت،  آدم را مسخره مي كنند        
دركتاب هاي هدايت، همچـون كتـاب هـاي نويسـندگان           )  كور

ان تنهاست، عيـب و نقـص و   همجنسگراي اروپايي قهرمان داست 
اشكاالت فرهنگي و اجتماعي را مي بيند، به آنها پوزخند مي زند،       
از اينكه او را درك نمي كنند عصبي و ناراحت اسـت و سـعي در                

از اين زاويه، نه تنهـا همجنسـگرايان        . گريز از واقعيت ها را دارد     
كه تمام انسان هاي اجتمـاع كـه بـه نـوعي اخـالق و نرمهـاي                 

ي را خشن و سركوبگر مي دانند، بـا قهرمـان كتـاب ايـن              اجتماع
. نويسندگان اظهار خود بودن مي كنند و خويشتن را بازمي يابنـد           
 . اين همان رمز محبوبيت اين نويسندگان و كتاب هاي آنان است

از همين زاويـه، همـه ايـن هـا بخشـي از شـرح حـال                 
 . همجنسگرايان ايراني در طول تاريخ كشور ماست

 و مردان همجنسخواه ايراني است كه پيشگامان        بر زنان 
خود را كشف كنند ، كه كم هم نيستند، از عطار و مولوي گرفتـه               

 .....تا... تا حافظ، از ابومسلم خراساني تا هدايت و سيرجاني، از
  1329عكس صادق هدايت،  آخرين

 )او اين عكس را براي تمام خويشان خود فرستاد ( 
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 شوخي با طعم جدي
 

ميـدونين چطـوري    فكر كنم شما هم مثه من باشين، يه چيزايي از دوران كودكي يادتونه كه خودتـون هـم ن                  
 . و خيلي از چيزايي كه بعدآ اتفاق افتاده يادتون نيست. يادتون مونده

نميـدونم  ). خواباندند يا مرا مي  (خوابيدم   بچه كه بودم تو اتاق پدر و مادرم مي        : مال خودمو براتون تعريف كنم    
 -مادرم داشت چـايي دم مـي      . دمچند سالم بود ولي يه روز صبح زود با شرشر آب دوش كه تو اتاق خواب بود بيدار ش                  

 »!سرتو ببر زير پتو و بخواب«:  با تشر گفتش،»كي داره آب ميريزه؟«:مدخواب آلود ازش پرسي. كرد
يه مدت بعدش يه روز بابام دم سماور نشسته بود و يه مرد همسايه هم پيشش بود و مـن هـم اون دور و بـر                       

 بـه   كـنم كـه اصـال      با  و مرد همسايه يادم مونـده و نـه فكـر مـي               نه حرفاي با   اصال. مامان تو حياط بود   . مي پلكيدم 
مـن اونقـدر    «  : رو به مرد همسايه گفت     ؛ اما يك مرتبه بابا جمله اي گفت كه هنوز يادمه          ،كردم حرفهايشان توجه مي  

ره زنمـو     بعد از چايي دوبـا     ،كنم كنم و صبح هم كه بلند مي       كه شب يه بار مي    ) ست چه كلمه اي بكار برد     ييادم ن ( ....
 ».كنم ميكشونم تو رختخواب و يه كيف ديگه مي

 ،منو ميگي؟ خيلي كنجكاو شدم كه از حرفاي بابا سر در بيارم      
  ولي يادم مونده و حاال ديگه شما هم مـي      ،ولي نشد و از سرم در رفت      

ي يلحاال چرا اينو نوشتم، تو كودكي خ      . دونين كه صحبت سر چي بوده     
ا برادر كوچكتر داشـته باشـم و هـي از    خواست كه يه خواهر ي   دلم مي 

خه از ديـدن   آ. رهامامان مي پرسيدم كه كي  يه ني ني كوچولو برام مي           
همسايه كه خواهر يا برادر كوچولو داشتن يه كـم حسـوديم            هاي  بچه  

 .خواستم مثه اونا باشم مي شد و مي
 گفت ني ني كوچولو رو دارم درست مـي          مامان هم هي مي   

رم بهـت   ااگه بچه خوبي بشـي درش ميـ       . هستشكنم و حاال تو كمد      
 سالها گذشت و ني ني كوچولوي ما از كمد در نيومد تـا زمـاني                 .ميدم

كه ديگه مزه اي نداشت و ديگه فهميده بودم بچه از كمد زاده نميشه              
 ).كنن ولي هنوز هم درست نمي فهميدم چطوري بچه درست مي( 

