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سرمقاله

به بهانه ی بودن
مبارزه  روز  بیشتر کشورهای جهان،  در  آذر  با 5  نوامبر مصادف   25
علیه خشونت زنان نام گذاری شده است. جدا از علت های سیاسی و 
فرهنگی که برای نام گذاری و انتخاب این روز برای زنان وجود دارد، 
توجه به این نکته ضرورت دارد که آیا وجود یک روز و نام گذاری آن 

کمکی به زنان می کند و مانع از خشونت و تبعیض می شود؟ 
وقتی صحبت از خشونت علیه زنان و در کل حقوق زن می شود ذهن 
ما، ممکن است مردانی متعصب و خشن را تصور کند که انتظارشان 
از زن و زنانگی همان تصور چوپان از گوسفند است. اما حقیقت این 
است که افراد زن ستیز را فقط مردان تشکیل نمی دهند. زنانی هستند 
که با وجود زن بودن و آگاهی بیشتر از احساسات زنان و مشکالتشان 
چنان در راه پایین کشیدن ارزش و جایگاه زن در جامعه خود اشتیاق 

به خرج می دهند که به اصطالح دست مردها را از پشت بسته اند. 
زنان  با  آنها  برخورد  و  افراد  نگاه  نوع  به  فقط  بودن  زن ستیز  آیا  اما 
آزار  زن  آزار  تنها  آیا  دارد؟  ربط  آدمیت  از  جدا  موجوداتی  عنوان  به 
جسمانی یا روحی است؟ به نظر شما همین که زنی با وجود داشتن 
خودش  توانایی  این  از  زنان  دیگر  به  کمک  در  توانایی  و  قابلیت 

استفاده نمی کند زن ستیز نیست؟
اگر هر کدام  نیستند؟  انسان  بودن،  از زن  قبل  زنان،  از  آیا هرکدام 
زن ستیزانه  رفتار  و  برخورد  برابر  در  خود  روزمره  زندگی  در  زنان  از 
داشتن  تاثیر  روشن  مثال  داشت؟  نخواهیم  بهتر  جامعه ای  بیاستند 
این نظریه را در دو شهر ایران جستجو کنیم شهر »الف« که شهری 
صنعتی ست و در آن زنان بسیاری شاغلند. سال های قبل در این شهر 
با  که  بود  افزایش  حال  در  زنان  برای  کالمی  و  جسمانی  مزاحمت 
برخورد شدید خود زنان با افراد مزاحم  این موج زن ستیزی سرکوب 
و تا حدودی برطرف شد زنان این شهر از ابتدا دریافتند که نباید خود 
در  اما  نیست  راه چاره  بدانند و سکوت  مزاحمت ها  قربانی  را مقصر 
شهر »ب« که اتفاقا شهری سنتی تر نسبت به شهر »الف« می باشد و 
طبق پیش داوری ذهنی مردمش باید بیشتر پایبند اصول باشند، چنان 
ناامنی بیداد می کند که هر مردی در خوشبینانه ترین حالت ممکن این 
آزار دهد.  رفتار  نگاه و  راه  از  را  زنان  تا  به خودش می دهد  را  اجازه 
تفاوت این دو شهر در چیست؟ به جز برخورد خود زنان آن و احترامی 
در شهر  هنوز  قطعا  قائل هستند؟  برای خودشان  زنان هر شهر  که 
الف زنان روزانه مورد آزار از راه های گوناگون جسمی و روحی قرار 

می گیرند اما شدت این آزار بسیار کمتر از شهر »ب« می باشد.
لگدمال  را  خود  جنسیت  بگیرند  یاد  سرانجام  زنان  زمانی که  تنها   
نکنند و اول از همه خودشان به خودشان احترام بگذارند، زمانی که 
هر زن در هر جا برای کمک به زن دیگر وارد عمل شود دیگر نیازی 
نباید حرکتی  این کمک حتما  نیست.  و سال ها  روزها  نام گذاری  به 
خیابان  در  آشکارا  که  جوانی  زن  به  می تواند  کمک  باشد،  انقالبی 
مورد آزار کالمی قرار گرفته، باشد؛ کمک می تواند آموزش صحیح به 
دختران و پسران مان باشد و یا به افرادی که با آنها در ارتباط هستیم، 

کمک می تواند اعتراضی باشد به تبعیض در میان صف نان!

