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  اندركاران ماها  دستسخن
  

، 21 باشد و با چاپ شـماره        ي مجله ماها م   ي شماره   ني آخر نيا ■
 را بـه    ري مطلب سـردب   لي دل نيبه هم .  رسد ي م انيانتشار ماها به پا   

ا بـه    تا هر كدام از م     مي داده ا  ريي تغ "سخن دست اندركاران ماها   "
  . نهد اني خود را با شما خوانندگان در م       ثي حرف و حد   ميطور مستق 

  
   ماها ني لزبريسردب – دالرام ■

  .  مجله خواهد بودني اي شماره ني شماست آخري روشي ماها كه پي مجله 21 ي شماره
 هـا  ي هـا كمتـر از گـ   ني لـزب  كـه چـرا  ني كردم، و از اي متي بودم كه فعاليي هاني در ماها جزو معدود لزب   تمي فعال ي ابتدا در

ـ    اني در ما همجنسگرا   ي مبارزه طلب  ي هي داشتم و دارم كه روح     دهيهمواره عق .  كردند گله داشتم   ي م تيفعال  وجـود   ي به صورت ذات
ـ  شـود و ا    ي م تي تقو هي روح ني مان ا  ي جنس شاتي گرا لي مختلف به دل   طيدارد و در طول زمان هم با مواجه شدن با شرا            تنهـا   ني

ـ   شتري آمده اند و ب    روني ها هم از الك خود ب      ني روز ها لزب   نيخوشبختانه ا .  شود ي ها نم  يشامل حال گ    تيـ  در حـال فعال    شي از پ
  .  استي واقعاً اسباب خوشحالنيكردن هستند و ا

ـ  بزرگ من ا   ي فعال در ماها نشود، نگران     ي ها ني دوستانم و به خصوص لزب     ي توقف ماها باعث دلسرد    دوارميام  اسـت كـه    ني
 و ما گرداننـدگان آن، حـاال   دي كه شما سوار بر آن بود    يقي قا نيدوستان من، در ا   . دي شو دي و نا ام   ديتان دست از كار بكش    شما دوس 

 مـردم   ي كردن در راه گـسترش آگـاه       تي بودن در ماها و فعال     يتجربه  . دي راه ده  ي امه و اد  ديري ما را بگ   ينوبت شماست كه جا   
 حس در تمام هم احـساسانم هـم بـه وجـود         ني بود و هست كه دوست دارم ا       باي آنقدر ز   با وجود خودم   ييجامعه و شناختن و آشنا    

  . ديايب
 گفـتن درد  ي بـود بـرا  ي محلان،ي همجنسگراتي بودن به بهبود وضع    دواري ام ي بود برا  يدي ام ي شخص من نقطه     ي برا ماها

 و  هي عمر گرانما  اني شك تا پا   ي كه ب  يمسائل گرفتن   ادي ي بود برا  يدل ها با هم احساسان و هم فكرانم، و كالس درس ارزشمند           
 باشـم،چطور بـه خـودم و        دواريـ  چطور ارتباط برقـرار كـنم، چطـور ام         سم،ي گرفتم كه چطور بنو    اديمن در ماها    .  خواهند ماند  ديمف

  .  به اهدافم مبارزه كنمدني رسياحساسم افتخار كنم و مهم تر از همه چطور برا
ـ  هم بتوانند در وطن خود و در كنار عز     يراني ا اني كه همجنسگرا  نمي را بب  يز است كه رو   ني من ا  ي آرزو نيبزرگتر  خـود،  زاني

 همجنسگرا  كيمن  " ندي و بگو  رندي سر را باال بگ    ش،ي و تشو  دي خود افتخار كنند،بدون ترس و واهمه، بدون ترد        ي جنس شيبه گرا 
  . "هستم

 بـاور  م،ي قدم آن است كه تك تك ما خود را باور كننياول باشد، اما شي در پي آرزو راه درازني به ا دني رس ي است برا  ممكن
ـ  دار اريـ  خود اخت  ي در مورد روش زندگ    م،ي احساس دار  م،ي دار شهي اند م،ي كش ي نفس م  م،ي شد دهي گناه آفر  ي ب م،ي كه انسان  ميكن  م،ي
 توان  ي چه كس  گري انسان كامل باشم، د    كياگر من همجنسگرا    . مي دار تي ها، شخص  ني ا ي و قبل از همه      مي دار ي خصوص ميحر
ـ  خورند، پس بدانند كه اي انسان كامل غبطه مكي من به عنوان    ي را نقض كند؟ اگر مردم به زندگ       ني را دارد كه ا    نيا  انـسان  ني

  .  و كثافتدزي است، نه معتاد است و نه مروج ااباني خينه گوشه .  نه منحرف،ي همجنسگراست، نه فاسد است، نه جانكيكامل 
 ي جامعه، قسمت كم   ي غلط و عرف ها    ي باور ها  لي به دل  ران،يمتاسفانه در ا  .  هستند تي در اقل  اي دن ي همه    در انيهمجنسگرا

   ما هـم ممكـن اسـت       انيپس اطراف . رندي همجنسگرا بپذ  كي كنند كه وجود خود را به عنوان         ي م داي را پ  ني شانس ا  تي اقل نياز ا 
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 است كه قضاوت خود را در مورد من و شما           يعيطب. ما را نشناسند   جز من و ش    ه ب يگري د ي شان همجنسگرا  ي وقت در زندگ   چيه
 انسان هاسـت    ي كه بر دوش همه      ي ا فهي كنم كه عالوه بر وظ     ي م دي روست كه تاك   نياز ا .  بدهند مي تعم انيبه تمام همجنسگرا  

ـ  شناختن مـ با ما اني بر گردن ماست، تا اطرافي اولقي به طر  فهي وظ نيو آن همانا كامل بودن است، ا        ي واژه قـت ي بـه حق يان، پ
  . همجنسگرا ببرند
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 كه ماها در من ساخته است، آن قـدر  ي اهي روحست،ي سكوت گردانندگان آن و به خصوص خود من ن   ي ماها به معنا   يليتعط
 ازي ن ي فقط به معنا   يلي تعط نيا.  خودم و هم احساسانم مبارزه كنم      ي عمر برا  اني من شده كه مشتاقم تا پا      تي شخص تيباعث تقو 

 امـا بـه     نم،ي توقف غمگ  ني از آن ها، از ا     شتري به مراتب ب   دي ماها و شا   خوانندگان يمن هم مثل همه     .  قواست دي تجد ي برا يزمان
  .  حركت ادامه دار خواهد بودني دارم كه اماني دارم و ادي روشن اميفردا
 يريوچك، در حال رشد و شكل گ       هر چند ك   ان،ي مختلف همجنسگرا  ي ها تي موج به وجود آمده توسط حركت ها و فعال         نيا

 ني كه اگر چن   م،ي تا از آن عقب نمان     مي چه بهتر كه تالش كن     م،ي سوار بر آن هست    مي و چه نخواه   مياست، من و شما هم چه بخواه      
  . دي رسميشود بدون شك زود تر به ساحل مقصود خواه

□ □ □  
  

  پرنده.م ■

 اولـين   يچند سال پيش وقتـ    . اميدوار بود كه از حركت باز نماند       رسيده كه بتوان     ي به جاي  راني حركت همجنسگرايان ا   امروز
 قي در تـشو ي رسيد و تك تك آنها سعي تعداد وبالگ ها به انگشتان دست هم نم    ي همجنسگرايان متولّد شدند، وقت    يوبالگ ها 

، يك سـازمان و ده    صاحب چند مجلّه   راني كرد كه چند سال بعد همجنسگرايان ا       يديگران به حركت داشتند، هيچ كس تصور نم       
  . ها وبالگ شوند

 ي نوشتند كه هر خواننـده ا      ي م ي كه همجنسگرايان در چند وبالگ محدود با چنان خلوص و صميميت           ي ابتداي ي آن روزها  از
 يآن موقـع وقتـ  ).  خونـه يمنـو گنجـشكا  ( در به زبان آوردن درد و دل خويش دشتم در وبالگ            ي آورد من نيز سع    يرا به وجد م   
 را ببينيم كـه رنـج مـا بـه           ي كردم كه روز   ي كردم هرگز تصور نم    ي شكوه م  ه نشستم و با لحن كودكان     ياق كوچكم م  شبانه در ات  

 و  ي و هنـر   ي بزرگ فرهنگـ   ي در مورد ما اظهار نظر كنند و شخصيت ها         ي و بهمان  ي برسد و فالن   ي بين الملل  يگوش سازمان ها  
  .  ما دراز كنندي به سوي دست يار،يسياس

 ي همجنـسگرايان خـال    ي نوشـته هـا    اني را به شدت در م     ي ادبيات داستان  ي ساختم كه جا   يرا زمان )  مردنيست پرنده (وبالگ
پرنـده  ( وبـالگ  "تنهـا "پـس از اتمـام   .  را بـه نگـارش در آوردم  "تنها"احساس كردم و بنا به عالقه و تجربه خود فيلمنامه بلند           

انه پرشين بالگ رو به رو شد و به خاطر رعايت نكردن توافق نامـه پرشـين        ناجوانمرد له بود كه با حم    ي از قربانيان  ييك) مردنيست
  .توافقنامه اي كه هيچ گاه نفهميديم كجايش را رعايت نكرديم. بالگ بسته شد

 توان گفت كه انتشار ماها هشيارانه ترين و كار آمد تـرين حركـت همجنـسگرايان    يبه حق م.  زمان متولّد شدني ماها در ا  و
.  برسد كه امـروز رسـيده      ي كرد كه در كمتر از دو سال به جاي         يمجله ماها نيز در بدو تولّد تصور نم       . ابله با سانسور بود    در مق  رانيا

  .  باشديراني همجنسگرايان اي از صداي داشت قسمتي مدت سعني ادر شماره منتشر شد و 21ماها 
 در تيشه زدن بـه ريـشه ماهـا غفلـت نكردنـد و               يكت كمك كه از هيچ حر     ي خود بين ب   ي شماره بودند عده ا    21 ني ا ي ط در
 وبالگتان اسـت و تمجيـد در و   ي نپرسيد كه شما خود چه در چنته داريد؟ شما كه شيشه عمرتان تعداد كامنتها     شانيكس از ا   هيچ

   .همسايه
  

3  



  

 ي شـد و توانـست بـه جـاي          همت دست اندركارانش منتشر    ي كه داشت يعن   ي حرف ها ماها با تنها پشتوانه ا       ني ا ياما با تمام  
برسد كه امروز با افتخار اعالم كند كه به نتيجه اي كه در نظر داشت رسيده و حاال كه كارش را تمـام كـرده وقـت خـداحافظي                             

  .ست
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 كمك را به همراه خواهد داشت كه بدون شك نه تنها خدشـه              ي خودبينان ب  ي نيست كه رفتن ماها حرف و حديث ها        يشكّ
  :كه گفت.  كنديآمده توسط ماها وارد نخواهد كرد، بلكه ماها را جاودانه تر نيز ماي به حركت به وجود 

  اگر نبود عنايت يزيد و يهودا؟.... ينام حسين و عيس.....  خوردي ديوار كدام غار گمشده خاك مبر
 باشد  ير قابل پيش بين    آينده، همان قدر بزرگ و غي      ي ساله ها  5 سال آينده و     5 در   راني حركت همجنسگرايان ا   نكهي اميد ا  با

  .  سال گذشته بود5كه حركت مان در 
□ □ □  

  
  يمهد ■

ـ ام از ا خوشحال. ام  و من خوشحالدي خود رسستگاهي انيكمي و ستي و ب ني ماها به آخر   قطار  از پـنج  يكـ ي كـه مـن هـم    ني
  .ام  در آن داشتهي خودم سهمي  آن بودم و به اندازهي گرداننده
 را با مجله ادامه    رميگي و پ  ي ِ جد  يام، همكار    خواننده از ماها داشته    كي كه به عنوان     ييانتقادها ي ام كه با همه      خوشحال من

 كه ثابـت كـردم   نيام از ا خوشحال. ها يها و تلخ   مرد، و نه از گزند حادثه      "يعيمرگ طب "ام كه ماها به       خوشحال. دادم تا به امروز   
 كـه بـه ماهـا       ييهـا   ام از زمـان     و خوشحال .  كارها هم كرد   ني از ا  شود ي م گر،ي د يها  تي و فعال  يسينو  بالگبه خودم كه در كنار و     

  .صرف شد
ـ يميا) حدود دو سال قبل    (بالگ  ني پرش يها   بسته شدن وبالگ   ي  است كه در بحبوحه    ي هنوز هم همان روز    انگار  گـرفتم   يل

 بـه انتـشار     يدي كردم و در دل، ام     تي موفق يو به لب آرز   ي به اسم ماها داده بود و من هم، با لبخند          يا   مجله شنهادي كه پ  ياز كس 
 كـه ماهـا   كردم ي حلقه و باور نمني باشم از اي اما كه پس از چند شماره، من هم عضو    كردم يباور نم .  شماره هم نداشتم   كيحتا  

  .ام  و من خوشحالنجاي به اميا دهيو حاال ما رس.  كه هستنجايبرسد به ا
 زدن بـه  ليـ مي و ماجراها، پر بود از تبادل ِ نظر و اها ثيها و حد ماها پر بود از حرف    ي  و چندماهه  ني چند يجمع   ِ دسته  تالش

 كـه   گـر ي د يزهاي چ يليو خ .  پر استرس ِ به موقع درآمدن ِ مجله        يها   پر بود از آخر ِ ماه      ،يا  دهي را هم ند   شان يكيچند همكار كه    
  .بود ماها ماندگار خواهد ي  حلقهاني در م،ي دوستانه و ابديمثل راز
ـ   يـي  همراه ماها بود با صـفحه آرا       15 و   14 ي كه تا شماره ها    ز،ي ببرم از آرش عز    دي اسم با  د،ي جا هم شا   نيهم  اف  ي د ي و پ

  ... از اومي نكنيادي نجاي بود كه افي رفت و حخبر ياو ب.  به گردن ماها دارديكردن مجله و حق بزرگ
 يما، اهـال . مي كه ماند و نكرديي و كارهام،ي كه نزدييها نشدند، حرف ي هست هنوز، كه عملييها دهي و ادهي به اتمام رس  ماها

ـ ( امـا،  ست؛ي در توان ما نگري بردن مجله دشي و به پم،ي گرفتارم،يا  ِ ماها، خسته    كـه  يزيـ  چي مـا بـه همـه   !)  بـزرگ ي امـا كي
و من  .  تمام شده است   ستگاهي ا نيخر قطار در آ   ني كه سوخت ا   ني ا يعني نيو ا .  از آن  شتريب يزي و حتا هم چ    ميدي رس ميخواست يم

  .ام خوشحال
تر    شاداب يكناني باز اري را در اخت   داني تا م  ميرو يها م    و خاطره  وهاي به رختكن آرش   ي باز نيام در ماها، امروز از زم        و دوستان  من
  .تر بگردد دانه از ما، قدرتمنتر ي قوييها  جنبش با مهرهني كه چرخ ِ ادواري و امميرو يما م. مي بگذارتر هيو پرما
  ! باددونيا

□ □ □  
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   مجله ماها ي گري سردب-واراند ■
  21 شماره ي خداحافظمطلب

 شوند كـه از خـاطر       ي كار غرق م   ي فرع ي كنند، معموالً آنقدر در ماجراها و جنبه ها        ي را شروع م   ي راه ي انسان ها وقت   شتريب
ـ  را پا  يبله هر آغاز  .  هم وجود دارد   ي و ساعت خداحافظ   دي خواهد رس  اني راه به پا   ني ا ي برند روز  يم  را  ي اسـت و هـر شـروع       اني

  . يخاتمه ا
 ي باشـ ي ماه ها با دوستانيخصوصاً وقت.  كس دوست ندارد نه بر زبان آورد و نه به گوش بشوند            چي كه ه  ي واژه ا  ؛يخداحافظ

ـ  ماشـان  غي دري كه لطف بمي بودين چند ماه در كنار دوستانيدر ا. ي ادهي و شني را خوانده اشانيكه درد دل ها و صحبت ها    هي
  .  بودبي پر فراز و نشراه ني اي ادامه ي و پشتوانه ي دلگرمي

 قرارداشته است   شي آزاد اند  ي كه قرن هاست در دستور كار انسانها       ستي راه ي كمتربه دو دهه دارد ول     ي كه گرچه قدمت   يراه
 نيـي  مـا تع   ي برا گراني تا د  مي كرده و ساكت ننشسته باش     ي تا كار  مي راه برداشت  ني ا ي در جهت رشد وتعال    زي ناچ يي قدم ها  زيو ما ن  
  .  به خوردمان بدهندهي و كم ماي آبكي استدالل هابا و نظر را دهي اي كنند و مشتفيتكل

 در  مي روشن كـرده باشـ     ي تا چراغ  م،ي بود كه از غم دوستان مان بكاه       ني كه گذشت، تمام هم و غم ما ا        يي ماهها و روزها   در
 كه از جـنس خودمـان بودنـد و مـا بـر آن               ي قرار دارند، كسان   ي مختلف ي روزگار همجنس گراياني كه تحت فشار ها       ي رهيشب ت 
 شـود  ي جامعه اي از سوضي باعث تحمل تبعدي و احساس ما نباازي و نمي جنس يك همه از    ميي تا دستشان را بفشاريم و بگو      ميشد

  .  بردي چنگال فشار و خفقان بسر مريمروزه، در ز با مسائل ايي و نا آشنايكه خود بر اثر ندانم كار
هدف . مي حل كرده باش   ي تا جنسيت را در كردار انسان      مي انتخاب افراد كن   ي سطح يارهاي مع نيگزي را جا  تي انسان مي كرد يسع

 از  ينبود اما خال   گرچه كارستان    م،ي كرده باش  ي كار ي تا در راه روشنگر    مي خواست ،ي ا نهي در هر زم   ضي بود، تبع  ضيما مبارزه با تبع   
 كه در پرتو كلمـات      مي و باعث شد   مي برقرار كرد  راني هزاران همجنس گراي تنها در ا      اني كه م  بود يونديبهره ما پ  . بهره هم نبود  

  يي تاب انسان هاي بي بر دل هايديو جمالت نور ام
 ريـ  و غ  يعـ ي و دار طب   ري شدند و در گ    دهي آفر گري د ي با انسان ها   ري خود، كه چرا مغا    ي باران سئواالت ذهن   ري كه در ز   ميفشانيب
  . شدندي مري بودن احساسشان خرد و خميعيطب

 د  ي معمول م  ري محدود ماست كه مارا غ     ي جامعه   ني بلكه ا  مي كه متفاوت  ميستي ما ن  ني كه ا  مي كرده باش  ي آور ادي تا   ميخواست
 دانستند كه هستند، چه هستند ي شناختند و نه م يا م  نه خود ر   دي آن طور كه با    يراني ا ياند و متاثر از آن هزاران هزار همجنسگرا       

  ... رايدي و نا اماسي كوره راه ني امياما روشنگر بوده ا!  نهم،ي بوده اتگري بر آن كه هدامي ندارييدعاا.  خواهند برونديو به كجا م
 انتشار  ي از ادامه    يليا، بنا بر دال    همكاران در ماه   ي و اگر ما، مجموعه      ستي ن يي راه را انتها   ني كه ا  مي ده ي م دي نو ان،ي پا در

 و يروزيـ  پديـ بـه ام .  بـر فـرد شـود   لي تـا م ا ه ا تبـد  مي دهي گذاشت و اجازه نم مي نخواه ني اما قلم را بر زم     م،يماها معذور هست  
  ....... و دوستان و همراهاناني همجنسگراكيكاي يبهروز
  1385 ماه وريشهر

□ □ □  
  

 " خواهد كرد؟  ري تعب ي آشفته ذهن ما را چه كس      يخواب ها " ماها لطفĤ مطلب     يلي در مورد تعط   شتري ب حاتي توض يبرا ■
  .ديرا هم بخوان
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 و موانع  يي همجنسگرا دهي در مورد پد   راني روانشناسان و روانپزشكان ا    دگاهيد
   آن به مردم كشورانيب

  
  يا متخصص روانپزشك.  بدكتر ■

  
ـ  خودم را م   ستي با ي از آغاز سخن م    قبل :مقدمه ■ ا متخـصص   . مـن دكتـر ب    .  كـنم  يعرف

ـ  و  هستم و درتهران مـشغول درمـان    يروانپزشك ـ  .  باشـم ي مـشاوره م  هـستم و  يبنـده گ
 شما  ي برا انيحال قصد دارم درمورد مسائل همجنسگرا     .  ام رفتهي خودم را پذ   ييهمجنسگرا

ه  محترم مجله ماها ب    تيري دانم از مد   يابتدا بر خود واجب م    . مي عرض بنما  ي سخنان زانيعز
  . كنميقدردان فرصت را به بنده واگذار نموده اند، ني كه انيخاطر انتشار مجله و ا

  
 در سـال  كـا ي انجمن روانپزشكان آمريي همجنسگرادهي مورد پد در ◄

 چگونـه ي اسـت و ه    يعـ ي كامآل طب  ي جنس شي گرا ني اعالم كرد كه ا    1973
 يوان اختالالت ر  ي و آمار  يصي باشد و در كتابچه تشخ     ي نم يانحراف جنس 

)DSM – IV( ــ لاز  از يعــده ا.  حــذف كــردي انحرافــات جنــسستي
 تحـت  كـا ي عمـل انجمـن روانپزشـكان آمر   ني كردند كه ا  انيمتخصصان ب 

 چي كار بـدون هـ     ني گفتند ا  گري د ي بوده است و عده ا     كايفشار پارلمان آمر  
به صورت آمـار    ( Randomized  صورت گرفته و بر اساس     ي علم قيتحق

سپس چند سـال بعـد سـازمان بهداشـت          . بوده است )  نشان دادن  يتصادف
 كتابچـه  در )WHO = World Health Organisation( يجهـان 

 تواند ي نميياعالم كرد كه همجنسگرا )ICD 10(  هايماري بيدسته بند
  . استيعي طبي جنسشي گراكي باشد بلكه ي اختالل روانايانحراف 
  مختصرا شرح دهم؛  تفاوت روانشناس و روانپزشك را هم ستي بد نحاال

  . نس تا دكترا را اخذ كرده استساي و درجه لرفتهي پذي كه در رشته روانشناسيشخص: روانشناس
 ي تخصـص رشـته  را اخـذ كـرده و سـپس در    ي شده و درجه پزشك عمـوم     رفتهي پذ ي كه در رشته پزشك    يشخص: روانپزشك

  . را گذرانده باشديدنتي شده و دوره رزرفتهياعصاب و روان پذ
 يولوژي ات خچه،ي تار ري كنم و از تحر    اني را ب  يي در كشور در مورد همجنسگرا     جي را ي ها دگاهي دارم تا د   ي مقاله بنده سع   نيا در

 بـه علـت موضـوع       ييهمجنـسگرا ...  و ي فلـسف  ي اجتماع يجنبه ها ) وعيش (دانسي، انس )يريهمه گ  (يولوژيدمي، اپ )يعلت شناس (
  . كرده اميمقاله خوددار

 عنـوان  ادي را زي جنسلي كه مساييآنها:  دو گروه روانشناس و روانپزشك در كشور دو دسته وجود دارند حال حاضر در هر در
 در  شتريـ  كه به علت دانـش و معلومـات ب         ي دوم كسان  و  كنند ي م ي دسته بند  ي را جزو انحرافات جنس    يي كنند و همجنسگرا   ينم
  . كننديم  مورد را كامال نرمال قلمدادني اعصاب و روان انهيزم
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 دارد و  گـر ي بحـث د   ي آنهـا جـا    ي چون نظر منفـ    مي در مورد گروه اول بحث كن      مي كه بخواه  ستي صحبت اضافه ن   چي ه يجا
ـ  فرهنگ   اي استي تحت عنوان س   يني مجله با عناو   گري د ي را در بخش ها    نهي زم ني ماها بحث در ا    يمجله پرمحتوا   اجتمـاع بـه   اي

  . در آورده استريرشته تحر
 ي مورد را كامال نرمـال قلمـداد مـ         نيجزو گروه دوم هستم و ا     ) روانپزشك(زشك متخصص اعصاب و روان       به عنوان پ   بنده

  .مينما
 ميتقـس + و   – هـا بـه دو دسـته         دگاهي مشخص شد د   نجاي تا ا  پس

ـ  را در گـروه دوم       ي و منطقـ   حي صـح  دگاهي حال كه د   شونديم  بـه   ميافتي
  .ميكن ي مي آن را بررساني و موانع بمي پردازي آن مريتفس

 لي پزشكان نسبت به مـسا     ري روان نسبت به سا    ني متخصص دگاهيد
 جنبـه هـا     ي را از تمـام    ي جنـس  لي تر اسـت و مـسا      عي وس اري بس يجنس
) منـابع و مراجـع   (ي امـروزه در تمـام رفـرانس هـا     . كننـد  ي مـ  يبررس

 ي جنس شي گرا كي به عنوان    يي از همجنسگرا  ي و روانشناس  يروانپزشك
 مـورد   ني ا راني از متخصصان ا   ي وجود عده ا   نيبا ا .  شود ي م ادينرمال  

ـ ا.  داننـد  ي مـ  يرا هنوز انحـراف جنـس      ـ  مخـالف ا   ي را ني  دسـته از    ني
 ي تعصب سـخت و سـنت      از ي اصل حاك  ني ا رفتنيمتخصصان و عدم پذ   

ـ  اشيطرفدار فرمـا ) مثل خود بنده  ( متخصص اعصاب و روان جوان       كيدر كل اگر    .  باشد يبودن طرز فكرشان م     دانـشمندان  ني
  بـر  ي بـه مـشكالت بزرگـ      ي دانـشگاه  ي هـا  مارستاني و اشتغال در ب    ي فوق تخصص  ي و دوره ها   ياشد، در گذراندن درجات علم    ب

  .خواهد خورد
 بـه  يكامال نرمال اسـت و وقتـ    ) ييهمجنسگرا( مورد   ني اتحاد نظر وجود دارد كه ا      ني ا راني از متخصصان ا   گري د ي عده ا  در
 جـوان  ي كه چهره هـا ي و سن باال هستند در حالشكسوتيآنها از روانپزشكان پ    % 99د   حدو مي كن ي دانشمندان نگاه م   نيچهره ا 

  . كمتر هستنداني منيدر ا
 ي آنها و افراد دگرجنـسگرا قائـل نمـ         اني م ي تفاوت چي دانند ه  ي را نرمال م   يي كه همجنسگرا  يدي مجموع آن دسته از اسات     در

 نـوع  كي به عنوان يي همجنسگرادهيما به پد.  داننديم )Sexual orientation( ي جنسشيشوند و تفاوت آنها را فقط در گرا
  .مي داني مي از هرگونه انحراف جنسيرا عار) ني و چه لزبيچه گ( و افراد همجنسگرا مي نگري مي زندگگريد

فـراد   شـوند، ا   ي و جنـس   ي توانند مبتال بـه انـواع اخـتالالت روانپزشـك          يم) دگرجنسگرا( گونه كه افراد هتروسكشوال      همان
 چي سـاده هـ    انيـ  ب بـه  . ندارد ي جنس شي به گرا  ي روان ربط  يهايماريابتال به ب  .  را دارند  تي قابل نيهم ا ) همجنسگرا(هموسكشوال  

   .ي زندگكي شرنشي وجود ندارد مگر در گزاني و دگرجنسگرااني همجنسگرااني ميتفاوت
 در رسانه ها و مطبوعات ي نوع زندگني در مورد ا   ميان تو ي نم مي كرده ا  لي رشته تحص  ني كه در ا   ي چرا ما به عنوان افراد     حال

ـ  با ي كشور م  ني اخبارها در ا   ي مهم كه تمام   ني توجه به ا   با م؛ياوري به زبان ب   يكشور سخن   وزارت فرهنـگ و اخبـار       لتـر ي از ف  ستي
 بـودن   يعـ ي طب انيـ  بگـذرد، پـس ب     زيـ ن) بهداشـت  (ي وزارت بهدار  لتري از ف  ستي با ي وزارت فرهنگ م   لتري هم عالوه بر ف    يپزشك

  .  ممكن خواهد بودري عمال غييهمجنسگرا
 دياسـات  . كـنم  اني كشور را هم ب    ي در دانشگاه ها   يي همجنسگرا دهي در مورد پد   سي به نحوه برخورد و تدر     ستي بد ن  نجاي ا در 

   دو برخورد متفاوت دارند؛ييدانشگاه ها هم دربرخورد به همجنسگرا
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 را جزء انحرافـات     يي همجنسگرا ،ي بودن افراط  ي خود و مذهب   يمذهب و اعتقادات   باور لي هستند كه به دل    يديدسته اول اسات  
ـ     ي تمام فاكتورها  اني به دانشجو  سي افراد در هنگام تدر    نيا . كنند ي م ي معرف اني به دانشجو  يجنس  و  ي اختالالت و انحرافات روان
ـ  يي را قـانع كننـد كـه همجنـسگرا         انيتا دانشجو  زنند   ي م وندي پ يي با همجنسگرا  يبيو غر  بي را به نحو اشتباه و عج      يجنس  كي

 نگرند و بـه     ي م يي به همجنسگرا  حي و صح  عي وس ي ها آگاه هستند و با نگاه      دنتي و رز  اني خوشبختانه دانشجو  يول. انحراف است 
  . دانندي مل را نرمايي كنند و همجنسگراي نمي توجهدي گونه اساتني اي هاييگزافه گو
ارتقـاء رتبـه     ماندن در پست و مقام وي بخاطر باقزي شان و ني و درجه علمتيكه به علت موقع هم هستند   دي از اسات  ي بخش

 را  ي پزشـك  يعنـ يخـود    ي اصل فهي وظ دي اسات نيا.  كنند ي م ي معرف ي را به عنوان انحراف چنس     يي در داشگاه ها، همجنسگرا    يشغل
 شـود، چنانچـه مـثآل       يم  جرم محسوب  يي همجنسگرا  حكومت ني چون طبق قانون ا    يعني گذارند؛   ي پا م  ري ز يبخاطر منافع ماد  

.  شـود  ي بعد از سمت خود بركنـار مـ        ي كند، چند  ي معرف يعي را طب  ييهمجنسگرا... ي دانشگاه علوم پزشك   ي گروه روانپزشك  سيرئ
  .  افتادهي در كشور ما به دست چه كساناستي كه رديني بيپس م

 در درجه   شاني مسائل برا  ي علم اني و حرفه و ب    ستي شان مهم ن   يه برا  دانشگاه ها هستند كه مقام و درج       دي از اسات  ي دسته ا 
   پرداخته و دريعي طبري و غيعي طبي ابتدا به تمام فاكتورهاي جنسشاتي مبحث گراسي هنگام تدردي اساتنيا.  استتياول اهم

 شـرح  اني دانـشجو  را بهييهمجنسگرا )DSM – IV(  به همجنس با اسنتاد بهشي گراي ورفتاري رواناتي خصوصي بررس
  . كنندي مدي بودن آن را تĤئيعي طبو داده

 مجـازات فـرد     و  شـود  ي جرم محسوب شده، و فرد همجنسگرا مجرم شناخته مـ          يي همجنسگرا راني كشور ا  يي قانون جزا  در
ـ نوان  حق خود را به عمي توانينم مي ندهريي را تغ يمي قانون قد  ني و ا  مي نكن ياست؛ پس تا كار   ) سنگ سار (همجنسگرا رجم     كي

  .مي بپا كني و انقالبمي شود مگر خودمان بخواهي نمسري مهم منيا .مياوريانسان همجنسگرا بدست ب
 دييـ  مراجـع و منـابع تا      ري از افراد مطلع وسا    ياگر به خودشان زحمت بدهند و كم      ...)  و نيمثل پدرها، مادرها، مسئول    (ي ا عده

 ي در مـ ي دهند به زود شي را افزا  خود  ماها استفاده كنند و معلومات     هينشر موجود در كشور مثل      ي و ژورنال ها   نترنتيشده مثل ا  
 ي روز دوارميـ  ام .  باشـد  ي نمـ  ي ناهنجار اي اختالل   اي انحراف   چگونهي عشق سالم است و ه     كي كه عشق به همجنس واقعا       ابندي

ـ  ند خي از تـار   ي دوره ا  چيو در هـ    جهان   ي كجا چيدر ه .  كنند ي كشور هم آزادانه و با افتخار زندگ       ني ا انيبرسد كه همجنسگرا    دهي
ـ پـس ا  .  بدهد ي به گروه  ي حركت چي مكرر و بدون ه    ي را بدون درخواست ها    ي حق ي كه حكومت  ميا ـ  ا اني مـا همجنـسگرا    ني  راني

  .مي تا موفق شومي كنطالبه حق مان را مدي كه باميهست
 را بـه عمـل آورم كـه         ي سپاسـگذار  تياد نه . دكتر ش  ي دوست پسر و همكارم جناب آقا      ي دانم از همكار   ي الزم م  انيپا در

ـ از تمام زحمات ا   .  بودند مي سه ي مطلب به نوع   ني مختلف ا  ي در قسمت ها   شانيا ـ  نها شاني  ي و آرزو  مي نمـا  ي را مـ   ي قـدردان  تي
  . را از خداوند خواستارمي علمنهي در زمزي و ني در تمام مراحل زندگشتري بتيموفق

  .ناخته شود شراني در ايي آن روز كه همجنسگرادي  به ام
  

  ا روانپزشك.  دكتر ب: زاني همه شما عزي براتي موفقي با آرزو
   آگوست6 - تهران
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   يي و همجنسگراباي زيهنرها
  
  
 كـه بعـدها بـه هنـر         ي هنـر  ي هـا  نشي تولـد آفـر    ن،ي از منتقد  ياريبس ◄

ـ  از تحوالت جري شد را ناشمعروف )Gay art (ييهمجنسگرا  معـروف بـه   اني
بـدون شـك اسـتون وال و        .  داننـد  ي م يالديدر اواخر دهه شصت م    استون وال   

 ي نقش داشت ول   اني در رشد و نمو هنر همجنسگرا      انيشروع جنبش همجنسگرا  
 ي هنر قبل از استون وال هم حضور داشت وهرچند بعد از استون وال جهـش               نيا
 اني جنـبش همجنـسگرا    ينوبه خود به رشد و تعـال      ه   ب همه نيخود گرفت با ا   ه  ب

 شود منظور تنهـا     ي م يي صحبت از هنر همجنسگرا    يوقت.  كرد ياديمك ز هم ك 
 ستيپسرانه ن /  لخت مردانه    ي از بدن ها   يكي اروت ي طرح ها  دني كش اي يعكاس

 تيـ  در جامعـه معروف    بـا ي ز ي است كه به عنوان هنرهـا      يزيبلكه اشاره به آن چ    
 ،ياشـ  رقـص، نق   ،ي سـاز  مجسمه غات،ي تبل ،يستي ژورنال ي باشد و عكاس   يدارد، م 
  .ردي گي همه را در بر مرهي و غيطراح

 سميــ لخــت و كـآل همواروت ي بــدن هـا دني و كـش ي چنــد كـه طراحــ هـر 
 ياسي در غرب از بار س     اني جنبش همجنسگرا  ي از ابتدا مورد توجه هنرمندان همجنسگرا بوده اما در دهه هفتاد وقت            انهيهمجنسگرا

 ي جنـبش هـا    الواسـطه  در قـانون هـدف ب      يي بودن همجنـسگرا   ي قانون ري كه لغو غ   يزمان( نسبت به امروز برخوردار بود       يشتريب
 متمركز كرده بودنـد     اني و مبارزات همجنسگرا   طي خود را حول ثبت شرا     ي كارها شتري، هنرمندان همجنسگرا ب   ) بود انيهمجنسگرا

 ي موضـوعات در كارهـا     گري از د  شتري ب شي خو شي خو افتني ي سركوب و مبارزه انسان برا     ،ي جنس ي آزاد ،يستي ژورنال يلذا عكاس 
  . شدي مدهي دنسگرا دوره هنرمندان همجنيا

 تيـ  فعالي بحران در همه عرصه هاي را درو كرد، به نوع ي غرب اني از همجنسگرا  ياري در دهه هشتاد كه جان بس      دزي ا بحران
  . منجر شداني همجنسگراي از جمله هنرهاانيهمجنسگرا

 بلكـه در كنـار آن،بـه موضـوع          نـد ي و لـذت را نب     ي بدن مردانه، شـاد    ييابي باعث شد كه ذهن هنرمند همجنسگرا تنها ز        نيا
  .دي دست هم توجه نماني از اي و مسائليزي رنج از دست دادن عز،يماري مرگ، ب،يريمضمحل شدن بدن، پ

ـ وي ني مركزداني در مني كال ني شورت مردانه با آرم كالو     غي تبل ي تابلو ي دهه نود وقت   در ـ  آووركي طـه   شـد، خـود بـه نق   زاني
  . شدلي تبدغاتي در بخش تبلانهي در موضوع هنر همجنسگرايعطف

 گرفته تـا    ني شده، از لباس گرفته تا ادكلن، از ماش        دهي كش گري د ي به همه عرصه ها    بĤي تقر اني همجنسگرا غاتي هنر تبل  امروز
  .... مشروب وي هاشهيش