 خـانواده   هـا را گفـتم تـا تربيـت و آمـوزش كودكـان در               اين
امـا كودكـان    . تعريف كرده باشـم   ) يه خانواده متوسط ايراني   (خودمان  
ـ ) شـوند  البته بسته به اينكه در چه خانواده اي متولـد مـي     (امروزي   ه ب

در حالي كه در ذهن من، پـدر و         . شكل بهتري با توجه به سن و سالشان در باره سكس و توليد مثل آموزش مي بينند                
 بودند كه اصآل نمي رفتن با دست زدن به سكس خود را حرام              )؟(چنان بزرگ و هيوال و مقدس     مادر و كآل بزرگترها آن    

 .كنن و يا ارزش خود را پائين بيارن
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خوره و   كرده كه شاه غذا نمي     فكر مي ) باباهه( او   ،دوستي دارم كه ميگه باباش تعريف ميكنه كه تو دوره شاه          
 بلكه يه چيز ديگـه اسـت      ،نيست...) ماهي، گوشت، سيب زميني و    (ن  خور اگه هم غذا بخوره اون چيزايي كه مردم مي        

 . طال استامثه گه بقيه مردم نيست و حتم) مدفوع شاه(دونيم و به اين دليل هم گه شاه  كه ما نمي
  ؟گين چرا اين مزخرفاتو نوشتم حاال مي

 اتگير شـده  را حتمـ       حكومت به وبـالگ نويسـان دسـ        »جنسي و ضد اخالقي   « اتهامات    خبر.  واهللا چي بگم  
 دونين چيه؟ مي. ها رو اينجا و آنجا خوندين شنيدين و بعضي واكنش

 ديگر خريداري ندارد جـز      ،از بس كه بارها تكرار شده      شود و  به ايران ما هم محدود نمي     . داستان درازي است  
از فرهنگ و ذهنيت كهنـه را  سوء استفاده حاكمان    ).  كه بيشترشان در دور و برمان هستند      (در كشور ما و جوامع مشابه     
 پس بايد اين تابو را پر رنگ و لعاب كرد طوري كه كسي جرئت حرف زدن در بـاره آن را                      ،مي گويم؛ سكس تابو است    

مـتهم كـردن و حسابشـان را بـه كـرام الكـاتبين              ) غير اخالقي (بعد هر مخالفي را به انجام عمل جنسي         . نداشته باشد 
 .ا اين وسيله بي اعتبار كردن مخالفانواگذار كردن و ب) بخوانيد مردم(

 نبوده و نيستند و براي تائيد حرف خـود دايـه مهربـانتر از               اينكارهخورند كه    مخالفان حاكميت هم قسم مي    
 .مادر شده، خود در بد بودن سكس و مسائل جنسي و اهميت  اخالق و اين چيزها قلم فرسائي ميكنن

همه رو غيرت و تعصب نسبت بـه مسـائلي           ونن، معلومه كه اين   م با چنين وضعي معلومه كه مردم سنتي مي       
 ؛مثل پرده بكارت يا همجنسـگرائي  و كـآل سـكس           

هاشون حساس ميمونه، معلومه كـه يكـي از          شاخك
داشـتن  اسـلحه اتهـام زنـي بـه         (چاقوهاي حكومـت    

تيـز ميمونـه،    ) اخالقي و داشتن روابط جنسي    مشكل  
 ... ... معلومه كه

ه راهـي بايـد مـدرن       خوب حاال جامعه از چ    
 بشه؟

تنها راه گرفتن و به كنار پرت كـردن چـاقو           
 . است و اگه نشد كند كردن لبه تيز آن

 چگونه؟ 
 همه در بـاره     از طريق تابو زدائي از سكس؛     

 هر شـكلي كـه مـي      به  سكس حرف بزنن، بنويسن،     
 .... .ها و تونن، از انواع سكس و روابط و گرايش

 
طال بودن گـه    حاال گرفتين كه چرا داستان      

شاه و دوش گـرفتن بابـا تـو اون وقـت سـحري رو               
 براتون گفتم؟

 



 
 

 
 

     

٢۶

 
 معرفي يك سايت

 شما چقدر درباره ايدز مي دانيد؟ 
 

 : در معرفي سايت خود مي نويسند»امداد ايدز«مسئولين سايت 
 

هـاي   اهعدم آگاهي، درك و توجه مردم و به خصوص جوانـان بـه ر             .  بيمار خود را انتخاب نمي كند       »ايدز« 
هيچ تفاوتي هم نـدارد كـه       . انتقال ويروس ايدز، به آن شانس ورود به بدن اشخاص و سرايت آن را به جامعه مي دهد                 