لزبین،  زنان  اقلیت هستند و  اجتماعی در جامعه  از نظر قدرت  زنان 
اقلیتی در اقلیت اند. تا زمانی که زنان لزبین تصمیم به حرکت و نشان 
بیشتر  روز  نگیرند هر  اقلیت های جنسی  دادن حضورشان در جامعه 
متوجه  بیشتری  زنان  روز  هر  می شوند.  سپرده  فراموشی  به  قبل  از 
گرایش های جنسی خود می شوند افراد نسل جدید نسبت به نسل های 
گذشته آگاهی بیشتری نسبت به نیازها و خواسته هایشان دارند و زنان 
تفاوتشان  دنبال علت  به  بیشتری در سایت ها و موتورهای جستجو 
با دیگر هم نوعانشان می گردند. جامعه اقلیت های جنسی چه دارد تا 
به این زنان عرضه کند؟ جامعه لزبین ایرانی چگونه می تواند به این 
زنان کمک کند در حالی که خودش در سکوت و خاموشی قرار دارد. 
سکوتی که مقصری جز خود همجنس گرایان زن ندارد و اینجاست 

که باید گفت: از ماست که برماست.
بودن  همجنس گرا  از  قبل  زن  همجنس گرایان  که  است  این  تصور 
خود زنانی هستند تربیت یافته و بزرگ شده در این جامعه مردساالر 
می کنند.  زنان  به  مردان  برتری  از  طرفداری  آن  در  زنان  حتی  که 
در  زنان  بی فعالیتی  حمایتگر  و  دوستدار  همواره  که  جامعه  این  در 
به  و خدمت کردن  زایندگی  و  آشپزی  به جز عرصه  تمام عرصه ها 
به اصطالح سرشان توی  یاد گرفته اند که  اکثر زنان  دیگران است. 
نداشته  فرهنگ  و  و سیاست  اقتصاد  به  کاری  باشد.  الک خودشان 
باشند و اگر هم دارند همیشه پشت خط های قرمز تعیین شده توسط 
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سرمقاله
القا شده که جز »نمی توانم«  آنها طوری  به  ابتدا  از  بیاستند.  جامعه 

چهارچوب ذهنشان به چیز دیگری عادت ندارد.
زنان همجنس گرایی که با این پیش زمینه بزرگ شده اند حتی زمانی 
که یکی از بزرگترین تابوهای اجتماعی خود را می شکنند و به عنوان 
همجنسخواه خودشان را می پذیرند باز هم نه از روی قصد و غرض 
آنها  به  جامعه  که  دستورالعمل هایی  همان  ناخودآگاهانه  کامال  بلکه 
القا کرده را در بعد گرایش جنسی خود اجرا می کنند؛ منفعل می شوند 

و سعی در شناخت خود یا کمک به دیگر همجنسخواهان نمی کنند.
از حضور فعال همچون همجنس گرایان مرد در دنیای دگرباش جنسی 
دوری می کنند. حتی مانند زنان استریت بزرگترین ظلم را خودشان 
آگاهی  جهت  منابعی  نکردن  محیا  هم  آن  و  می کنند  خود  حق  در 
دیگر همجنس گرایان زن نسبت به خود و گرایششان است. درست 
اما  بودن مشترک هستیم  در دگرباش  است چه زن، چه مرد؛ همه 
آیا روابط، مشکالت روحی و چالش هایی که یک لزبین با آن روبه رو 
است تماما با مرد دگرباش جنسی یکی است؟ چه کسی جز خود زنان 
همجنس گرا می تواند این حفره ی خالی در دنیای دگرباش جنسی را 

پر کند؟ مطمئنا زمان آن رسیده که به عنوان زنانی باشهامت، خود 
را و گرایش خود را همانگونه که هست پذیرفت و پیه همه چیز را به 
تن مالید. آنقدر هم باید شهامت و جسارت داشت تا با حضور خود در 
هر زمینه ای که می شود نشان داد که زنان لزبین هم حضور دارند و 
زنان هم پا به پای هم حس های مرد خود با هموفوبیای جامعه، روزانه 