 كنند آنچنـان    ي خود م  دي عا اني همجنسگرا يجمع ارتباط   لي خود در وسا   غاتي تبل هي كه شركت ها و مؤسسات از ناح       ي درآمد
  . كرده استلي تبداني سرسخت حقوق همجنسگرااني از آنها را به حامياريباال است كه بس

 با  رندي گ ي و در معرض عموم قرار م      افتهي آزاد به موزه ها راه       ي در كشورها  اني همجنسگرا ي هنر داتي چند كه امروزه تول    هر
 گـاه ي اسـت از نقـش و جا       ي شـود كـه در واقـع بازتـاب         ي خرده فرهنگ با آن برخـورد مـ        كي ندهينما كماكان به عنوان     همه نيا

  . در جامعهانيهمجنسگرا

9  



   

 شـوند، بـه     ي محسوب نم  باي هنرمندان همجنسگرا هنر ز    ي ها يطور كه همه نقاش     هم اشاره شود كه همان     ني به ا  ستيبد ن 
ـ  آ يحساب نمـ  ه   ب ينوگراف پور يمعناه   ضرورتĤ ب  ي لخت ريهمان نسبت هم هر تصو     ـ  از ا  ميبگـذر ( دي ـ    ني  و كيـ  اروتني كـه مـرز ب

 كيـ  مدافعان و مخالفان اروت    ني ب يو كآل بحث و دعوا    ) مي باش يكيفك ت ني اگر قائل به چن    - شود ي م قتريروز رق ه   روزب يپورنوگراف
  .  ندارديداري خرانيو پورنو در جامعه همجنسگرا

  21شماره 
 1385شهريور ماه 

 سي از فرانـس يي معاصـر در تهـران تـابلو   يدر موزه هنرها  گفت كهديخودمان با در كشور    انهي باره حضور هنر همجنسگرا    در
ـ هـا از د     مـدت  يبرا)  و همجنسگرا بودن خود طراح     ييهمجنسگرا( شود كه با توجه به موضوع آن         ي م ي نگهدار كنيب  مـردم   دي

ـ  ا دي فق اهمحمد رضا شاه، پادش    شود توسط    ي م دهي مقاله د  ني هم ي مورد اشاره ما كه درباال     يتابلو.  شد يپنهان نگه داشته م     راني
عفـت  " تابلو را به بهانه ني اوني كار آمدن روحانيمحض روه  بي شد ولي مي معاصر نگه دار  ي شده بود و در موزه هنرها      دهيخر
 داده انـد   عموم قراري تابلوها را در معرض تماشاني بندها شل تر شده اند و اريدر دو سه سال اخ  .  به انبار موزه منتقل كردند     "...و

 كه خـود  كني بسيفرانس.  به آنها قرض دادندسي انگلي از موزهايكي در شي نماي را براكني از آثار ب   ي بعض شي پ كسالي يو حت 
 ي سـالگ 82 در سـن   1992 در سال    ي قرار داشت و وقت    سمي سوررئال اني و جر  كاسوي پ ي نقاش ري تحت تاث  يهمجنسگرا بود، در نقاش   

ـ  گو ي از آثار خـود مـ      ي در مورد استقبال عموم    كنيخود ب .  داشت شهرت يسيمندان بزرگ انگل   از هنر  يكيدرگذشت به عنوان     : دي
ـ  كننـد،    ي كه در آنها مشاهده مـ      يرحميخاطر توحش و ب   ه   ب ديشا.  مرا دوست ندارند   ي اصآل كارها  نجاياوه، ا " ـ دي شـا  اي خـاطر  ه  ب

  ". را بدتر كردهزي همه چدزيا هستم اما ير بزنم كه گ روم جايمن نم.  شودي مدهي دمي كنم در كارهاي كه فكر م،ييهمجنسگرا
 ي از جمله از كشور سوئد هم برا       ي هنرمند رقاص خارج   اني از همجنسگرا  ي با تجربه، در زمان شاه تعداد      ي دوست في تعر طبق

  . مواجه شده بودندياريكه با استقبال بس.  آمده اندراني رقص به اشينما
 مطلب و مقالـه نوشـته   لمي و في ادبداتي تنها در مورد بخش تول     ي هنر تيابطه با خالق   در ر  ران،ي ا اني مجالت همجنسگرا  در

بـدون شـك در    .  گفته نـشده اسـت     ي حرف چندان  ي و مجسمه ساز   ي عكاس ،يقي موس ،ي از جمله نقاش   گري د يشده و از عرصه ها    
 تي كنند اما با توجه به تابو بودن جنـس         ي م تي رشته ها كار و فعال     ني در ا  ر كشو اني همجنسگرا ني در ب  ي دوران ما هنرمندان   نيهم

 نگـه  ي خـود را مخفـ  ي هنـر داتيـ  در قانون ناعادالنه، هنرمندان همجنسگرا چه بسا كه تول      يي همجنسگرا تيو بدتر ازآن ممنوع   
 گونـه  نيو ا كرد داي پروني به بي توان راهي ها متياما با همه فشار و ممنوع   .  موكول كرده اند   ندهي پرداختن به آن را به آ      ايدارند  

 مهم اعالم حضور   ي از عرصه ها   يكي عرصه خود    نيچه ا .  را تا آنجا كه امكانش هست در دسترس عموم قرار داد           ي هنر داتيتول
 يبـرا . ازد را متحول س   ياري را دارد كه اذهان بس     ني و توان ا   تي نهفته در هنر قابل    ي شناس ييباي در جامعه است و ز     انيهمجنسگرا

 ي فضا بـرا   همه ني كامل نداشت با ا    تي ممنوع يي هر چند كه همجنسگرا    ي جنوب يقاي در آفر  ديت آپارتا  حكوم يها نمونه در سال  
ـ  رژ يامـا بعـد از سـرنگونگ      .  بـود  ي تحت الشعاع مبارزه بـا نژادپرسـت       زيهنرمندان همجنسگرا هم چندان مساعد نبود و همه چ          مي

ـ  آپارتا اميكه در ا   خود را    ي تابلوها ي جنوب يقايفر هنرمند آ  اني همجنسگرا د،يآپارتا  كـرده و در     يريـ  كـرده بودنـد گردگ     ي نقاشـ  دي
 از  ي و برجـسته كـردن بخـش       انهي همجنـسگرا  سميـ  در آوردن اروت   ريمعرض عموم قرار دادند كه همه را متعجب كرد، چه دربتصو          

 ي كارهـا  شي نما يبرا از آنها    ي بود كه تعداد   ي حد به هنرمندان   ني ا ياستقبال از كارها  .  انسان سنگ تمام گذاشته بودند     تيجنس
  . كردندافتي هم دعوت نامه دركاي اروپا و آمري كشورهاي هاي از موزه ها و گالريخود حت
 آنـان   ي هنر ي ها تيمندان قرار گرفته و ما شاهد خالق      ه   عالق گري هنرمند و د   اني مطلب مورد توجه همجنسگرا    ني كه ا  ديام

  .ميباش
  :مندانه  عالقي برانكي لچند ■

http://www.leslielohman.org/links.html   
http://www.gaypaintings.com/magazine   
http://www.gaypaintings.com/links_art8.htm   
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ـ چرا همـه، چـه همجنـسگرا و غ         ـ    ري ـ  با ي همجنـسگرا م  حقـوق   ي بـرا  ستي
   مبارزه كنند؟انيهمجنسگرا

  
ـ  دور و زمانه و با اني كه در استي نني دار تر از ا خنده ◄  ي هنـوز كـسان  شرفتيـ  همـه پ ني

 ردي گ ي م مي روز تصم  كي يآخر چرا شخص  .  است ي انتخاب ييهمجنسگرا  كنند يهستند كه فكر م   
 هـا و    ي كنـد كـه همجنـسگرا بـودن چـه سـخت            يو حس مـ     داند ي كه م  يهمجنسگرا شود وقت  

   آورد؟ي به همراه مشي براماتينامال
 دسـت  ،يمـذهب  ي غلط ازباورهـا غي افكار و تبلبي فرله،ي هستند كه با هزار ح يي حكومت ها 

  را انحـراف   يي و همجنـسگرا   رندي گ ي م دهي گسترش حقوق بشر را ناد     ي علم و دانش برا    يآوردها
  .  كنندي ميتلق

ـ      اي دانند،   ي انحراف م  اي ي امر انتخاب  كي را   يي كه همجنسگرا  يكسان  و  ني تنگ نظر، كوتـه ب
ـ  كهنه خو كرده اند و       ي ترسند و به عادت ها     ي ناشناخته م  زيكم دانش اند كه از هر چ        آنچنـان   اي

  رايياراده دارد و تظـاهر و زورگـو   زيـ  شان، خداوند بـر همـه چ  ي مذهبي رود بنا بر باورهاي مادشاني كه يگرفتار تعصبات مذهب 
ـ  انسان با  كي ترفندها، خود تو به عنوان       ني كردن ا  ي خنث يدرتالش برا .  كرده است  محكوم  ي و از ارزش هـا     ي قـدم جلـو نهـ      دي

  .يجهانشمول انسان ها دفاع كن
 حق دارد آن طور كه خود       يهر كس .  خود را داشته باشند    ي زندگ اري اخت دي شوند اما با   ي خود زاده م   اري انسان ها بدون اخت    همه

 خود  ياهاي تحقق آرزوها و رو    ي نكرده، بتواند برا   عي را ضا  يگري كه حق د   يي خود را سر و سامان دهد و تا آنجا         ي خواهد زندگ  يم
  . بكوشد

ـ        يعني اني از حقوق همجنسگرا   تيحما.  تابد ي را برنم  لي اجبار و تحم   عشق، ـ  آال ي دفاع از عشق پـاك و ب  هـا و    انـسان  شي
   .يعصبات، فشارها و اجبار در ابراز عواطف انسانزدودن ت

 و خواسـته    ارياخت  هستند كه با   يدو همجنسگرا دو انسان عاقل و بالغ      .  كودكان فرق دارد   بي و فر  ي با بچه باز   ييهمجنسگرا
 ييجـا ... ده و  خدعه، سوء اسـتفا    ب،ي فر رنگ،ين له،ي دروغ، ح  انيدر رابطه همجنسگرا  .  كنند يدو طرفه، بهم ابراز عشق و عالقه م       

 كـه بـه كودكـان بخـصوص         ياني همجنسگرا ريدرصد غ .  نقش دارند  ي صفات منف  ني و تجاوز بر عكس همه ا      يدر بچه باز  . ندارد
.  كنند ي به پسران خردسال تجاوز م     "ييهمجنسگرا" كه تحت عنوان     است ي از كسان  شتري ب اري كنند بس  يدختر بچه گان تجاوز م    

 را  ي و بچه باز   يي كه همجنسگرا  يكسان.  تجاوز به بزرگساالن هم مخالفند     ي كودكان و حت   به ي با هر گونه تجاوز    انيهمجنسگرا
 ي مـ ،يي در باره همجنسگرايبا گسترش آگاه.  كنندي شانتاژ ماني همجنسگراهي آگاهانه بر عل   اي ناآگاهند   اي  كنند ي م يبا هم قاط  

  . كردزولهي كنندگان را اشانتاژ توان
 و يخي در همه ادوار تاراني و همجنسگرا يي كه همجنسگرا  رفتندي پذ ي را م  تي واقع نيا راحت ا   شد اگر انسان ه    ي خوب م  چه

ـ كـرده،  شرفتيـ  وجود داشته و خواهند داشت و حال كه علم و دانش پتيدر طول عمر بشر    خـود  ي تحقـق حقـوق انـسان   ي در پ
  .هستند

انتخاب كرده اند چپ    ... ايالغر، قد كوتاه، قد بلند       كه همسر چاق،     ني دور و بر خود را بر اساس ا        ي همجنسگرا انسان ها   فرد
   او از فالناني كه اطرافني همجنسگرا به افرد  گذارند؟يهمجنسگرا احترام نم) ي( به انتخاب او گرانيچرا د.  كنديچپ نگاه نم
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 اني همجنـسگرا  ي جنـس  شيا به شكل گر   دي با چرا .ردي گ ي نم يرادي برند، ا  يلذت م  ... شكل صحبت كردن و    اي رنگ لباس    ايغذا  
 را محكوم كرده،    يي ادعا كنند كه اسالم همجنسگرا     وني مذهب اگر  گرفته شود؟  رادي آن نداشته اند، ا    يري در شكل گ   يكه خود نقش  

 كرده و مردم از آن      ي معرف ي ضد علم  ني د كي كرده اند بلكه مذهب خود را به عنوان          انيب نه تنها برداشت غلط خود از مذهب را       
  نـشان دادن اعتـراض مـا بـه         ي از راههـا   يكـ ي ي شركت نكردن در مراسم مـذهب      اي پا زدن به مذهب و       پشت . شوند ي م زانيگر

  . كنندعوض و افكار خود را ندي بخود آدي تر شود آن وقت شايبگذار مساجدشان هرچه خال.  استيتعصبات مذهب

  21شماره 
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   دارد؟تيچرا شركت همه در مبارزه اهم

 در  ان،ي حقـوق همجنـسگرا    ي مبارزه برا  گريبه عبارت د
 و ارزش   ي اجتمـاع  تي عزت، شرف امن   يواقع مبارزه برا  

  افراد جامعـه  هي كه با بق   لي دل نيبه ا .  خود توست  يانسان
دفاع از حقـوق    .  برخوردار ي و از حقوق مساو    يبرابر شو 

 كـردن فرهنـگ     نـه ي كمك به نهاد   يعني انيهمجنسگرا
 كه  ني ا يبرا.  افراد در جامعه   يص خصو مياحترام به حر  

ـ  خـود را آن طـور كـه ن         يمجبور نشو  ـ    يستي  .ي جـا بزن

 انـسان هـا و      ارزش ي با اعتقاد به برابر    ي كنند، هر كس   ي مبارزه م  اني حقوق همجنسگرا  يرا كه ب  ستندي ن اني همجنسگرا تنها
 شما همجنسگرا است، شـركت شـما        كي بستگان نزد  اي برادر، خواهر    اگر . شود مي مبارزه سه  ني در ا  يستي با ي عدالت يمخالفت با ب  

 همجنـسگرا حـق داشـته       ي كـه تـو    لي دل ني ا به .ماست دفاع از حقوق افراد دور و بر خود ش         يعني  همجنسگرا در مبارزه   ريغ) ي(
بدون آن كـه    . ي كن ي زندگ ي خواه ي آن طور كه م    يباش
.  و آزار قرار دهـد تي مورد اذاباني خاي تو را در خانه     يكس
 كند و بعد به شالق و زندان        رتي دستگ ي انتظام يروي ن اي
  . يمحكوم شو... و

 ان،ي حقـوق همجنـسگرا    ي مبارزه برا  گريبه عبارت د  
 و  ي اجتمـاع  تيـ امن عـزت، شـرف      يدر واقع مبـارزه بـرا     

 افـراد   هيـ  كه با بق   لي دل ني ا به . خود توست  يارزش انسان 
دفـاع از   .  برخـوردار  ي و از حقوق مساو    يجامعه برابر شو  

 ي كه مجبور نشو   ني ا يبرا . افراد در جامعه   ي خصوص مي كردن فرهنگ احترام به حر     نهي كمك به نهاد   يعني انيحقوق همجنسگرا 
 ي مشترك زنـدگ ماني پ،ي به او نداريلي تماچي از جنس مخالف كه هي و مجبورت كنند با فرد  ي جا بزن  يستيد را آن طور كه ن     خو
  .ي و تباه كنرهي خود و طرف را تي و زندگيببند

 ي بـه عنـوان ضـد ارزش تلقـ         ي به عنوان ارزش و دروغ و ظاهرساز       يي كه در آن صداقت و راستگو      ي ساختن جامعه ا   ي برا
طـور  ه   كه ب  ي را دار  ني و ارزش ا   ي كه تو همجنسگرا هم انسان     ني ا يبرا . را آن طور كه هست محترم بشمارند       يرانيند و فرد ا   شو

 عـدالت و  ي بر اساس احترام به انسان آن طور كه هست، بـرا   ي كمك به ساختن جامعه ا     يبرا .مساوات با تو رفتار شود    با  برابر و   
  .يآزاد

 مبـارزه   را  اسـمش  ي تـوان  يمـ . ستيـ  مهم ن  ،ي كن ي معرف اني حقوق همجنسگرا  يد را تالش برا    مبارزه خو  ي دوست ندار  اگر
 يزيـ  بدست آوردن آن چ    ي بلكه برا  ست،ي شق القمر ن   ي برا اني همجنسگرا مبارزه .ي ارزش انسان ها نام نه     ي عدالت و برابر   يبرا

  .هاست آن را دارند  قرنانياست كه دگرجنسگرا
چـرا  ....  وي خـوان ي درس م،يكني كار م،ي خانواده دار،ي احساس و عواطف دار؛يگريسان د همچون هر ان ي هست ي انسان تو

  .ي كه واقعĤ هستي باشي آني نتوانگراني غلط دي به خاطر ترس و قضاوت هاديبا
  و كاسـه   مي شـو  ني و خـشمگ   ي عـصبان  ي تا به اندازه كـاف     دياي كشور ب  ني ا اني سر ما همجنسگرا   دي با ني از ا  شتري ب يي چه بال 
 يروي تجاوز افراد ن   مورد  كنند؟ چند نفر شالق بخورند؟ چند نفر       ي خودكش دي شود؟ چند نفر از دوستان همجنسگرا با       زيصبرمان لبر 

  و سـكوت رنـج  يي در تنهـا مي خـواه ي مي به زور مجبور به ازدواج با جنس مخالف شوند؟ تا ك      دي چند نفر با   رند؟ي قرار بگ  يانتظام
  م؟ي را بكشمي خود آن طور كه هستي حسرت معرفدي باي تا كم؟يببر
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 مـان ي احساس، عواطـف، مهـر و عـشق را در دل ها            ش،يخواستن خو   خود، مي خواه ي م ي ك تا م؟ي و بساز  مي بسوز دي با يتا ك 
ـ  بـه ا   مي خـواه  ي مـ  ي كـ  تـا  م؟ي و به آنها پشت پا بزن      ميري نگ يجد  خود را  ي و خواسته ها   خود مي خواه ي م يتا ك  م؟يدفن كن   ني

 و  مي داشـته باشـ    ي تا سكس  ميبلول هودهي ب ي كنار پل  اي ي در گوشه پارك   م،ي برو ي و با ترس و لرز به پارت       انهي كه مخف  ميدلخوش باش 
 و  ي و خوشـبخت   ي اخبـار شـاد      تنها به خوانـدن    مي خواه ي م ي تا ك  م؟ي برگرد اباني به صورت زده، به خانه و خ       يبعد مجددآ ماسك  

  م؟ي و حسرت آنها را بخورميبسنده كن گري دي در كشورهااني حقوق همجنسراشرفتيپ

  21شماره 
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 صـبر  . اسـت  ي گرفتن ي كه آزاد  مي دان ي گذارند؟ مگر نم   ي نم "نهايا" و فقط    مي دان ي را م  زهاي چ ني كه ما همه ا    مي بگوئ ي ك تا
 بـه  يتكـان   نسبت به خـود، ي و حق كشي عدالتي همه بني دادن به ااني پاي برامي خواهي مي رسد؟ ك ي م اني به پا  ي ما ك  يوبيا

ـ          ي تفاوت ي همه ب  ني تا از ا   دياي بر سرمان ب   دي با ني بدتر از ا   يزي چه چ  م؟يد ده خو  كـسب   يبـرا   و مي و به من چه گفتن ها به در آئ
 بـه خـاطر فـشار جامعـه و       ي دست زدن به خودكـش     ايآ م؟ي كن تي خود احساس مسئول   ي شخص ي و عدالت و رقم زدن زندگ      يآزاد

 را يي شود و افكار خـود در بـاره همجنـسگرا   ي ناراحت م ي كس ايآ.  مسلمĤ نه   كند؟ ي را حل م   ي مشكل ييقبول نكردن همجنسگرا  
 مي آخر نزن  مي هست؟ چرا ما به س     ي هم رنگ  ياهيمگر باالتر از س   . رندي جان خود را بگ    انيهمجنسگراپس چرا   .  كند؟ نه  يعوض م 
ـ  راند؟   يم فوقش خانواده ما را از خود        م؟ي علنĤ وارد مبارزه نشو    ،ي زدن به خودكش   دست يو به جا    كـشد؟   يمـ  حكومـت مـا را       اي

 نخواهند ماند و    جهي نت بدون  اعتراضات ني اند و ا   دهي اعتراض ما را شن    يحاال حداقل صدا  . مي كن ي خودكش ميخواستيخوب ما كه م   
  .زدي خيجهان هم به دفاع از ما برم

ـ همجنسگرا  . ستي ن ي هم اراد  ي جنس شيگرا. ستي ن ي اراد دني ورز عشق عـشق   .ستيـ  ن ي اراد  دگرجنـسگرا بـودن هـم      اي
 ،ي پسندد اظهار عـشق و محبـت كـرده، زنـدگ    ي حق داشته باشد به آن كه خود مدي بايهر كس. ستي جرم نست،ي گناه ن  دنيورز
 مـا را  ي خـصوص ي دخالـت در زنـدگ    حـق  يگـر ي فـرد د   چينه حكومت و نه ه    .  خود را با او قسمت كند      ي و غم و خوشبخت    يشاد
 حقـوق   يمبارزه بـرا  .  آنهاست ي به ارزش انسان   نيتوه و بدل كردن عشق و عواطف به هم       محروم كردن دو همجنس از رد       .ندارد

 حقـوق   يمبـارزه بـرا   .  از عـشق و عواطـف خـود        ي پاسـدار  يعنـ ي. گـران ي و د  خود ي خصوص مي دفاع از حر   يعني انيهمجنسگرا
  . ارزش انسان هاي حراست از كرامت و برابريعني بپا خاستن، دني عشق ورزحق  به دفاع ازيعني انيهمجنسگرا

ـ ا . حق ي انسان ها به حق دار و ب       مي تقس يعني و كم ارزش دانستن عشق و عواطف آنها          اني حقوق همجنسگرا  ينف  يعنـ ي ني
ـ   ي افـسردگ  و يهـودگ ي كمـك بـه رشـد حـس ب         يعنـ ي و ظلـم،     ي عدالت ي كردن ب  نهي نهاد يعني ان،ي به همجنسگرا  يتعد  ني در ب

 محروم كردن كشور از توان و استعداد نهفتـه در           يعني به جامعه،    زي آم ضي و تبع   غلط ي گسترش آموزش ها   يعني ان،يهمجنسگرا
 ي علمـ ي محروم كردن جامعه از آشنا شدن با دست آوردهـا يعني ت،ي و انسان  ي نادرست از آزاد   في ارائه تعار  يعني ان،يهمجنسگرا
  . مبارزه كننداني حقوق همجنسگراي برادي همه با،ي همه تعدني مقابله با ايبرا. تيدر باره جنس

 يكس را به ي حق چي و خود بخوده   ستي ن شي دال بر غلط بودن آن گرا      گري د ي با عده ا   ي عده ا  ي جنس شي نبودن گرا  كساني
 ي بـرا  مبـارزه  . قرار دهد  ني و توه  ري تحق ،ي مورد ظلم، تعد   ي جنس شي از گرا  يگري را به صرف داشتن نوع د      ي دهد كه افراد   ينم

 اسـت كـه در سـركوب        ي منفـ  يزهـا ي مبـارزه بـا همـه آن چ        ي به معنا  نيندان دارد چرا كه ا     دو چ  تي اهم انيحقوق همجنسگرا 
 كـه  ييارهاي ارزش ها و معياگر فرد برا. ستي نزي خاطر درست است كه سكوت جا     نيمبارزه به ا  .  شود ي حاصل م  انيهمجنسگرا

 و دانـش خـود را       ي و ارزش آگـاه    شود ي هم م  گري د يزهاي چ ياري بس مي و مبارزه نكند چه بسا تسل      ستدي داند نا  يآنها را درست م   
  . دست كم گرفته است

 و بـا شـركت در       في صفوف آنها را تـضع     ان،ي جبهه سركوب همجنسگرا   اي اني خروج از جبهه سكوت نسبت به همجنسگرا       با
 و ي دمكراسـ  انسان ها، عدالت،ي برابرسم،ي مدرن،ي جهانشمول آزاد  يها  ارزش ني صف مدافع  ان،ي حقوق همجنسگرا  يمبارزه برا 

ـ  كـه خودشـما حتمـĤ با       ستي الزم ن  چي ه اني حقوق همجنسگرا  ي شركت در مبارزه برا    يبرا. مي كن تيعشق را تقو    همجنـسگرا   دي
  . دوچندان داردتي شركت شما در مبارزه اهمدياما اگر همجنسگرا هست. ديباش
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  اهيروبان س
  ني لزبدختر ■

  
 خواهم خدمت   ي م مي نما فيتعر شما   ي آن شب را برا    ي كه ماجرا  ني از ا  قبل ◄

ـ  قـصدم از صـحبت از خـانواده ام نـشان دادن              نجـا يشما عرض كنم كه من درا       كي
 از جامعـه    ي از اجتماع ماست و من مخصوصاً راجع به آن بـه عنـوان نمونـه ا                يبخش

ـ  و   التي تحـص  زاني كنم، قصدم از صحبت از م      يخود صحبت م   ـ  پـدرم ا   اد سـو  اي  ني
 و مرفه جامعـه را      كرده ليفقط بخواهم بخش تحص    ي تجار ي ها لمي كه مثل ف   ستين

 چقـدر گفتارمـان و      مي به مردم است كه بـدان      ينشان بدهم، بلكه قصدم رساندن آگاه     
  .ستيچ كردارمان با هم متناقض اند و مشكل جامعه ما در

 اتفـاق   يگـر ي بعد از د   يكي عيوقا.  شب نهم مرداد ماه هشتاد و پنج است        دوشنبه
 اول پدرم   مي كه با پدرم داشتم سخن بگو      ي خواهم از بحث   يه م  ك ي افتند، از آنجائ   يم

 اسـت،   ي تونم بگم فوق العاده باسواد     ي دكترِ م  كياو  .  كنم ي م يرا حضور شما معرف   
 ي حقوقدان بهتر قـانون اساسـ  كي نكرد، از ديي او را تأي اسالمي رشته خود، تخصص هم قبول شد اما جمهورنهيالبته فقط در زم 

 زرتـشت و اوستاسـت،      رويـ اسالم را قبول نـداره و پ      .  دونه ي م خي بهتر تار  خي تار ري دب كي داره و از     يبه آن آگاه  را حفظه و نسبت     
 كنـه، از  ي سـه مـورد عمـل نمـ    ني چرا خودش به ادونم ي اما نم ك،ي و كردار ن   كي پندار ن  ك،ي زرتشت، گفتار ن   يعني نيمعتقده د 

 بود كه به خاطر خدمت بـه مـردم   ني اي سالگكي و ستي تا بيدوره كودك ما در ي هاي و همه بدبخت   هيفي جهات انسان شر   يليخ
 ني شدت به د   نياما به هرحال هركس به ا     . مي بسته آنجا را تحمل كرد     ي و فضا  ميدي كش ي شهر كوچك بدبخت   كيزادگاهش، در   

 ي هم مـ   گهي د يزهاي چ يليه خ البته او ب  .  به آن عمل كنه    شيزرتشت و اصول سه گانه آن اعتقاد داره بهتره در تمام مراحل زندگ            
 ي كه مـن در او نمـ       يزي سفت و سخت، اما تنها چ      ستي فمن كي و   ي كنه، ادعا داره طرفدار دموكراس     يگه اعتقاد داره اما عمل نم     

ـ      ي م ي قهرمان مل  كي را هم    ي گنج يآقا.  بودنِ ستين وجود افكار دموكرات و فم     نميب ـ ي دونه و هرشب بـه ب  ي و صـدا ي سـ ي ب
چـون  . مي حجـاب بگـرد  ي بمي توني راحت م  يلي و ما خ   ستي ن ي كه پدرمون مذهب   مياما ما واقعاً شانس آورد    . ه د ي گوش م  كايآمر

مـن   (رهيـ  گ ي ما را به باد تمسخر و استهزاء مـ         مي نماز بخون  اي مي بپوش ي روسر مي اما اگر بخواه   اد،يپدرم خودش از حجاب بدش م     
ـ  كنه كه بخواد به عقا     ي، او اصالً ما را آدم حساب نم       )اده ام  استعفا د  ي مسلمون بودم اما االن از مسلمون      ي زمان كي  احتـرام   دموني

ـ  بـرده،    زهي جا كه زنه   ني ا ديني گه بب  ي كنه و م   ي م ني برد را تحس   زهي كه جا  ي كه هر زن   نهي بودن ا  ستيبذاره، منظورش از فمن     كي
 نبـره، بـه   زهي زن جـا  كيكه برده، مگر قرار بود       و گرنه برده     بهي بردن زن عج   زهي كه برات جا   ي تو هست  نيروز بهش گفتم اتفاقاً ا    

ـ  گن چه جالب     ي ناخودآگاهشون م  ري برده در ضم   زهي زن جا  كي ديني كنن كه بب   ي اغراق م  يلي كه خ  ينظر من اونهائ    موجـود   كي
ر  مردمه و گر نه از شانس بدش نه مـن پـس            ي زن ها  ني فقط تحس  شوني بودن ا  ستيبله فمن .  ببره زهي جا ونستهناقص العقل هم ت   

 و او هـم  ارِي به تمام عكتاتوري دكيبماند كه مادرم هم  . ستي قائل ن  ي احترام چي مادرم هم كه ه    ي برا گرم،يشدم و نه دو خواهر د     
 بچه ها قبـل از ورود بـه دبـستان و            تي كودك بوده و در واقع مسئول ترب       مهد ي مرب دي كنه و جالبه كه بدون     يما را آدم حساب نم    

 كنم در طول روز بـا آنهـا هـم كـالم           ي م ي دهم و سع   ي و من به حرف آنها گوش نم       مي شده ا  ياغي يب حسا گهيالبته ما د  . جامعه
 ري ز دي با ي فراهم آورده ام كل    خودم ي كه خودم با به گوش ندادن به حرف آنها برا          ي هائ ي كم آزاد  كي ني به خاطر هم   ينشوم ول 

  .بار منت آنها باشم
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 ي دانـش و فـضل و طرفـدار دموكراسـ          ي و ادعـا   شهي حساب م  ي قهرمان مل  كياو   ي برا ي كه گنج  ي است مرد  ني ا زانيعز
   خــودش جــزو ي كنــه و البتــه دخترهــاي كــه دانــشگاه نرفتــه انــد را اصــالً آدم حــساب نمــي كــه كــسانميبــودن داره، بگــذر

ا مهندسـند امـا مـنِ     همـه مهنـدس هـ    ه؟يـ  مگـه ك   سانسهي ل كي خوب البته    ستند،ياستثناها هستند كه دانشگاه رفته اند اما آدم ن        
 آمـد نحـس بـود، البتـه خـواهر           ايـ  كه بـه دن    ي كه از روز   ي آنهاهستم، كس  يهاي خانواده و تمام بدبخت    يمهندس عامل همه دعوا   
 بارهم به خود او     ني آورده اند و چند    اي پسر بشه به دن    يكي ني ا دي كه شا  بزرگم خواستند و به اصرار مادر     يكوچكترم را هم اصالً نم    

بله دوشنبه شب، نهم مرداد هـشتاد و پـنج بـود و طبـق معمـولِ                 . مي دونست ي و نم  مي داشت يي ها ستي بابا عجب فمن   يا. گفته اند 
 بود و من با عالقـه شـروع   دي پراي گشنخبر راجع به ج   . دي رس ي از ماهواره به گوش م     كاي آمر ي اخبار صدا  ي مجر ي صدا شهيهم

ـ  دادند، پدرم گفت نگاشـون كـن         ي خود را تكان م    ي پرچم ها  ني و دو لزب   دي رقص ي ترنس داشت م   كي. كردم به نگاه كردن     كي
 يزيـ گفتم لطفاً راجع بـه چ .  اندي مشت روان  كي ناي گفت ا  زي تمسخر آم  ي با لحن  ؟ي كن ي برگشتم گفتم چرا اهانت م     وانه،يمشت د 

مجنـسباز، دومـاً بلـه مـن      گفتم اوالً همجنسگرا نـه ه      ؟يي مدافع همجنسبازها  ليگفت تو مگه وك   . دي حرف نزن  دي ندار يطالعكه ا 
ـ يگفت حاال تـو خ .  جمله راجع به آنها بخون بعد راجع بهشون حرف بزن     كي مدافع همجنسگراها هستم، اول برو الاقل        ليوك  يل

 االن هم از صـبح تـا شـب دارم     دمي د ي ماهواره را م   ي روانشناس ي تمام برنامه ها   كسالِي گفتم بله من     ؟يراجع به آنها اطالع دار    
ـ   اني سال ييهمجنسگرا.  كم اطالعاتت را به روز كن      كيلطفاً  .  كنم يها مطالعه م  راجع به آن    توسـط   كـا ي در اروپـا و آمر     شي سال پ

 از آنچـه كـه خـودش        ريـ  را غ  يزي امكان نداره چ   نجالبه كه پدر م   . ي ها خارج شده و تو هنوز اطالع ندار        يماريپزشكان از رده ب   
 انسان  چي كنه و معتقده ه    ي دونم فقط دانشمندها را آدم حساب م       يداره و من چون م     گه خدا وجود ن    يقبول داره باور كنه، مثالً م     

 همـه   نهاي خوندم، جوابم را داد كه نه ا       ي خدا را قبول داره من خودم جائ       وتني بهش گفتم اما ن    كباري خدا را قبول نداره      ياهل دانش 
ـ آ خواهم بدونم كه يمن فقط م  .  خدا را قبول نداره    ي دانشمند چيدروغه ه   مطلـق  يكتـاتور ي دي منظـور پـدر مـن از دموكراسـ    اي

ـ  ا ي بـدبخت  ،يستي ن شتري ب ي روان كي و تو هم     ندي همه روان  نهاي بله و سرانجام گفت ا     ست؟ي ن يي و خودرأ  يني خودب ست؟ين  طـرز   ني
 ين روز مـا از همـا  يگفت بدبخت. دي كني م ي كه در جهل زندگ    ديگفتم به نظر من شما بدبخت     . ي كش ي م ودتفكر و رفتارت را خ    

 گفتم  ي نداره، مشخص بود اگر م     دهي فا ي كسان نيحرف زدن با چن   . يشگي هم ي و باز همان دعواها    ي آمد ايشروع شد كه تو به دن     
 چي از حرف خـودش هـ  ري كه اصالً به غي آن هم به كسانه،يرا طرفدار حقوق همجنسگ-ي اكبر گنج  ي آقا - شما   ياما قهرمان مل  

 مي كردي دعوا مميخالصه ما داشت.  پرتاب كرده باشم  يكي ماند كه در دل تار     ي م يرين مثل ت   را قبول نداره، تالش م     يگري د زيچ
 و پـنج كـشته      شتاد شب گذشته هشتم مرداد ماه هـ       ياكبر محمد :  خانه حكمفرما كرد   ي بهارلو سكوت را بر فضا     ي آقا يكه صدا 

 او را از دني بـه قتـل رسـ   يط شرح حال چگونگ نگفت و گوش ها فق     يزي چ گري د يآن شب كس  .  افتاد ي كه باالخره م   ياتفاق. شد
 بـه   يدگي برده، به اعتراضات او در مورد عدم رس        ي بوده كه در اعتصاب غذا به سر م        يچند روز . دندي شن ي زاده م  ي نور يزبان آقا 

 ملـت  تيـ م مظلوادي او كه در واقع فر تي مظلوم ادي زنند تا فر   ي شده، بر دهان او چسب م      ي او توجه نم   يماري و ب  ي جسمان تيوضع
  .  كشديو سرانجام مرگ او را در آغوش م.  است را در گلو خفه كنندرانيا

 نباشد امـا مـن هرگـز در برابـر ظلـم             ي كار خاص  دي خود را گرفته ام هرچند شا      ميتصم.  شنبه دهم مردادماه هشتاد و پنج      سه
ـ انتو شلوارم كه بـه بركـت رژ        كنم، م  ي م داي رنگ پ  اهي تكه روبان س   كي چرخ مادرم    زياز داخل م  . ساكت ننشسته ام    ي جمهـور  مي

 و  دهميـ  را هردفعه بـاال م     نميآست. كالس زبان دارم  .  بندم ي مچ دست راستم م    دور را به    اهي هست، روبان س   اهي س شهي هم ياسالم
 تعجـب بـه      دو تا دختر كنار من نشسته اند و با         ي تاكس يتو. نندي را بب  اهي روبان س  ني گرفته ام كه همه ا     يبا دستم كتابهام را طور    

 ي مـ  مياول تـصم  . مي و راجع به آن صحبت كنـ       كرده ترجمه   يسي خبر به انگل   كي ديما هر روز سر كالس با     .  كنند يدستم نگاه م  
 ي مـ ي احـساسات نقـدر ي دونم اي شناسم و مي شوم، چون خودم را م     ياما بعد منصرف م   .  صحبت كنم  ي راجع به اكبر محمد    رميگ