راه هـاي پيشـگيري و سـرايت آن را يـاد            . ايدز يك بيماري است، گناه نيسـت      . اين اشخاص به كدام قشر تعلق دارند      
س آن حفاظت كنيم و در صورت برخورد با اشخاص مبتال با آنـان              بدانيم چگونه خود را از آلوده شدن به ويرو         گرفته و 

 . رفتار كنيم و بدانيم برخورد صحيح با آنان چگونه بايد باشد»گناهكار«نه ، مانند يك بيمار
بدليل عدم يافتن اطالعاتي جامع و دقيـق بـه   . زماني پيش آمد كه ما نيز به اطالعاتي در اين باره نياز داشتيم         

بدليل اهميت موضوع و آنجايي كه اين اطالعات روزي مورد نياز هـر شخصـي   .  فكر تهيه آن بر آمديم   زبان فارسي به  
واقع مي شود تصميم به ارايه آن براي عموم گرفتيم و برآن شديم تا كمي بـه ايـن از هـم گسـيختگي و بـي نظمـي                        

پـس از آن جلسـاتي   . تهيـه كـرديم  ) Aids Hilfe Wien(اطالعات اوليه خود را از امداد ايدز وين   .ساماني دهيم
راهنمايي ها و مشاوره هاي مفيدي هـم گـرفتيم          . گذاشتيم تا بلكه همكاري و تجربه آن ها را مورد استفاده قرار دهيم            

مطالبي هم از هلند دريافت كرديم كه متاسفانه بسيار انـدك و كلـي                .كه بسيار كارساز بود و از اين بابت سپاسگزاريم        
 .م از ايران دريافت كرديم كه آن هم كمكي بسياري نكردكتاب هايي ه. بود

اين مطالب حاصل زماني طوالني كار تحقيق، ترجمه و سعي در كاربردي نمودن و هماهنگ كردن مطالب با                  
اگر در مواردي ما قدم از مرزهاي ممنوعه فرهنگي فرا مي رويم بر ما ببخشاييد كـه                 . فرهنگ فارسي زبانان عزيز است    

طالع رساني و آگاهي دهي به همه فارسي زبانان و بخصوص جوانان عزيزمان است كـه مطمـئن هسـتيم                    قصد تنها ا  
هيچ يك از شما تاب ديدن عزيزانتان دربستر بيماري را نداريد و بخصوص مايل بـه مبـتال شـدن عزيـزانش بـه ايـن                 

ه عنوان مهم ترين گروه در خطر مي        و همه مي دانيم كه آگاهي تنها ابزاري است كه جوانان ب           . بيماري العالج نيستيد  
پس مطالب اين سايت را به دقـت بخوانيـد و بـه ديگـران نيـز توصـيه                   . توانند به آن مسلح باشند و خود را حفظ كنند         

 . خواندن آن را كنيد
 .مي باشد. وي. آي. اين سايت تنها براي اطالع رساني، آموزش و دادن مشاوره به اشخاص در مواجه با ويروس اچ

 اد ايدزامد
http://www.aids-ir.org 

 

 



 
 

 
 

     

٢٧

 عكس هاي اين شماره
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

قرار بر ايـن اسـت كـه در هـر شـماره ماهـا صـفحه مخصوصـي بنـام
 عكـس زيبـا،6-5 داشـته باشـيم كـه در آن          "عكسهاي ايـن شـماره    "

اما با توجه به تنوع سليقه ها، انتخاب عكسها را. چاپ كنيم ... عاشقانه، و 
لخواه خود راپس اگر مايليد عكس د    . به عهده خود خوانندگان ميگذاريم    

در شماره بعدي چاپ كنيد لطفĤ آن را به آدرس ايميل مجله ارسال كنيد
  "عكسهاي اين شماره": بنويسيد) سابجكت(و در قسمت موضوع 

ضمنا چنانچه عكسي را هم براي جلد مجله مناسب ميدانيـد، بـا كمـال
منتظر دريافت عكس هاي ارسالي(. ميل ميتوانيد پيشنهاد دهيـد    

 .)شما هستيم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ساله از تبريز23بابي  
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 يرانيامجنسگرايان هلكترونيكي اجله  ،  مماها
از آدرس پسـتي زيـر اسـتفاده         ،»ماها«اشتراك  ، نقد، و همينطور براي      ب، عكس ت و پيشنهادات خود، و يا ارسال مطل       براي بيان نظرا  

 Majaleh_maha@yahoo.com:                                                                                               كنيد
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