دست وپنجه نرم می کنند.
مخصوص  مجالتی  از  بهتر  جایی  چه  امر  این  رسیدن  انجام  برای 
دگرباشان جنسی که  و گروه های مخصوص  یا سایت ها  و  خودمان 
مطمئنا روزانه افراد زیادی چه به جهت یافتن اطالعات چه از روی 
و  چالش ها  به  پرداختن  با  لزبین  هر  می زنند؟  آن سر  به  کنجکاوی 
مشکالتی که فکر می کند الزم است در مورد آن سخن گفته شود و یا 
حتی نوشتن از خود و درددل کردن می تواند کمکی به پر کردن این 
حفره کند. شاید زنی در دورافتاده ترین جای ممکن با خواندن مطلبی 

از درد و دل های یک لزبین دیگر بفهمد واقعا تنها نیست.

گروه سردبیری

رسانی های  بروز  آخرین  از  اطالع  برای 
وبالگ مجله و انتشار نسخه ی تازه، لطفا 

برگه ی فیسبوک اقلیت را بپسندید.

http://Facebook.com/Aghaliat



مجله ای از ما، برای ما 
یادی از »ماها«

نخستین مجله الکترونیکی 

همجنسگرایان ایران

یاد اقلیتی

جلد شماره دوازدهم از مجله ماها

آذر 83 نخستین شماره از ماها منتشر می شود 
و تا 21 ماه بعد این انتشار ادامه پیدا می کند. 
شکی نیست هر فعالیتی بدون نقد نمی تواند 
نقدهایی  و  اشکاالت  نیز  ماها  و  کند  حرکت 
داشته اما نمی توان بعد از گذشت این سال ها 
اکثر  سیستم های  در  که  آن  پرنگ  نقِش 
اقلیت های جنسی ایرانی وجود دارد را نادیده 
گرفت. به مناسبت سالگرد انتشار ماها در آذر 
ماه، در این شماره سعی کردیم یاد کوتاهی 

کنیم از یک فعالیت تاثیرگذار اقلیتی.
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یاد اقلیتی

جلد شماره دوازدهم از مجله ماها

درباره ی ماها
شایان میم 

ما  دستیابی  درباره  امروز،  اندازه  به  هیچگاه  کنون  »تا 
همجنس گرایان به حقوق و آزادی اجتماعی-مدنی خود امیدوار 
و خوش بین نبوده ام«. این نخستین جمله ای است که در مجله 
مجله  بنیان گذار  نسیم،  سوی  از  که  جمله ای  می خوانیم.  ماها 
حرِف  چهار  از  »ماها«  نام  شده.  منتشر  آن  سرمقاله  در  ماها 
اوِل کلماِت »مجله الکترونیکی همجنس گرایان ایران« ساخته 
از  یکی  جذِب  شما  تا  است  کافی  نام  همین  شاید  است.  شده 

تاثیرگذارترین مجالت تاریخ اقلیت های جنسی ایرانی شوید. 
در  مشارکت  به  که می شناخت  را  افرادی  فراخوانی  نسیم طی 
تهیه یک ماه نامه دعوت می کند. او با کمترین بضاعت نخستین 
شماره ی ماها را در آذر 83 راه اندازی می کند. راه اندازی ای که 
و  منتشر شود  و شماره  ماه   21 تا  راه افتاد  با همان خوش بینی 
دلیل  به  که  پایی  رد  بگذارد.  جای  به  خود  از  بزرگی  پای  رّد 
بکر و اولین بودِن خود داشت، باعث شده تا حتی همین امروز 
نسخه ی پی دی اف اش را در سیستم یک نوجوان امروزی ببینید. 
مجله  نخستین  »هومان«  نشریه  می دانیم،  که  طور  همان 
دست  به  که  مجله  این  است.  بوده  ایرانی  همجنس گرایان 
گروِه ایران شادمان در خارج از کشور به شکل کاغذی منتشر 
روزنامه نگاری  و  فرهنگی  فعالیِت  نخستین  واقع  در  می شده، 
تا  متاسفانه  است.  بوده  ایرانی  جنسی  اقلیت های  عرصه ی  در 
نیست  دسترس  در  مجله  آن  از  الکترونیکی  نسخه  هیچ  امروز 
و تنها با جستجوی حرفه ای می توان بخشی هایی و یا مقاالت 
آغاز  گرفتن  نادیده  دلیل  این  اما  کرد؛  پیدا  را  آن  از  خاصی 
حرکِت فرهنگی و مطبوعاتی هومان نمی شود. کسی نمی تواند 
نادیده  را  ال جی بی تی  نشریات  عرصه  در  هومان  آغازگر  نقش 
واقع بینی  می آید.  آن  بودن  الکترونیکی  از  ماها  بکری  بگیرد. 
ایران  اقلیت های جنسی داخل  برای دسترسی  را  نسیم، نشریه 