  .  او را كشتندنيم كه خائن دفعه داد بزنم و بگكيشم كه ممكنه 
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.  شناسه ي تونه اقرار كنه كه او را م       ي بود؟ نم  ي پرسه او ك   ي م داستا.  در گذشت  ي گه اكبر محمد   يم.  رسه ينوبت به سحر م   
 كـنم   ي لحظه فكر م   كيمن  .  دادن حي كنه به توض   يو بعد شروع م   .  بود ياسي س ي زندان كي گه   يسحر م .  نشناسه ستميمطمئن ن 
. گفتم آهان . راني گه نه ا   يم!!! ؟ي س ي ب ي گفته؟ ب  ي پرسم ك  يم.  بوده ي قلب ستي گفته علت مرگش ا    ي س ي ب ي گه ب  يكه داره م  

 گه اما من گفته     ياستاد م . چكدامي گم ه  يبلند م .  اعتصاب غذا  اي بوده   ي قلب ستي به علت ا   اي ست،ي گن معلوم ن   يم:  گه ياستاد م 
 يكـ ي كنه بـه     يرو م .  گم نه  ي موضوعه؟ م  ني گه خبرت راجع به هم     يته ام م  من دست گرف  . دياري سر كالس ن   ياسيبودم خبر س  

 از  يكي.  ده ي م حي توض دهي شن ي داخل ي از رسانه ها   ي كه در مورد اكبر محمد     ي دروغ ي از خبرها  شتري ب ي از بچه ها و او كم      گهيد
ـ  كـنم كـه   ير اشـاره مـ  با سـ .  به دستتي بستهي روبان چني كنه ا  ي من نشسته بهم اشاره م     يبچه ها كه رو به رو      . يزيـ  چكي

:  كـنم بـه صـحبت      يشروع م .  خودم را كنترل كنم و آروم باشم       كنمي م ي لرزه، سع  يدستام داره م  .  رسه يسرانجام نوبت به من م    
.  به دسـتم بـسته ام      ي را به مناسبت مرگ اكبرمحمد     اهي روبان س  ني خواستم بگم كه من ا     ي كه خبرم را عنوان كنم م      نيقبل از ا  

گـه   ي كنه و م   ي م حو لب هاش م   يلبخندش را زود از رو    . كنه ي گرد شده به من نگاه م      ي شه و استاد با چشم ها      يمسحر شوكه   
 را بـه    اهي روبـان سـ    نيخواستم بگم كه من چرا ا      يست فقط م   يگري د زي چ كينه خبر من    :  گفتم د؟ي نگوئ ياسيمگر نگفتم خبر س   

  . كنم ي صحبت مواناتيح  فرانسه بهيها وحش  از باغيكي تابستان در يما درگريبه خبر خوراندن بستن راجع سپس. ام دستم بسته
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 بسته شده به دور     اهي من در اتوبوس نشسته اند و دارند به روبان س          ي كنار ي ها ي صندل ي راه برگشت به خانه دو تا زن رو        در
 گـم   يبا خودم مـ   .  گردونند ي بر م   سرشون را  يفور.  كنم ي گردم نگاهشون م   ي كنند، بر م   ي هم به خود من نگاه م      ديدستم و شا  

ـ چهار شنبه و پنجـشنبه،      .  به دور دست من بسته شده      ي به خاطر چه كس    اهي روبان س  ني به ذهنشون برسه كه ا     دوارميام  و  ازدهمي
خـصوصاً كـه اگـر اشـتباه نكـنم فـردا       .  بـه كـالس بـروم   اهي روبان سـ ني دارم با اميدوازدهم مرداد ماه هشتاد و پنج را هم تصم       

 ي قتـل هـا    ي است كه در ط    يراني ا ياسي س يرا فرخزاد، همجنسگ  دوني مرداد ماه هشتاد و پنج سالگرد قتل فر        ازدهمينبه،  چهارش
  . بادي گرامي تمام كشته شدگان راه آزادادي.  كشته شدي ارهيزنج

 بسته شده به دور     اهي من در اتوبوس نشسته اند و دارند به روبان س          ي كنار ي ها ي صندل ي راه برگشت به خانه دو تا زن رو        در
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 ي قتـل هـا    ي است كه در ط    يراني ا ياسي س يرا فرخزاد، همجنسگ  دوني مرداد ماه هشتاد و پنج سالگرد قتل فر        ازدهمينبه،  چهارش
  . بادي گرامي تمام كشته شدگان راه آزادادي.  كشته شدي ارهيزنج

  راني ااني همجنسگراي ارتباط جمعليوسا
  
            : دلكدهمجله  : رهاويراد ■ ■
  يراني ااني همجنسگراويراد ■    راني ااني همجنسگراي اجتماعي ادبماهنامه ■
■ delkadeh@gmail.com        ■ radio@pglo.net    
  
            :يداري بمجله   : ماهامجله ■■

■     اني همجنسگراي براياسي س- ي خبرهينشر   راني ااني همجنسگرايكي الكترونمجله ■
■ news@bidari.info          ■ Majaleh_maha@yahoo.com
  
            : چراغهينشر   :ي در باره مسائل جنسي عمومي اگاهيبرا ■■

      راني ااني سازمان همجنسگراارگان  سكاف ■ ■
■ editor@pglo.net           ■ helia.parand@gmail.com

  

  .ديري آنها تماس بگليمي است با اي هر كدام كافافتي دريبرا
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   خواهد كرد؟ري تعبي آشفته ذهن ما را چه كسيخواب ها
  
 اني ما همجنسگرايه ها را به رو همه روزنبĤي وانفسا كه تقرني ادر ◄

 و  رديـ  گ ي م دني در آسمان ابر زده درخش     ي كشور بسته اند، جرقه اخگر     نيا
ـ  را به شـناخت خو     ما . پاشد ي ها م  يكي بر تار  ينور  ي فـرا مـ    شي خـو  شتني

 پاسداشت و زنـده نگـه داشـتن ارزش          ي و اعتماد به نفس برا     هيخواند، روح 
 ي مـا سـخن مـ      ياهـا ي آرزوهـا و رؤ     كند، از  ي م تي مان را در ما تقو     يانسان
 ي و پلـشت   ي كارد، راه مقابله با زشت     ي م مان ي در دل ها   ندهي به آ  دي ام د،يگو
ـ  ،ي منطقـ  ي اطراف را نشان، و ب     طي جامعه و مح   يها  ي و پـوچ   ي عـدالت  ي ب

 كند، ما را به سالح دانش، تفكـر و حـس            يتفكرات مخالفان مان را رسوا م     
 و اهـا ي ها، غم هـا، رؤ يشاد . نوازدي مماني به نور را در گوش دلها دني و رس  يكيبور از تار   و راه و رسم ع     مجهز يري پذ تيمسئول
 يطي شـرا  نيدرسـت در چنـ    .  شود ي از وجودمان م   ي و پاره ا   ميري گ ي به آن انس م    م،يابي ي شده در آن م    ي خود را متجل   يآرزوها

  ؟يداري باي بود ايرؤ.  كندي خبر ترك مان ميب
 روزگـار همچنـان     ي از جفـا   مـان يسابق ما را احاطه كرده اند، روزنه ها همچنان بسته اند، زخـم ها              ها و جفاها مثل      يسخت 

ـ      پس . شناسد ي نم ياني حس غربت مان انگار پا     م،ي كن ي م يي احساس تنها  م،ي بر يسربازند، كماكان رنج م     خبـر   ي چرا آمد و چرا ب
  واهد كرد؟ خري تعبي آشفته ذهن ما را چه كسي خواب هاني كند؟ ايترك مان م
 ي و خوانندگان مواجه خواهـد شـد، هـر كـس           ني مشترك ي از سو  ي متفاوت ي شك، توقف انتشار مجله ماها با واكنش ها        بدون

ـ  دي و افسرده و شا    ني غمگ ي ا عده.  صادر خواهد كرد   ي خود حكم  ليبسته به شناخت، تجربه و قدرت تحل        اعتمـادتر از سـابق،      ي ب
 ر،ي و دلگ  ي عصب يعده ا .  آن ممكن است گران تر تمام شود       يلينها همدم آنهاست، تعط    ت بĤي كه ماها تقر   ي دوستان يبخصوص برا 

 هـا را بـاال      ني خود عزم جـزم كـرده آسـت        زي ن يبدون شك تعداد  .  ها با منطق و درك و تفاهم برخورد خواهند كرد          نيشتري ب يول
  . فتدي بنيزم بر راني ااني حقوق همجنسگرايخواهند زد و نخواهند گذاشت كه پرچم مبارزه برا

 ديـ  مـا درك كن    ميدواري ام ي ول ميستيخود ما هم از توقف انتشار ماها خوشحال ن        .  و قابل فهم اند    يعي واكنش ها طب   ني ا همه
  . قوادي به استراحت و تجداجي ماه تالش احت21 و بعد از مي داريكه ما هم مثل همه شما كار و زندگ

ـ      كينزد. ميابي ماها را بهتر در    " آمد و رفت   "تا جواب   , ميندازي به دو سال گذشته ب     ي با هم نگاه   ستي ن بد  ش،ي بـه دوسـال پ
ـ  ا اني همجنـسگرا  يـي  را مـسدود كنـد، كـل دارا        اني همجنسگرا ي از وبالگ ها   ي بالگ تعداد  ني كه پرش  نيدرست قبل از ا     راني
 كـه در آن خـود را سـازمان          يتي افراد عالقمند امـا پراكنـده بـا سـا          ي وبالگ و تعداد معدود    25 تا   20 حدود   يزيعبارت بود از چ   

  . كردندي ميعرف ميراني اانيهمجنسگرا
 مي عظ ي رفت تا به بهمن    ي كه م  ردي را بگ  ي خام خود جلو گلوله برف     الي وبالگ را مسدود كرد تا به خ       15 بالگ حداقل    نيپرش

 مـا   ي هم حقوق انسان   ازب . شناخت ي نم ي مرز يدي شد و ناام   رهي چ اني از همجنسگرا  ياري بس ي بردل ها  Ĥسي و   ترس . شود ليتبد
 ناسازگار، تنگ و مختنق     ي بغض خود را فرو خورده، به قالب       اني از همجنسگرا  ياريمورد دستبرد قدرت مداران قرار گرفته بود و بس        

 يي انزواجـو ي و حتـ ي افراطيتنش ها.  تن و روان ماستيماري سرآغاز و منشاء بيگانگي بنيا.  تر شدندگانهيفرو رفته و از خود ب  
  . دي دهي زاوني از همدي را بارنديگي سرسام آور نشĤت مي فشارهازاكه 
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 كه خود   اني دفاع از عزت، احترام و حقوق همجنسگرا       ي و برا  مي نشد Ĥسي ترس و    مي بود كه ما تسل    يطي شرا ني در چن  درست
 ،ي خـود افـسردگ    يعملكرد متوال  و مصائب در     ي كه نكبت، شوربخت   مي و هست  ميما معتقد بود  . مي بپا خاست  م،ي از آن هست   يهم جزئ 

 مـا را فاسـد و   طي و خرافات روح ما را تباه و محيي به قضا و قدر، سرنوشت گرادنتن دا.  آورنديهمراه م ه   ب يديغم، غصه و ناام   
  . كندي مدهيگند

 يريـ  دامن گستر تنها با كـنش فعـال محرومـان و محكومـان و فراگ               ي بر نكبت و شوربخت    يرگي و و چ   ي مسائل اجتماع  حل
ـ  را با اند   نهايپاسخ همه ا  . يي سوزناك تنها  ي است نه با ناله ها     ري و عمل امكان پذ    شهي در اند  دي جد يروش ها  ـ  آفر دن،يشي  و  دني
  :مي شماره ماها از جمله نوشتني مطلب، اولنيدرهمان اول.  شدولد بود كه مجله ماها متنيو چن.  دادديساختن با

  تواند باشد؟  چه مي) بستن وبالگ ها (ين اقدامحال واكنش ما همجنسگرايان در برابر چني"
 خود را سركوب كـرده و در        يانسان-ي درون ي گذشته، احساسات، عواطف و نيازها     يبايست سكوت كنيم و مثل نسلها       مي آيا

 يم؟ مناسب و متمدنانه تالش كن     ي اليق انسان، به صورت    ي شويم، و يا با جسارت و شجاعت به دفاع از حق زيستن            ينتيجه عقده ا  
مـان قـدم      مـيهن  ي سهم خود در جنبش روشنگر     يبايست مستĤصل و ناتوان در خود فرو رويم، و يا پويا و اثرگذار، به ادا                مي آيا

 ي بر اراده و تمايـل خـود بـرا         كديگر،ي ي و پشتيبان  ي و همدل  يبايست رنجور و خمور لب فرو بنديم، و يا با هميار           برداريم؟ آيا مي  
 تنها به ابراز تاسف اكتفا كنيم، و يا بـا تقبـل             ي تفاوت ي كنيم؟ آيا مي بايست با حس و حال ب         يافشار همچنان پ  ماناحقاق حقوق   
 بايست تقصيركار و سرشكسته هزيمـت كنـيم و يـا            شويم؟ آيا مي   مان ي خود مانع دستبرد ديگران به هست      ي آزاد يمسئوليت برا 

  تالش ميكنند بايستيم، از دسـتĤوردهاي      ي آزاد يط سخت برا   در شراي  ي كه در هزاران هزار صنف و نهاد مدن        يهمدوش هموطنان 
مـان را هـم ادا        وطـن  ي سـعادت و رهـاي     ،ي خود در آزاد   ي همجنسگرايان، سهم مل   يمان دفاع كنيم و عالوه بر كسب اعتبار برا        

  : كهمي و ادامه داد"كنيم؟
ـ      ي همديگر بتوانيم از حصارها    ي و پشتيبان  يهنر اين است كه ما با كمك، هميار       " اعتبـار  .  گـذر كنـيم    يتنگ و محـدود فعل
!  شـود  ي زاده نمـ   »ي جنس يها احترام به حقوق اقليت    «،يدر هيچ زمين لم يزرع    .  ما در گرو كوشش و تالش امروز ماست        يفردا

 ي نقش مهم مسئوليت تـاريخ     ي كشورمان فرصت ايفا   ي فرهنگ -ي اجتماع شرايطتاريخ و   . بايد در زمستان شخم زد و دانه كاشت       
عهـده نـسل    ه   را ب  ي جنس ي از حقوق بشر و آزاد     ي و جا انداختن حقوق همجنسگرايان بعنوان جزئ       يكشيدن بار روشنگر  به دوش   

 آزمون سر بر    ني دارد كه چگونه از ا     يما گذاشته است و اين به عزم، اراده و تمايل ما، نسل امروزهمجنسگرايان اين كشور، بستگ               
 را از خود دور كنيم و آگاهانه، با اراده، پويـا و             ي و شهروند  يگروه-يوليت اجتماع  بايد ضعف مسئ   يدر چنين شرايط  .  آورد ميخواه

 ي انـسان ي بپردازيم كه شايسته و مناسب خواسته هـا و آرزوهـا           ي آن نقش  ي جامعه به ايفا   ياثر گذار، همگام و در متن جنبش مدن       
 فـوق و  ي پاسخ ما بـه سـئواالت و چـه بايـد كردهـا            ) همجنسگرايان ايران  يكيمجله الكترون = ماها  (انتشار اين مجله    .  باشد مان

تـوانيم    است كه ما همجنسگرايان ايران، امروز و دراين شـرايط مـي   ياين آن حداقل  . انتخاب ما در مقابل شرايط پيش آمده است       
  ".انجام دهيم
 شماره مـا    نيل انتشار اول   روز او  در د،ي كن سهي مقا ي فعل تي و با وضع   دي وبالگ ها را به خاطر آور      يلي تعط ي روزها طي شرا حال

 نفر مشترك ماها هستند و تعداد كـل خواننـدگان           1700 از   شي ماه، ب  21امروز بعد از گذشت     . مي نفر مشترك هم نداشت    كي يحت
 قبـل هـم قابـل       كـسال ي بـا    ي كشور حتـ   اني همجنسگرا يسطح دانش و آگاه   .  شوند ي زده م  ني هزار نفر تخم   5 تا   3 ني ب يزيچ
 م،ي كـه قبـل از انتـشار ماهـا داشـت           دهي رس ي به چند برابر آن تعداد     اني همجنسگرا يمدت تعداد وبالگ ها    نيدر ا . ستي ن سهيمقا
ـ ي ا اني رها زاده شـدند، سـازمان همجنـسگرا        وي و راد  يداري شده، مجالت چراغ، دلكده، ب     شتريب زي آنها ن  تيفيك  متـشكل تـر،     يران

 ما با   يياي مستحكم، جهان از تحرك و پو      اني همجنسگرا ينبش جهان ران با ج  ي ا انيگسترده تر و فعال تر شده، ارتباط همجنسگرا       
  .  حق طلبانه ما در عمل اثبات كرده استيها  خود را در دفاع از تالشيخبر و آمادگ
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 اني از همجنسگرا  تي جهان در حما   ي شهرها ز ا ياريطور همزمان در بس   ه   ب يدر دو سال گذشته حداقل دو تظاهرات سراسر       
 روشنفكر و   يروهاي ن گريحاال د .  ارسال شد  راني به مسئوالن حكومت ا    باره ني در ا  ليميهزاران هزار نامه و ا    . ترف صورت گ  رانيا

 يي و برخورد مردم با همجنـسگرا      تي دهند، ذهن  ي قرار م  تي و حما  قي ما را مورد تشو    يشتري با صراحت ب   مان هني م يحقوق بشر 
ـ  يبـرا تحول شدن است،     بزرگتر در حال م    ي بخصوص در شهرها   انيو همجنسگرا   نفـر از    137  كـشورمان،  خي بـار در تـار     ني اول

 كـشور   اني خود را از حقـوق همجنـسگرا       تي منتشر و در آن حما     ي ا هياني ب راني ا ي و فعاالن حقوق بشر    سندگانيروشنفكران و نو  
  .دير گرد هموطنان آشكاگري از خود ما و دياري حاصل از آن بر بسي هاي و زشتاياعالم كردند، مفهوم هموفوب

 بخود ي هموطنان ابعاد تازه ا    ني در ب  اني و حقوق همجنسگرا   يي همجنسگرا دهي پد ت،ي در باره جنس   ي دو سال روشنگر   ني ا در
 همجنـسگرا بحـث موافقـان و مخالفـان          ريـ  غ يها تي از سا  يدر تعداد .  سابقه بود  ي ب باره نيگرفت و مقدار مطالب منتشره در ا      

هـم تنهـا      و آن  دهيـ  نظر و عق   كي تنها   گريحاال د .  در گرفت  انيهمجنسگرا
 ي از هموطنان به اردو    يشتري هر چه ب   يروهاي و ن  ستي مخالف حاكم ن   دهيعق

ـ ي خ گـر يحـاال د  . وندنـد ي پ ي م انيموافقان حقوق همجنسگرا    هـا جنـبش     يل
 هيـ  مـا بـر عل     ي و گفتن و نوشتن ها     رندي گ ي م ي را جد  راني ا انيهمجنسگرا

 ي نم ي شكم تلق  ريرا صرفĤ موضوع ز    اني حقوق همجنسگرا  ي و برا  يدادگريب
 اعتراف و   اني همجنسگرا يروي و ن  تي جد ل،ي پتانس ،يكنند بلكه به حق خواه    

 حقـوق بـشر،     ،ي آزاد ي ما در مبارزه بـرا     ي گذار ريبه سهم، نقش و قدرت تĤث     
  . جامعه واقف گشته انداتي و مدرن كردن ذهن و حكيدمكرات

 امـا مـسلمĤ     ستندي دست آوردها كم ن    نيا
 دو سـاله تنهـا   ي دست آوردهـا   نيهمه ا 

 امـر   نيما در ا  . ستي ن ماها انتشار   جهينت
ـ  مهم ن  چيو ه . مي بوده ا  ميسه  كـه   ستي
 ي چه كس  اي ستي سهم از آن ك    نيشتريب

ـ مهم تر از هر چ    . شروع كرد  ـ  ا زي  كـه   ني
 را بـا    نهـا ي ا راني ا انيجامعه همجنسگرا 

 خود فراهم كـرده     ياتالش و كوشش بر   
 كند كـه    ي م اني بر همگان ع   نيو ا . است

 .گرفـت  جـه ي تـوان نت   يبا كار و تالش م    

 دو ساله   ي دست آوردها  ني ا  اما مسلمĤ همه   ستندي دست آوردها كم ن    نيا
ـ  بـوده ا   مي امر سه  نيما در ا  . ستي انتشار ماها ن   جهيتنها نت   مهـم   چيو هـ  . مي

مهم تر از هر    .  شروع كرد  ي چه كس  اي ستي سهم از آن ك    نيشتري كه ب  ستين
 يا را با تـالش و كوشـش بـر         نهاي ا راني ا اني كه جامعه همجنسگرا   ني ا زيچ

 كند كه بـا كـار و تـالش          ي م انيع بر همگان    نيو ا . خود فراهم كرده است   
 افـراد  ي بود؛ با دو سـال تـالش تعـداد       ني واقع ب  ديبا.  گرفت جهي توان نت  يم

 دست ني بر وفق مراد باشد و هم    زي توان توقع داشت كه همه چ      يمحدود، نم 
 ي ها قدمحاال كه راه مشخص و      .  گفته شده مهم و قابل ارزش اند       يآوردها

 فقط و فقط در گرو ادامه راه و حضور          شتريب يروزهاياول برداشته شده اند، پ    
ـ چرا كه در كنـار ا     .  باشد ي عمل م  داني در م  شتريرهروان و تالش گران ب      ني

 مانده اند؛ قانون اعدام بـه جـرم عمـل       ي باق يادي ز ي ها هنوز كارها   تيموفق
ـ  قانون با  ني لغو ا  يراب.  همچنان پا برجاست   راني در قانون ا   ييهمجنسگرا  دي

 خـود   شي ندارند، از احساس و گرا     ي دسترس م،ي كه ما دار   ي اطالعات ني كشور به ا   اني مطلق همجنسگرا  تيوز اكثر هن. ميمبارزه كن 
ـ  ا ي تك تك ماست كه دستان خود را به سو         فهيپس وظ .  دانند ي م لي و عل  ماري برند و خود را ب     ي و انزوا رنج م    ييدر تنها   هـم   ني

 شان كمك و اعتماد بـه نفـس شـان را            ي در زدودن افسرگ   ،ي به آنها معرف    مجالت و امكانات موجود را     م،ي دراز كن  وداحساسان خ 
ـ  تواننـد در حما ي و طرفدار حقوق بشر هستند و مخواهيطور بالقوه آزاده  نفر از هموطنان ما كه ب  ها ونيليهنوز م . مي كن تيتقو  تي

رساندن اخبار و اطالعات به    .  خبرند يب و دانش موجود     اني همجنسگر يها تي فعال ز كنند، ا  ي رسان ي آگاه انياز حقوق همجنسگرا  
ـ  ا اني از مـا همجنـسگرا     ياريهنوز بس .  ما را گسترده تر خواهد كرد      اني دسته از هموطنان، حلقه حام     نيا    كـشور را مجبـور بـه       ني
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وز امكـان    دانند، ما هنـ    ي م ي و منحرف جنس   يان رو ماري خودمان ما را ب    ي از خانواده ها   ياري كنند و بس   يازدواج با جنس مخالف م    
 مـدارس،   ي درسـ  يهـا   هنوز در كتاب   م،ي كالب و بار مخصوص خود را ندار       كي داشتن   اي انتشار مجالت و     ،يداشتن تشكل علن  

ـ با.  و عرصـه مبـارزه گـسترده   ادنديپس موانع ز......  كنند، وي مي و گناه معرفيماري بايعنوان مجرم و ه   را ب  ييهمجنسگرا  بـا  دي
ـ  در ااني از همجنسگرايشتري كار تنها با شركت افراد هر چه بني و ا  مي برآئ همت و پشتكار از عهده موانع      ـ  ني  ي مـ ي مبـارزه عمل

  . كندي را دو چندان ممان ي را فتح ودست آوردهايشتري بيشود و جنبش ما سنگرها
 م،ير كـرد  خود صرف نظي و خصوصي از مسائل شخصياري ماه از بس21 ني در ام،ي كردي كه ماها را منتشر مي چند نفر  ما،

..  و ي كه فشار زنـدگ    مي اما چه كن   مي ادامه ده  24 حداقل تا شماره     مي بتوان مي بود ليما ما . مي عقب افتاد  ي شخص ي كارها يارياز بس 
 در مورد امكان فصلنامه كردن ماهـا هـم بـا            يما حت . مي شماره منتشر ساز   نيعنوان آخر ه   را ب  21 شماره   نيما را وادار كرد كه هم     

 بعـد از    يهـر كـس   . مي ماها در خدمت شما باش     قي از طر  مي توان ي نم ني از ا  شي كه ب  ميدي رس جهي نت ني به ا  ي ول ميهم صحبت كرد  
 به  كي نزد يني مشترك و بنا به تخم     1700 از   شي ب با هم   نجاي همه تا هم   نيبا ا .  قوا است  دي استراحت و تجد   ازمندي ن تي فعال يمدت

ـ  تجربه بدسـت آورد    يخود در پروسه عمل كل     و   مي هزار نفر خواننده وفادار در تماس قرار گرفت        5 ـ مـسلمĤ بـدون حما  . مي  شـما  تي
 انيجنـسگرا  ماها، متعلق به همه شما و همـه هم         يدست آوردها . اوردي همه دوام ب   ني توانست ا  ي ماها نم  ن،يخوانندگان و مشترك  

  . و جنبش آنهاسترانيا
 مسائل مشترك پرداخته    ني به عمده تر   مي كرد ي سع  اما ما  مي و نقص نبود، فرصت نشد به همه مسائل بپرداز         بي بدون ع  ماها
  .مي و شناخت خود، بكوشدي دهي و روشن كردن ابهامات آن از زاوراني ااني جنبش همجنسگرايها  چارچوبنييو در تب
 ي مـ شنهاديـ پ. مي را ناگفته نگذاشـت ي مسئله و موضوع بĤي تقر مي مدت منتشر كرد   ني كه در ا   ي نامه ا  ژهي و 10 شماره و    21 در

 رتاني دسـتگ يشتريـ  بيزهايبدون شك باز هم چ  . دي شروع به خواندن ماها كن     بي از همان شماره اول به ترت      گري د كباري كه   مينك
  .دي گردلي ماه بعد تعط21 كه چرا ماها زاده شد و دي شويخواهد شد و بهتر متوجه م

ـ   توكل بـه خـدا،     ،ي افسردگ ،ي تحرك ي ب ،ي خمار ،ي خواست ركود، عقب ماندگ    ي م ماها  و  گـران ي بـه خـود و د      ي اعتمـاد  ي ب
 روشـن بكـارد و بـه       ي ا نـده ي بـه آ   ديـ  ابتكـار و ام    ت،ي الهام، خالق  ،ي آن دانش و آگاه    ي و بجا  ديها بزدا   را از دل   ندهي به آ  يدينام

  . رساندياري ري پذتي حق طلب و مسئولش،ي آزاد انديعنوان شهروندانه  باني توان و استعداد همجنسگراييشكوفا
 و  يكي بود،، نگارش مطالب تئور    ي رسان ي آگاه ي برا يي و همجنسگرا  ي جنس شي گرا ت،ي در باره جنس   يو مقاالت  مطالب   چاپ

ـ  كمك به تقو   يبرا..... مشكالت خانواده و   ،ي افسردگ ،ي در رابطه با مذهب، ازدواج اجبار      اني همجنسگرا يشكافتن مسائل ذهن    تي
 ي بـرا ايـ  و هموفوبيي اطراف بود، انتـشار جـزوات همجنـسگرا   طيح ميحس اعتماد به نفس و كمك به مقاومت در برابر فشارها          

  . صورت گرفتانيها و بخصوص اذهان جامعه در باره همجنسگرا كمك به روشن كردن ذهن
 ي معرفـ  ي بـرا  گـر ي د ي در كشورها  اني مبارزات همجنسگرا  خي از تار  ي و گزارشات  ي خارج يانتشار مصاحبه با فعاالن كشورها    

 يهـا   گـروه  گـر ي در باره مبارزات د    يچاپ مطالب .  از تجارب آنها انجام شد     يريسان در جهان و درس گ      هم احسا  تتجارب مبارزا 
ـ  جـاد ي ا ي بـرا  ي خوردن همه مبارزات حقوق بـشر      وندي پ تي بر اهم  دي تاك ي برا گراني زنان و د   ان،ي همچون دانشجو  ياجتماع  كي

ـ هتـر بـود و نـشان دادن ا        ب ي و فـردا   ي تحقـق آزاد   ي در كشور برا   يشهروند/ ي حقوق مدن  يجنبش قو   مـسئله كـه اگـر مـا     ني
 ني محـروم هـم همـ      يهـا   گروه گري به درد و رنج ما توجه كنند، د        گراني كه د  مي و توقع دار   مي كش ي م تي محروم انيهمجنسگرا

  .توقع را از ما دارند
 اني از همجنـسگرا   يشتريـ  افراد هـر چـه ب      قي تشو ي برا دي و زدن ابتكارات جد    تيري هنر مد  ،ي گر ي در باره لوب   يچاپ مطالب 

  ....و.  ارائه الگوها بودي برااني و فعال همجنسگراي علنيمصاحبه با چهره ها.  بودتي ورود به عرصه تالش و فعاليبرا
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 كـادر و    ازمنـد ي خـود ن   تي موفق ي برا راني ا انيكه جنبش همجنسگرا  ) ميو هنوز هم هست    (مي باور بود  ني كالم، ما بر ا    كي در
 داشـته، بـا چـشمان بـاز         ي قـو  ي برخوردار بوده، اراده ا    ي كاف ي از شناخت و آگاه    يستي رهبران با  نيا.  است  كننده ي رهبر يروين

 كـشور   اني جنبش همجنسگرا  تي هدا ي آشنا و برا   گري د ي با تجارب مبارزات كشورها    ده،ي و كل جامعه را د     انيمسائل همجنسگرا 
  .مي نشان خواهد داد كه تا چه اندازه موفق بوده اندهيآ.  كرديافشان بذري رهبراننيماها با هدف كمك به ظهور چن. قدم جلو نهند
 و تالش تك تك شـما ادامـه         شهي ماها نخواهند مرد بلكه بدون شك در اند        ي ها شهي ماها متوقف شده اما افكار و اند       انتشار

  . خواهند داداتيح

ـ  متوقف شده اما افكـار و اندماهاانتشار ي هـاشهي
ـ ماها نخواهند مرد بلكـه بـدون شـك در اند            و  شهي

ـ تالش تك تك شما ادامـه ح        مـا  . خواهنـد داد   اتي
ـ انتشار ماهـا را متوقـف كـرده ا         ـ  مي  خـود مـا     ي ول

ـ مـا م  . شـد  مي نخـواه  "بازنشسته"  مبـارزه و    داني
 حقـوق   ي بلكه همچنان برا   مي كن يتالش را ترك نم   

ما تنهـا سـطح     .  كرد مي تالش خواه  انيهمجنسگرا
 نيما در كنار و در ب     . مي كن ي خود را محدود م    تيفعال

  . ماندميشما خواه

 بلكـه  مي كنـ ي مبارزه و تالش را ترك نمـ  داني ما م  . شد مي نخواه "بازنشسته" خود ما    ي ول مي انتشار ماها را متوقف كرده ا      ما
 شـما   نيما در كنار و در ب     . مي كن ي خود را محدود م    تيما تنها سطح فعال   .  كرد مي تالش خواه  اني حقوق همجنسگرا  يهمچنان برا 

 مسائل و تحوالت جنبش     ر، كه اخبا  دي ماند و مطمئن باش    ميخواه
 شـما   ي هـا   و از تالش   يري گ ي پ ي را با عالقمند   انيهمجنسگرا

 و  تيـ  كرد و در حد توان بـه فعال        مي و غرور خواه   ياحساس شاد 
  . رساندمي خواهياري تان يها تالش

 شود؛ امروز چنبش    ي نم لي  با توقف انتشار ماها، مبارزه تعط     
ـ  نهـال با   نيا.  نبست شي ب ي نهال راني ا انيهمجنسگرا  بـزرگ   دي
 يگ و كـوفت   ي آن خـستگ   هي سا ري گستر تا با هم در ز      هيشود و سا  

 در طـول اعـصار را از        اني شده بر همجنسگرا   ليتن و روان تحم   
 و شادان و خندان دسـت در دسـت هـم بـدور آن               ميخود بدر كن  

 و يپــس امــروز نگهــدار. مي كنــيكوبي و پــايحلقــه زده، شــاد
وقـف انتـشار     كه نسبت بـه ت     هي اول ي فارغ از هر واكنش احساس     ي همه ماست و هر خواننده ا      فهي نهال مشترك وظ   نيمواظبت از ا  

ـ   تـوانم  ي مي و من چه سهمستي من چي شخصتي از خود بپرسد كه حاال مسئول ديماها از خود بروز دهد، با      ه  در ادامـه مبـارزه ب
  . نهال خدمت كنمني تا به رشد ارميدوش بگ
ه حـداقل سـه      نخواهند داشت چرا ك    ي ا هي نشر راني ا اني آن نخواهد بود كه همجنسگرا     ي توقف انتشار ماها بمعنا    گري د حاال

  . هم متولد خواهند شدي تازه ااتي نشريكار خود ادامه خواهند داد و به احتمال قوه  بوي رادكي و هينشر
مهر و محبت خـود بـه    . رندي گ ي انجام م  تي فعال يادي و تعداد ز   دي زنده ا  راني ا اني ماها متوقف شده اما شما همجنسگرا      انتشار

ـ ا. ابـد ي زنند تا مبـارزه ادامـه        ي خود م  ي شخص يه اند و با هزار رنج و مشقت از زندگ          كه هنوز ماند   دي بكن يماها را نثار كسان     را ني
 تا بارشان سبك تـر      دي آنها بشتاب  ياريب.  دارند ازي قوا ن  ديهم به استراحت و تجد    ) يو كآل هر تالشگر    (ي كه فعاالن فعل   ميقبول كن 

.  بمانـد ي محدود بـاق ي بر دوش عده ا شهي هم ي برا ني همه بار سنگ   ني ا مينگذار. دي را شروع كن   يي خود ابتكاررات و كارها    ايشود  
شـركت در مبـارزه تنهـا كمـك بـه           .  دارنـد  ي كند آنها هم كار و زنـدگ       تي متنوع، گسترده و به همه عرصه ها سرا        ديجنبش ما با  

 يهـا  يشكالت و گرفتـار  كه مـ دي را بهانه نكنني اوقت چيه.  گردندي افزون م  زيآموخته ها و تجارب خود شما ن      . ستي ن گرانيد
ـ  هـزار و     ي خـصوص  و ي شخـص  ي و از جمله خود ما هم در زنـدگ         يفعاالن فعل .  دهد ي به شما را نم    تي تان اجازه فعال   يزندگ  كي

ـ  ا مي به دو سال در خدمت شما باشـ        كي نزد مي كه باعث شد ما بتوان     يزيتنها چ . مي داشته و دار   يريمشكل و درگ    بـود كـه مـا       ني
ـ  در برنامه و كار خود قـرار داد        يي درجه باال  تيوانتشار مجله را در اول     ـ   مي  نيزمـ ( را يطـور موقـت كارهـا و مـسائل شخـص         ه   و ب

ـ  و اولو  تيهمبلكه درجه ا  ) مينگذاشت   .ديـ  ابـد مبـارزه كن     ي بـرا  ستيـ پـس الزم ن   . مي دو سـال كـم كـرد       ي آنهـا را تنهـا بـرا       تي
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ـ  را در اولواني حقوق همجنـسگرا يرزه برا و مبادي كننيي خود وقت تع  ي دو سال برا   اي سال   كي است   يكاف  در يي درجـه بـاال  تي
  . دهنددامه كار را اگراني دديبعد استراحت كرده و بگذار. دي خود قرار دهيزندگ
ـ  را در اولواني حقوق همجنـسگرا يرزه برا و مبادي كننيي خود وقت تع  ي دو سال برا   اي سال   كي است   يكاف  در يي درجـه بـاال  تي
  . دهنددامه كار را اگراني دديبعد استراحت كرده و بگذار. دي خود قرار دهيزندگ

ـ  دارمـان يمـا ا .  نخواهـد افتـاد  ني بر زمـ راني ااني حقوق همجنسگراي با توقف انتشار ماها، پرچم مبارزه برا      كـه جنـبش   مي
ـ  چنـد نفـر      تي و استعداد آن را دارد كه كم شدن فعال         دهيآن سطح و درجه از رشد و شناخت رس         به   راني ا انيهمجنسگرا  توقـف  اي

  .  را تاب آورد و همچنان رو به جلو گام برداردهي نشركيانتشار 

ـ  دارمـان يمـا ا .  نخواهـد افتـاد  ني بر زمـ راني ااني حقوق همجنسگراي با توقف انتشار ماها، پرچم مبارزه برا      كـه جنـبش   مي
ـ  چنـد نفـر      تي و استعداد آن را دارد كه كم شدن فعال         دهيآن سطح و درجه از رشد و شناخت رس         به   راني ا انيهمجنسگرا  توقـف  اي

  .  را تاب آورد و همچنان رو به جلو گام برداردهي نشركيانتشار 
ـ  الزم را دار   يحاال همه مـا حـداقل دانـش و آگـاه          .  ماند ي نم ي ماها باق  يلي و تĤسف از تعط    ي افسردگ ي حساب جا  ني ا با  م،ي