به اطالعات عملی کرده بود. 
با  می گیرد  تصمیم  واراند  »ماها«  اول  شماره ی  انتشار  از  بعد 
ما  با  که  مصاحبه ای  در  را  این  او  کند.  همکاری  ماها  مجله 
انجام داده عنوان کرده است. از همان جا واراند در مقام سردبیر 
با هومان فعالیت می کند و چند شماره بعد »دالرام« به عنوان 
سردبیر لزبین فعالیت خود را با »ماها« آغاز می کند. واراند در 
مصاحبه خود عنوان کرده بود که نسیم مانند مدیر مسئول در 
آن نشریه ایفای نقش می کرده و نقش هماهنگی بین اعضای 
نسیم  می گوید  ما  به  واراند  داشته.  عهده  بر  را  مجله  تحریریه 
اظهار داشته از اعضای مجله »هومان« بوده و به دلیل اختالف 
ماها  راه اندازی  فکر  به  و  می گیرد  انشعاب  گروه  آن  با  نظر 

به خواست  بیشتر  ماها که هر شماره  می افتد. شکل و شمایل 
دگرباشان جنسی داخلی نزدیک می شود باعث رشد فعالیت های 
در  سازمانی  و  پ  آرشام.  می شود.  جنسی  اقلیت های  فرهنگی 
کانادا ارگان رسمی خود را راه اندازی می کنند و مجله ای به نام 

»دل کده« نیز کار خود را آغاز می کند. 
و  فرهنگی  فعالیت  از  پر  جنسی  اقلیت های  تاریخ  از  برهه  آن 
اقلیت ستیزان  مقابل  در  مبارزه  و  آشکارسازی  برای  مطبوعاتی 
حوزه ی  در  ویژه  به  سویی  هر  از  حرکتی  هر  است.  بوده 
مطبوعاتی به فضای جامعه اقلیت ستیز ما کمک کرده و می کند. 
سرعت درِک دگرجنس گرایان و تغییر نظر اقلیت ستیزان بدون 
فعالیت های دوستان به ویژه فعالیت های مطبوعاتی امکان پذیر 

نبوده و نیست. 
دگرباشان  نشریه  دومین  چه  اگر  »ماها«  نقش  بین  این  در 
جنسی است اما پر رنگ تر از »هومان« که نخستین آن بوده به 
نظر می رسد. شاید آن اختالف نظر از سوی نسیم و انشعابش از 
هومان باعث گشایش یک راِه منطقی و واقع بینانه برای رسیدن 
اقلیت های جنسی ایرانی به اهداف خود شده است. ماها با انتشار 
الکترونیکی نسخه های خود و دست به دست چرخیدن، مقداری 
از عطش اقلیت های جنسی ایرانی را جبران می کند. مخاطبان 
مجله به شکل آفالین آن را از اینترنت دریافت می کردند و سر 
فرصت، در آرامش، مطالب مفید آن را می خواندند. مخاطبان از 
خودشان و احساسشان می خواندند و حتی به کمک این نشریه 

رابطه ای پیدا می کردند. 
18 ضمیمه ی  و  نامه  ویژه  ده  خود،  21 شماره  همراه  به  ماها 
گروهی  میِل  شما  ضمیمه   18 این  در  کرد.  منتشر  دوستیابی 
به رابطه را می بینید که در آن زمان دسترسی و یا اطالعی از 
مخاطِب  کارهایی  چنین  با  ماها  نداشتند.  اجتماعی  شبکه های 
او درباره ی گرایش جنسی و  به  و  را جذب می کرد  تشنه خود 
از جنس  و شوخی  امید می داد  او  به  گفتگو می کرد.  او  حقوق 

جدی می کرد. 
مناسب  شکل  به  خاص  موضوع  یک  به  نیز  ویژه نامه ها  در 
مفید  مطالب  ویژه نامه   9 در  می شد.  پرداخته  کامل  شاید  و 
برای  ماها  تیم  از  بزرگی  یادگاری  که  شده  منتشر  بسیاری 
یک  ویژه نامه  دهمین  است.  ایرانی  جنسی  اقلیت های  جامعه 
و  فهرستی  به  آن،  ویژه نامه ی  دهمین  ما.  برای  راهنماست 
خالصه ای از 21شماره و نه ویژه نامه اختصاص داده شده است. 
آخرین  از  برگرفته  را که  ماها  ویژه نامه های  فهرست  ادامه،  در 

ویژنامه آن است می خوانید.
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فهرست ده ویژه نامه ی مجله »ماها« 

برگرفته از دهمین ویژه نامه ی همان نشریه
یک: همجنسگرایی و خانواده )انتشار همراه با شماره پنجم(

اگر شما به خانواده یا دوستان خود بگویید که همجنسگرا هستید، 
آنها چگونه واکنشهایی ممکن است از خود بروز دهند و چرا؟ در 
این ویژهنامه ابتدا به تعریف همجنس گر ایی پرداخته شده، سپس 
درباره مسائل روانی و مشکالت همجنس گرایان صحبت شده و 
همچنین علنی کردن همجنس گرایی برای افراد خانواده و دوستان 
نزدیک مورد بررسی قرار گرفته و توضیح داده میشوند. سپس انواع 
واکنشهای احتمالی خانواده و دالیل آنها گفته میشود و راه حلهایی 
ارائه میگردد.  او  برای غلبه بر آنها به فرد همجنس گرا و خانواده 
این ویژه نامه طو ری نوشته شده که همجنس گرا یان بتوانند آن 
را به افراد خانواده خود نشان دهند تا بخوانند. هدف کمک به درک 

متقابل بوده.

دو: افسردگی )انتشار همراه با شماره ششم(
این ویژهنامه به مسئله افسردگی میپردازد و ابتدا پدیده افسردگی 
در میان افراد جامعه را بررسی و راهحلهایی را مطرح میکند. سپس 
به طور ویژه و عمقیتر به موضوع افسردگی در بین همجنس گرایان 
ایران در این شرایط و دالیل آنها پرداخته و راهحلهایی را برای 

غلبه بر افسردگی به همجنس گرایان کشور ارائه میدهد. 

سه: خوانندگان همجنس گرا )انتشار همراه با شماره هفتم(
در این ویژهنامه تعداد زیادی از خوانندگان معروف گی و لزبین و 
دوجنس گرا در جهان که به عنوان الگو هستند، معرفی میشوند. هر 
معرفینامه شامل اسم، محل تولد، عکس و اسم چند آهنگ خواننده 

معرفی شده میباشد.

چهار: مصاحبه با چهار لزبین )انتشار همراه با شماره هشتم(
این ویژهنامه شامل مصاحبه با چهار لزبین ساکن تهران میباشد و 
درباره مسایل لزبینها، مشکالت آنها و چگونگی نگاه آنها به مسائل 
اجتماعی، فرهنگی، فمینیسم و همین طور جنبش همجنس گرایان 

سوال و جواب شده است.

پنج: ترانس و اقسام آن )انتشار همراه با شماره نهم(
و  اختالف  ترانسها،  اقسام  و  انواع  با  خواننده  ویژهنامه  این  در 
تشابهات آنها و تمایز بین همجنسگرا و ترانس آشنا میشود. این 
ابهامات موجود درباره همجنس گرایان و  بر  برای غلبه  ویژهنامه 
ترانسها در کشور و به خصوص با هدف روشن کردن این مسائل 

برای خود اقلیتهای جنسی منتشر شده است.

شش: داستان )انتشار همراه با شماره یازدهم(
همجنس گرایان  برای  داستان نویسی  مسابقه  یک  ماها  مجله 
تدارک دیده بود و قرار بود بهترین داستان انتخاب و معرفی شود. 

در این ویژهنامه تمام داستانهای رسیده یکجا منتشر شده اند.