 گـردد؛   ي خود شما بر مـ     مي به تصم  گري كارها د  هيبق. مي دان ي به حقوق خود را م     يابي و راه دست     مي شناس يمشكالت و موانع را م    
 غلبه بر مشكالت و موانـع       ي برا ي ا لهي مشخص بودن راه را بوس     ني و ا  گراني تجارب د  ز شناخت ا  ني بدست آمده، ا   ي آگاه ني ا ايآ

عقل، منطـق و تجـارب بمـا        . ي بود و منتظر نجات دهنده ا      دي نه همچنان نظارگره خواه    اي دي ده ي خود قرار م   ي به آزاد  دنيو رس 
 كند  ري تعب ماني آشفته ذهن ما را برا     يها  از راه برسد و خواب     ي نجات دهنده ا   ،ي كه كس  مي منتظر بمان  ستي آموزند كه الزم ن    يم

ـ با. مي دهنده خود هـست     و نجات  ي افسانه ا  مرغي شده اند؛ س   ريها تعب  خواب. مان دهد  و نجات   بـه فراخـور تـوان و        ي هـر كـس    دي
 و تالش و كوشـش وارد شـود     ني در ا  ،ي و چه به صورت گروه     ي كه دارد، خود، چه به صورت فرد       يامكانات و بر اساس عالقه ا     

 عطر بهار    خورند و  يچشم م ه   شما از هم اكنون ب     يها تي از تحرك و فعال    يينشانه ها . دي رس مي خواه جهي كه به نت   ميمطمئن باش 
  .مي را پاس بدارمان يدهايام. دواري و اممي هستني خوشبندهيما به آ.  رسديدر فضا به مشام م

ـ  الزم را دار   يحاال همه مـا حـداقل دانـش و آگـاه          .  ماند ي نم ي ماها باق  يلي و تĤسف از تعط    ي افسردگ ي حساب جا  ني ا با  م،ي
 گـردد؛   ي خود شما بر مـ     مي به تصم  گري كارها د  هيبق. مي دان ي به حقوق خود را م     يابي و راه دست     مي شناس يمشكالت و موانع را م    

 غلبه بر مشكالت و موانـع       ي برا ي ا لهي مشخص بودن راه را بوس     ني و ا  گراني تجارب د  ز شناخت ا  ني بدست آمده، ا   ي آگاه ني ا ايآ
عقل، منطـق و تجـارب بمـا        . ي بود و منتظر نجات دهنده ا      دي نه همچنان نظارگره خواه    اي دي ده ي خود قرار م   ي به آزاد  دنيو رس 

 كند  ري تعب ماني آشفته ذهن ما را برا     يها  از راه برسد و خواب     ي نجات دهنده ا   ،ي كه كس  مي منتظر بمان  ستي آموزند كه الزم ن    يم
ـ با. مي دهنده خود هـست     و نجات  ي افسانه ا  مرغي شده اند؛ س   ريها تعب  خواب. مان دهد  و نجات   بـه فراخـور تـوان و        ي هـر كـس    دي

 و تالش و كوشـش وارد شـود     ني در ا  ،ي و چه به صورت گروه     ي كه دارد، خود، چه به صورت فرد       يامكانات و بر اساس عالقه ا     
 عطر بهار    خورند و  يچشم م ه   شما از هم اكنون ب     يها تي از تحرك و فعال    يينشانه ها . دي رس مي خواه جهي كه به نت   ميمطمئن باش 

  .مي را پاس بدارمان يدهايام. دواري و اممي هستني خوشبندهيما به آ.  رسديدر فضا به مشام م
    

  توضيحات ضروري

 را  ارسـال      ماها كنند، ي مجله م  ي كه تقاضا  يدي جد ني و به مشترك    همچنان فعال خواهد بود    ماها مجله   ليمي ا ◄
 ارسـال   تـان ي تـا برا   دي تقاضا ده  ديتوان ي م دي را ندار   ماها  از هايي   شماره ايشماره  هم  اگر خود شما    .  كرد ميخواه
  .ميكن
ون اگر در    كنند چ  ي خود خوددار  ليمي ا ي بر رو  ماها وي آرش ي كه از نگهدار   مي كن ي م شنهادي به همه دوستان پ    ◄
 است كـه عـالوه بـر    ني كار انيبهتر.  داشتدي نخواه ي دسترس وتاني به آرش  گري شما خراب شود د    ليمي ا ندهيآ

ـ  كي ي تمام شماره ها را رو     ل،يمي در ا  وي آرش ينگهدار ـ  هـم بگذار   ي د ي س ـ  اسـت    يكـاف . دي ـ  كي  در  ي د ي س
ـ       اف هر شماره را باز و در قسمت باال         ي د ي خود گذاشته و بعد پ     وتريكامپ   دكمـه  ي اف رو  ي د ي، سـمت چـپ پ

ني ضمن اد،ي منتقل كني دي داده و آن را  به سفشار   Save a copyخود را ليمي اي رووي آرشديتواني بعدآ مكه 
  .ديهم نگهدار

 خـود   يهـا  تي در سـا    ماها  اف ي د ي بر گذاشتن پ   ي از دوستان مبن   ي بعض يها  ما به درخواست   ،نيقبل از ا   ◄
ـ  كه امكانش دارد و ما     ي، هر كس   ماها يلي كه با تعط   مي كن ي اعالم م  جا ني اما هم  م،يجواب رد داده ا     باشـد بـا     لي

ـ .   خود قـرار دهـد      تيدر سا ) د باشن ليهر چند شماره كه خود ما     ( را   ماها اف   ي د ي تواند پ  ي م ليكمال م   هـر   اي
  در دسترس افراد      اطالعات ني است كه ا   نيمهم ا .  انتخاب و بازچاپ كنند    ، كه خواستند  را ماها از مطالب    يمطلب

  .ردي قرار گيشتري  .ردي قرار گيشتريهر چه ب
  ماها ■  ماها ■
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  .حاال من مي خوام زندگي مو رنگي كنم
  

  )لزبين(ماني  ■
egelofbluesky@yahoo.com

  
 
دست هم شاكي هستن،شده فكر كنين      تو اين دنيايي كه همه از        ◄

بد نيست از خودمون بپرسيم زندگي را چه رنگي دوست داريـم؟ مـسخره              
. چون به ما ياد دادن همه چيـز رو سـياه و سـفيد ببينـيم               . اس؟ نه نيست  

حاال اگه من بخـوام بـه ايـن زنـدگي           .  بد سياه  يآدما  خوب سفيد،  يآدما
   افته؟ آبي بزنم چه اتفاقي ميارنگ سبز يا قرمز وي

 جرم تخلف از قانون بايد جواب پس بدم، يعني بايد به نوعي توبه              به
كنم و اين توبه كردن را هم با صداي بلند به همه اعالم كنم تـا عبـرت                  

  !!!!سايرين بشه
 بگم آقايان،خانمها من نمي دونستم دوست داشتن اون رنگا چه عاقبتي داره ولي حاال كـه تـو زنـدان و دادگـاه و پـيش              بايد

من به همـه هـم سـن و سـاالم       !!!!!! واقعا بايد زندگي سياه و سفيد باشه      !!!!!!!!! بزرگترام هستم تازه فهميدم كه چه اشتباهي كردم       
  .........!!!!!! توصيه مي كنم

  !!!!!  نه؟ حاال همه ميگن آفرين ديگه كم كم داري ياد مي گيري كه چطور زندگي كني داري آدم ميشي؟؟خوبه
 خفه شو و يا سركوب آنچه كه هستي چيز تازه اي نيست سالهاست كه به من ياد دادن نبايدها رابايد آنجـور                        معناي فهميدن

  .كه اونا ميخوان پذيرفت
.  همه اين مردها وزنها با ماسك هاي سياه و سفيد جدي و متفكر هر روز دارن تئاتر آدم خوباي سفيد را بازي مي كـنن                         حاال

 كه يك روزي، شايد در گوشه ترين خلوت تنهاي،جايي كه دور از چـشم آدماهـاي سـفيد و سـياه                      با دنيايي از افسردگي و پوچي     
شايد هم كمتر و يا بيشتر اما همه ايـن          .شايد آن زمان چند دقيقه باشه     .  قرمز بيفته  يااست، چشمشون دوباره به يك سبز يا آبي و          

  .آرزوي ممنوع را انتظار مي كشن
كم كـم يادمـان ميـرود كـه لرزيـدن دل و يـا گـره        . ران وپدران پدرانمان به ارث برده ايم  و عادت چيزي كه از پد      روزمرگي

  .يك دنيا رنگه! اينا رنگيه. خوردن نگاههاي لرزان رنگ سياه و سفيد نمي شناسه
 دوست داريم حتما به همه بگيم ما اصيل ترين سياه و سفيد ها هستيم؟ حاال هستيم، چه عايـدمان شـده؟ كـشيدن بـار                         چرا

فكر مي كنيد گذران عمـر در  . حماقت اجدادمان افتخار نيست، اگر زنده ايم بايد زندگي كنيم چرا اداي زندگي كردن در مي آوريم    
شعارهاي احمقانه مشتي خرافه گـو از ابتـداي تـاريخ تـا كنـون گوشـه         مان است،ندگيانتظاري مرگي با عزت، افتخار يا هدف ز       

  .هايمان را كر كرده است
  .ي خوام زندگي مو رنگي كنم من محاال
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 مي خوام به خودم بگم كه مي تونم زندگي را رنگي ببينم اگه همه دوست دارن سياه و سفيد باشـن خـوب باشـن، مـن                            من
نيستم، باهاشون دعوا هم ندارم اما نيستم نمي خوام هم باشم چون مي خوام زنده اي باشم كه از لحظه بـه لحظـه حيـاتم لـذت                            

  .ببرم

 مي خوام به خودم بگم كه مي تونم زندگي را رنگي ببينم اگه همه دوست دارن سياه و سفيد باشـن خـوب باشـن، مـن                            من
نيستم، باهاشون دعوا هم ندارم اما نيستم نمي خوام هم باشم چون مي خوام زنده اي باشم كه از لحظه بـه لحظـه حيـاتم لـذت                            

  .ببرم
پدرو مادرت بدشون مي آد خوب بياد مگه تو به اشون مي گـي كـه از رابطـه ديكتـه شـده                       . هستي؟من لزبين هستم   گي   تو

  .جامعه كه اونها هم دارن ازش تبعيت مي كنن بدت مي آد
پدرو مادرت بدشون مي آد خوب بياد مگه تو به اشون مي گـي كـه از رابطـه ديكتـه شـده                       . هستي؟من لزبين هستم   گي   تو

  .جامعه كه اونها هم دارن ازش تبعيت مي كنن بدت مي آد
   نمي خواهيم دموكراسي را ياد بگيريم چرا نمي خواهيم ياد بگيريم كه هر كسي مي تونه عقايد خودش را داشته باشه؟چرا   نمي خواهيم دموكراسي را ياد بگيريم چرا نمي خواهيم ياد بگيريم كه هر كسي مي تونه عقايد خودش را داشته باشه؟چرا
چه چيز حادث مـي شـه اگـه چـشمامونو نبنـديم بـه               .  ايرادي نداره اگركمي بيشتر مطالعه كنيم      چي فراموش نكنيم كه ه    يول

  . واقعيت ها؟ ساده باشيم اما احمقانه زندگي نكنيم
چه چيز حادث مـي شـه اگـه چـشمامونو نبنـديم بـه               .  ايرادي نداره اگركمي بيشتر مطالعه كنيم      چي فراموش نكنيم كه ه    يول

  . واقعيت ها؟ ساده باشيم اما احمقانه زندگي نكنيم
مه بيائيد ما به ه    . نيست اگر فكر كنيم كه تو همين جامعه گي ها و لزبين ها ميشه بدون سكس هم رابطه دوستانه داشت                    بد

 شالوده و اساسي محكم و درست به نگاه         ح،يبايد با منش و فرهنگ سازي صح      . هاي جامعه به ما كثيف شده      نشان بديم كه نگاه   
  .هاي هرز اين مردم بخشيد

مه بيائيد ما به ه    . نيست اگر فكر كنيم كه تو همين جامعه گي ها و لزبين ها ميشه بدون سكس هم رابطه دوستانه داشت                    بد
 شالوده و اساسي محكم و درست به نگاه         ح،يبايد با منش و فرهنگ سازي صح      . هاي جامعه به ما كثيف شده      نشان بديم كه نگاه   

  .هاي هرز اين مردم بخشيد
اگر افرادي سعي در نشان دادن اين رابطه با اين مضمون دارند            .  دهيم همجنسگرايي بي بندوباري و هرزگي نيست       نشانشان
  .سازي عاقالنه سعي كنيم حقيقت مان را به دنيا ثابت كنيمما با فرهنگ 
اگر افرادي سعي در نشان دادن اين رابطه با اين مضمون دارند            .  دهيم همجنسگرايي بي بندوباري و هرزگي نيست       نشانشان
  .سازي عاقالنه سعي كنيم حقيقت مان را به دنيا ثابت كنيمما با فرهنگ 

    
    
    
    

  ! را به دوستان و آشنايان خود معرفي كنيدماها
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  راني اانياهداف كوتاه و دراز مدت جنبش همجنسگرا
  
  
ـ ي ا اني سازمان همجنـسگرا   هينشر ("چراغ" 19طبق نوشته شماره     ◄  ، )يران

ـ  در ا  اني نسبت به سركوب همجنسگرا    يدر رابطه با اعتراضات جهان      كـه مـاه     راني
  جهـان برگـزار شـدند،   ي از شـهرها ياريدر بس) ي جوال19 (ري ت28 در روز    گذشته

 محمد  ي با آقا  ي در سوئد مصاحبه ا    انيراني زبان ا  ي فارس يوي راد "پژواك" يويراد
 در  يعتي شـر  يآقـا .  سوئد انجام داده اسـت     در راني اول سفارت ا   ري دب يعتيجواد شر 

 در نظـام    يي همجنـسگرا   تحت قاعـده   يما جرم ":  مصاحبه از جمله گفته است     نيا
ـ  در ادامه مطلـب، نو     ".مي ندار ي اسالم ي جمهور ييقضا  بـه   "چـراغ " مقالـه    سندهي

 در  اني قانون ازدواج همجنـسگرا    دي پس با  ستي جرم ن  يي همجنسگرا راني اگر در ا   دي گو ي پردازد و م   يم دور و دارز خود      يآرزوها
ـ  قبـل از ا طي شرا ني دراز مدت در ا    يرح خواسته ها   برخوردها و ط   گونه نيا) ينقل به معن  ( . برسد بي به تصو  رانيا  ي كـه جـد  ني

 ي الفبـا دي باراني اانيفعاالن حقوق همجنسگرا). متاسفانه( رسانند   ي را م  سندهينو ي و اجتماع  ياسي ضعف شم س   شتري شوند ب  يتلق
 اني جامعـه همجنـسگرا    تيـ  ذهن نطـور ي و هم  تيـ  و موقع  طيطرح هر خواسته مشخص را بنا به شرا         و رندي بگ ادي يمبارزه را بخوب  
   .مطرح كنند

 به صراحت   راني قانون در ا   ي كجا چيدر ه . دي گو ي درست م  ي پژواك تا حدود   يوي در مصاحبه با راد    ي اسالم ي جمهور ريسف
در نظر گرفته شده، عمـل      ) و از جمله مجازات اعدام    ( آن مجازات    يآنچه در قانون برا   .  ممنوع است  يي همجنسگرا كهگفته نشده   
 آن  ي قانون و اجـرا    نيهر چند ا  .  باشد يبا هم م  ) بخصوص دو همجنس مذكر   ( دو همجنس    ي مقاربت جنس  يعني ،ييهمجنسگرا

 ي مـ  ليـ  بر آنها تحم   يادي ز ي رانده و ظلم و جفاها     هي به حاش  "عمل" دست زدن به     بدون ي را حت  انيتوسط حكومت همجنسگرا  
 به روابط با همجـنس زده نـشده و تنهـا    قي در باره تشويحرف در آنها كه اني همجنسگرا يها تيتازه بستن وبالگ ها و سا     . كند

 ي خـود، چگونـه مـ   ي را مسئوالن حكومت با همان منطق آبكردي گيم  صورتيي همجنسگرادهيبه بحث و تبادل نظر در باره پد  
   كنند؟ هيتوانند توج

ـ اما هنر ا  .  دانند ي را همه م   ني ا  فراوانند و  راني حكومت ا  اني مسئوالن و سخنگو   ي در قانون، عملكرد و گفته ها      تناقضات  ني
 با  ي جنس يكي به نزد  ليتما . كرد ستهي شا يري موجود در قانون بهره گ     ي تناقضات و چم و خم ها      ني ا از  توان ياست كه چگونه م   

 شـود،   ي صـرف خالصـه نمـ      ي تنها در مقاربـت جنـس      يي است اما همجنسگرا   يي همجنسگرا دهي پد نفكي بخش ال  كيهمجنس  
ـ    يي قابل مجزا از دگرجنسگرا    ري همجنس هم بخش غ    ري با غ  ي و ارضاء جنس   ي همخوابگ طور كه  درست همان   شـامل   ي اسـت ول

تنها . ردي گيها نشĤت م  انساني جنسشي گراي درون ازي از شكل و ساختمان ن     يي و دگر جنسگرا   ييهمجنسگرا.  شود يهمه آن نم  
 زمانه، عـشق و     طي كه در شرا   مي مجله ماها عنوان كرده ا     ني است كه ما بارها در هم      يي مثل در دگرجنسگرا   ديتولفرق آنها امكان    

ـ  تواننـد از طر    ي هـم مـ    اني و عالوه بر آن همجنسگرا     رندي گ ي مثل شكل نم   دي تنها و صرفĤ با هدف تول      انهيروابط دگرجنسگرا   قي
  . و اهدا اسپرم بچه دار شونديمصنوعلقاح 
  باشـد  ي اعالم كند كه همجنسگرا مـ      ي اگر كس  ني بنابرا  شود ي آنجا كه نفس همجنسگرا بودن در قانون جرم محسوب نم          از

  وقـت عمـل او جـرم         برقـرار كنـد آن     ي شخص با همجنس خود رابطه جنـس       نيطبق قانون اگر ا   .  مرتكب نشده  ي قانونĤ جرم  هم
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 ي مـ  يوابگ و انتخاب دو طرفـه بـا هـم همخـ           اري اخت ،عالقه مجازات دو نفر همجنسگرا كه آزادانه و بر اساس        .  شود يمحسوب م 
 سـازد و    ي خـود محـروم مـ      ي حقوق انسان  ني تر يهي از بد  يكي  را از  انيچون همجنسگرا .  باشد ي تواند عاقالنه و منطق    يكنند، نم 
  .زدي ري ماني همجنسگرايها خود ترس و دلهره بر دله خود ب

ـ  حـل ا   ي برا دي با  آنها گذاشته و   ي بر سالمت  يانباري اثرات ز  اني تناقض عمده قانون در مورد همجنسگرا      ني ا چون  تنـاقض   ني
 محمـد  ي آقا راني سفارت ا  ري درست دب  ي تا حدود  ي گفته ها  دي آگاه و فعال نه تنها نبا      اني همجنسگرا ، سبب نيبه هم . تالش كرد 

  مـا در مـاه     اتفاقـĤ  و نگاه عاقالن پنهان بماند       دي از د  دي است كه نبا   ي ا چهي امكان و در   ني بلكه ا  رندي را به سخره بگ    يعتيجواد شر 
  . گرفتي حرف ما را جدي اما كمتر كسمي مسئله مهم اشاره كردني، به ا) ماها4 شماره ريدر مطلب سردب( اول انتشار ماها يها

 بـا  ي جنسيكي نشده بلكه تنها عمل نزد   في عنوان جرم تعر   به  در قانون  يي كه همجنسگرا  مي نوشت 4 شماره   ريدر مطلب سردب  
ـ  آگاه و دلسوز و عالقمند با   اني همجنسگرا ني كه بنابرا  ميت گرف جهي شده و نت   نييهمجنس قابل مجازات تع    ـ  ي بتواننـد انجمنـ  دي  اي

 دو همجـنس بلكـه صـرفĤ بـه          ي روابط جنـس   ي امكانات جهت برقرار   جاديا در كشور بوجود آورند كه هدف آن نه          ي رسم يتشكل
 در سلسله مقاالت    نيهمچنما  .  باشد يي و همجنسگرا  ي حول مسائل جنس   قي مستقل جهت تفحص، پژوهش و تحق      يعنوان نهاد 

 با مواضـع    ي موضع قانون مجازات اسالم    ني از آن مقاله ها تناقض ب      يكي در   ،ييمربوط به ضرورت لغو قانون مجازات همجنسگرا      
  . شود كه به مطالب مورد اشاره مجددآ مراجعه كنندياز عالقمندان دعوت م. مي را هم مطرح كردرانيوزارت بهداشت ا

ـ  را بـر ا    فـرض   در كـشور   انيهداف كوتاه و دراز مدت جنبش همجنـسگرا        اما در رابطه با ا     و  امـروز   ني كـه همـ    مي بگـذار  ني
 وزارت بهداشت و درمان رسـمĤ و        و . حذف كند  ي را از قانون مجازات اسالم     يي قانون مجازات عمل همجنسگرا    ي اسالم يجمهور

ـ  كنـد، آ   ي نمـ  ي تلقـ  يروان / ي را به عنوان انحراف جنس     يي كه همجنسگرا  ديعلنĤ اعالم نما   ـ  با اي  بالفاصـله بعـد از آن جنـبش         دي
.  مانـد ي مـ ي خودكش ي به نوع  كار نيچرا كه ا  .  كردن ازدواج همجنسان را مطرح كند؟ صد البته نه         ي خواسته قانون  انيهمجنسگرا

ـ  ا اني خـود همجنـسگرا    تيـ  ذهن ي و نه حتـ    اني همجنسگرا يعلت آن است كه نه جامعه، نه خانواده ها         زم  ال طي در آن شـرا    راني
 خواسـته   ني تر ي و اصل  ني را به عنوان عمده تر     اني كه ازدواج همجنسگرا   مي برس يي برد تا به آنجا    ي م يادي و كار و زمان ز     ستندين

  .مي كنمطرح
 حكومـت و    تيـ  و ذهن  تي وضـع  يتي و مـوقع   طي درخور، در هـر شـرا      تي همراه با شم و درا     دي با اني حقوق همجنسگرا  فعاالن

 را مطرح كننـد كـه   يي را در نظر گرفته و متناسب با آن خواسته ها       اني و تشكل خود همجنسگرا    ي سطح آمادگ  نيجامعه، و همچن  
 ي مـ ياري شتري بي كردن امكانات و هم به فرهنگ سازشتري شدن دارند، هم به گسترش مبارزه، ب    يطور بالقوه امكان عمل   ه  هم ب 

  .رسانند
ـ  نقطـه نظـرات خـود را در ا         " كشور انيهمجنسگراچهار گاف بزرگ    " تحت عنوان    ي ماها در مطلب   17 در شماره    ما  بـاره  ني
ـ  با يم ي فعل طي كه در شرا   مي كن دي باز تاك  مي دان ياما الزم م  .  توانند به آن مراجعه كنند     يمند م ه   و دوستان عالق   مي كن مطرح  ستي

  .رديها صورت بگ  تالشنيشتري بيي لغو قانون مجازات عمل همجنسگرايبرا
 كشور در   ي مراكز علم  گريا و د   ه ها در دانشگاه    كنفرانس ي سر كي ي حداقل امكان برگزار   كه  شود ي قانون باعث م   نيلغو ا 

ـ  كـشور بـدون تـرس از سانـسور در بـاره پد             ي گـردد، روزنامـه هـا      فـراهم  ييباره همجنـسگرا    و مـشكالت    يي همجنـسگرا  دهي
.  و لبنـان دارنـد     هيـ  ترك انيكه همجنسگرا  شد   مي برخوردار خواه  يطي از همان شرا   بĤيو ما تقر  .  منتشر كنند  يمطالب انيهمجنسگرا

 و خـانواده هـا را       مـردم   از يعتري زند، هم بخش وسـ     ي را دامن م   دهي پد شتري شناخت ب  ي برا ها يخود هم كنجكاو  ه   خود ب  نيهم
.  كند ي م تي را تقو  انيهمجنسگرا خود   هي كند و هم اعتماد به نفس و روح        ي خود جلب م   ي منف يبسمت كنار گذاشتن قضاوت ها    

  . و زندان نخواهند داشتيري مشكل دستگاني مهمتر فعاالن حقوق همجنسگرااز آن

26  



  

  

  21شماره 
 1385شهريور ماه 

 راحتر ي اجتماع يها  برگزار كرد، فعاالن گروه    ي داشت، جلسات سخنران   ي رسم يها تي و وب سا   اتي توان نشر  ي از آن م   بعد
 تـدارك  اني همجنـسگرا  يدر تهران بـرا    حداقل   ي توان مركز  ي كنند، م  ي رسان ي توانند مسائل ما را مطرح و در باره آن آگاه          يم
ـ  همچـون ا   ي مقـاربت  يها يماري در باره ب   ي رسان ي مشاوره، آگاه  ،ي آموزش يها  كه در آن كالس    ديد  ،ي نقاشـ  يا هـ   كارگـاه  دز،ي

  .  نمودريدا..... و  فرزند خودشي گرارشي جهت كمك به آنها در پذاني همجنسگراني از والدتيمشاوره و حما
 كردن ري كرد و حق دا   برگزار يي و همجنسگرا  ي محقق و فعال در امور جنس      انينس با شركت خارج    كنفرا ي سر كي توان   يم
ـ  گنجاندن آمـوزش درسـت در بـاره پد        يبرا ديو در كنار آن با    .  شوند يمطرح م ...  و انيها و محالت خاص همجنسگرا     كلوب  دهي

 ي منجـر مـ    يخود بـه فرهنـگ سـاز      ه  رها خود ب   كا نيهمه ا  . كرد تي مدارس فعال  ي در برنامه آموزش مسائل جنس     ييهمجنسگرا
  بـه  تخـت ي كـم كـم از پا      هـا  تي و فعال  تي رشد و تقو   اني مدافع حقوق همجنسگرا   يها  سازمان و  فاصله تشكالت  نيشوند و در ا   

 قـانون منـع     بي تـصو  همچـون  يگـر ي د ي توان خواسته ها   يبعد از آن است كه م     . ابندي ي نقاط كشور گسترش م    گري و د  شهرها
 والي فست ي حق برگزار  ،يي خاطر همجنسگرا  به  قانون منع اخراج افراد از محل كار و مدارس         اي ان،ي به همجنسگرا  نيه و تو  ريتحق

  .را مطرح كرد...  وانيهمجنسگرا
 يشتريـ  هر چـه ب اني شود، همجنسگراي متحول ميي در رابطه با همجنسگراياجتماع كارها، جامعه و فرهنگ     ني ا يپاه  ب پا

وقت است كه موضوع ثبـت       و آن ....  و نديا نم دي شوراها هم خود را كاند     اي انتخابات مجلس    يد و چه بسا برا     كنن ي م يخود را علن  
 و بالفاصـله    ميائي ب يي كه بالفاصله با لغو قانون مجازات عمل همجنسگرا        ني نه ا  ابدي ي م تيموضوع اني روابط همجنسگرا  يرسم
  .مي را مطرح كني خواسته دور و درازنيچن

  
 كوتـاه مـدت و دراز       ي رود كه اهداف و خواسته ها      ي انتظار م  اني حقوق همجنسگرا  ني آنچه گفته شد، از همه فعال       توجه به  با

 جـا  ي خـود را بـرا  يرويـ  مـانع را شـناخته و عمـده ن         ني و مهمتر  ني تر ي اصل يطي شناخته و در هر شرا     يدرسته  مدت جنبش را ب   
.  كننـد  جي تحقق آن بـس    ي برا را روهاي انجامد، متمركز كرده و همه ن      ي م ي بعد يانداختن آن خواسته مهم كه به باز شدن گره ها         

  .گراني از دي برداري كپنه ديشي انديني و زمي واقعي سنگر به سنگر جلو رفت و به فتح هاديبا
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   خوانندگانينامه ها
  
  

  چند تقاضا ■

  : كنمي ماني روزنامه وار ب را به طوردي آي كه به نظرم الزم مي چند نكته امن د،ي خسته نباشسالم،
 در مـورد    اي هاش ي تمام نقاش  نمي ب ي خونم م  ي از مجله شما را م     ي خواستم بگم كه چرا من هر شماره ا        ي اول از همه م    من

 ها فقط در مـورد      ي شود اما تمام نقاش    دهي آنها د  ني از دو خانم لز هم در ب       ي عكس كي بار   كي ديشا. تنها  مرد كي اي هاست و    يگ
  . هاستيگ

 صـفحه  ني شماره ها در آخـر ي در مورد آدرس مجلتونه كه در بعض    نشي كه مهمتر  دي دار يلي خ ي كه غلط امالئ   ني دوم ا  نكته
 شما و خواننـده هـا       ر به ضر  يلي اشتباه را كه خ    ني هم ا  بار كي از   شتري متعجبم كه ب   ني و من از ا    دي كرده ا  پيمجله آنرا بدون ه تا    

 خواننده ها   دي آدرستون بدون ه چاپ شده بعد انتظار دار        نميبي خونم م  ي هر شماره را كه م     ناالمن  !!! د؟ي شه انجام داده ا    يتمام م 
   نفرستند؟لي ماها ميحواسشون باشه و به آدرس تقلب

 كه قابل عوض شدن و درمان شدن باشـه امـا            ستي ن يزي و چ  شهي گرا كي بودن تنها    ني دونم لزب  ي كه م  ني من با ا   راستش
 ني لزب كي سكشوال به    ي تونستم خودم را از حالت با      ي وجود داشت و من م     ي ا ي درمان وهي ش كيكاش   ي كنم ا  ي آرزو م  شهيهم
  .ديي به من بگودي سراغ داريتو را به خدا اگر روش.  وقت عاشق مردها نشومچي هگهي كنم و دليتبد

 دخترها را به خاطر     سكشواليبا كي دوست دارن مثل پسر ها باشند؟ من به عنوان           ها ني همه لزب  اي كه آ  نهي من ا  ي بعد سؤال
  . كنم كامال ظرافت دخترونه را داشته باشهي كه ارتباط برقرار مي خواد دختريشون دوست دارم و دلم م بودن ظرافت و دختر

ـ  كه اگر هر كدام از خواننده ها     نهي خواستم بگم ا   ي كه م  ي بعد نكته  ي بفرسـتند و تقاضـا  كـا ي آمري صـدا ي بـرا ليـ مي اكي
من تـا بـه     .  خواهد بود  دي را بكنند مف   راني و مشكالت آنها در ا     ي جنس يها تي به مسئله اقل   شاني ازبرنامه ها  يكياختصاص دادن   

ـ با.  دست صدا نـدارد    كي ندي گو ي م شهي فرستاد اما هم   م فرستاده ام و باز هم خواه      ليميحال دوبار ا    ي بـا اسـام    ليـ  م ني چنـد  دي
بـه  .  موضـوع شـوند    تي خواهند پخش كنند و متوجه اهم      ي نفر م  كي يفقط برا مختلف فرستاده شود تا آنها فكر نكنند برنامه را          

 گـر ي گذاشـته و آنـرا بـا د        انيـ  ماها در م   مجله تقاضا را با خوانندگان      ني با شما ا   يزگردي برنامه م  ليمي با چاپ ا   ستينظر من بد ن   
  :دي بگذاراني رها هم درمويمجالت و راد

roundtable@voanews.com

 قهرمان در شماره نـوزده چـاپ كـرده          ي بود كه از خانم ساق     يري تصو ني ا امدي كه به نظرم جالب ن     يگري نكته د  كي راستش
 بـه   ي منفـ  دي د كي ري تصو كي تار ي شود و فضا   ي م دهي به زحمت د   شوني و صورت ا   ستي ن ي جالب ري به نظر من اصالً تصو     ديبود

 شونيا تي وبسا ي صفحه اصل  ري تصو كه ي افته در حال   ي م ادي مربوط به اعت   يغاتي تبل ي به پوسترها  ادمين همش   م.  دهد يانسان م 
  . بهتر بوديليخ

 يها در هر گروهـ      درسته كه آدم   د؟ي ده ي ها ارائه نم   ي ها و گ   ني از لزب  ي كل في تعر كي است كه چرا     ني من ا  ي بعد يتقاضا
 اي كه خوانندگان بفهمند آ    نهي از اهداف مجله شما ا     يكي شود اما    ي م دهي آنها د  انير م  د ي مختلف ي ها پيهمه با هم فرق دارند و ت      

   شمارهچياما در ه.  هستمي كه بادمي مجله شما را خواندم فهمي من خودم از وقتره،ي وغرا دگر جنسگاي ي بااي لز اي هستند يگ
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 از خـالل    يگـاه .  لزهـا  طـور  ني بوشـند و همـ     ي لباس پيت چه   اي بگردن   يپي دوست دارن چه ت    شتري ها ب  ي نخواندم كه گ   يا
ـ  ي طـور  ني بهتره ا  ديسي مقاله بنو  كيش  ي هر گرا  ي معرف ي اما به نظر من اگر برا      دي اشاره كرده ا   ي نكات ي سر كيمطالب به     كي

  . دانستهي بوده و نميگري دپي هر تاي لز اي ي كه تاحاال گنهي بي مدفعه كيخواننده 
عنـوان كـرده بـودم    .  قبالً هم مطرح كرده بودم كه البته جواب آن نامه ام را نگرفتميگريبه صورت د تقاضا را   نيالبته من ا  

.  اطرافم بشناسم و با آنهـا ارتبـاط برقـرار كـنم            طي خواستم آنها را در مح     ي هستند چون م   ياد افر پي چه ت  ها ني ها و لز ب    يكه گ 
ـ ها تعلق دارند و ا      گروه گري به د  ايتند   هس ي گ اي دانند لز    ي ها نم  يلي كه خ  دي دان يخودتان خوب م    تونـه   ي جـور مقالـه هـا مـ        ني

  . بودهدي من مفي آنها باشه همانطور كه برايراهگشا
 هـستند   اتيـ  كه اهل ادب   ي آنهائ ديتان بخواه   همكاران اي از خواننده ها و دوستان       دي است كه لطف كن    ني من ا  ي بعد يتقاضا

ـ به نظر من ا. مي شما بفرستند تا ما هم با آنها آشنا شو  ي را برا  گراني د  و ي موالنا، حافظ، سعد   انهياشعار همجنسگرا   روش هـم  ني
خودتان بهتر از اثـرات     .  خواهد بود  گراني چشم د  شي جلوه كردن آن در پ     ي و عاد  شي گرا ني آشنا شدن مردم با ا     ي برا يگريراه د 

 ما هم لـذت آور خواهـد بـود و           ي برا ني و البته ا   دير دا ي موالنا بر اذهان عموم آگاه     اي ي حافظ، سعد  انهيچاپ اشعار همجنس گرا   
  . ممنونمدي من را خواندليمي كه حوصله به خرج داده و انياز ا. جالب

  
  :ماها ■ 

ـ   جا كي سئوال را    ني كه چند  ني ا ليبدل. ي كه مطرح كرده ا    يممنون از نامه و مسائل     قـول خـودت روزنامـه وار مطـرح         ه   و ب
  .مي وار به همه آنها جواب دهتري تمي كني مي ما هم سعيكرده ا
ـ وجـود آور  ه   در آنها ب   ي تعادل مي كرده ا  ي شوند، را ما سع    ي ها چاپ م   ني از عكس لزب   شتري ها ب  ي كه در ماها عكس گ     نيا . مي

ـ  فرسـتند عكـس      ي ما مـ   ي برا ي مطلب ي ها وقت  ياغلب گ . مي كرده ا  ي اما سع  مي كامآل موفق شده ا    مي گوئ ينم  هـم   يري تـصاو  اي
 هـا  نيقـدر بـه لـزب    و گرنه ماها همان.  فرستندي ها متĤسفانه مطالب خود را بدن عكس م      ني كنند اما لزب   ي م  مطلب خود  مهيضم

  . هايتعلق دارد كه به گ
 كـار  ني امي بخواههي كه از بقمي را ندارني و امكان و فرصت ا مي توان يما نم ...  روزنامه و  اي مجالت   اي وهاي باره تماس با راد    در

 هنـر در    نيكار گرفتن ا  ه   مسئله و ب   ني با ا  اني همجنسگرا يي آشنا تي و اهم  ي گر يب در مورد ال   ي كل يما مطلب . كار را بكنند    آن اي
 ميو معتقد  .مي نوشت " بدانند دي با اني كه همجنسگرا  ي هنر ،ي گر يالب" باره تحت عنوان     ني در هم  يلب ماها مط  8مبارزه در شماره    

ـ ي باي كاي آمروي به رادليمي و ارسال اي نامه نگاريجا هتازه ب.  حرف بس استكيكه گر در خانه كس است،     كـه  ... ( وي سـ ي ب
ـ  ا ونيزي تلو ،ي محل ي روزنامه ها  گري د اي خودمان مثآل روزنامه شرق      ي ترها كيچرا به نزد  )  هم ندارد  ي ضرر چيه نامـه و   ..  و راني
 شـده باشـد     ي سازمانده كار نيسته كه اگر ا    مطرح كنند؟ در   ي بلكه به صورت علم    ي مسئله را نه تعصب    باره ني كه در ا   مي ند ليميا