هفت: قوم لوط )انتشار همراه با شماره دوازدهم(
چیست؟  درباره  هست؟  چی  قرآن  در  لوط  قوم  داستان  درباره 
تجاوز؟  یا  است  همجنس گرایی  واقعا  آیا  گرفته؟  ریشه  کجا  از 
همجنس گرایان چگونه باید با احساس گناه مذهبی برخورد کنند و 
ترفندهای مذهبیون مبنی بر »مخالفت اسالم با همجنس گرایی« 
غلبه نمایند؟ در این ویژه نامه به همه این مسائل پرداخته میشود.

هشت: همجنس گرایی )انتشار همراه با شماره شانزدهم(
برداشت های جامعه درباره همجنس گرایی عمدتا بر پیش داوری و 
ناآگاهی بنا شده اند. تمایل به دریافت دانش و اطالعات در این باره 
هم در جامعه وجود دارد. انتشار این ویژه نامه برای پاسخگویی به 
این نیاز اجتماعی صورت گرفته. در این ویژه نامه مجموعه مطالب 
چاپ شده در شماره های پیشین ماها درباره همجنس گرایی یکجا 
جمع آموری شده و منتشر شده اند. این ویژه نامه بدون اسم بردن 
از مجله ماها منتشر شده و هدف این بوده که افرادی به راحتی 
افراد دور و بر خود بدهند بدون آن که  بتوانند آن به بستگان و 

ترسی از اتهام همجنس گرا بودن داشته باشند. 

نه: هموفوبیا )انتشار همراه با شماره هفدهم(
بر  منفی  تاثیرات  چه  است؟  کدام  آن  ریشه  چه؟  یعنی  هموفوبیا 
عالئم  شناخت؟  را  آن  باید  چرا  دارد؟  همجنس گرایان  زندگی 
خود  آیا  هستند؟  کدامها  افراد  رفتار  در  یا  هموفوب  تظاهر  و 
همجنس گرایان هم می توانند دچار هموفوبیا شوند؟ راههای عالج 
هموفوبیا کدامها هستند و هر کسی شخصا چه کارهایی می تواند 
و  شدهاند  داده  توضیح  ویژه نامه  این  در  آنها  همه  دهد؟  انجام 

جواب هایی برای سئواالت مختلف ارائه گردیده است.

ده: فهرست مطالب 21 شماره ماها )انتشار همراه با 
شماره بیست و یکم(

در این ویژه نامه تیترها و عنوان های تمام مقاالت و مطالب منتشره 
در 21 شماره ماها و ویژهنامه های آن یکجا در اختیار خواننده قرار 

گرفته است. در کنار هر تیتر گفته شده که موضوع آن چیست.
مجله اقلیت برای اطالع شما از فهرست مطالب 21 شماره شما را 

به خواندن این ویژه نامه دعوت می کند.
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گفتگو با واراند

سردبیر گِی مجله ماها
می گوید 37 سال و اندی دارد. تحصیالت خود را در هنر 
اما به قول خودش قلمو و نقاشی را  نیمه کاره رها کرده 
هیچ وقت ترک نکرده. 28ساله بود که شماره ی اول ماها 
را می خواند و همان جا با مجله تماس می گیرد. حاصل آن 
در  می شود.  ماها  سردبیری  مسئولیتش  احساس  و  ارتباط 
پایان وقتی از او خواستم حرف آخر خود را بزند، از دلیل 
اصلی توقف ماها در ایستگاه بیست و یکم دفاع می کند و 

حاصل آن را نشریات پس از ماها می داند. 
شایان.میم
راه اندازی  فکر  به  تا  شد  باعث  دغدغه ای  و  انگیزه  چه 