  . استيچيهرحال بهتر از هه  حركت كردن هم بي گذارد اما به صورت فردي ميشتري بريتĤث
 و  هيـ  كـه ته   يـي روي وقـت و ن    يتنگ. مي مسئله اعتراف كرده ا    نيقبآل هم به ا   . ميري پذ ي ماها را م   يي و انشا  يي امال ي ها غلط

ـ  آنچنان است كه ا    رد،ي گ ي از ما م   ي شخص ي در كنار زندگ   ها ليميانتشار ماها و پاسخ به ا       اجتنـاب   بـĤ ي اشـكاالت را تقر    گونـه  ني
  .مي بدهتي اشكال اهمني به رفع اني از اشتري بدي كه ما بامي كني همه قبول منيبا ا.  كندي مريناپذ

 لي شـكل و شـما     ني لزب اي و   ي گ  فرد اي كه گو  مي دان ي م اني از همجنسگرا  گراني برداشت د  شهي را نادرست و كل    تي ذهن ني ا ما
   از  يري تـصاو  ني هـم بـا ارائـه چنـ        ليـ  دل نيبـه همـ   ....  كند و  ي رفتار م  يشكل خاص ه   ب اي پوشد   ي م ي لباس خاص  اي دارد   يخاص
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 باشد، آن   ني پوشانده ممكن است لزب    اهي هزار چارقد و چادر س     ي را تو  ودش كه خ  يجيآن خواهر بس  . ميستي موافق ن  انيهمجنسگرا
 خـودت بـا     هي خـواهر و عمـو و همـسا        اي ممكن است همجنسگرا باشد، مادر و        اباني كنار خ  دهي كمر خم  يشويدست فروش ر  مرد  

 خـوش  يممكن است مرد....  كه دارند، ممكن است همجنسگرا باشند وي پوشند و رفتار   ي كه م  ي كه هستند و لباس    يهمان شكل 
  كند ممكن  ي م يي گدا اباني كه در كنار خ    يليدر عوض زن عل   . ا نباشد  كه همجنسگر  يني هم بب  يستينيلباس با حركات و رفتار فم     

 نشـسته در  ليـ  جوان علكي تواند همجنسگرا باشد كه  يقدر م   ژل زده همان   ي جوان خوش پوش با موها     كي.  باشد نياست لزب 
 رساند كـه    يا م  ر ي تفكر شما همان تصور    نيا. ستي برخورد كردن درست ن    ي ا شهيپس كل . لي چر لي معروف به و   ي چرخ يصندل

 دلـشان زده و دارن      ري ز ي كه خوش  كنندي م ي معرف "لننور و سوسو  " جوان خوش پوش بچه پولدار       ي را فقط تعداد   انيهمجنسگرا
 ييهمجنـسگرا .  مسئله در ماها پرداخته شـده     ني ا به تا دلت بخواد     ستي چ يي كه كآل همجنسگرا   نياما در مورد ا   . گنيشعر م ...ك

  . به ظاهر افراد ندارد ي و ربطي است درونياحساس
و خوبه كه حـداقل خـود مـا         .  است ي ا شهي هم آن تصور كل    نيا.  ها دوست دارند مثل پسرها رفتار كنند       ني گفته همه لزب   يك

 پـاك   ي آنهـا را از اذهـان اجتمـاع        مي كن ي خوب است كه سع    شداورانه،ي تصورات پ  نگونهي كردن ا  ي درون ي بجا ي جنس ي ها تياقل
  .ميكن

ـ     اي درون خود را سركوب      شي تواند فالن گرا   ي اما فرد م   ستي ن يعوض شدن  فرد   ي جنس شيگرا  كنـد و    يي اعتنـا  ي بـه آن ب
 ي از شـماره هـا  ياري دارد كه ما در بـس   يني مع ي روان ي روح راتي تĤث كار نيمسلمĤ ا . دي انتخاب نما  خواهدي كه خود م   ي جنس تيهو

  .ميماها به آن پرداخته ا
. ستيـ  بـودن مـا ن     ي دقتـ  ي بودن و ب   ي دال بر الابال   نيا.  شده غلط بوده   يره نوشته م   هر شما  ني ماها كه در پائ    ليمي ا آدرس

  .مي از چند شماره قبل كه دوستان تذكر دادند آن را اصالح كردي ولميمشكل همان وقت ما است كه اشاره كرد
ـ در آنجا از ا   . مي كرد ليمي ا شاني ا ي سئواالت را برا   يوقت.  انتخاب كرده بودند نه ما     شاني قهرمان را خود ا    ي ساق عكس  شاني

 ما ارسال كند كه عكـس چـاپ شـده در ماهـا را               ي چاپ در كنار مصاحبه برا     ي را هم به انتخاب خودش برا      ي كه عكس  ميخواست
ـ   يلي ندارد اما از كجا معلوم كه خي اشكالد،ي ادهي عكس را نپسندنيشما ا . ارسال كردند  هرحـال  ه  ها مخالف نظر شـما نباشـند؟ ب

  . استي فردهقي سلكي نيا
 ي با دلكده همكار   ي توانند به آن مراجعه وحت     يدوستان م .  دلكده هست  يمجله ادب ...  و ي و سعد  ي اشعار مولو  ي باره معرف  در
  .مي كني متي موفقي آروزتيبرا. كنند

  
  
  ماين...   نگار شماره قبللمي در باره فيمطلب ■
.  بكـشم  ي سرك راني مرده ا  ينمايد وسوسه ام كرد تا در بازار س        آتش بس نوشته بو    لمي از دوستانمان در مورد ف     يكي كه   ينقد

  . كرداطي احتشتري بدي بالمي نقد كردن فگونه ني كنم در مورد اي اما فكر مستمي نييآگرچه منتقد سنما
  با مسئله  انهي عام ي و نگاه  ي سطح يلمي با ف  مي كن ياحساس م ) فرد ترانسكشوال ( صحنه حضور دارا     ني نگاه نخست در اول    در

ـ  ي پوزخند م  ستي كم هم ن   اي كه شمارآنها در دن    يي ها لمي ف نيدر واقع همه ما در برخورد با چن       . ميرو هست ه  روب  و بـه فقـدان      مي زن
   گونه ني اهي كه همه عليتياما در وضع.  بودطور ني من هم هميبرا. مي خندي ممسئه و بلكه فقدان شعور كارگردان از يهمدل
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اگرچـه بـه     ( لمشي ترانس هـا را در فـ       ي كه كس  ني بهتر باشد به صرف ا     دي را از رو بسته اند شا      ريششم) سميهموسكشوال(ستنيز
ـ  نـشان دادن ا ي موجـود حتـ  طيرادر واقع در ش. ميمان بكاه  خشمزاني از م ،نشان داده است  ) ي ا هي حاش يعنوان موضوع   كـه  ني

  .ت اسيروزي پكي كنند ي خواهند زندگي مگري دي از مردم به گونه ايبخش
 ي ا هي موضوع حاشـ   كي مسئله به عنوان     نيبه نظر من كارگردان بر ا     .  مسئه ما است   ي همدل ختني مرحله بعد نحوه بر انگ     در

 بـه   ي بعد ي در صحنه ها   ي از همدل  ي نشانه ها  نيعالوه بر ا  .  توانست تمركز كند   ي است نم  يگري د زي كه موضوعش چ   يلميدر ف 
 ي متعـارف نگـاه نمـ   ري فرد غكي به دارا به چشم لمي زن فشهي كه هنر پباشدته  صحنه به خاطر داش    نيدر نخست .  خورد يچشم م 

  . داردي معموليكند و برخورد
 ي نمـ  ي دارد معرفـ   يشداورييـ  شهيگران هم ي كه نسبت به د    ي خود را  ي است كه توسط روانپزشك انسان     ي زن كس  شيهنر پ 

 اسـت كـه بـا دارا        ي شود تنهـا فـرد     ي م ي معرف گونه نيا كه از طرف روانپزشك      ي كس يعني لمي مرد ف  شي هنر پ  كهيدر حال . شود
 ي نـسبت بـه دارا دارا      گـر ي اسـت و او د     دهي مـرد بـه اتمـام رسـ        يمگر در اتمام داستان كه درمان روانپزشك بر رو        .  ندارد يهمدل

ـ در واقع نحـوه برخـورد ناشا      .  پرسد ي نظر او را م    ي با مهربان  لمي جمله ف  ني در آخر  يو حت . ستي ن يشداوريپ ـ ر ا  د ستي  از  لمين فـ  ي
  . زندي سر ملمي في منفتيشخص

 ي كنـد كـه همـان رفتـار درمـان          ي م تي را تقو  لمي ف ي از موضوع اصل   ي است اما بخش   هي اگرچه در حاش   لمي ترانس ف  تيشخص
و برخورد با فرد تـرانس      .  آنها باشند  ي شناس ييباي و ز  لي تابع م  گراني خواهند د  ي كه م  يماري ب ي ها تي شخص ، ها است  تيشخص

 ركانـه ي ز لمي ف ني را در ا   سمي جهت من طرز ارائه مسئله ترانسكشوال      نياز ا . است افراد   گونه ني ا ي از رفتار نا بجا    يهم شاهد  لميف
ـ  از د  كسرهي مسئله را    ي جامعه ا  ني انتظار داشت در چن    دينبا.  دانم ي م راني جامعه ا  ي ها تيو البته در چارچوب محدود      ترنـاس   دي

بـه  .  طنز همراه باشـد    يسم با چاشن  يشوالكسو هم ممكن است طرح مسئله هم      اي نقاط آزاد دن   ريا كه در س   نيضمن ا .  كنند انيها ب 
  . رفتار ها درمان شودگونه ني آن كه اديام
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  راني اخي زنان در تارييهمجنسگرا
   

  
ـ  ما بخصوص بعد از ورود اسالم به ا        راني زن در ا   تيجنس ◄  بـه   شتريـ  هـر چـه ب     راني

 شـناخته نـشده     تيرسـم ه   زن ب  تي شده و استقالل جنس    فيمرد تعر  تي از جنس  يعنوان تابع 
 همه بـا توجـه بـه        نيبا ا . ديهم كه خود دان   ) مردان و زنان   (ييدر كنار آن همجنسگرا   . است

 شي ب ني زن لزب  تي جنس عتĤي طب ،يي به همجنسگرا  نگاه زن، و    تي حاكم نسبت به جنس    دگاهيد
 نيسكوت در باره زنـان لـزب      .  مانده است  يه باق  در پستوها نگاه داشته و ناشناخت      نهاياز همه ا  

 ني در باره زنـان لـزب      ي تر بودن قانون مجازات اسالم     قي و به طبع آن رق     يني د يدر كتاب ها  
 شهيـ  هم سندگاني همه نو  نيبا ا .  نگاه كرد  هي زاو ني از هم  دينسبت به مردان همجنسگرا را با     

.  مانـد  ي آنها پنهان مـ    دي از د  يزيبه عنوان چشم و گوش باز جامعه عمل كرده اند و كمتر چ            
 مي مراجعه و فرهنگ قـد     اتي به ادب  دي با راني ا خي ها در تار   ني لزب يابي رد   ي برا لي دل نيبه هم 

  . مراجعه كرد
 است نوشته شده كه فعـاالن جنـبش         يمساله ا ) نيزنان لزب  ("يزنان سعتر " و   "يخواهر خواندگ " ما در باره رسم      اتيدر ادب 
ـ  شـود كـه ا     ي گفته م  "يخواهر خواندگ "در باره   .  به آنها بپردازند   شتري ب دي ها با  نيزب و بخصوص ا   انيهمجنسگرا  راوبـط كـآل     ني

 جواهر كالم نقـل     ي از عل  يرائي كت مودمح.  بوده ست  رفتهي بوده و فرهنگ عامه آن را پذ       مي زنان در دوران قد    ييهمان همجنسگرا 
 ي سال انجام م   لي از تحو  شي روز پ  كي بود كه    يم خواهر خواندگ   تهران، مراس  مي قد ي خانم ها  دي ع ياز تدارك ها  ":  كند كه  يم

 گذاشـتند كـه از سـال نـو     ي بودند در ماه حوت با هم قرار و مدار مـ        ي خوب قي دوست و رف   يلي دوتا خانم كه با هم خ      يعني. گرفت
 ي سفر كوتـاه هـم مـ   كي شد  ياگر ممكن م  .  كردند ي شش ماه با هم معاشرت م      بي دوتا خانم قر   نيا.  و آخرت باشند   اي دن واهرخ

ـ  آ ي شدند كه اخالق شان با هم جـور در مـ           ي آوردند و مطمئن م    ي سر در م   گريبعد كه خوب از اخالق همد     . كردند  ي قـرار مـ    دي
   ". بخوانند و خواهر خوانده شونديخواهر غهيگذاشتند كه در روز آخر سال كهنه با هم ص

 ي البته دخترها":  دهدي ادامه ميرائي كتم،ي مردان در باال نوشت    تيس زنان به جن   تيبا توجه به آنچه در مورد تابع كردن جنس        
امـا  . رنـد ي دانند كه زنانشان خواهر خوانده بگ      ي وقت ها شوهرها اجازه نم     ي و بعض  رنديشوهر نكرده حق نداشتند خواهر خوانده بگ      

 رفتنـد و  ي م يواهر خوانده به امامزاده ا     شد دوتا خ   ي م لي كه سال تحو   نيهم.  گرفتند ي خواهر خوانده م   ي باز پنهان  لهي ح يزن ها 
 آمد و آنهـا  ي كار زنان خود خوششان نمنياگر شوهران از ا.  خوردند كه تا زنده اند از هم دست برندارند        يدر حرم امامزاده قسم م    

 يخـود دسـت نمـ     كردند و از خـواهر خوانـده         ي خودشان را اداره م    ي زندگ ي و بند انداز   ي زنان با سوزن زن    ني ا نند دا يرا طالق م  
  ".دنديكش

 يزي چه چ  غهي كه در مراسم ص    نيا.  شده است  ي خوانده م  ري غد دي در روز ع   ي خواهر خواندگ  غهي ها نقل كرده اند كه ص      يبعض
ـ : دي بگويكي:  شكل بودهني خواندن به ا غهي ص اي اما گو  ستي معلوم ن  قĤي شده دق  يگفته م  ـ  بگويگـر ي و دريـ  گبـر ي خيبحق عل  دي

 كرده اند كه نواع و اقـسام مختلـف داشـته      ي م هي هم به هم هد    ي دو خواهر خوانده دستمال    اي گو ".ريآور و بپذ   مطلب ما را بر    ايخدا
 يدر نظم فارسـ ) 2996 كلسنيچاپ ن ("يطالب زن گردد آن زن سعتر / ي نريچون نهد در زن خدا خو   ":  آمده يدر مثنو . است

 "زنان طبق زن  " ني زنان لزب  ي برا گرياصطالحات د . رفته است  باك و شوخ و سركش به كار         ي معشوق ب  ي به معنا  يكلمه سعتر 
  . و مساحقه است) يطبق زن(
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ـ  پرداختـه و آن را واجـب تعز        زيـ  به حد مجـازات مـساحقه زنـان ن         "سلوك الملوك " در   يخنج  كـه در    يزنـان .  دانـد  ي مـ  زي
 بـا همـه آنهـا را نداشـت و           يمعاشرت جنس  كه شاه داشت باز امكان       ي كردند، با همه قدرت جنس     ي م ي شاهان زندگ  يحرمسراها

درسـت  .  آوردنـد ي مـ ي سكس با هـم رو  اي به استمنا و     اي زنان   ني از ا  ياريبس
 ي ا وهي ش ني شده اما به هرحال چن     ي كار م  ني مبود مرد باعث ا    اياست كه نبود    

 زنان جامعه آن زمان وجود داشته و زنان حرمـسرا           ني در ب  ي جنس يارضا يبرا
  .ند شناخته ايآن را م

 كه زنـان در     ي را به عنوان آلت    "ي كاش ريالك" ي زاكان "فاتيرساله تعر "در  
 كه هـم از چـرم و        يآلت. ( شده است  في كردند، تعر  يحرمسرا آن را استعمال م    

 نـوع مرغـوب آن در       ايگو) يكاش( ساخته اند و بنا به اسم آن         ي م يهم از كاش  
 "رنـگ يك"،  "مچاچنـگ " آلت بكار برده شده است از جملـه          ني ا ي هم برا  يگرياما اصطالحات د  .)  شده است  يكاشان ساخته م  

برهـان  ".  به آن اشاره رفته است     "برهان قاطع " و هم در     "صحاح الفرس " كه هم در     "نهيچرم"و  )  آلت مردانه است   هيآنچه شب (
ـ انجـا در تعر  و هم". مجامعـت كنـد    گـر ي بنـدد و بـا زن د       نـه ي كه چرم  ندي را گو  يزن": دي گو ي م يف زن سعتر  ي در تعر  "قاطع  في

بربـسته كـه    /  ساخته از چرم ذكـر       ي زنك دميد" ". دوخته اند  ي آلت تناسل  Ĥتي است كه به صورت و ه      يچرم" آمده كه    "نهيچرم"
  ) 233.  ص1343 ران ته،ي چاب اتابك،ي زاكاندي عباتيكل (" كند چون نر خريگادن

 مطلـق نـسبت داده انـد امـا از صـحت آن              يا به خالق   سروده شده ر   ني دو زن لزب   ي كه در مورد نرد عشق باز      ري ز يبايشعر ز 
  :مي ندارياطالع

  دندي سبزه ها خوابانيدو دخت م
  دندي هم بوسي نهياز چشم و لب و س

  نازان نازان جامه ز هم بركندند 
  .دنديچي به هم پاسيچون نسترن و 

  
  
  . رسال كرده بود امان ي باره را براني از جزوات در ايسر كي اف ي دي كه پيبا تشكر از دوست ■
ـ  چـاپ ام   " اسـالم  ي عموم ي حقوق جزا  " اضي ف ي كتاب دكتر عل   در ■ ـ  كب ري  در بـاره انـواع مجـازات        1365 سـال    ري

  . نوشته شده استي مطالبي و چه گني چه لزبانيهمجنسگرا
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  يي واژه همجنسگرايشناخت مفهوم
Conceptual cognition of Homosexual term  

  
  ا روانپزشك.  بدكتر ■

Dr.B.A Psychiatrist   
  
  .زي عزي هاGay كنم باالخص ي ممي تقديراني ااني مقاله را به تمام همجنسگرانيا ◄
 از لحـاظ    يي همجنسگرا واژه كـنم؛ يتان را جلب م     توجه ري به دو عنوان ز    زي از هر چ   قبل

  : استري دو بند زري و تفسفي شامل تعرحي و صحيعلم
 Same( از جنس موافق ي زندگكيشر انتخاب :)Main Point (يبعد اول و اصل  )1
Sex ( ــو ــم كي ــصانه و از ص ــشق خال ــراد    مي ع ــه اف ــه مثاب ــنس ب ــه همج ــسبت ب ــب ن  قل

Heterosexual.  
 از همجــنس ي جنــسكي شــرانتخــاب: )Accessory Point (يبعــد دوم و فرعــ  )2

)Same Sex(زيـ  ني ِ وي جنـس كيشـر  كنـد، ي را از همجـنس خـود انتخـاب م   خـود  ي زنـدگ كيشر كه ي؛ كه به طبع فرد 
  .ازهمجنس خود خواهد بود

  
  :مقدمه
ـ قا) Differentia (ضي تبعـ  چي بدون هـ   ستي با يم) Homosexuality ،ييهمجنسگرا( كلمه   ني ا مي تفه در  شـدن،   لي

  .؛ قضاوت كرد)Heterosexual(همجنس ري غاي انسان از همجنس كي ي زندگكي ِ انتخاب شرانيم
ـ خصا ي تمام مي تا بتوان  مي عشق را بدان   حي و صح  ي واقع ي معن ستي با ي انسان م  كي به عنوان    حال  كـه   )Properties( يصي

 Homosexual(عـشق بـه همجـنس    ) Properties( صيوجود دارد را با خصا) Real Love (ي عشق سالم و واقعكيدر 
Love (ر است و از هر گونه       وهنجا ي و واقع  ي عشق درون  كي كه عشق به همجنس      ميابي ي م ي بررس ي و در انتها   م؛ي كن سهيمقا
  . باشدي را دارا ميعي عشق سالم و طبكي ياكتورها في باشد و تمامي مبرا ميناهنجار
ـ  )Life Style (يروش زنـدگ روشن كننده ) Homosexualism (يي همجنسگراواژه و متاسـفانه  .  انـسان اسـت  كي

ـ به همجنس خود دارند وا) Sexual Desire (ي جنسلي مفقط )Homosexual( افراد همجنسگرا كنند ي ها فكر ميبعض  ني
 حاضر بـشود بـا او همبـستر         ي بدون عالقه به كس    ي امكان دارد كه انسان    مگر ! است ي و درون  ي قلب عشق  فاقد هرگونه  يهمبستر
  : مهماري بساري نكته بسكي تذكر.  شودني محال است كه چنعقال شود؟

ـ  يا است و هدف زندگه  انساني جنسي از رفتارها يكيفقط  ) Intercourse (يهمبستر  ي نمـ ي ركـن زنـدگ  ني مهمتـر اي
ـ  بـر ا   يباشد، متاسـفانه عـده ا       يمخـصوصا درزنـدگ   ! ( اسـت  ي هـدف زنـدگ    نيتري و اصـل   ني مهمتـر  ي باورنـد كـه همبـستر      ني

 ي همبــستررا  ازدواجنيــ بــه نظــر شــما علــت ام،يعلــت ازدواجــشان را بپرســ) Couple (ي مــا از زوجــاگــر )انيهمجنــسگرا
)Intercourse (نديگو ي مي نشدنفي توصيعشق كه نه، علت و هدف ازدواجشان را لماسم ند؟يگو يم.  

34  



  

  

  21شماره 
 1385شهريور ماه 

ـ  است و افكار ما نبا     شدهروشن  ) Intercourse (يهمبستر) Concept( مفهوم   ي تا اندازه ا   كنم ي فكر م  حال  شهيـ  هم دي
ج را در بر ندارد بلكه فقط گوشـه          زو كي يازهايتمام ن ) يهمبستر( مورد   نياباشد، چرا كه    ) Intercourse (يمعطوف همبستر 

  .ي است، نه هدف زندگي از زندگيا
 بوده كه فقـط  يبه حال عاشق  تااي آدي ني است كه به بني ادي كنقي مورد تحقني در ادي توان ي شما م  ي كه حت  ي عنوان مثال  به

ـ  ايعاشـق  عـشق و  چيلما كه تا به حال در ه    س به معشوقش عشق بورزد و محبت كند؟ م        ي جنس ليبه خاطرمسا   مـوارد نبـوده   ني
  .  عشق نرمال را ندارندي از فاكتورهاكي چي كه همارگونهيب ياست مگر در عشق ها

 عشق به همجنس بـا      ي كردن فاكتورها  سهي آنجا كه در هنگام مقا     از ؟ستي گونه ن  ماريعشق ب  چرا عشق به همجنس،      اما
   .باشدي منرمال بودن عشق به همجنس ِ بر  دالني و ام،يني بي آنها نمني در بي تفاوتچيه رهمجنسيعشق به غ

  
  ):LOVE( مورد عشق در

ايـن عالقـه   ) يزيـ  از فالسفه گفتند به چي بعضاي (ي به كسقي مداوم و عملي عبارت است از تما ي قلب دي عالقه شد  اي عشق
 بتوانـد بـه آن      يرد كند، بدون آن كه ف     يعمل م ) Unconscious (ناخوداگاه برخاسته از عمق و درون انسان است و به صورت         

  . آن مشخص نشده استسميمكان ي تا كنون از نظر علمي است كه از لحاظ علميبي عجيرويدر واقع ن. شود) Master( رهيچ
ـ  لي و تـشك شـود ) Couple( جفـت  گـر ي نفر دكي با ستي باي ناقص است و ميي آنجا كه انسان به تنها   از  زوج واحـد  كي

)Unit (دوست كمال يسان موجود از آنجا كه انزيرا بدهند و ن) To Attain Perfection (ي و دوست دارد بـه كـس  باشد يم 
خود اسـت و  ) Partner( به دنبال جفت ي به نوع ي برداشت را كرد كه هر كس      ني توان ا  ي پس م  ندي بب محبت محبت كند و از او    

 در مورد فلسفه    يقي سخنان عم  البته .د است  كننده خو  لي دنبال تكم  به هي قلب، هر روز و هر ساعت و هر ثان         مي او را از صم    وستهيپ
 مي را اثبات كنم، اگـر بخـواه       ييكلمه همجنسگرا ) Concept( تا مفهوم    دارم ي مقاله سع  ني در ا  يعشق و ازدواج مطرح است ول     

ـ  تـوان در ا ي از هزاران كتاب قطور مـ شي بميسي را بنوي مطلبعشق در مورد ) View Points (گـر يد ي مـورد از جنبـه هـا   ني
  .مي كنري و تفسميسيبنو

 مختلـف  يخود اسـت لـذا تـا كنـون داشـمندان عرصـه هـا           ) Partner ( كه انسان مدام به دنبال جفت      ني با توجه به ا    حال
 Sciences(و فلـسفه  ) Psychiatrique (يو روانپزشك) Psychoanalytique( يو روانكاو) Psychologie (يروانشناس

de la philosophie ( ــذهب ــ و)Rélégion(و مـ ــوم في حتـ ــوژيزي علـ ــيو ب) de Physiologie( يولـ  يميوشـ
)Biochemistrie ( كيو ژنت) Génétique( و . كننـد  ي م ي انسان به جفت را بررس     ازي ن يعني مورد   ني در ا  ي به مطالعه علم   زين 

ق سالم و نرمال     عش ي برا ييارهاي مع ح،ي و صح  قي قابل اثبات و دق    جي دانشمندان و حصول نتا    ني ا قاتيبا توجه به مطالعات و تحق     
  . پردازميم  و به اصل موضوعباشد ي و فاكتورها نمارهاي معني اري و تفسي معرفي براي مجالنجاي ادر .عنوان كرده اند

ـ     مي كن فيتعر) Hétérosexual (همجنسگرا ريغ  پسر كي ي عشق سالم و نرمال را برا      ي اگر فاكتورها  حال  ي وبه طـور كل
 اني م ي تفاوت چي كه ه  ميابي ي عشق به همجنس، در م     ي فاكتورها سهي مقا با ؛)Hétérosexual (رهمجنسگراي انسان غ  كي يبرا

 بـه   اي جفت، كه    جنس نشي باشد مگر در گز    ي نم Hétérosexual و   Homosexual يعني دو مورد    ني ا عشقاصول و اساس    
  . باشدي مرهمجنسگراي به صورت غايصورت همجمسگرا 

 و درك عـشق در      مي از تفهـ   بعـد   مقولـه  ني پردازم، چراكه ا   ينم) Bisexual(سگرا   دوجن يها  انسان ري مقاله به تفس   ني ا در
) Bisexual( دوجنـسگرا    يها  انسان زاني در مورد عز   گري د ي ا مقاله  و قابل درك واقع شود؛ در      دي تواند مف  يافراد همجنسگرا م  
  .بحث خواهم كرد

35  



  

  

  21شماره 
 1385شهريور ماه 

ـ  شيگـرا [  )Orientation or Preference Sexual( جفت  جنسِِنشي گزيعني مورد ني احال  ] ي جنـس تييـ  ارجحاي
 ي جنـس ليـ  مبا ي جنستيي ارجحاي شييا گرا) Orientation or Preference Sexual( كه ديي بفرماتوجه .ميكن يبحث م

)Desire Sexual (پردازمي به آن مگري ديكامال متفاوت است و در بحث .  
ـ  تواند همجنسگرا باشد يم) Orientation Sexual( اش ي جنسشي انسان بسته به گراكي  و چـون  رهمجنـسگرا؛ يغ اي

 شـود  ي كـه مـ  ي كنون مشخص نشده است، تنها راهتا  در انسان)Orientation Sexual (ي جنسشي گراسميعلت و مكان
 و آن را بـا      مي عـشق بـه همجـنس توجـه كنـ          ي است كه به فاكتورها    ني ا رنرمال،يغ اي نرمال است    ييمشخص نمود همجنسگرا  

 عـشق بـه     بـا   عـشق بـه همجـنس      انيـ  در م  ي تفاوت چي كه ه  ميابي ي آنگاه در م   م؛ي كن سهي مقا رهمجنسي عشق به غ   يهافاكتور
  . وجود نداردرهمجنسيغ

ـ   عشق كـه  ميفهم يم) Sexual Behavior (ي جنسي رفتارهاي فاكتورهاسهي با مقاطور ني همو  چي بـه همجـنس ه
  . باشدي و نرمال مسالم يال عشق نرمال ندارد و كامي جنسي با عشق و رفتارهايتناقض
  

  ) Sexual Relationship(  ييا روابط جنس) Intercourse (ي مورد همبستردر
 اري بـس  ي ها هي باره از زمان افالطون و ارسطو و بقراط تا كنون نظر           ني ا در

 SEX سـكس    انـه ي به زبان عام   اي) Intercourse (يهمبستر  درمورد ياديز
 ي بزرگـ  يقـات ي و تحق  ي مراكز مطالعات  اي سراسر دن   اكنون در  هم . شده است  هيارا

 انسان هستند و هـر سـاله در رشـته           ي جنس يرفتارها يمشغول مطالعه و بررس   
 لي متخــصص فــارغ التحــصصــدها )Sexologie-Sexology( يتخصــص

 با آشنا شدن بـا      حال .شوند يها م   انسان يي و راهنما  قي و مشغول تحق   شونديم
 از  ي ا دهي چك ري ز در . برد ي پ ،ي روابط جنس  تيم توان به اه   ي م ي رشته علم  نيا

  .ميكن ي ميبررس) Intercourse (ي مهم را در مورد همبسترجينتا
ـ  مثـل ا   ميرا از عشق جدا كن    ) يروابط جنس  (ي همبستر مي ما بخواه  اگر  ني

 دهـد   ي مثال نشان مـ    نيا! مي جدا كن  ني زم ي ها را از رو    كوه مياست كه بخواه  
 اسـت؛   ي حال ضـرور   ني و در ع   يعي بد زي چ كي در عشق،    يكه وجود همبستر  

 بـرآورده   ازين ني است و اگر ا    ي و درون  يزي غر ي در انسان امر   يازجنسيچرا كه ن  
  بـه غـذا و آب و       ازيـ  افتد؛ همانند آن كه ن     ي انسان به خطر م    اتينشود، آنگاه ح  

 ي افتـد و ادامـه زتـدگ       يبه مخاطره مـ     انسان اتيلما ح س حذف شود م   ها ني از ا  كي و اگر هر   ي است انكار نشدن   يامر...  و محبت
  . گردديعمال ناممكن م

 آنگـاه باعـث     م،ي جدا كنـ   ني ها را از زم    كوه ي توان فرض كرد كه اگر به صورت       ي م ن،ي مورد مثال باال دررابطه با كوه و زم        در
، كوه ها   )Geologie (ي شناس ني دانشمندان رشته زم   قاتيطبق تحق  (مي شو يم ني شدن زم  ي متالش جهيسست تر شدن و در نت     

را ) يروابط جنـس   (ي اگر همبستر  حال .)كنندي م يري آن جلوگ  ي و فروپاش  ي و از متالش   شوندي به هم م   ني قطعات زم  اتصال موجب
ـ وقـت متوجـه ا   آن) رهمجنسگراي خواه همجنسگرا و خواه غ     فرد؛ ي جنس شيبدون توجه به گرا    (مياز عشق جدا كن     ي مهـم مـ  ني

  . خواهد بودرنرمالي ناقص و غي عشق،ي همبستربدون  كه عشقميشو
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ـ  اسـت و ا    شده ي معرف يعي نرمال و طب   ي امر ي و مذهب  نيدر هر د  ) يروابط جنس  (ي همبستر ي طرف از  رسـاند كـه   ي را مـ   ني
 يعـ ي نرمـال و طب    رهمجنس،يـ  عشق به همجنس مانند عشق به غ       ميدي چون فهم  ي طرف از . از هرگونه گناه و انحراف است      يعار

 ،يعـ ي عـشق نرمـال و طب      هر  است لذا در   يعي نرمال و طب   ي را گرفت كه چون عشق به همجنس، عشق        جهي نت ني توان ا  يماست،  
در ) يروابـط جنـس    (يهمبـستر : جـه ي اسـت در نت    يعـ ي نرمال و طب   زي ن ي همبستر نيوجود دارد وا  ) يروابط جنس  (يهمبستر

  . استيعي كامال نرمال و طبانيهمجنسگرا
  . نرمال استعشق به همجنس ) 1
  . نرمال است با همجنس ي همبستر)2
  . نرمال استييهمجنسگرا جهيدر نت

  :شود ي مري به صورت زم،ي كناني را بي عشق و همبسترني رابطه بمي بخواهاگر :خالصه
   رنرمالي غي رابطه ا يعشق بدون همبستر) 1 
  رنرمالي غي رابطه ا بدون عشق يهمبستر) 2 
  .به هم متصل اند) Chain (ري زنجكي مثل يعشق و همبستر جهيدر نت

 ليـ و م ) رهمجنـسگرا ي فرد؛ خواه همجنـسگرا و خـواه غ        ي جنس شيبدون توجه به گرا   ( باشد   ي عاشق كس  ي كس اگر: حيتوض
 بـا  ي باشد و برعكس؛ اگر كسي عشق نرمال نم   ني آنگاه ا  د،ينما )Intercourse (يهمبستر) Lover(نداشته باشد با معشوقش     

 باشـد، بـاز     نداشته  اش ي جنس كي نسبت به شر   ي مهر و عالقه و عشق     چي كه ه  ي در حال  دينما) Intercourse( ي همبستر يفرد
  .  باشدي رابطه سالم نمنيهم ا

 باشد، و قبول كردن     يم) Couple( زوج   كي نيب  روابط وعشق نرمال   ي دو فاكتور از فاكتورها    يعشق و همبستر   جهيدر نت 
  .مي ارفتهي نپذزي را نيگري دمي را قبول نكنيكيت؛ و برعكس، اگر  اسيگري قبول دي فاكتورها به معنني از ايكي

ـ  ا انيـ  كنم، بلكه هـدف از ب      بحث ي عشق و همبستر   يهاي ندارم در مورد هنجارها و ناهنجار      ي سع نجاي شود كه در ا    توجه  ني
  . را اثبات كنمانهيرا نرمال بودن روابط همجنسگ،ي و اصولي طور منطقبه  اصول و مفهوم عشق نرمال بود تايادآوريموارد، 

 بـه   مي توان ي از دو بعد م    ما .ييهمجنسگرا نرمال بودن    ي به اثبات علم   مي پرداز يم) Basic (هي موارد پا  ني ا اني پس از ب   حال
  :مي نگاه كنييهمجنسگرا

   ي و روانشناختي پزشكاي يبعد علم  )1
)Scientific View or Medical and Psychological View(  
   انهي و عاميلمرعيبعد غ  )2
)Non-Scientific or Public View(  

 كـه اگـر مـا از بعـد اول بـه             چـرا  كننـد؛  ي م ي ا هودهي هستند، كار ب   اني كه به دنبال اثبات منحرف بودن همجنسگرا       يكسان
داسـت  اعـم از سـازمان به  ) International (ي المللني بي رسمو ي مراجع علمي كه تمامميابي ي در م  مي نگاه كن  ييهمجنسگرا

ـ   ي و آمار  يصيو كتابچه تشخ  ) APA (كاي روانپزشكان آمر  انجمن و) WHO (يجهان كتـاب مرجـع    ) [DSM (ي اختالالت روان
 دانـشمندان علـوم مختلـف از جملـه          اني و تبادل نظر م    قيها مطالعه وتحق   ؛ پس از سال   ]روانپزشكان و روانشناسان ِ سراسرجهان    

   به ها  روانپزشكان، روانكاوان و روانشناسها، ستي شناسان، سكسولوژخيسان، تار اجتماع شنا  و مذهب،نيدانشمندان فلسفه، د
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ـ  اخي به تار1352 (1973 در سال تي و در نها  دندي رس ي واحد جهينت  ي را امـر يي همجنـسگرا كـا، يانجمـن روانپزشـكان آمر  ) راني
ـ  ا خي به تار  1359 (1980 يعني سال   7 پس از    تي كرد و در نها    ينرمال معرف  ـ    ستيـ  را از ل   ييهمجنـسگرا ) نراي  ي اخـتالالت روان

 يي دستور حذف همجنسگرا   كاي ها گفتند پارلمان آمر    ي خالل بعض  ني ا در . نمود ي را كامال نرمال معرف    يي و همجنسگرا  كرد حذف
ـ ا  همجنـسگرا بـود،  ي تعـداد كاي صادر كرده است و چون در پارلمان آمر     ،ي اختالالت روان  ستيرا از ل   جمـن   درخواسـت را از ان ني

ـ    ستي را از ل   ييهمجنسگرا) WHO (ي بعد سازمان بهداشت جهان    يمدت . كرده است  كايروانپزشكان آمر   حـذف  ي اخـتالالت روان
  : چاپ كرد)  پزشكان جهان استي المللنيكه از مراجع ب  هايماري بي و دسته بنديمرجع آمار( ICD–10 كرد و در

 "Sexual Orientation alone is not to be regarded as a disorder." به يي به تنهاي جنسشيگرا": ترجمه 
  ". شوديعنوان اختالل شناخته نم

 انجمن روانپزشـكان    گفتند ي م كه آن دسته    ،يي بر نرمال بودن همجنسگرا    يمبن )WHO (ي اعالم سازمان بهداشت جهان    با
 مراجـع   حـال  . بزننـد  ي نتوانستند حرف  گريده؛ د  حذف كر  ي اختالالت روان  ستي را از ل   يي همجنسگرا كاي به زور ِ پارلمان آمر     كايآمر
حقوق برابـر دارنـد و      ) Hétérosexuals( انيرهمجنسگرايبا غ ) Homosexuals (اني همه معتقدتد كه همجنسگرا    يجهان
 مقالـه  يانتهـا   ذكرشده دريها  به رفرانسدي تواني از گفتار بنده مناني حصول اطميبرا . ندارندي برتريگري كدام به د چيه

   .دييعه بنمامراج
ـ  يمـار ي نتنهـا ب  ييهمجنـسگرا  كـه    مي متوجه شد  م،ي نگاه كرد  ييبه همجنسگرا ) ي و علم  يبعد پزشك ( كه از بعد اول      حال  اي
  . ميدي را فهمييعمده نرمال بودن همجنسگرا) يارهايمع (ي ار فاكتورهايكي نجاي تا اپس . كامال نرمال استست،يانحراف ن
) يروابـط جنـس    (ي ففـط بـه دنبـال همبـستر        اني باورند كه همجنسگرا   ني بر ا  يبعض :انهيعام و   يرعلمي غ اي بعد دوم    يبررس
 كـه   مي اثبـات بكنـ    ميتوانست مي نسبت به هم ندارند، همانطوركه قبال در مقدمه بحث كرد          ي مهر و عشق و عالقه ا      چيه هستند و 
 عي وس قاتي ها و تحق   ي در بررس  ياز طرف . د باش ي عشق م  همراه  است و  يعي طب اني همجنسگرا انيدر م ) يروابط جنس  (يهمبستر
  . اندكرده ي را نرمال معرفيي گزارش شده، همجنسگراDSM و WHO انجام گرفته و توسط جهان دانشمندان يكه از سو
 ي زنـدگ  كيو شـر  ) Partner(  را در مورد جفت    يي آل ها  دهي و همه جا به دنبال جفت خود است و ا          شهي همجنسگرا هم  فرد

ـ  و همه جا به دنبال جفت خود اسـت و ا           شهيهم) Hétérosexual( رهمجنسگراي فرد غ  كي، همانطور كه    خود در ذهن دارد     دهي
 و تنهـا وجـه   ستنديـ  اسـاس و اصـول متفـاوت ن   پـس  . خود در ذهن دارد    ي زندگ كيو شر ) Partner( را در مورد جفت      ييآل ها 
  .دمه ذكر شدطور كه در مق  باشد؛ همانيم) Orientation Sexual (ي جنسشيزگرايتما

  .مي نماي ممي تقدحضورسبزتان  رايي بحث ها،ييهمجنسگرا) Etiologie (ي در مورد علت شناسگري دي مقاله ادر
  
  :)Summarie et Abstract( و خالصه ي بندجمع

انتخـاب   )Same Sex( خـود  همجـنس خود را از ) ي جنسكيو بطبع شر (ي زندگكيشر است كه ي همجنسگرا كسفرد
بـه جـنس مخـالف نـدارد،     ) عـشق  (ي عالقه قلبـ چي سرشت و تمام وجود و ه    از قلب و    مي هوس، بلكه از صم    يز رو  كند؛ نه ا   يم

 تاي و نها  ي زندگ كي از انتخاب شر   هدف .به همجنس خود ندارد   ) عشق (ي عالقه قلب  چي ه Hétérosexual فرد   كي كههمانطور  
  . اش باشدي زندگكي در كنار شرشهي ها و غم و همي در شاد و همه وقت وجا  به كمال و آرامش است تا درهمهدنيازدواج، رس

 مي شـو  ي آنگاه متوجه مـ    ميني بب را تياگر واقع .  شده است  هي و ازدواج توص   ي زندگ كي و مذهب ها به انتخاب شر      ني همه د  در
نهـا عامـل بـه     نشده است و ت    يزي ر هيپا) يروابط جنس  (ي فقط به خاطر همبستر    ي سالم و نرمال   ي عشق و عاشق   چيكه تا كنون ه   

  ).عشق (يلبـق ديدـشالقه ـع نبوده جز، يزي و سالم و نرمال، چدي و جاوداريپا وجود آورنده روابط
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 ازبـاطن و عمـق وجـود        عشق و   گري د زي فقط از جانب عشق است نه چ       ي زندگ كي است كه انتخاب شر    ني جمله ا  ني ا ريتفس
  .ي جنسلي مي نه از روزدي خيانسان برم

 يعنـ ي مـان    يعي حق طب  ي روز مي بتوان كنم ي م آرزو . كنم ري را به وضوح تفس    ييتوانسته باشم مفهوم همجنسگرا    كه   دوارميام
  . شاد و سالمت باشنديراني ااني همه همجنسگرادوارميام. ميري بگجشن راني را در ايي همجنسگرايآزاد

   
  .زمانيتزاز پرچم عزه روز اديبه ام

  

  
    

   تهران-  آگوست 6، ا روانپزشك. دكتر ب
  :دي با من در ارتباط باشري با آدرس زدي تواني مي در صورت هرگونه سوالزي عزدوست

Clinique_Sexologie@hotmail.com   
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  انگار، 
   است دهيوقت آن رس

   خود خواسته مارا،زييپا..... ييكه،جدا
  ......اني پاي شود، بييلداي
  ...بر شوند يري مضطرب و مشكوك، تفسي هاهي آو

  ...... نا نوشته اندوهمتن
 ...  
  .....  مبهم،ي باز خوان سروددر
   ست،ي واضحريتعب
 »نام تو«.... 