بیافتید؟  مجله 
خب اول باید حقیقتی روشن بشه. ایده و طرح مجله ماها از نسیم 
هست که پزشکی بود در بریتانیا. مطمئنا چون من بعنوان سردبیر 
ایده ی  که  بوده  این  بر  تصور  می کردم  فعالیت  ماها  مجله  گی 
شروع مجله از شورایی بوده که من و دالرام و بقیه ی دوستان 
رو  حقیقت  این  اما  بودیم...  آن  در  -پرنده-(  میالد  و  )مهدی 
نمی شه کتمان کرد که من از شماره ی دوم و دالرام فکر می کنم 
از یکی دو شماره بعدتر با مجله ماها شروع به همکاری کردیم. 
ایده ی اولیه مجله از نسیم بود چون قبل تر از این هم در سوئد 
و  بی حاشیه  بود  انسانی  می کرد.  فعالیت  رنگین کمان  گروه  در 
می شه  چطور  که  می کردم  فکر  این  به  همیشه  من  خود  آرام. 
ایده ها و افکارمون رو با دیگران مخصوصا دیگر همجنس گراها 
ارتباط برقرار کرد.  با بقیه ی مردم  اینکه  یا  به اشتراک گذاشت 
به کار کنه  ماها شروع  این که مجله  از  قبل تر  از چندین سال 
اواخر دهه ی 70  بودم.  اینترنت دیده  سایت رنگین کمان رو در 
خیلی  و  نداشت  فیلترینگ  اینقدر  نت ورک   80 دهه ی  اوایل  و 
اطالعات رو می شد به راحتی بدست آورد. دقیقا سال 79 بود که 
من با واژه ی همجنس گرا در یک وبالگ که اون روزها خیلی 
تازه و عجیب بود آشنا شدم. تو اون روز حتی به هوموسکشوال 
بودن خودم اطمینان نداشتم؛ اما بعد از خوندن و گشتن به دنبال 
کلمات و مقاله های مختلف و پیدا کردن چند نفردر چت روم های 
یاهو، همجنس گرا بودن برایم بدیهی شد. وقتی اولین شماره ی 
پیدا کردم.  یاهو  اتفاقی در  مجله ماها رو در یک سرچ ساده و 
بالفاصله به ایملی که در مجله بود، نامه ای فرستادم و آمادگی 
احساس  چون  کردم  اعالم  مجله  با  همکاری  برای  رو  خودم 
می کردم باید کاری بکنم! باید فعالیتی بکنم تا دیگران مثل من 
اینقدر دیر با خودشون و گرایش جنسیشون آشنا نشند. این که 
فردی بتونه در 20 سالگی خودش رو بشناسه بهتر از اینه که در 

25 سالگی به این نتیجه برسه. به هر صورت داستان همکاری 
من با مجله این بود. 

چرا »ماها« و چطور این نام انتخاب شد؟ ایده ی خودتان 
بود؟

به جرات میتونم بگم مجله ماها اولین مجله ی رسمی با قواعد 
خصوص  در  که  بود  کاغذی  مجله ی  یک  رسم  و  شکل  و 
به  تخصصی  خیلی  و  عملی  و  علمی  طور  به  و  همجنسگراها 
نسیم  رو  مجله  اسم  می شد.  توزیع  و  چاپ  الکترونیکی  شکل 
انتخاب کرد. مجله الکترونیکی همجنسگرایان ایران؛ که حروف 
جمله  این  از  ماها  مجله  و  میده  شکل  رو  ماها  کلمه  هر  اول 

نام گذاری شد. 

انتقادهایی که در همان زمان انتشار ماها مطرح  یکی از 
به عنوان نخستین نشریه  نادیده گرفتن هومان  می شد، 
آیا شما آشکارا نقش  بود.  اقلیت های جنسی  در حوزه ی 
داشت  اعتقاد  ماها  آیا  می گرفتید؟  نادیده  را  هومان 

نخستین نشریه در حوزه ی اقلیت های جنسی بوده؟
انتشار  ایده ی  باید بگم نسیم، دوستی که  خب در مورد هومان 
مجله ماها از اوست، یکی از دست اندرکاران گروه رنگین کمان 
و نشریه هومان بود. باید اعتراف کنم که در زمان جواب دادن 
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به سوال قبلی، نشریه ی هومان رو فراموش کرده بودم اما توی 
صحبت ها و ایمیل هایی که با نسیم داشتیم او خودش رو یکی از 
دست اندرکاران هومان معرفی کرد که به خاطر اختالف سلیقه 
با  همکاری  از  می کردند  منتشر  رو  هومان  که  کسانی  دیگر  با 
مجله ی  از  پراکنده ای  مطالب  پیش  مدت ها  منصرف شد.  اونها 
هومان خوندم در اینترنت اما واقعا می گم نمی شه اون رو با بار 
کیفی مجله ماها و یا مجله ی اقلیت و یا حتی چراغ مقایسه کرد. 