  آرا ■
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  اوستا ■

   دمشيد
   ناله ها، در پس صد انتظار در
   دل سكوتكي پس در

  در سرانجام وجود،     
   ي بوسه اكي ي پدر

   ام آتش فكند نهي عشق در سجوش
   و صبور،باي او را بس شكدميد    
  از غم مردم كور     
   و لبخند بود جوابم دي را شنميدردها  
  . از جان و استخوانمدمي ها شناديفر  
   دمي دشي چشم هادر

   ظلم و مظلوم اديفر  
  اما در دل من     
  .... عشق و معشوقاديفر      
   ثمر بودي ها باديفر
  . دل بستنم غلط بوداي گو
   در ته جان اما
   انسان ي انتهادر

   گذاشت ييآنجا كه عشق پا بر دانا    
  آنجا كه غم پا در خانه دل نهاد،     
   ،يادي از او دارم
    : و تنهاتنها
 وا داغ در آغوش يبوسه ا  
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  احساس

 آرمن ■

   لرزان تو اگرهاي انگشت
   شود بركلمات جاري

    مي كند قلب مرا كه مي تپداحساس
   تيرگي حروف در
  در خطوط  ، نقطه هادر

   كه عالمت پرسشي؟ است آنجا
  . حيرت من استطوفان
  ه ها واژ كه تكه تكه آنجا
   فاصله ها گم مي شود در

   اختيار من است دستان
   بي اختيار كه

   فاصله را تقدير
   كوتاه مي كند بيهوده
   كه در انتها ي شعرم آنجا
   اتمام را فراموش ميكنم نقطه
   در آرزوي بهاري تازه يعني
   ديگري را شروع

   آغاز مي كنم 

  )لزبين (ماني■
egelofbluesky@yahoo.com  

  
  روز آن  بودباران
   قلبم متولد شد كودك

   من و
   آن بيشه سياه بيمارگونه ذهنم در
  دنبال ه  اين دورترين هايم بدر

  از آنسوي باور ز جنس تو، يكي ا
   پاكي همين باران از
   نئشگي بوي علف خيس شده از

   اتيافتم
  توان يافت  خداي من اين چنيني هم مي

   سان خيالي بود هميشه در دورترين ها چه
   آتشين عشقي
  چنين پر شتاب   نبود حضورش اينباورم
   حتي خيال نيز نمي توان ناميدش دانم مي
  ين ها بود و با سرخ تراما

   سيبي ارمغانم داد 
   تويي كه سبزترين كلمات نشنيده ام بودي اي
   را نيازي بود ساليانمن

   ودر اين كوچه هاي ترديد 
   سيراب از زمانه ام كردي 

 و بگذر از اين همهمه نبايدهاي ابلهان خفتـه          بگذار
  در تاريخ واكنون

   غرق در اوج لذت اكنون چنانيم
   نازنينم بمانيم

  ر ياس و نرگس  عطدشمنان
  مان به آينده اي هولناك اند  نگاه لرزاندرحسرت

   اين من و اين تو و
   در صدفغلتان

   رها از درياي قانون هستي 
   آزادترينيم
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   بايد زيست؟چگونه

  آرمن ■
   من سخن بگو با
   من نگاه كن در

   بنگر
   گردش خون مدار
   فواصل اين زندگي در

   است بي آشنا رنگي
  و آسمان   درياديگر

  آينه سادگي هم نيستند 
   نگاه عاشقان حتي

  در دوده اي غليظ 
  بي شوق 

  بي حرارت وبي عشق مانده است 
  ست؟ي بايد زچگونه

   هاي خويش  نسل نابكار گرفتار در انديشهبا
   كه شانه هايشان اينان

  در زير تالطم مواج زندگي 
  نابود گشته است 

   كه اوج فرياد اينان

   شاخه هاي خشكيده زمستان چون
  بي ريشه مانده است بي صالبت و،  روحبي

   كه هر غروب در خويشتن خويش اينان
  شان از فرط آز  فرو مي روند كه بازوانچنان

  دپيش مي رو،  موج حقارتتا
  من تنگ حوصله ام  ،من تنگ حوصله ام،  من نگاه كندر
  از اين همه انبوه شوم ،  اين همه شعراز

   اختالط زيستن آيا اين
   گز توان بودن تو را تحليل كرده است؟هر

   زمين با هر قدم وقتي
   گاه حس بودنم را بر بودنش رقم مي زنم هر

  در كام خويش فرو مي كشد مرا 
  وسعت تنهاي من آشناست با ،  تمام خاكديگر

  ! زندگيآموزگار
   من سخن بگو با

  چگونه بايد بود؟ 
  چگونه بايد زيست؟ 

  )مرداد14(
  
آرا ■

  ي در جام باقتلخي
  گاري مانده تند سته
   خاموش بودا،سيتند
  .  اروي به دي قاب خالكي

   در خود شكستهنهييآ
  آغوش پنجره بسته

  ي ز ماهي حوض خالكي
   بسته، خزه....در انتظار

   ز شب بوي خالگلدان

   روحي خانه سرد و بكي
   شكسته،ي صندلكي

   از عشق ممنوعيريتصو
   حسرت مانده بر دلكي

   بوسه بر لبكيتكرار 
   خاموشاديتكرار فر

   كابوس هرشبريتصو
  ي در جام، باقيتلخ

  .يعجب سرانجام............. ي وايا
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  ي گرامادتي

  پويا ■
  

 همجنسگرا  "انگ" سال   ي س اي دن نين كه در ا    -ا رض مي به پسر دائ   ميتقد
ـ   گـر ياو د  . باورش نكـرد   ي هرگز كس  و  بود شيشانيبودن بر پ    مـا   ني در ب

ـ  ادشي.  تصادف كشته شد   كي و در    ست،ين   . و روانـش شـاد بـاد       ي گرام
  

   دمي كه شنامشب
  ي و رفتي فرشته وار پر گشودتو
  سمي از تو بنوخواهميم
  ي بودزمي كه عزيي تواز
  يد بوارمي
  ي من بوداز

  امشب
   چشمانمي آسالي باران سبا
   دل شكسته امبا
   لرزانميها  با دستو

   كهسمينو ي متيبرا
   امي تو شاكاز

  ؟ي زودني به اچرا
   االن؟چرا
  ؟ي تنها رفتچرا
  ي پروانه وار رفتچه
  دندي را فرشته ها طلبتو
  ي كه رفتي خوب بودتو

  ي خوب بودآنقدر
  سمي چه بنودانم ي نمكه
  يم همانند من بود هتو

  ي جنس من بوداز
  دانم ي خوب مگري را دني امن
  ي همجنسگرا بودكي هم تو
  ...يول

  دي تو را نفهميكس
   نداشتباور
   نكرددرك
  ي پاك و معصوم رفتتو
  دانم ي خوب مگري را دني امن
  ي نبوديني زمتو
   تو نبودگاهي جانيزم
  ي بودي آسمانتو
  دانمي خوب مگري را دني امن
  سيشمان خ با چپس

  ميگو ي بغض در گلو مو
  نمي نازنيرضا
   شهي هميبرا

   دارم ودوستت
   و ي گرامادتي

  . شاد بادروانت
  )20/5/85 بوشهر( 
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  ظاهر سازان
  )نيلزب( شيمه اند ■

  
 باشه بهتـر از درد هـست   يادي زي عده ي كه برا ي گن درد  ي م شهيهم ◄

ـ تباه نشه، منظورم ا    نفر، بهش اعتقاد دارم، خواهشĤ اش      كي فقط   يبرا  ستيـ  ن ني
 هـست   ي اگه بخش  مي درد هست بلكه معتقم در سراسر زندگ       كي بودن   نيكه لزب 

 مـن هـست و بعـد        ي خود واقعـ   ني كرده اول هم   جاني جذاب و پر ه    مويكه زندگ 
  .مي زندگي گهيابعاد د

 و باهاشـون    ي كنـ  دايـ  رو از نـوع افكـار خـودت پ         يادي افراد ز  ي وقت خالصه
ـ  بـرات فقـط      دنشي و به فعل رس    شهيقوه پر رنگ م    بال ي آرزوها يبگرد  آرزو  كي
ـ  بار ي كـارت بـه جاهـا      دي شـا  يلعكس اگه با هم فكرات نباش     ا مونه و ب   ينم  كي
 كرد كه داي جمع رو پكي شه ي م اياما آ . ني دون ي بشه كه خودتون بهتر م     دهيكش

 رو هـم كـه در نظـر    ي، چـون هـر گروهـ    گروه هستكي از افكار   ي كل ي نما كيهمه هم فكر باشن؟ منظورم از هم فكر بودن          
 بـه هـم     هي فكرشون و در واقع بهتره بگم اهدافـشون شـب          تي دارن، اما آنقدر آن كل     ي مطمئنا افرادش با هم اختالف نظرات      ديريبگ

  .. گروهكي ي مجموعه ري بشن زديقا اختالف عنيهست كه تونستن با تمام ا
 شه كه   ي كه قانون شامل حالش نم     يتي كنم، اقل  ي صحبت م  تي گروه اقل  كي تا گروه، من دارم در مورد        مي تازه گروه دار   حاال

ـ  به فكر خودشون باشن چرا كه متاسـفانه اكثر         دي كه خودشون با   يگروه.  موجود بر ضد آن هستند     ني بلكه تمام قوان   چيه  ي را تي
 يخي تـار  ي نهيشيـ  فقـر پ   ،يز مغـ  ي حاصل از شستشو   دي ساده لوحان، عقا   يبيمذهب، عوام فر   (ستي با آنها ن   لي دل كيبه هزار و    

زمـان رو در محـور       – ي نمودار زنگـ   كي در تالش صعودند و ما مثل        يتمام جوامع بشر  ...).  و ي سانسور خي تار لي اونم به دل   يقو
 بـه   ي صفر به صفر هست، نقطـه ا       از كه مقصدش    ميد ي رو م  ي منحن ليتشك د،يري در نظر بگ   ي رو در محور عمود    ي و آزاد  يافق

 شـه و  ي اعصابمون خـراب مـ  ي خودي بمي در موردش فكر كنمي كه اگر بخواه ميبگذر – رهياال داره عقبگرد م    ح ي ول دهياوج رس 
 دونـم كـه     ي چـون مـ    شمي نم دي داشت؟ نا ام   شهي م ي جامعه چه انتظار   ني ا تيپس از اكثر  ... دونني رو م  خي تار ني ا ري س گهيهمه د 

ـ  اي كه پدر براي جامعه اكنه،ي مدادي كه فقر و تحجر توش بي كرد،جامعه اهي پر مشكل تكي جامعه ني اتي به اكثر  دينبا  كـه  ني
ـ  اون دم در مراكـز خر تي امني هاسي و آنوقت پلگذارهي دخترش رو به فروش م    ارهيخرج داروهاش رو در ب     ـ  ادي  ي و پاهـا ستادندي

ـ  داره بـه     ي بـام آپارتمـان     و در همـون لحظـه بـر        افتهي كشور به خطر ب    تي امن ند نباشه تا نك   داي كه پ  كننديخانوم ها رو چك م      كي
ـ بـه هـر حـال در ا   ! ستنديـ  اعتـراض گونـه ام ن  التي تخـ ي مثال ها مستدل هستند و زاده ني اشه،ي ساله تجاوز م 13نوجوان    ني

 ي كـه ماهـا اعـضا      يتـ يكـنم، اقل  ي جامعه خوش م   ني ا تي بره من دلمو به اقل     ي ساعت ها وقت م    دنشي كش ري كه به تصو   يتيوضع
 ماهـا هـم     تيـ پس داشتن اختالف نظـر در اقل      ...  متفاوت ي خانوادگ يها  از اقشار و صنوف و فرهنگ      م،ي دهنده اش هست   ليتشك
  ... ارهيوجود نمه  رو بي مشكلني هست و ايعيطب

 ي بـرا يدفـاع !  و آموزندهي گارد دفاعكي م،يري ها گارد بگ  تي در برابر استر   شهي هم مي گرفت ادي هست كه فقط     ني ما ا  مشكل
 ي و در واقع آگاه مـ مي دي و آنها رو آموزش م    مي كن يري شون جلوگ  ي روان يها  و از عكس العمل    مي كن حيتصح كه افكارشونو    نيا

  !مي دهي منشي بهتره بگم خلقت، ما به آنها درس آفراي و موني وجودتي از واقعميكن
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ـ  ماها   ني كه بابا ممكنه كه ب     مي وقت نگفت  چيه. مي كرد ي خودمون كوتاه  تي موارد در آموزش و آگاه كردن اقل       ي در بعض  اما  هي
 و چون از همه جا مونده و رونده هستن چـون بـه شـدت              اند  ي روان ماري بلكه ب  ستندي كاره ن  ني هم باشن، كه اصال ا     يابوني ب يگرگا

ا  روز كه از خواب پ     هي رهيپذي كه خودشون انتظار دارن نم     ي جامعه آنها رو در اون طبقه ا       ون هستن چ  كاريسر خورده هستن چون ب    
  ! و اساس ساختنهيپا ي سرشار از خاطرات بي گذشته كي ذهنشون هم ي بشن و توي گاي نيكردن كه لزب شدن هوس
 در چـت روم هـا و        معمـوال  ن،ي گونه افراد بر خورد داشـت      ني از ا  يي گرفتن كه هموسكسچوال بشن، حتما با نمونه ها        ميتصم

ـ  نهـا ي انياما از ب! ستني كه چون باهوش نني و چراش هم اشهي چت اول دستشون رو م3 و 2 در   شونياديخوشبختانه تعداد ز    كي
ـ  تيـ  دوران طفولي سركوب شـدن هـا  ،ي اعم از جنسييعقده ها – دارن ي ترقي عمي كه عقده ها   يعده ا   توسـط  ي نوجـوان اي

 ي زهيـ  انگ يا افـراد بـاهوش تـر هـستن و دار          ني پس به نسبت، ا    – ... و ي طبقات ي مربوطه وعقده ها   يخانواده،دوستان و جامعه    
 ي االن جـزو دوسـتا  تـونن يم افراد ني بزنن، ا ي تونن دست به هر كار     ي فوق م  ي روان لي هستن و به دال    ي خطرناك اريباال،افراد بس 

 چـون ماهـا تـا       ميتي چون ماها اقل   م،ي كه به هم اعتماد كن     مي چون ماها ناچار   چرا؟؟؟ د،ي نبرد يشما باشن كه تا حاال هنوز به اونا پ        
 تمـام  ي و رفاقت و سر حرف رو باز كـردن بـرا  يي آشناي برامياري كنه، ما بال در مي مي كه با ما ابراز هم فكر مينيب ي رو م  يكي
 و با آغـوش بـاز و        مي بند ي كه چشم هامونو م    رهي گ ي چنان اوج م   ي لحظه ا  ي تنها نبودن برا   نيري ش يمزه  ....  نگفته ي حرفا ونا

 مـون، از    ينـ ي با گرفتن ب   مي تلخ كه مجبور   ي دارو كياعتماد شده مثل    ...) اقتمنجالب رف (  رفاقت ي به سو  ميري آسوده م  يخاطر
  ! ناصر خسرو50/ 50 ي اعتماد شده مثال داروهانياما ا.....  دادي به ما مدي قانون باكه ياعتماد!  تو وجودمونميحلقمون فرو كن

 رو بگـه تـا   تيـ  واقعني ادي بايكي بالخره يل وگم،ي كه من دارم مهي چفي اراجني اني گ ي م ني با خودتون دار   دي دونم شا  يم
 چـشماتون   ي و جلـو   ني من بـود   ياگه شما هم جا     تر وارد روابط بشن،    دهي شونو بذارن كنار و سنج     ي سادگ ي كم تي گروه اقل  نيا

 شون فكـر  ي روحيماري بلي به دلي ولستني كه اصال هموسكسچوال نيماري بد همسن خودتونو توسط افرايپژمرده شدن دوستا  
 ستيـ  ن ي راه قـانون   چي مغزتون و ه   ي كه مثل خوره افتاده تو     ي از رنج  ني نوشت ي مثل من م   دي شا نيدي د ي كه هستن، رو م    كننيم

ـ  كه قانون بر ضد ما به اونهـا هد         ي كه آزادانه در كمال آرامش     ي افراد ني قانون گرفت، هم   قي افراد رو از طر    ني ا يكه بشه جلو    هي
 نبـودن   راني كه اگه داخل ا    ي افراد ميشيشون م   ما هم طُعمه   مي اگه بدشانس و ناآگاه باش      و چرخني م ابونيراست تو خ   كرده، راست 

  ...ستهس از اون خسشتري بدمي شدم شاوونهيزنم؟ قانون؟ د ي حرف ميدارم ازچ.... ه مجازات براش حبسنيكمتر
 و مـشاهدات    اتيـ طبـق تجرب  ! ال سـ  20 تـا    15 دي با طُعمه هاشون دارن،شـا     يي باال ي افراد متاسفانه اختالف سن    ني ا معموال

 هـستند   اري هر چند باال چرا كـه بـس        ي با اختالف سن   ي به هر فرد   دي ند مي لطفا و تعم   دي البته منظورم رو اشتباه تصور نكن      ،يشخص
منظـورم    ندارنـد،  ي چون نرمال هستند و مشكل روح      ستندي من ن  ي باال دارند و اصال موضوع نوشته        ي كه اختالف سن   ييپارتنرها

ـ ا م،ي نـدار  ي خبـر  چي كه از گذشته شون هـ      يافراد.  دونن ي هستند و خودشون هم نم     ماريستثنائات مذكور هست كه ب     ا نيهم  ني
!  عكـس ناقابـل  كي ي حتست،ي ني باقشوني زندگي از اون امروز تو    ي كنن كه اثر   ي م يي ما داستان سرا   ي برا ييافراد از گذشته ا   

ـ  چراش ساده هست، چون ما از        م؟يكني ما به آنها اعتماد م     ي اختالف سن  نيچرا با ا    تونـه ي دوسـت بزرگتـر از خودمـون كـه م          كي
 كه شده سپر ما در      ،ي ناچار ي از رو  مي هست يمي نقاب ضخ  ري چون ز  ميستي بر خوردار ن   رهي خاله مون و غ    ايمادرمون باشه، پدرمون    

چـون بـه صـورت      ! مي شـد  ينمـ  گرگ هرگز    كي ي شام خوشمزه    رفتني پذ ي م مي كه اگر ما رو همان طور كه هست        ي كسان ابربر
 كـه اثـرات     ميريـ  گ ي مورد سـوء اسـتفاده قـرار مـ         يطي شرا ني در چن  ي ول ي مختلف سن  ي گروه ها  ي به همفكر  مي دار ازي ن يزيغر
ما  ! خالءكي مونه، ي مي باقري عنصر جبران ناپذ كي به عنوان    مونيعد سالها طول بكشه و در روابط ب       دي اون ماه ها و شا     يبيتخر

  ...ي و ضد زندگي افكار منفي سو بهدهيرو سوق م
 و ني كه خودتون چشماتونو ببنـد ستي نري پذ هي دفاع از شما ننوشتن، توج     ي برا ي كه اگه قانون   تي اقل ني به ا  مي وقت نگفت  چيه

  ! كنهيمسموم م... رهي در عمق روح فرو مرهي گيفقط به جسم صورت نم به اعتقاد من تجاوز حواستون نباشه،
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  )قسمت دوازدهم (ني لزبكي يندگ از زييفلش ها
  آذر ■

  " مفعول؟ اي ي خودت رو روشن كن، تو فاعلفي تكل" ◄
 ي خوا ي بشه؟ چرا م   ي كه چ  ،ي زن ي و روشون برچسب م    ي كن ي م ي فاعل و مفعول دسته بند     ني ها رو همش با ا     ني تو لزب  "

 كه دلـت  ي از اون دسته اي تونياال م ح؟ي بعدش كه چ،ي اصال فرض كن كه گذاشت     ؟ي مردم اسم بذار   ي همه   ي رو ي كن يسع
  " ؟ي رو انتخاب كنيكي خواد يم

ـ  خواد دوست دختـرم ظر ي مثل خودم دوست شم، دلم م     ي كلفت هي خواد با    يمثال من دلم نم   !  آره " ـ  باشـه، آرا في  كنـه،  شي
  " گم؟ ي مي چي فهميدامن بپوشه، ناخن هاش رو الك بزنه، دختر باشه، م

 خانم خونـه  هي چطوره؟ زه،ي خالصه كه از هر انگشتش هفت تا هنر بر،يي سفره آرا،ي دوزلهي مل،ي بلد باشه، گلدوزي آشپز "
   " ه؟ي چي مرد سنتهيپس فرق تو با ! يدار واقع
  " باشه كه كارها رو بكنه دي بايكي و كار كنم، باالخره روني خب اگه قراره من برم ب؟ي كني برداشت مينطوري چرا ا"
   "!  آلش دارهدهي راجع به همسر اي طرز فكرني همچهي ميميست صم خاك تو سر من كه دو"

 عقب خودش رو به     ي كنه، آوا از صندل    ي م دني حرف من بلند بلند شروع به خند       ني ا دني كه تا حاال ساكت بوده با شن       نهيتهم
   "!  اصال هم خنده دار نبود" گهي كنه و مي جلو رو نگاه مي نهي آي كنه، توي مليسمت جلو متما

 تي استر ي تو هم مثل مامان باباهامون و همه         گه،ي گه د  ي خب راست م   " گهي ندازه و م   ي نگاه به آوا م    هي نهي آ ي تو نهيتهم
 تو هم زن بودنتـو      نكهي ا يعني ؟ي چ يعني پس همجنسگرا    ،ي كن مي زن و مرد رو تقس     ،ي كن مي رو تقس  ي زندگ ي خوا ي م گهي د يها

ـ  ا ي مرد ها دارند تا زن ها، ول       شتري ب كه ي دار ياتي حال خصوص  ني هم در ع   يقبول دار   تـو اصـل خـودت كـه         شهيـ  باعـث نم   ني
   " ي كني بازتي زندگي مرد رو توهي كامال نقش ي و بخواي تو هست رو فراموش كنيكيزي فتيجنس

  ده، ي مـ  هيـ  تك ي رسونه و آرنج هاش رو به دو صـندل         ي م نهي من و تهم   ي صندل ني ب ي بار كامال خودش رو به فاصله        ني ا آوا
 كدومتون مفعول د،ي شما دو تا باالخره كدومتون فاعل يعني " گهي كشه و م   ي نفس بلند م   هي چرخه،   ي م نهي من و تهم   نينگاهش ب 

"   
 خواسـتم بپرسـم     ي كه من هم مـ     ي سوال ي تو نهيتهم. مي زن ي و لبخند م   م،ي نداز ي بار به هم م    طنتي نگاه ش  هي نهي و تهم  من

   "؟  از چه نظر" گهي كنه و مي مي دستشيپ
  "!  از چه نظر؟ از همه نظري چيعني " گه ي ندازه و مي نگاه به ما دو تا مهي دوباره آوا
   "!  بگو" گهي منهي تهمم،ي كني با هم شروع به حرف زدن منهي و تهممن
  " نه تو بگو "
  "خودت بگو "
   " نظرته؟ تختخواب مدي فقط تونكهي ااي روزمره هست، ي منظورت از لحاظ زندگني خوب، ببيلي خ"
خب مثال فرض كن كه    " گهي نه، و باالخره م    اي سوال رو بپرسه     ني اجازه داره ا   اي كنه، انگار شك داره كه آ      ي مكث م  ي كم آوا

   "فقط تخت خواب 
 گـه ي همد ي چشم ها  ي سوال رو از تو    ني جواب ا  مي خوا ي م شتري بار ب  ني ا ي ول مي نداز ي نگاه به هم م    هي دوباره   نهي و تهم  من

  .مي كنيهر دو سكوت م و ميبخون
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   "! گهي بگو د" گهي كنه و مي اخم منهيتهم
  " خودت بگو "
   "! خب سخت ها رو هم خودت جواب بده،ي دي سوال آسونا رو كه تو جواب م؟يزرنگ"

 هـم  مي در واقع مـا هـر دو هـم فـاعل          " گم   ي كنم و م   ي م نهي كنم، نگاه تهم   ي م لي متما ني خودم رو به سمت در ماش      ي كم
  " نه؟ي نه تهمم،ي بري لذت ممي با هم هستي كه ما وقتنهي كنه؟ مهم اي مي نه مفعول، اصال چه فرقمي نه فاعلدميول، شامفع

 زن  ي كار مشترك در همه      هي لفظ غلطه،درسته كه     ني اونا هم ا   ي زن و مردهاست، تازه برا     ي فاعل و مفعول برا    ني آره، بب  "
 ني مـا لـزب  ي براگهي باز هم از نظر تو در لغط مفعوله، خب د         ي سكس فعال تر باشه ول     ي تو ي زن هي دي شا ي ول شهيو مردها انجام م   
  " نداره يها كه اصال معن

 ي مـن نمـ    ؟ي چـ  يعنـ ي " گـه ي و م  دهي حركت م  نهي من و تهم   ني ب يشتري شده، سرش رو با سرعت ب      جي كه انگار كامال گ    آوا
   " كنه؟ ي مكاري چي باالخره كيعنيفهمم 

 " گـه    ي به خودش زحمت بده كه من رو نگاه كنه بـا تعجـب مـ               نهي تهم نكهي بدون ا  م،ي كن يم سكوت م   باز ه  نهي و تهم  من
  .  منهي فهي سوال بدون شك وظني انگار جواب دادن به ا"!!!! آذر

 كنـه،   ي مـ  كـار ي چ يكي اون   ي داره برا  ي تخته، ك  ي كجا ي كه االن ك   ستي ن ني مهم عشقه، مهم ا    نيبب!  هان؟ آهان  ؟ي چ "
 فاعل ها باشـه و    في خواد اون كار جزو وظا     ي كنند لذت ببرند، چه م     ي كه دارند م   يكه در هر لحظه هر دو طرف از كار         نهيمهم ا 

  " مفعول ها فيچه جزو وظا
   " كار مفعول ها رو؟ ي كدهي كار فاعل ها رو انجام مي كنجاي خب حاال ا" پرسه ي ميشتري بناني بار با اطمني اآوا
 اگـه   يعني هم مفعول،    مي ما هر دو هم فاعل     مي گ ي م ،ي داد يري بابا، عجب گ   ي ا " ده   يارف جواب م   بار بدون تع   ني ا نهيتهم

ـ  اگهي فاعل و مفعول دني اصال ام،ي كني با هم عوض م  ي نقش رو ه   ني ا مي سكس داشته باش   ي تو يقراره نقش   ي روزهـا معنـ  ني
 انتظـار داشـته     يكـ ي از   ي تون يهمه كار بكنند، تو نم     خواد   ي و همه دلشون م    د دونن ي از سكس م   ي روزها همه همه چ    نينداره، ا 

   "!  كنهي سكس بازي كه برات نقش درخت رو تويباش
!  تونم ي نخوام، نم  نكهي خوام مفعول باشم، نه ا     ي كنم؟ من نم   كاري خب چ  " گهي و م  دهي م هي عقب تك  ي به صندل  ي با دلخور  آوا

"   
   "..... هم باشه كهيكي دي خب شا" گه ي كنه و مي گرده و نگاه آوا مي بر مي با دلسوزنهيتهم
ـ  ندازم، اون رو به سـمت راسـت متما  ي فرمون مي خودم رو رورون،ي بچهي پي سمت چپ مي با سرعت از فرع  ني ماش هي  لي

   "! نهي تهم" زنم ي كنم و داد ميم
 تـصادف   يتظر صـدا   بندم و من   يچشمام رو م  . مي ش ي زنه و همه به سمت جلو پرتاب م        ي محكم ترمز م   شه،ي هول م  نهيتهم

  .  دهي ده و به راهش ادامه مي نشون بده گاز مي عكس العملاي بزنه ي حرفنكهي بدون انهيتهم. ادي نميي اما صداشم،يم
ـ يعني مورد عالقش تي شده، آوا هم موقعلي و به سمت جلو متما     دهي فرمون رو محكم چسب    نهي تهم م،ي سكوت كرد  همه  ني ب

 فاصـله رو داشـته      نيشتريـ  ب نهي خواد با تهم   ي انگار م  ده،ي من نشسته و به در چسب      يشت صندل  جلو رو ترك كرده، پ     يدو تا صندل  
 كنـه و بـا      ي نگـاهم مـ    نـه يتهم.  بغـل خنـدم گرفتـه      ي نـه ي آ ي اون تو  دنياز د .  دونه ي اتفاق م  ني خودش رو مقصر ا    ايباشه، گو 
  " ه؟ي چ" گه ي متيعصبان

 رييـ تـو حواسـت بـه تغ      ! يچي ه " دم   ي كردم و جواب م    يريدفش جلو گ   هم بده كار شدم كه از تصا       يزي چ هي كنم،   ي م فكر
  "! گهي ده دي نمني بابات بهت ماشي كني كارا رو مني همت؟ي رانندگاي صورت منه كيميم
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 هي شب شتري كه ب  يي شده با صدا   ي شاك يلي نفر سوم خ   هي ي نقطه ضعفش اونم جلو    ي كه انگار از دست گذاشتن من رو       نهيتهم
   " بده ي به من آموزش رانندگاي خشك بشه بعد بنامتي زنه، بذار جوهر گواهي حرفو مني داره به من اي كني بب" گهي مغهيج

 خواد دوبـاره در آسـتانه       ي خودت رو كنترل كن، دلم نم      زمي عز " گم   ي م ي كنم و با خونسر    ي جابجا م  ي صندل ي رو رو  خودم
  "!  دارمنامهي ساله كه گواه3 اطالع شما من االن ي در ضمن برام،يري تصادف قرار بگي

   " من مقصرم؟ ي نكنه فكر كرد"
  " آورد اي از تو به دنرتريمامانم مقصره كه من رو د!  نه"
آره البتـه، سـه سـاله كـه         !  اون مقصر بـود    د،يچي پ ي از فرع  اروي.  گم ي رو م  ري اخ ي ماجرا ني گم خنگه، ا   ي رو نم  نامهي گواه "

   " ي رو نقد كنيت مسافري چك هاي توني مي به راحتگهيد
   " ي مراقب اطراف باشدي باشهي تو همي ول"
  " بانك؟ ي تو"
  " داشت؟ يچه ربط! ي رانندگيتو!  نه؟ي چ"
 تـو   ي فقط بـرا   نامهي اون گواه  نكهي كردم و ا   ي صحبت م  نامهي با گواه  ي من داشتم در مورد نقد كردن چك مسافرت        ،يچي ه "

  " ست؟ي من ني، مگه تو حواست به حرف ها......واستو حدي كه باي كاربرد رو داشته بعد تو گفتنيا
  "!  نتونستم بفهمم اون وسط بانك از كجا اومدي چرا، ول"
!  مـن ي حتـ ست،يـ  نيچـ ي تو كه حواست به هست،ي ني خوبه من فقط حواسم به رانندگ،يدي فهمي مي دادي اگه گوش م "
  " ؟ي زني مدي رو دي اچارهي كدوم دختر بي دارستيمعلوم ن
   " نه؟؟؟ي تهم" زنم ي كنم و داد مي نگاهش متيصاب عبا

  " هان؟" زنه ي مغي كنه و جي براق نگاهم مي كه تا اون موقع اصال نگاهم نكرده بود با چشمهانهيتهم
 ي تو بانك، حتما از تو بانكم م       يدي پر هوي كنم كه تو از پشت فرمون        كاري تو بود، خب چ    ي من حواسم به حرفها    ه؟ي هان چ  "

  ".... توي بپريخوا
  " ؟ي تو چ" گهي كنه و مي نگاهم مزي آمدي با حالت تهدنهيتهم
 م،ي شـ ي رد مـ ي از كنار شهر بـاز مي كنم، داري رفته، اطرافم رو نگاه مادمي خواستم بزنم ي كه مي كنم، حرفي مكث م يكم

   "! ي تو شهر باز" گم يبه سرعت م
 پـرم  ي مي بگي خواستي م " گه   ي و م  رهي گ يرو به سمت دماغم م     كه انگار باالخره طعمه رو گرفته انگشت سبابش          نهيتهم

  .  كنهي مدني و بلند بلند شروع به خند" هووو وووي ،ي كم آورد،ي كم آورد،ي حرفتو عوض كردي واسه چ؟يتو چ
   "! رهي مادشي وسط حرف آدم، آدم حرفش ي پري مهوي خب " گم ي كنم و مي مدني هم شروع به خندمن
 يستي قربون غرورت برم كه حاضر ن      " گه   ي كشه و م   ي م ي و موهامو با حالت خشن     ارهيتشو به سمت من م     دست راس  نهيتهم
   " ي كه كم آورديقبول كن

ـ ي كـه خ   ي من قربون اون هنر زنانه ات بـرم كـه در مـواقع             " گم   ي بوسم و م   ي كنم و اونو م    ي رو از موهام جدا م     دستش  يل
  " ي ندازي مهيو گردن بق اون ري با زرنگيزني گند ميمشهوده كه دار
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ـ ي كـه خ   نـه يمـن و تهم   .  خنـده  ي مـ  ي بلند ي و با صدا   دهي از خودش نشون م    ي حركت هي باالخره   آوا  وقتـه حـضور اون رو     يل
  . مي كني و هر دو روبرو مون رو نگاه ممياي به خودمون مميفراموش كرده بود

 و  اديـ  م نـه ي من و تهم   ي و به وسط صندل    شهي كنده م  يه از صندل   بعد دوبار  ي و لحظه    دهي م هي تك ي راحتتر الي بار با خ   ني ا آوا
  "!  مفعولهنهي به نظر من آذر فاعله، تهمي ول" گهيم

  " چرا؟؟؟" مي پرسي با هم مميدي رو شنموني حرف زندگني كه انگار مضحك ترنهي و تهممن
 از دعواهـاتون معلومـه،      " گـه ي م نـان ي كنـه و بـا اطم      ي ندازه، نگاه من م    ي دستش رو پشت گردنش م     ده،ي م هي دوباره تك  آوا

ـ ي تازه، تـو خ ،ي دي تو شمرده شمرده جواب مي زنه ولي تند تند حرف منهي تهم،ي زني تو داد مي زنه ول  ي م غي ج نهيتهم  هـم  يل
  "! ياي كار بر مني خودت بهتر از اون از پس اي كني فكر م،ي كنه و تو كمك راننده باشي رانندگنهي اگه تهميشيناراحت م
  " ه؟ينطوري ا" گهي كنه و مي به من نگاه منهي تهمم،ي هر دو تعجب كردنهي و تهممن
 كنم، هر جا هم كه برم بـه   ي تو افتخار م   يمن به رانندگ  !  نه " گم   ي با التماس م   شمي گناه محاكمه م   ي من كه انگار دارم ب     و
 رو  ي مـن اصـال راننـدگ      " دم   ينم و ادامـه مـ      كـ  ي نگاه آوا م   تي با عصبان  " قابله   يلي خ ي راننده   هي گم كه دوست من      يهمه م 

 بابامو  ني تونستم ماش  ي خودم برونم، و گرنه تاحاال حد اقل چند بار كه م           نكهي تا ا  برونه گهي د يكي دم كه    ي م حيدوست ندارم، ترج  
   " كه من مفعولم، نه؟ ي و بگي حاال نظرت رو عوض كني خواي حتما مرم،يبگ

ـ  دار ي ما كه حاال با دلخـور      ني باز هم نگاهش رو ب     ميدو از دستش دلخور شد     كه انگار متوجه شده كه ما هر         آوا  بـه جلـو     مي
 نهي تهم ي تو مردونه تره تا حالت ها      ي گم حالت ها   ي نه نه، اصال،اتفاقا من فقط م      " گهي چرخونه و رو به من م      ي م مي كن ينگاه م 

"   
   " خب؟ " مي گي ميالي خي با هم با بنهي و تهممن
  "! ي خب پس تو فاعل"

  " داره؟ ي چه ربط" مي گي بار با حالت حق به جانب مني باز هم با هم و انهي و تهممن
 مردونـه رو   ي كار هـا   شتري هم من ب   في وظا مي تقس ي كه تو  ي بگ دي از من دختر تره، اصال شا      نهي آره، تهم  " دم   ي ادامه م  من
 تـا اون اول وارد  رمي گي منهي تهمي من در رو براشهي هماي زنه، ي نمني من هستم بنزي وقتچوقتي هنهي دم، مثال تهم   يانجام م 
   " فرق كنه زي تخت ممكنه همه چي فقط در ظاهره، تونايشه، اما ا
   "! ادي من مي برايي آذر چه عشوه هاني اي دوني آره آوا جون، نم" گه ي كنه و مي به من مداري نگاه خرهي نهيتهم
  ....... ومي خندي سه مهر
 ي كنه، م  ي ترمز م  نهي افتاده، تهم  ي چه اتفاق  مي دون ي نم م،ي كن ي نگاه هم م   اد،يدن دو تا آهن به هم م       مثل خور  ي بلند يصدا

 در ي خـوا ي آقا شما م" گه ي و مرهي پاركه مابوني كه كنار خيني و به سمت ماش   شه،ي م ادهي آوا پ  شه،ي شم اما در باز نم     ادهيخوام پ 
   "؟ي كني نگاه بغلت نمي رو باز كننيماش

 ي م يبازم سع . روني ب رهي كنه و م   ي و با عجله در رو باز م       " در رو زد؟ احمق حواسش كجاست؟        " گه   ي م ي با دلواپس  نهيتهم
 زنه ي م غي ج ني ماش ي زنه و سر راننده      ي ره، آوا رو كنار م     ي پارك شده م   ني به سمت ماش   نهيتهم.  شه يكنم در رو باز كنم اما نم      

ـ ي ژل زده و شكم خ     ي ساله با موها   40 مرد حدود    هي شه،ي م ادهي پ نيش راننده از ما   " حواست كجاست؟    " گه   يو م   بـزرگ كـه     يل
   " كنم؟ ي دارم در رو باز ميني بي تو حواست كجاست؟ نم" زنه ي و داد مشهي مادهي پني از ماشدهيكت و شلوار پوش
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 و خودش رو بـا      "! نهي خانم رانندست، طرف صحبت من ا      ني ا ؟ي گ ي م ي تو چ  " زنه   ي بره و داد م    ي صداش رو باالتر م    مرد
  . كنهي مكي نزدنهي به تهمزي آمديحالت تهد
 بـا قـدم   رون،يـ  كنم بي پرت مني و خودم رو از ماشارمي هجوم منهيسمت در تهم شه، به ي كنم در باز نم  ي تالش م  ي چ هر

 بـشم   كي تونم به اون مرد نزد     ي نم ادي كشم، ز  ي و اون رو عقب م     رمي گ ي رو م  نهي رم، دست تهم   ي بلند به سمت اون مرد م      يها
 حـاال   سه،ي طرف ما پل   م،يستيشما طرف ن   متاسفانه ما با     " گم   ي م زي آم دي تهد ت ده، با حال   ي اجازه رو به من نم     نيچون شكمش ا  

   " ادي بسي پلمي تا زنگ بزننتيبرو تو ماش
   " شوهرش؟ ؟ي هستي كگهي تو د" گه ي من تعجب كرده مزي حالت اعتراض آمني مرد كه از ااون

، مكـث    كه دستش رو گرفتم    نهي خوام اون مرد نب    ي كشم، انگار م   ي دستمه، اون رو به پشت خودم م       ي هنوز تو  نهي تهم دست
 دم  ي م حي ترج نكهي ا اي "! نه، زنشم  " آنقدر كله شق هستم كه بگم        اي كنه كه آ   ي كنه، داره فكر م    ي نگاهم م  دي كنم، آوا با ترد    يم
 گـه ي اونش د" گم ي كشم و مي مقي نفس عمهي.  هترو سكشوال ها حل كنم     ي گر ح رو بدون دخالت احساسات اصال     هي قض نيا

  .  كشمي مني رو هم با خودم به سمت ماشنهي گردم و تهمي و بر م"ته باشه  داشي كنم به شما ارتباطيفكر نم
 هـا رو    شهيـ  ش نـه ي صحبت كردن نداره، تهم    ي برا ي كس عالقه ا   چي ه اد،ي نم سي پل ي ول ني ماش ي تو مي ساعته كه نشست   مين

  . گم نيزي دم چي محي زنم اما ترجي مخي درجه روشن كرده، من دارم ني و كولر رو تا آخردهيباال كش
 شـه باهـاتون   ي مـ " گه ي و اون مرد مدهي م نيي رو پا  شهي ش نهيتهم.  خوره، مرد راننده هست    ي م نهي تهم ي شهي به ش  يدست

 هجـوم  نـه ي دوباره به سـمت در تهم شه،ي شم اما در باز نم ادهي خوام پ  ي شه، من هم م    ادهي خواد پ  ي م نهي تهم "تنها صحبت كنم؟    
  " خواد بگه ي مي چنمي كنم، بذار ببي خواهش مآذر، " گهي و مرهي گي جلوم رو منهي تهمارم،يم

 گـرده، سـرش رو از       ي بر م  نهي بعد تهم  قهي كنه، چند دق   ي بره و باهاش شروع به حرف زدن م        ي م ني رو به پشت ماش    نهيتهم
  ." بدمي دست من صافكار آشنا دارم درستش كنه پولشومي براي اش نشده، دنبال من بيزي چنيگفت ماش" گه ي تو مارهيپنجره م

   " نداره؟ مهي مگه ب" پرسه ي آوا م
  " استفاده كنه مشي خواد از بي چرا، نم"

   " ادي بسي تا پلمي استيوا م. ستي جا بند نچي دستت به هم؟ي كنكاري كنه، اگه وسط راه در رفت چي غلط م" گم ي ممن
 و  شهيـ  م ادهيـ  كنه، آوا به سرعت پ     يروع به داد زدن م    اون دوباره ش  .  رو بگه  ناي تا به اون مرد ا     رهي بدون جر و بحث م     نهيتهم

  .روني اندازم بي منيمن هم خودم رو دوباره از ماش
   "!  عروس اومدندي بابا، بازم مادر هاي ا" گه ي مي ما با ناراحتدني مرد با داون
   " مي نداريبا هم صحبت گهي ما دشه،ي تموم مزي همه چادي مسي محترم، پلي آقا" گهي مزي باز هم با حالت صلح آمآوا
 ترسـوندن مـا اسـتفاده       ي خواد از شكمش بـرا     ي م اي ندازه، گو  ي م روني ده و شكمش رو ب     ي كتش رو با دستاش عقب م      مرد

  ." نداشتم، من فقط با راننده صحبت دارم ي من از اولشم با شما صحبت" گه ي كنه و مي مكيكنه، خودش رو به آوا نزد
  "!  ندارهي با شما صحبتشوني ا،ي با راننده صحبت داري كني جا مي شما ب" گه ي شده و مي من عصباني بار آوا به جانيا

ـ ي خ گـه ي هاشون با هـم د     يشوني پ ي كنه، فاصله    ي نم تي كنه، و آوا هم رعا     ي م كي به آوا نزد   شتري خودش رو ب   مرد  كـم   يل
  .شده
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 ي كـه چـ    ديدي بلـه، شـن    " گـه    ي مـ  ي با دستپاچگ  ارهي خواد اون دو تا رو از حالت شاخ به شاخ شدن در ب             ي كه فقط م   هنيتهم
  . "شهي معلوم مزي و همه چادي مسي پلم؟يگفت

 دونه  ي رو بزنه و نم    ي خواد حرف  ي كنه، م  ي پا و اون پا م     ني ا نهيتهم. ستي ن سي از پل  ي خبر چي ساعته كه ه   كي كي نزد االن
  " ه؟ي چ" گم ي كنم و مينگاهش م.  نهاي ارهي درسته كه اون رو به زبون بايكه آ

   " اد؟ي بغله، بهش بگم بني همدي دفتر سع" گهي من بود كه حرفشو بزنه مي كه انگار منتظر اجازه اونم
  " ه؟ي كدي سع" پرسه ي مآوا

 شـركت   ي حاال هم پادو   ره،ي بگ پلمينتونست د  چوقتي ه نه،ي پرفسور تهم  يي پسر دا  " گم   ي جواب بده م   نهي تهم نكهي از ا  قبل
   " خواد به سرمون بزنه؟ ي مي چه گلاد؟ي اون بي بگي واسه چ" گم ي و منهي گردم به سمت تهمي بر م" الشونهي از فاميكي

 يمـن هـم مـ   . شهيـ  مادهي هم به سرعت پنهيتهم.  شهي مادهي پعي و سر" اومد   سي پل " گه   ي آوا م  اد،ي م ني بوق ماش  يصدا
   "! ي اه، لعنت" زنم يداد م. شهي شم اما در باز نمادهيم پخوا

ـ  ا" گـه ي آروم به من منهيتهم.  ره اون سمت  ي زنه، آوا م   ي گوشه كشونده و داره باهاش حرف م       هي رو به    سي مرد، پل  اون  ني
 گردونند هـا، بـذار بگـم        ي م  رو بر  ي همه چ  زندي ر ي رو هم م   سهي پل ني كه از زن ها عقده داره، االن با ا         ناستي از ا  وونست،ي د اروي

  . " ادي بديسع
   ".... ي بگو، ولادي بي خواد بگي دلت م؟اگهيري گي چرا از من اجازه م" گم ي كنم و مي نگاهش مي ناراحتبا
   " د؟ي كدومتونني ماشي راننده " گه ي مسيپل

   " من " گه ي و مدارهي نگاهش رو از من بر منهيتهم
مرد اصرار داره كـه     .  كه نه  مي كن ي بار من و آوا شروع به جر و بحث م          ني كنه و ا   يره تكرار م   اون مرد رو دوبا    شنهادي پ سيپل
 ني گه ماشـ   يم. رهي گ ي هم طرف اون رو م     سيپل.  استفاده كنه  نشي ماش ي مهي از ب  شهي مجبور م  نكهي ا ي نشه، برا  دهي كش يكروك

 دونـه   ي نداره، مـ   ي گه به شما ربط    ي شده، مرتب م   يننده عصبان مرد را . ميشي نم ي و آوا راض   من.  خرج نداره، اما از كجا معلوم      اديز
داره از  .  كنـه  ي هوا م  ي داد و تكون دادن دستش تو      يمرد شروع به داد و ب     . ستي بده ن  تي رضا نهي تهم مي كه ما هست   يكه تا موقع  

ـ  آدم نباگني اه، م" گهي و مشهي ميعصبان.  كنهي ما به كوتاه اومدن استفاده مبي ترغي مردانه اش برايتمام قدرت ها   بـا زن  دي
   " شده قربان؟ ي چ" گه ي از پشت ما مي مردونه اي صدامي جواب بدمي من و آوا بخوانكهي قبل از ا"جماعت طرف بشه ها 

 ده و   ي مـ  گاري سـ  يتمام بدنش بـو   .  چشماش گود افتاده   ري عكس هاش هم زشت تره، ز      ي و نذار، از تو    ي الغر؛ مردن  ده؛يسع
   " دي بزنشوني به ادي داري آقا برادرم هستند، هر حرفني ا" گه ي منهيتهم. دندوناش زرد شده

 گـه ي د الشيـ  دزده، امـا خ    ي نگاهش رو از مـن مـ       نهي كنم، تهم  ي م نهي اون رو صدا كرده، نگاه تهم      نهي شه كه تهم   ي نم باورم
  .شهي حل مزي همه چگهي دي قهي دونه كه تا چند دقيراحت شده، م

  .  كنهي داره با دهن باز به مرد ما نگاه م كنم كه اونمي آوا منگاه
 ده،يـ  هـوا تكـون م  ي و تـو ارهي كرده بود، اون رو در ممي كتش قابي جي اش رو تو مهي ب ي راننده كه تا اون موقع برگه        مرد

ـ  فقط به خـاطر ا     " گه   ي ها هم بشنوند م    هي همسا ي كه همه    ي بلند ي كنه و با صدا    ي به من و آوا م     ي ا روزمندانهينگاه پ   آقـا   ني
  "!  چون همجنسمه، چون مردهدم،ي متيرضا
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  فيلم نگار
  

 فيلم نگـار اخـرين      ني شماره آخرين شماره مجله ماهاست و ا       ني كه ا  ياز آنجاي 
 شماره فيلم نگـار رو بـه پـدرو آلمـادوار اختـصاص              نيفيلم نگار، بدون ترديد ا    

جنسگرايانه  هم ي از بزرگترين فيلمسازان همجنسگرا كه سينما      ييك. خواهم داد 
 در قيـد حيـات و       لمـسازان  از بزرگتـرين في    ييك.  نخواهد دشت  يبدون او معناي  

  .فيلمساز مورد عالقه ام
  پرنده.م ■

  
   به نام پدرو آلمادواريپسر بد

 پدرو آلمادوار همواره در كنار نام لوئيس بونوئل، فيلمـساز           نام ◄
سپانيا قـرار    سينما، به عنوان بزرگترين فيلمسازان ا      يشهير و اسطوره ا   

  . گيرديم
 و در دوران اوج     ي آلمادوار در سايه اعتقادات خشك و مـذهب        پدرو

 كـه   يو.  كاتوليك بزرگ شد   ي و فشار كليساها   يسركوب غرايز جنس  
 رفـتن بـه     ي بـر  ي زيست هيچ گاه پـول كـاف       ي فقير م  يدر خانواده ا  

 يهرچند در آن زمـان مدرسـه فيلمـساز        .  را نداشت  يمدرسه فيلمساز 
 فرانسيسكو فرانكو تعطيـل     ديكتاتور و   يه دست رژيم فاشيست   مادريد ب 
 و بـا    ي بود كه پدرو تصميم گرفت بـه تنهـاي         يدر چنين حال  . شده بود 

  . بپردازدي و فيلمسازي به تحصيل فيلمنامه نويسيمطالعه شخص
 آلمـادوار   ي از مرگ فرانكو و با پايان يافتن رژيـم ديكتـاتور           پس

 ي دنبال كند و در زمان     ي به تور جد    را يتصميم گرفت كه كار فيلمساز    
 رفت او به افكـارش آزادانـه اجـازه    ي تابو به شمار م   يكه همجنسگراي 

 انـسانها او را بـه       ي او در زندگ   ي بود كه ريز بين    نگونهي داد و ا   يپرواز م 
.  ممكـن را خلـق كنـد       ي تا باور پذير ترين شخصيت هـا       ساند ر يجاي

تنـد و زنـده هـستند و از          ي آلمادوار ضيافت نور و رنـگ هـا        يفيلمها
 همجنـسگرايان هميـشه در فيلمهـايش نقـش          ي و ي فيلمساز يابتدا
  .اند را بر عهده داشته ي كليديها

 از  ي بـا قلبـ    يو ترنسكـشوال  ) 1986قانون و غريزه    ( مردانه در فيلم     ي، مثلث عشق  )1983سرشت تاريك   ( لزبين در فيلم     يزن 
  . همجنسگرايان بر پرده سينماي هستند از باز شدن پاي نمونه هاييهمگ... و) 1999همه چيز در باره مادرم (جنس طال در فيلم 
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 تـوان  يمـ .  شدندي پس از فرانكو دستخوش موضوعات مختلف ي اسپانيا ي اجتماع ي پدرو آلمادوار با تحوالت سياس     ي ها فيلم
، طـالق   1978 در سـال     ي از حاملگ  يدن جلوگير  ش يقانون:  همچون ي قوانين ي را نمود تحوالت اسپانيا دانست رد پا       ي و يفيلمها

  .  شودي سالها ديده مني كارگردان در اني ايلمها در في1985 و سقط جنين در سال 1981در سال 
 خوانـده  ي بهترين فيلمنامه غير اقتباسـ ي به عنوان برنده تنديس اسكار، برا   ي كه نام و   ي، هنگام 2003 مراسم اسكار سال     در

 ترين شكل ممكن اعتراضش را به جنگ عراق و امريكا كه در حال وقوع بود اعالم                 ين رفت و به سينماي     س يشد، آلمادوار به رو   
  .  دهندي را سر مي حقوق بشر و قوانين بين الملل،ي كه فرياد صلح، دمكراسي كسانياو اسكارش را تقديم كرد به تمام. كرد

  . كه امروز در كشور او به حقيقت پيوسته استياررؤياي آلمادو....  ازدواج بين همجنساني همچون آزاديقوانين
درست شش ماه پس از آنكه دولـت اسـپانيا قـانون            .  پرده رفت  ي در اسپانيا به رو    2004در ماه مارچ سال     ) آموزش بد  (فيلم 

ـ  توان گفت ا   يم.  كاتوليك شد  ي قانون باعث خشم كليساها    نيازدواج همجنسگرايان را به رسميت شمرد و با تصويب ا          فـيلم   ني
 چرخد  ي م ي اروتيسم و پدوفيل   ،ي ترنسكشواليت ،ي است كه حول مسائل همجنسگراي     وزهمجنسگرايانه ترين فيلم آلمادوار تا به امر      

   كاتوليك، ناديده گرفت ي و غلط كليساي خشكه مذهبي توان كراهت و تقبيح فيلمساز را نسبت به روش هايو صد البته نم
 "ان در اسپانيا به تصويب رسيد، آلمادوار از اولين اظهار نظر كنندگان بود و اظهار داشت                  كه قانون ازدواج همجنسگراي    يزمان

 مـن   ي فيلم ها  " همچنين گفت    " ما با اجتماع     ي تنها سياست است و نه پايان كشمكش ها        نيامروز يك روز تاريخي است اما ا      
  . "ايان بودند كننده حركت همجنسگري پشتيباننهاهيچ چيز را تغيير ندادند، بلكه ت

 حـضور داشـت و      2006 در نيامده است اما در فستيوال كـن سـال            يهنوز به اكران عموم   ) بازگشت( اثر پدرو آلمادوار     آخرين
  . را به ارمغان آوردي بهترين بازيگري گروه زنان بازيگرش جايزه نخل طالي آلمادوار جايزه بهترين فيلمنامه و برايبرا

 نگـه   ي اش را خـصوص    ي خـصوص  ي زندگ ي اش نداشته و به قول     ي شخص ي به اشكار كردن زندگ    ي هيچ گاه عالقه ا    آلمادوار
 پدرو آلمادوار   ي خصوص ي توان از زندگ   ي تمام چيزيست كه م    ني كرد و ا   ي خود را علن   ي چند سال پيش همجنسگراي    يو.  دارد يم

  .دانست
ـ  اي كه بدون شك تا بـه امـروز بهتـرين هـا    يثار كنم آي مي مطلب آخرين آثار اكران شده آلمادوار را معرف      ني ادامه ا  در  ني

  .كارگردان بزرگ هستند
  

   بد آموزش
روابـط  .  گردد ي نخست دهه شصت بر م     ي فيلم نوار آموزش بد به سالها      داستان

 كـه در يـك      گناسـيو ي انريكـو و ا    يدوستانه و رومانتيك دو پسر نوجـوان بـه نامهـا          
 دو باعـث  نيكشيش به رابطه ا  اما حسادت يك    .  كنند ي كاتوليك تحصيل م   يكليسا
 ي خـود مـ    ي و او را بـرا     ارد عالقه د  گناسيوي شود چرا كه كشيش به ا      ي آنها م  يجداي

 آيد  ي به سراغ او م    ي موفق شده و هنر پيشه ا      ي سال بعد انريكو فيلمساز    15. خواهد
او . يـك كـشيش را دارد     ) يبچه بـاز   (ي پدوفيل ي بيمار ي كه قصد افشاگر   يبا داستان 
  ... كند وي مي معرفناسيوگيخود را ا
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   او حرف بزن با

 زنـان را دسـتمايه      يكه آلمادوار در چنـد فـيلم موفّـق، زنـدگ            از اين  پس
  .  رودي بار به سراغ مردان منينگارش فيلمنامه هايش قرار داد، ا

به نام فلورس   ) گاو باز ( ماتادور   ي به دنبال عشق گم شده خود با زن        ماركو
 ناكام چرا كه فلـورس      يعشق.  شود ي عاشق او م   ياز مدت  شود و پس     يآشنا م 

  .  در حين مسابقه اكنون در كماستيبر اثر حادثه ا
 ي است، دختـر ي كه فلورس در آن بستري بيمارستان ي از اتاق ها   ي يك در

زيبا به مدت چهار سال است كه در كما است و بنينو پرسـتار بيمارسـتان كـه                  
وچهار سال اسـت كـه عاشـقانه از او          مرديست به شدت حساس عاشق اوست       

 بـه و ابـراز عـشق      .  پردازد يفيلم به روابط دو مرد عاشق م      .  كند ي م يپرستار
  .معشوقان نه چندان زنده

  
  
  

   چيز در باره مادرم همه
 ي مـ  يو احساس تنهاي  .  مادريست كه پسر نوجوانش را از دست داده        روت

خـود را در گذشـته اش       و  .  گيرد به گذشته خود باز گردد      يكند پس تصميم م   
و همچنين پدر فرزندش را بيابد تا خبـر مـرگ پـسرش را بـه او                 . جستجو كند 

  ... اماي زنانه پوش و روسپي نيست جز مرديپدر كس. بدهد
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  دي به همجنسگرا بودن خود ببالز،ي عزيهمجنسگراها
   دختر دوجنسگراكي ■

  
 يي كنـه همجنـسگرا    يمـ  كه ثابـت     اورمي ب يلي خواهم دال  ي م نجاي در ا  من◄

 در مـورد كـشف     يكي خواهم سه مسئله را عنوان كنم        يدر واقع م  .  هم خوبه  يليخ
 كـه معتقدنـد زنـان نـاقص         ي با كـسان   ي شوخ كي يگري د ،يعامل همجنس گرائ  
  . هم خوبهيلي خي كنه همجنسگرائي كه ثابت ميليالعقلند و سوم دال

 از رشـته    يكـ ي را بـا     مي درس ي از واحدها  ي كه دانشجو بودم بعض    ي زمان ادمهي
.  شـدند  ي هـم مـ    هامي هام هم اتاق   ي داشتم كه در واقع همكالس     ي بر م  گهي د يها
 را عنوان كردند كه در وجود من        ي مسئله ا  ي با ناراحت  مي هم اتاق  ي روز دخترها  كي

ـ كـه آ  ستمي مطمئن ناديز.  بود كه زنان ناقص العقلند  ده از استادها سر كالس اشاره كر      يكي.  به پا كرد   يآتش ـ  اسـتاد  اي  درس كي
 پـسر   ي مـذهب  ريـ  و غ  ي از زن و مرد و مـذهب       ي دانشكده ما همگ   يتو...  چون ماشا  ،ي درس تخصص  كي اي بود و    ي مذهب يعموم

 ي حال اون استاد را جا م      يب را با آنها داشتم تا حسا      ي خواست آن واحد درس    ي هستم دلم م   يمن كه آدم حاضر جواب    . پرست بودند 
ـ  دارم ا  ميحاال تـصم  .  از خانمها بود   شتري ب ونشي آقا تي دانشكده ما بود كه جمع     ي تو يالس تنها كالس  آوردم خصوصاً كه آن ك      ني

 با كمـال وقاحـت معتقدنـد كـه     كهي كساني جواب دندان شكن برا   كي و   ي شوخ كي تا به عنوان     سمي شما بنو  يجواب خود را برا   
  .  بر نخورهوني و به آقاستي نشي بي شوخكي ني كنم كه اي اشاره مشيشاپيپ. دي به كار ببرعقلندزنان ناقص ال

 زانيـ  كه زن ناقص العقل اسـت در واقـع م        دي كن ي موضوع اشاره م   ني شما به ا   ي زنان ناقص العقلند، وقت    دي كه معتقد  يونيآقا
ـ  و   x انسانها را كرومـوزوم      تي كه جنس  مي مطلع هست  يو همگ . دي دان ي صفت وابسته به جنس م     كي را تيعقالن  ي مـ  نيـي  تع y اي
 بيـ  زن ترك  x مرد بـا كرومـوزوم       y شود بچه دختر و اگر كروموزوم        بي زن ترك  x م مرد با كروموزو   x اگر كروموزوم    يعني. دينما

ـ       xكرومـوزوم   .  دو كوروموزوم قـرار دارنـد      ني ا يو صفات وابسته به جنس بر رو      . شود بچه پسر خواهد شد      ي چهـار بـازو دارد ول
البته از  ( صفت وابسته به جنس است       كي م كه همانطور كه شاره نمود     ير باشد ناقص العقل   پس اگر قرا  .  سه بازو دارد   yكروموزوم  

 بازو كمتـر دارد و ممكنـه ژن   كي آنها y از دو جنس وجود داشته باشد مختص مردهاست كه كوروموزوم يكيدر )  ها ينظر بعض 
  .كه هر چهار بازو را دارند ندارند و گرنه خانمها وني باشه كه آقايي بازوني همي روتيمربوط به عقالن

 عـدم ترشـح   ي كـشف كـرده انـد كـه عامـل همجنـسگرائ      رًاي كه دانشمندان اخ نهي خواهم عرض كنم ا    ي كه م  ي دوم مطلب
 و متأسـفانه  دمي شـن AFN از شـبكه  ي خبر را در برنامه خانم دكتر فرنـود نيمن ا .  مادر است  ي در دوران حاملگ   يهورمون خاص 

ـ  دهند كـه مـن اسـم هورمـون را از ا            يم جواب ن  لهايمي هم به ا   شونيا و   ستي ن ادمياسم هورمون را     روانـشناسان  .  بپرسـم  شوني
ـ  يو در ط   (ستندي همجنسگرا ن  ي كه به طور مادرزاد    ي در مورد كسان   يمعتقدند كه عامل همجنسگرائ     خـود بـه     ي از زنـدگ   ي دوران

ـ  و ا  شد با ي م ي خانوادگ گريمشكالت د  ي و برخ  ني از حد از طرف والد     شيكنترل ب )  كنند ي پبدا م  شيهمجنس خود گرا    گـروه   ني
 چي همجنـسگرا هـستند بـه هـ        ي كه به طور مادرزاد    ياما كسان .  قابل درمانند  ياز انسانها با مشاوره وحل كردن مشكالت خانوادگ       

  . كه بخواهند درمان شوندستندي نماري و در واقع بستنديعنوان قابل درمان ن
اول از همه مـن از   . هم خوبهيلي تازه خستي بد كه ني كنند همجنسگرائ يكه ثابت م   يلي قسمت ماجرا، دال   نينتريري اما ش  و

   خواهنـد بچـه دار شـوند، چـون كمـك           ي كنم كه ناخواسته همجنسگرا شده اند و نم        ي تشكر م  راني داخل ا  يهمه همجنسگراها 
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.  گرفتنـد  ي قرار مـ   تي گروه در اكثر   نيد ا  بهتر بو  راني ا ي كه برا  رچند كنند، ه  ي م يكاري و مشكل ب   تي به كنترل جمع   يبزرگ
 از  يكـ ي ي بـاردار  ي ها خود خواهند و به جا      يراني ا نقدري چرا ا  راني در ا  ادي ز تي كردم با وجود جمع    ي فكر م  شهي من هم  نكهيدوم ا 

 نـه تنهـا بـه       يرنطويا.  اعتقاد دارند  يلي خ ب كه به ثوا   هايرانيا...  كنند؟ ماشا  ي آورند و بزرگ نم    ي را نم  ي پرورشگاه ي بچه ها  نيا
  .  شودي برخوردار مي معنو-ي و احساسي سرپرست هم از امكانات مادي بچه بكي شود بلكه ي ما اضافه نمتيجمع

 تفاوتهـا جالـب نبـود چـون         ني زن و مرد گله مند بودم و اصالً هم برام ا           نشي آفر ي از نابرابر  شهي من هم  دي را بخواه  راستش
 يخـ ي كتاب مردان مر   ايمگر چند نفر در دن    .  انسانها به دنبال ندارد    ي را برا  يگري د زير چ  جز دردس  شهي زن و مرد هم    ني ب يتفاوتها

 بداننـد   دي آنچه زنان در مورد مردان با      اي بدانند   دي زنان و مردان، آنچه مردان در مورد زنان با         ني ب ي كتاب تفاوتها  اي يو زنان ونوس  
 حركـت   ني كه ا  اورندي به خاطر ب   ي تونند در فالن لحظه سخت زندگ      يها م  كتاب ني خوانند؟ تازه مگر چند نفر از خوانندگان ا        يرا م 

 بتواننـد خـود را كنتـرل كـرده و           جـه ي و مردها سخن گفته و در نت       نها شه كه از تفاوت ز     يهمسرشان مربوط به آن جمله كتاب م      
 كنار بـا مـسئله تفـاوت    كيه  زنان و مردها بي و موارد مخصوص به تفاوت ساختار مغز      يهمه موارد روانشناس  . درست عمل كنند  

 تستسترون در مـرد     مون به تداوم رابطه و ترشح هور      لي بعد از عمل سكس ترشح هورمون استروژن در زن م          م؟ي چه كن  يهورمون
 چي هـ  گهي بشه و مرد د    كيزن دوست داره به مرد نزد     .  مشكل را درست كن    ني و ا  ايحاال ب .  كند ي را القا م   ي و جدائ  ي به دور  ليم

ـ  از ا  يبه نظر مـن بخـش بزرگـ       .  كار را انجام بده    ني كرده باشه كه ا    تي خودش را ترب   نكهياز و نوازش نداره، مگر ا      به ن  يليتما  ني
 جـور از  كي دو جنس موافق با هم سكس دارند اوالً كه به خاطر تشابه اعضا              يوقت.  وجود نداره  اني مورد همجنسگرا  رمشكالت د 

 افتد و چون ساختار مغز      ي اتفاق مشابه م   كيهورمون ترشح شده هم در بدن آنها         برند و از نظر اثر       يداشتن سكس با هم لذت م     
 را درك كرده و به قول معروف زبان     گري زن و مرد را بخوانند و هر دو بهتر همد          نيب تفاوت   ي ندارد كتابها  يآنها مشابه است لزوم   

ـ  كيهردو شر .  در راهه  ينيري ش ي نگو و نپرس كه چه زندگ      گهي با همجنس كه د    يدر مورد زندگ  .  فهمند يهم را م    نقـش را    كي
.  نه من  ي را تو بكن   نكاري ا دي مرد و با   اي ي كه تو زن   د ندارن ي بهانه ا  چي پردازند، ه  ي كار م  مي كنند و راحتتر به تقس     ي م فاي ا يدر زندگ 

 نكهي ا ي برا يهانه ا  كار بكنند ب   مي تقس ياگر هم به طور توافق    . ي و ظرف شوئ   ي و هم آشپز   يري كنند هم گردگ   يهر دو هم كار م    
 ي فرزنـد مـ  داشـتن  و ي به لقـاح مـصنوع  لي در صورت تماني لزبيخانمها.  در خانه حكمفرماست ندارند    ي زنساالر اي يمردساالر

 توانند به نوبت حامله شوند و باز        ي فرزند م  كي از   شي به داشتن ب   لي در صورت تما   اي حامله شود و     كي كدام رندي بگ ميتوانند تصم 
 با كوروموزوم هر دو والـده       ي هردو زن استفاده كرده و بچه ا       x ي توانند از كوروموزومها   ي به داشتن دختر م    لياهم در صورت تم   

  . حامله شوديكي آن ي تواند به جاي ميگري از خانمها ديكي در صورت نازا بودن ني لزبي خانواده هانيضمناً در ب. داشته باشند
 در مـورد    شهيـ  داشـتم و هم    وني كه با آقا   ي خود بردم كه بعد از روابط      تي هو ني به ا  ي پ ي دو جنسگرا زمان   كي من به عنوان    

 وجود داره كـه مـا       يشتري جالبتر و ب   ي سكس ي زن اندامها  كي كردم واقعاً در     يسكس با دوست پسرم مشكل داشتم و احساس م        
 خواد با دوسـت پـسرم       يدختر دلم م   كي ضمناً بعد از سكس هم من به عنوان          م،يبي نص يزنها به هنگام سكس با مردها از آنها ب        

 دايـ  به جنس موافـق پ     لي تفاوتها باعث شد كه من تما      نيهمه ا .  سرشه ي تو يگري د ي اون فكرها  كهي بمونم در حال   شهي هم يبرا
 ي شدم و چطور به خاطر ضـربه هـائ  ي مها با مجله ماها، به خاطر آوردم كه در دوران بلوغ چقدر عاشق دختر      يكنم و بعد از آشنائ    

ـ اون موقع من هر موقع عاشـق        . ختران دگرجنسگرا به من وارد آورده بودند كم كم از دخترها فاصله گرفتم            كه د   ي دختـر مـ    كي
امـا حـاال واقعـاً    .  رمي سراغ اون دختر مني همي كه من دوستش دارم و برا    هي پسر كي هي دختر شب  ني كردند ا  يشدم همه فكر م   

 كه  نهي من ا  ي دوجنسگرا آرزو  كي به عنوان    كهيبه طور .  همجنسه كي با   يزندگ ي زندگ ني و برابرتر  ني كنم كم دردسرتر   يفكر م 
. ديـ  كني زنـدگ ي و خوشـ ي و در خـوب   ديـ  به همجنسگرا بودن خود ببال     ز،ي عز يپس همجنسگراها . همجنسگرا بودم نه دوجنسگرا   

 رو به   ياسي س -ي اجتماع ي گروهها گري و د  ي جنس يتهاي ما اقل  ي و اجتماع  ياسي س يتهاي هم با اتحاد و فعال     ي اجتماع طيشرا... انشا
  . بهبود خواهد گذاشت
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   و جهانرانياخبار ا
  
  لي در اسرائي جهانوالي فستي آن كشور با برگزارانيمخالفت همجنسگرا: لبنان ■

 جهـان بخـصوص در   اني همجنـسگرا يها  از گروهياري مردم لبنان خشم بس    هي بر عل  لي اسرائ انهي رحمانه و وحش   ي ب حمالت
 كنـد بـا     ي مـ  تيـ  لبنان كه در آن كـشور فعال       اني همجنسگرا ي رسم التي به عنوان تشك   ميگروه حل .  است ختهي را برانگ  انهيمخاور
 ضمن فاصله گرفتن    ي الحن يدي شد هي اطالع ي حال ط  ني امداد به كمك مردم جنگ زده كشور خود شتافته و در ع            تهي كم ليتشك

ـ  لياز مواضع متعصب گروه حـزب اهللا، حمـالت اسـرائ            ي جهـان  والي فـست  يه لبنـان را محكـوم و مخالفـت خـود را بـا برگـزار                ب
 قـصد   ر،يـ  اخ جنـگ  با توجه بـه      يلي اسرائ ي همجنسگرا ي است كه سازمانها   يگفتن.  اعالم نموده است   مي در اورشل  انيهمجنسگرا

 دور هـم    مي در اورشـل   ي پـارك   نفر در  200 منتقل كنند اما موفق نشدند و در آخر حدود           وي را به تل او    والي فست ني ا يداشتند برگزار 
  . كردندي خودداروالي و شركت در آن فستلي جهان از مسافرت به اسرائاني از همجنسگراياريچون بس. ديجمع گرد

  
  يراني اني لزبكي به يپناهندگ:  آلمان■

 موجـود  ينا امنـ   امر   ني شود كه علت ا    يگفته م .  موافقت كرده است   يراني ساله ا  27 ني لزب كي ي آلمان با حق پناهندگ    دولت
  . عنوان شده استراني در ااني همجنسگرايبرا

  
  دزي در باره اي كنفرانس جهانني ترعيوس: كانادا ■
 هزار  25 به   كي نزد دز،ي ا يماري ب روسي كشف و  ي و پنج سالگ   ستي ب در

 ان،ي كارشناسان، هنرمندان، همجنـسگرا    ،يماري ب نينفر پزشك متخصص ا   
از سراسـر جهـان   ...  وي دولتري غيازمانها سدز،ي اروسي به وانيزنان، مبتال 

ـ  مقابلـه بـا ا  يدر شهر تورنتو در كانادا گرد هم آمـده تـا در بـاره راههـا         ن ي
 در جهـان جـان      دزي نفر بر اثر ا    ونيلي م 25تاكنون  .  كنند يي چاره جو  يماريب

 تي گ لي ب ادي كنفرانس، بن  يچهار روز قبل از برگزار    . خود را از دست داده اند     
 مؤسـسه   ني اعالم كرد كه ا    كروسافتي صاحب موسسه ما   ييكاير آم اردريليم

 سـازمان ملـل     ي جهـان  اديـ  بن " دالر را در عرض پنج سال به         ونيليپانصد م 
 از سـخنرانان  يكـ ي هـم    تيـ  گ ليـ  كنفرانس را افتتـاح و خـود ب        تي گ ليقرار است همسر ب   .  اهدا خواهد كرد   "دزي مقابله با ا   يبرا

  .كنفرانس خواهد بود
 ي برگـزار  نـه ي اختـصاص داده شـده كـه هز        يي دولتها و شـركت هـا      ي هم به اسام   يوص كنفرانس صفحه ا    مخص تي سا در

ـ  و   ي كشور اسـالم   چياسم ه .  كرده اند  ي كمك مال  دزي به صندوق مبارزه با ا     ايكنفرانس را تقبل كرده و       ـ  در ا  ي ا انـه ي خاورم اي  ني
  :مندانه  عالقيرنتو برا در تودزي ا2006 كنفرانس سال تيآدرس وب سا.  شودي نمدهي دستيل

http://www.aids2006.org   
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  اني همجنسگراييباي رقابت زيبرگزار: لنديتا ■
 پـسر   نيبـاتر يانتخـاب ز    برگـزار شـده، مـسابقه      ي در محل نـسبتĤ كـوچك      ي كه بتازگ  لندي تا اني بار متعلق به همجنسگرا    كي

ـ       5 اني نفراز تماشاچ  200 مسابقه   نيدر ا . زار كرد همجنسگرا را برگ    ييبـا ي شـركت كننـده در رقابـت ز        32 ني برنده مـسابقه را از ب
 در  ديـ توان يعكـسها را مـ     . كردنـد  افتي در زهي پول به عنوان جا    ي تا مقدار  يسكي مشروب و  شهي ش كيبرندگان از   . انتخاب كردند 

  :ديني ببري زنكيل
http://www.gayrice.com/gay_asian_news/hot_male_contest/hot_male_contest.htm   

   
   ترانس بپا كردهكي كه ييغوغا: ي جنوبكره ■

HA RI SOON ي معرفـ ي كتاب كره جنوبني او پرفروش تريوگرافيكتاب ب.  استي ترانس سكشوال اهل كره جنوبكي 
 ظاهر  ي كره جنوب  ونيزي و تلو  وي شود و بطور مرتب در راد      ي روانه بازار م   ي او بزود  ي د ي كرده، س  ي باز لميشده،او تا بحال در دو ف     

 تيـ  واره بـر اقل    ي ترانسسكـشوال و افـشاء ظلـم و تعـد          ني ا يتهايلفعا.  كند ي و شنوندگان صحبت م    نندگاني با ب  ميو بطور مستق  
 شده است كه تا بحـال سـابقه نداشـته    ي جنسي هاتي و نگاه جامعه آن كشور نسبت به اقلدي دريي باعث تغ ي كره جنوب   در يجنس
  .است

  
  
 را  اني همجنـسگرا  ي پورنو يلمهاي ف يياي آس شهي هنرپ نيمعروفتر: ايآس ■

  د؟ي شناسيم
  . استBrandon Lee  او

 ي سكـس يلمهـا ي فاسـت كـه در   )قهيبـسته بـه سـل    (يپـ ي جوان و خـوش ت   يهمجنسگرا
  . كرده استداي پيادي شهرت زاني كند و در جهان همجنسگراي مي بازانيهمجنسگرا

  
  
   كنندي ملي خود را بر جامعه تحمانيهمجنسگرا: سنگاپور ■
 ي دفاع از ارزشها   " ي بودند و حكومت و مسئوالن آن كشور با ادعا         ي بد اري بس تي در وضع  اني در سنگاپور همجنسگرا   يزمان

هرچند كه هنـوز    .  به گذشته تعلق دارد    نهاياما همه ا  .  گرفته بودند  اني را از همجنسگرا   دني حق نفس كش   "امعه سنگاپور  ج ييايآس
 نداشـته و    اني بـا همجنـسگرا    ي مـشكل  چي شود اماحكوت آن كشور هـ      ي م ي جرم تلق  عنواني ييهم در قانون سنگاپور همجنسگرا    

ـ  نخـست وز رآياخ.  كنندي خود را اعالم مييد را دارند و علنĤ همجنسگرا خوي كالب و بارها  تها،ي سنگاپور وب سا   ي جنس تياقل  ري
ـ  است مثـل مـن و شـما و نبا   ي فرد همجنسگرا شخص" اعالم كرده كه ي مصاحبه ادر Goh Chok Tong يسنگاپور اقا  دي

 حقـوق   يشتريـ  هر چه ب   يياي آس ي روز بروز كشورها   ". كند ي درك م  شتري را هر چه ب    نيجامعه سنگاپور ا  .  واقع شود  ضيمورد تبع 
 ني هـم همـ    قـا ي دمكرات در آفر   يها و آن دسته از جحكومت       ني الت يكاي آمر يكشورها.  شناسند ي م تي را برسم  انيهمجنسگرا

 ي واقـع مـ  ي كماكان مـورد ظلـم و تعـد      اني است كه همجنسگرا   ي و اسالم  يكتاتوريتنها در جوامع د   .  گرفته اند  شي را در پ   هيرو
  .شوند
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 در اني همجنــسگراي ورزشــيهــاي بازي دوره جهــاننيفتمــه: كــاي آمر■

  كاگويش
 تيـ  موفق ي خـود را از برگـزار      ي خرسند كاگوي ش ي جهان يهاي كنندگاگان مراسم باز   برگزار

 بود كـه    ي از آن تعداد   شي هزار نفر ب   40تعداد شركت كنندكان    .  مراسم اعالم كرده اند    نيزايآم
 ي جهان يهاي و چهل هزار نفر در مراسم باز       كصديموع  در مج .  زده بودند  نيبرگزاركنندكان تخم 

  . شركت كردندكاگوي شدر انيهمجنسگرا
  
  
  اني به همجنسگراي احترامي بخاطر بمي به تحريتواني دولت لديتهد:  اروپاهياتحاد ■

 بـا واكـنش تنـد       يتـوان ي در كـشور ل    اني به فعاالن حقوق همجنـسگرا     حمله
 اروپا در برگشت از     هياب سبز اتحاد   احز يسخنگو.  اروپا مواجه شده است    هياتحاد

 در آن كشور را محكـوم و از از          اني حمله به همجنسگرا   ،يتوانيمسافرت خود به ل   
 ي اروپا را ملغـ    هياتحاد در   يتواني كشور ل  ي اروپا درخواست كرد كه حق را      هياتحاد

ـ  اتحاد ي هـا  بيكند چون آن كشور قـانون و پرنـس          اروپـا در دفـاع از حقـوق         هي
  . پا گذاشته استريا ز رانيهمجنسگرا
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  لحظه ديدار دو لزبين
  

  ؛سالم دالرام جان
 ليـ مي كه با تمام مشكالتت جـواب ا       ني ا از. ي پشت سر گذاشته باش    تيوفقم حالت خوب خوب باشد وامتحانات را با         دوارميام

 رو برات زدم هنـوز      ليمي ا ني كه اول  ي جان زمان  دالرام  هم منو هم آرزو رو     ي خوشحالم كرد  يلي ممنونم خ  يلي ازت خ  يمن رو داد  
 بـود كـه     ي قـو  ي كشش به حد   ني كشوند خالصه ا   ي من رو به طرف اون م      ي قو يلي خ يلي حس خ  هي ادي شناختم ز  يآرزو رو نم  

 10 ت بعد اظهر پرواز داشتم برگشتم هـم جمعـه سـاع           6 شنبه ساعت    4 ماه بود    ري ت 21 قĤيباعث شد من برم اصفهان آره رفتم دق       
 رو بـرات    جـانم ي چطور حـسم رو ه     دونم ي نم شمي پ ادي راست من برم هتل اونم ب      كي هتل رزرو كرده بود وقرار بود        شب بود آرزو  

 عشق بـه    ي ترسم ول  ي م يلي خ ماي تونم بگم كه قلبم تو دهنم بود وتمام بدنم منقبض شده بود راستش از هواپ               يشرح بدم فقط م   
  . تمام تحمل كردم وفقط به آرزو فكر كردمقهي دق40 اون به من قدرت داد كه نترسم و دنيد آرزو و

 زدم وساكم رو جا گذاشـتم  جي بار تو عمرم گني اولي اصفهان آن قدر حول بودم كه برا  ي بهشت دي فرودگاه شه  دميخالصه رس 
تا برسم به    آژانس شدم    ار شد بعد رفتم سو    داي دستم بوده شانس آوردم كه پ      ني سنگ زي چ هي افتاد كه من     ادمي قهي دق 15تازه بعد از    

 دل تو دلـم     ي وا دمي تا برسم به هتل باالخره رس      دي طول كش  ي معمول ري و مس  كي با تراف  قهي دق 45 كه عشقم بهم داده بود       يآدرس
 چـون دلـم     رهيـ گي طرفم دلـم م    هي كنم از    ي طرف ذوق م   هي از   شهي م ي برات تمام خاطرات برام تداع     سمينوينبود االن كه دارم م    

 ومـده ي رو گرفتم ودر رو باز كردم هنـوز آرزو ن          دي دادم وكل  ييخالصه اومدم داخل هتل كارت شناسا     ...  تنگه تي نها يبواسه عشقم   
 زنـگ   ي ه ي كردم ول  كاري چ دونمي نم قهي دق 10 ني تو ا  رسمي م گهي د قهي دق 10 گفت تا    يي زنگ زدم بهش گفتم كجا     دميبود تا رس  

ـ  صـحبت    ي صدا دي خند ي م جانيش نبود همشم از ذوق وه      دل تو دل   نياش اونم بدتر از من تو م      يي كجا ييزدم بهش كه كجا     هي
 گفت سالم اومد داخـل  ي آقا از پشت در اتاق اومد حدس زدم كه عشقمه در زدن دروباز كردم آرزو بود عشق من بود وا     هيخانم و 
اسـتش آرزو    من همش چشمم به اون بـود ر        اوردي رو تخت داشت لباساشو در م      مي نشست مي كرد ي ورو بوس  مي رو بغل كرد   گريهمد

 كتري نزد اي گفتم ب  ميدي خند مي بعد حرف زد   شهي ساناز باورم نم   ي مقدار كمتر گفت وا    هي ي از من معذب بود البته منم بودما ول        شتريب
 تـزا ي پ رونيـ  ب مي بـر  مي گفت مي بخور ي شام چ  مي بوس كوچولوش كردم بعد گفت     هي اومد كنارم دستم رو انداختم دور گردنش و        نيبش
 شهيـ  دستش رو گرفتم تو دسـتم دالرام جـان بـاورت نم            روني ب مي تا از در هتل اومد     مي رفت مي آماده شد  ميبخور هتل   مياي ب ميريبگ

 هتل شـاممون رو     مي ا ومد  مي گرفت تزاي پ مي رفت يي تا 2 كردم   داي گم شده خودم رو پ     مهي مال منه ومن ن    اياحساس كردم كه تموم دن    
 ي حتـ  مي هـم هـست    وونـه ي وعاشـق ود   مي با هم نـدار    ي مشكل چين و آرزو ه   دالرام جان م  ...مي وبعد عشقمون را كامل كرد     ميخورد
 آرزوش رو   شهيـ  كـه مـن هم     هيـ  آرزو همون  شهيـ  باورت نم  ميدي رو پسند  گري هم لذت بخشه از هر نظر همد       ي نفسمون برا  يصدا

 اصـآل  ميبريذت م هم لزي از همه چمي با هم مچيلي خواستم وآرزوش رو داشتم خي كه من م   ي هست ي تو همون  گهيداشتم واونم م  
 بـشه  ليـ  وكخـواد ي تو ذهنمون آرزو قراره درسش رو ادامه بده تا تهران قبول بشه عـشقم م    مي دار يي فكرا هي. ميشي نم رياز هم س  

 ي تا اون موقع هم خـدا بزرگـه بـاز مـ            شمي پ ادي تا ب  كنهي داره و انقدرعاشقمه كه تمام تالشش رو م        شوي چون توانائ  تونهي م دونميوم
 مـثآل خـانواده     ستنيـ  دالرام جان خوشبختانه خانواده جفتمون امل ن       يدوني م شهي م ي عال يلي تهران خ  ادياگه آرزو ب  .دونمي م نمشيب

 تو كارم تا موفق بشم و بتـونم كـامآل مـستقل بـشم آرزو از              كنمي من ارزومه كه مستقل بشم ودارم تموم تالشم رو م          دوننيمن م 
 نـه ي ارزو ا  دمي داشته باشه با جون و دل گوش م        ي واگر نظر  زارمي م وني در م   رو باهاش  زميچ با خبره چون همه      كنمي كه م  يتالش
عشق ما بـه هـم تمـام مـشكالت رو از سـر             (:  خواستن توانستنه    دونمي وم ي خوب وآروم با آرزو داشته باشم به زود        ي زندگ هيكه  

  .مين سر كميتوني چون ما بدون هم نمرسونهي ومارو به هم مدارهيراهمون بر م
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 بـا هـم چـون    مي هستي تا دوست معمول2 ندارم باهاش و مثل     ي مشكل گهي بگم كه د   دي سالم هم با     32مورد اون دوست     در
 كه هـم حـس   ي دنبال كسمي بردي كه نبا نهي ا اني دالرام جان اشتباه ما هم جنس گرا       ي دون ياون از من نبود هم حس من نبود م        

 نوشـته  شنيـ  ودسـت مـا خـارج م   ي واز زندگ  شنيرف جنس مخالف جذب م     ط ه هر چقدر هم به ما عالقه مند بشن باز ب          ستيمان
 ي بگـرد يكـ ي دنبـال  ديخوب به نظر من با. كدوم هم جنس گرا نبودندچي وظاهرآ هم هي تا دوست دختر داشت3 تا به حال  يبود

 كه نكنـه    يباش ته همش ترس وواهمه داش    نكهي مال توست نه ا    شهي تخت باشه كه هم    التي وخ يكه مثل خودته هم حسته وبدون     
 كه بـه فـرض مـن        ي حس ي وجود نداره ول   اي تو دن  ي مطلق زي چ چي درسته كه ه   يدونيم... و ادي خوشش ب  ي پسر هيبره فالن جا و از      

 بـا جـنس     يتـون ي م ي كـه اگـر بخـوا      ي رو دار  ني ا تي هم جنس گرا هم قابل     ي كه تو  ي نوشته بود  ستي ن ري پذ رييدارم مطلقه وتغ  
 منو برد تو فكر و      يلي كه خ  ي جالبتر نوشته بود   زي چ هي يني ب ي نم ي لزوم اي ي خوا ي نم يول) ؟؟؟؟اظ؟ ازهر لح  يعني (يمخالفت باش 

 بـا  خوادي كه دلت مهي طورني تو االن اي وفكري سنطي كه شرا  ي بد حي مورد برام توض   ني در ا  شتري بود ودوست دارم ب    بيبرام عج 
 به جـنس مخالفـت جـذب        تي در زندگ  گهي د طي با شرا  گهيد ال امكان داره چند س    يعني اون وقت؟    ي چ يعني. يجنس موافت باش  

در ضـمن مـن اگـه       .  مـورد  ني بده در ا   حي توض ي كرد جمي گ ؟ي كه از بدو تولد با تو بوده چ        يي حس هم جنس گرا    نيپس ا . يبش
 انتخـاب   شهيـ  هم ي جفت بـرا   هي وقت   چي به جنس مخالفم جذب بشم ه      ندهي حس رو داشتم كه ممكنه در آ       ني درصد ا  كي يحت
 وقت چي هشهي روز جذب جنس مخالفش م     هي نكرده   يي كردم كه آرزو خدا    ي حس م  اي كردم   ي درصد فكر م   كي اگر   اي كردم   ينم

 تصورش مرگه كه با جنس مخالفم هم خوابـه بـشم   ي من حتي براي ولدي كني فكر م ي دونم شما چطور   ي موندم نم  يباهاش نم 
 سكـشوآل ي با ي موضوع بـرا   نيون من خودم رو شناختم وثبات دارم ا        چ ستي كنم ن  داي بهش پ  ي كه عالقه عاطف   نيواصآل امكان ا  
  .ي واقعي گاي ني لزبكيها صادقه نه 
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  .ي با من وآرزو در ارتباط باششمي جان خوشحال مدالرام
البتـه اگـر   )  ازتـون ميشي متن در مجله چاپ بشه اگر امكانش باشه ممنون م    ني كه ا  مي دوست دار  يليدر ضمن من و آرزو خ     (
ـ  خاطرات بـه  مي دوست داريلي ما خسمي كاملتر بنونجاي تا اسمي مون بنويي برات از اول آشنا تونمي م يبخوا  رو بـه  موني مانـدن ادي

  )ه؟ينظرت چ( وهمگان بخوننميثبت برسون
   تو دوست خوبمون ي براتي موفقي آرزوبا

   آرزو وسانازتي فدا
  
  

  . سالمزمي عزيساناز و آرزو
چـون  .  از شما بفرستم انگار كـارم رو نـصفه انجـام دادم            يكي ي فرستم، چون اگر برا    يا م  شم ي هر دو  ي نامه رو برا   ني ا من

  . دي نفر هستكي االن گهيشما دو تا د
 بـه   ي بـدنم از خوشـحال     ي كه تك تك سـلولها     ي عشق و مشتقاتش استفاده كرده بود      ي نامت از واژه     ي جان انقدر تو   ساناز

 و  ي چقـدر احـساس شـاد      ي دون ينم ! شده بود  خي س ي تنم از شاد   ي خوندم موها  يم تورو   ي نامه   يباور كن وقت  . رقص در اومدند  
 اون دو تا آدم، دو تا همجنسگرا هم باشـند  نكهي چه برسه به ا دند،ي شنوم كه دو تا آدم به هم رس        ي كه م  ي كنم وقت  ي م يخوشحال

  . اونها باشميي و آشناي دوستانيو تازه منم در جر
 هـم  يازيالبته ن.  كنمفي رو كه از خوندن نامت به من دست داد برات توص      يجانيشور و ه   تونم برات    ي م ي دونم چطور  ينم

 داد كه منم از عـشق شـما         ي عشق م  ي و انقدر نامت بو    ي بود كه خودت به من منتقل كرده بود        يجاني شور و ه   ني چون ا  ست،ين
  . احساس عاشق بودن كردم، باور كن
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 مـشتركتون رو    ي خواد كه هر چه زودتـر بـشنوم كـه زنـدگ            ي واقعاً خوشحالم و دلم م      شما دو تا   ي تونم بگم كه برا    ي م فقط
  .ي مسئله كنار اومدني و با اي كه موضع خودت رو در مورد دوست دگر جنسگرات مشخص كردخوشحالم. ديشروع كرد
 ي امـا در مـورد دومـ       د،اي خوشش ن  ي بودم كه از پسر    ي مراقب م  دي با شهي در مورد دوست دختر اولم قبول دارم كه هم         زميعز

  ! و نه از دخترادي بودم كه نه از پسر خوشش بي مراقب مديبا
 باشـه،  انتي كنه؟ اگر دوست دختر آدم اهل خ  ي م ي چه طرفت دختر باشه و چه پسر چه فرق         انته،ي خ انتي خوام بگم كه خ    يم

  !  توبي رقتي كاره، نه جنسنيمهم نفس ا
ـ  زن كامل هستند و در مـورد ا        كي ن،ي زم ي رو ي ها ني لزب ي و همه     كه من و تو    ي رو قبول دار   ني حتما ا  نيبب  موضـوع   ني

 نبـود و اسـم      ني اسـم لـزب    گـه ي پس د  ستمي كردم كه زن ن    ي زن همجنسگرا، اگر من حس م      يعني نياصال لزب .  ندارند ي شك چيه
  ! ترنس سكشوال بود

 ي خوام بگم كه اگر بخـوام، مـ        ي هم باشم، م    رو دارم كه با مرد     ني ا تي زن ها قابل   ي زن بودن مثل همه      ني هم لي به دل  من
 موضوع فكـر كـنم حالـت        ني به ا  يمن هم مثل تو ممكنه وقت     .  كنم ي كارو م  ني گم با عشق و عالقه ا      ينم.  كارو بكنم  نيتونم ا 

  شـور و ي كـار رو از رو ني بهم دست بده، مطمئنا اي احساس حال به هم خوردگ  ه ك هيعي طب نم،يخب من لزب  . تهوع بهم دست بده   
  ! نهي نه؟ منظور من از مطلق نبودن اه،ي شدني دم، ولي انجام نمجانيه

  .گهي بد دي اتفاق هاي و كلرمي گي كه هستم فاصله مي از نفس خودم و آدميلي كار خني با ابله
آدم  و بـه تـو و   ارنيـ  در ب  ي بعـد  كي كه ذهنشون رو از حالت       ي اطرافت انتظار دار   تي استر ي تو از آدم ها    ي وقت زمي عز نيبب

 من و تـو نمونـه       نيبب. ي باش ري به همون نسبت انعطاف پذ     دي مثل تو نگاه كنند و حضورشون رو قبول داشته باشند، تو هم با             يها
 ي مـ ايـ  دني همجنـسگراها ي رو بـه حـساب همـه      ني لنگ بزنه اونها ا    شيي جا هي و تو    ناگر رفتار م  . مي هست تي اقل كي از   ييها

 موفق  موني زندگ ي كه از همه نظر تو     مي تالشمون رو بكن   دي ما با  ني هم يبرا. ميمن و تو هست    اونها فقط    يچون نمونه ها  . گذارند
  ! پس همجسنگراها همه خوب هستند،ي خوبني آدم به اني بگه بابا ام،ي كه ما همجنسگرا هستدي تا هر جا هر كس فهمميباش

 و  ي سـن  طي گم شـرا   يمن م .مي گذار يرو كنار م   فكر كردن    ي بعد كي كه   مي باش ي كسان ني اول دي من و تو با    دي با ني هم يبرا
امـا  .  بـوده نطـور ي هـم هم مي دختر عشق بورزم و بله مثـل تـو از اول زنـدگ             هي خواد به    ي گه كه دلم م    ي من االن به من م     يذهن

ـ ا.  كنـه  رييـ  ممكنه تغ  اي بمونه   ينطوري ا شهي از وجود منه، ممكنه هم     ي منه، قسمت  تي از شخص  ي هم قسمت  ييهمجنسگرا  كـه   ني
 خودم  ي گم دارم رو   ي كنه، نم  ريي خواد تغ  ي گم دلم م   ينم.  نكنه ريي به بعد هم تغ    ني كه از ا   ستي ن ني بر ا  لي نكرده دل  رييحاال تغ تا

 ي سـطح زنـدگ    ي دارم در راه اعـتال     ي وقتـ  ن كه مـ   دي مطمئن باش  دي تون ي م انميحد اقل تو و اطراف    .  بدم رشيي كنم كه تغ   يكار م 
ـ ي دل گـه ي خواست خودم رو عوض كـنم د       ي از اون هستم كه اگه دلم م       يم هم جزئ   دارم خود  ي قدم بر م   انيهمجنسگرا  ي بـرا  يل
  .  راه نبودنيمبارزه در ا
 بـودن انقـدر   نيلزب. مي كش ي م دكي امروز با خودمون     ني كه هر كدوم از ما از بدو تولد تا هم          هي مهم حس  ست،ي اسمش ن  مهم

  .ستمي ني قاعده مستثنني نام شناخته بشه، من هم از اني دلش نخواد كه به اي الكي دردسر داره كه كسراني ايتو
  . دونمي خودم مي فهي رو وظنيمن ا.ستي به تشكر نازين.  شمي هم خوشحال ميلي با شما در ارتباط باشم خنكهي از امن
  . كنمي ها رو مني بهتري آرزوزي شما دو تا عزي هر دويبرا

   شماقربان
  دالرام
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  راني در اانيهمجنسگرا كافه ني اولي براياسم
  فرزاد ■

 را بـا هـم      ي سـاعت  مي خواسـت  يمـ . مي با هـم نداشـت     يكار خاص .  ونك قرار گذاشته بودم    داني م ي با دوستم در حوال    روزيد ◄
.  خـودم دور زدم    ي و تو اون اطراف بـرا      دمي ساعت قبل از موعد رس     كي. مي و حرف بزن   مي بخور ي قهوه ا  م،يني بنش يي جا م،يبگذران
 ي مـ  ي به آدم دلگرمـ    ني هستند و ا   يخود چهره ها حدس زد كه       ي بعض ي رو ز شد ا  ي پارك ملت م   ي عصر و حوال   يل و ابانيدر خ 
ـ  فكر كن اگه ما تو تهران        ه؟ي چ يدونيبهش گفتم م  . ستي ن ي بد يكه جا . ج. رستوران ج  مي گفت بر  دمي دوستم را د   يوقت. ده  كي

 ابونيـ  خ نيـ  كه تو ا   ي همه گ  ني اون وقت ا   مي اونجا بر  مينست تو يآن وقت چقدر راحت م    . مي داشت انيكافه مخصوص همجنسگرا  
ـ اون وقت نشستن تو     ..  شدن ي ول نم  ابوني طور تو خ   ني ا ميدي د اف اطر يها  لـذت   اني كافـه و بـار مخـصوص همجنـسگرا         كي
  .سمي نوي شما مي برانوي كرد و امشب دارم ادي را تĤئميدوستم حرف ها.  داشتي ميگريد

چرا مـا   .  مخصوص خود را دارند    ي آزاد كافه ها، رستوران ها، سونا ها، هتل ها و ساحل ها            يا در همه كشوره   انيهمجنسگرا
  .ديـ  كن ي دانـم شـما هـم فرامـوش نمـ          ي كنم و مـ    يمن فراموش نم  .  نه م؟ي حق محروم كرده اند؟ تا آن را فراموش كن         نيرا از ا  

بـاز  )  در تهـران   يبه احتمال قو  ( خود را در كشور      يعلن و   يرسم) بار( كافه   ني كشور اول  ني ا اني كه ما همجنسگرا   ديفكرش را بكن  
 اني بـا همجنـسگرا    ي و برخورد خوب   هي شهرها هستند و صاحبان آنها رو      ي دست كافه ها كه امروز هم در بعض        نيمنظور از ا  . ميكن

ـ  بلكـه منظـور ا     ست،يـ  شـوند، ن   ي مـ  اني در هفته پاتوق همجنسگرا    ي مخصوص ي محالت روزها  نيدارند و ا   ـ  اسـت كـه      ني  كي
ـ ني اسم ادي كنيفكر م.  باز كند اني همجنسگرا ي برا ي و علن  يرسم) بار( كافه   كي و   دياي، ب ) زن ايمرد   (ي علن يهمجنسگرا  ني اول

ـ  مـا از حـق دا      ي چه زمـان   دي كن ي فكر م  ون خواهد بود؟ مهمتر از ا     ي چ اي باشد؟   دي با ي تو كشور چ   اني ما همجنسگرا  يكافه علن   ري
 همـه   نـد ي آ ي كه به آنجا م    ي كه همه افراد   يي شد؟ جا  مي خودمان برخوردار خواه   يوص برا مخص) بار (ي همچون محل  كيكردن  

 ي فضا كي بكشند، در    " خجالت   " ي حت اي هتروها رنج ببرند     ي از فشار نگاه ها    نكهي و ترانس باشند و در آنجا بدون ا        ني و لزب  يگ
 ايـ  دلخواه خود را نوش جان كنند و غم دنيدني نوشابند،يب خود ي براي دور هم جمع بشوند، دوستان  ني شاد و دلنش   يقيآرام، با موس  
 كـه مـا     ننـد ي ب ي هم م  گراني كند و د   ي خالص م  ي و افسردگ  يي كند، ما را از تنها     ي م كتري كار ماها را به هم نزد      نيا .را فراموش 
  . مي افتيفكر سكس مه  بي فورميدي رسي و نه دم و نه به هر كسمي نه شاخ دارانيهمجنسگرا
 و  ي بـار رسـم    ني اول دي كه خود بتوان   دي آرزو را دار   ني ا اي آ د؟ي مسئله داشتن كالب و بار فكر كرده ا        ني چقدر در باره ا     شما خود

ـ  در تواني هم ماني مجالت همجنسگرايحت. يني و لزبي بار كامآل گكي د؟ي كنري را دااني همجنسگرا ي برا يعلن  گوشـه بـار   كي
 در روابط خـود بهداشـت       اني كاندوم هم گذاشت تا همجنسگرا     توانيم.  كنند ديآنها را خر   اي نندگذاشت كه عالقمندان بتوانند بخوا    

  . دهدي را به جامعه نشان ميي خود فرهنگ مدرن همجنسگرانيا. كنندتي را رعايجنس
  نـه شـاخ  ي جنسي هاتي كه ما اقل  نندي ب ي زنند و م   ي كنجكاو هم سر م    ي دگر جنسگراها  شود،ي بار معروف م   ني كه ا  مروره  ب
 ي هـم بچـه هـا   بعـدش  . كننـد ي ها مثـل مردهـا رفتـار مـ    ني رفتار زنانه دارند و نه همه لزبي گي و نه دم، نه همه مردها     ميدار

  .  كنندي خودشان را افتتاح مي شوند و بارهاي دست بكار مگري ديشهرها
 حق  ني از چن  ي كه ما روز   ديمسلم بدان  را داشته باشد اما      اي رؤ كي ها دور و دراز و حالت        يلي امروز به نظر خ    دي خواسته شا  نيا

 م،ي كمـك كنـ  يي در بـاره همجنـسگرا   ي رسـان  ي شد اگر كه همه ما امروز به اندازه سهم خود در آگاه            مي برخوردار خواه  يو حقوق 
 در جامعـه فعاالنـه   گرموجـود ي دي بـه همـراه گروههـا   ي آزادي و در مبارزه بـرا ي معرف افراد هي موجود را به بق    اتيمجالت و نشر  

 و  ي آزاد يبـرا ..  شـد  مي تر خواه  ي ا هي هم حاش  اني جامعه بسته تر باشد، بهمان نسبت ما همجنسگرا        يهر چه فضا  . ميكت كن شر
ـ  با ي چـه اسـم    اني كافه همجنسگرا  ني اول شما بنظر   يراست. مي عمل شو  داني خود هم كه شده، وارد م      ياهايتحقق آرزوها و رؤ     دي

  داشته باشه؟
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  يا طعم شوخ بي جد- ي با طعم جديشوخ
  
  
 كنـه، از    دايـ  پ يدسترسـ  ي ا نهي تو هر زم   ي علم ي دست آوردها  ني كنه به آخر   ي م ي سع لهي وس كي با هزار و     راني ا دولت ◄
.  اصفهان انجـام شـد     اني در پژوهشكده رو   رآياخ  كه چارهيگوسفندان ب ) ي ساز هيشب (نگي ساختن بمب اتم گرفته تا كلون      يچگونگ

ـ  نشون بدن كه ا    تا . دن ي را گزارش م   زهاي چ نيروزنامه ها هم با بوق و كرنا ا        ـ .  اسـت  ي ا شرفتهيـ  كـشور پ   راني ـ  ا يول  كـاله   ني
 در  ي علمـ  ي دست آوردها  ني و آخر  يي همجنسگرا ،ي در باره مسائل جنس    ي رسان ي نوبت آگاه  يچون وقت . گذاشتن سر مردم است   

ـ  راني افتد كه جامعه ا    ي م دشاناي ي محد قوچان  ي روزنامه شرق آقا   ري همه و بخصوص سردب    ي رسد، فور  ي باره م  نيا  جامعـه   كي
ـ خواني ميوقت.  را نداردزهاي چني اي است و فعآل آمادگ  ي و مذهب  يسنت نوشـتن خـالف عفـت    "جـرم  ه  مجالت و روزنامه ها را ب

 مرتبه  كي راني ا ي ساز هي بمب اتم و شب    ي اما برا  شهي م ي كشور سنت  راني، ا " جامعه يروانشناس" كنن مثل مجله     لي تعط "يعموم
ـ  مي دم خروس را باور كنـ      ؟ي خواد واسه چ   ي م ي ساز هي عقب مانده بمب اتم و شب      ي سنت شور ك كيآخه  . شهي م ي معرف شرفتهيپ  اي

 چيهـ .  لنگه ي كار م  ي جا هي كه   ني نره، بدون  شي ها پ  نهي و هماهنگ تو همه زم     كنواختي اگه بطور    شرفتيقسم حضرت عباس؟ پ   
 در  نطـور، ي مـان هم   ي در كـشاورز   ست،يـ  ن كنواختي هماهنگ و    ماني دانش كارها  در كسب علم و   . ستي مثل آدما ن   ايراني ما ا  زيچ

اما باشه بگذار تـا  . ني مفصل بخونثي حدني توني خودتون م گهي كه د  ي، و در روزنامه ها و مراكز اطالع رسان        ... در ،يفرهنگ ساز 
 يرازيما را چه غم كـه حـافظ شـ         . سنيا ننو  بتن كنن، در باره م     اي برف كنن، دلق مرقع بپوشن، خرقه ر       ريدلشون بخواد سرشونو ز   

  :  جوابشان را دادهشيها پ قرن
  

  ندي بگشااي و رتزويركه در خانه        مپسنداي ببستند خداخانهي مدر
  مي و دلق خود ازرق نكنهيجامه كس س       مي به ناحق نكنلي بد و ممي نگوئما
  يشو بس كه خراب باده و جام يا       ي دام شوني همچو من افتاده اگر
   دانندشاني دگر امي كه نمودمينيما چن       رانندي حخبراني ما بي نظر بازدر

  بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم     و از گفته خود دل شادم مي گوي مفاش
   هم مذهب استني كه امديزاهدان معذور دار     ي و جام ماري نخواهم كرد ترك لعل من
   شهر كدامستني در استي آنكس كه چو ما نو       و نظرباز مي و سرگشته و رندخوارهيم

   
  )دمي مختلف اشعار حافظ برداشته و كنار هم چي ها را از قسمت هاتي بدي بخشيم(
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  آخرين شماره 

ـ   ارسال مطلب، عكـس، نقـد،        اي خود، و    يشنهادهاي نظرات و پ   اني ب يبرا  ي طـور بـرا    نيو هم
  :دي استفاده كنري زياشتراك ماها، از آدرس پست

majaleh_maha@yahoo.com■   
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