وجود  به  چگونه  رو  نویسندگان  بین  هماهنگی ها 
می آوردید؟ 

وسط  هماهنگ کننده  عنوان  به  نسیم  اسم  اینجا  هم  باز  خب 
میاد. گرچه من و دالرام به عنوان سردبیر در مجله ماها فعالیت 
می کردیم اما هماهنگی ها بین دوستان که هر کدوم در شهری 
مسئول  مدیر  مثل  نسیم  بود.  او  با  می کردیم  زندگی  مختلف 
یک مجله رفتار می کرد. همچنین کار توزیع مجله رو به خاطر 
داشتن اینترنت پرسرعت او انجام می داد. خنده داره که بدونید 
وصل  اینترنت  شبکه ی  به  آپ  دایال  با  همه  ما  زمان  اون  در 
می شدیم و سرعتمون خیلی کم بود. در هر صورت پسورد ایمیل 
فعالیتی  بودن  پرخطر  همچنین  و  باال  سرعت  خاطر  به  مجله 
بریتانیا  در  که  بود  نسیم  نزد  می دادیم  انجام  زمان  آن  در  که 
م.پرنده  و  مهدی  دالرام،  )من،  ما  از  کدام  هر  می کرد.  زندگی 
انجام  او  رو  جلد  روی  طراحی  و  و صفحه بندی  طراحی  کار   -
میداد( مطلبی در خصوص موضوع اون ماه می نوشتیم. کارهای 
ترجمه به عهده ی نسیم و مهدی بود و بخش ادبی و دوستیابی 
مستقال زیر نظر من بود. مطالب از دیگران که به ایمیل مجله 
می رسید را نسیم به ایمیل ما می فرستاد. من و دالرام نظرمون 
بعدتر  و  می فرستادیم  نسیم  برای  و  می نوشتیم  موردش  در  رو 
بطور گروهی تصمیمی می گرفتیم که چاپ بشود یا نشود! البته 
که  می کردیم  را چاپ  دوستانمان  از  مستقل  مطالب  گاهی هم 
دستمان باز بود در این موارد. مثل فلش های زندگی یک لزبین 
یا شعرها و داستان ها و یا نامه هایی که به ایمیل های شخصی 
ما می رسید. گرچه دوستان نزدیکمون هم نمی دونستند که ما در 
مجله فعالیت می کنیم اما گاهی از این دست نوشته ها دستمان 

می رسید. 

سردبیر گی، سردبیر لزبین، چطور به این ایده رسیدید؟ 
درباره شورای سردبیری و تقسیم بیشتر توضیح دهید؟

همونطور که گفتم تقسیم کار کرده بودیم. باز هم ایده ی نسیم 
تا  لزبین.  و یک سردبیر  باشیم  داشته  که یک سردبیر گی  بود 
مطلب  بود  نکرده  اعالم  رو  خودش  آمادگی  دالرام  که  زمانی 
حساسیتی  علت  به  می کردیم  آماده  نسیم  و  من  رو  سردبیری 
که روی کیفیت مجله از نظر محتوایی داشتیم ترجیح می دادیم 

دالرام  که  شماره ای  از  اما  بگیره  صورت  نفری  دو  کار  این 
انتخاب شد مطلب سردبیری بصورت یک هفته  بعنوان سردبیر 
هر  را  ترجمه ها  و  مطالب  و  می شد  چاپ  او  و  من  از  میان  در 
آماده چاپ  و  انتخاب  دیگری  با مشورت  بود  نوبتش  که  نفری 
نداشتیم.  باشه  به صورت رسمی  می کرد. شورای سردبیری که 
داشت.  مطالب  انتخاب  و  ترجمه  در  مهمی  بسیار  نقش  مهدی 
بود طراحی های عالی روی جلد  م.پرنده که گرافیست خبره ای 
رو انجام می داد و واقعا اهل نقد و مشورت بود. به هر صورت 
در  زنان  نقش مهم  نگرفتن  نادیده  به خاطر  بود  این  بر  ترجیح 
تمام همجنس گرایان  برای  جامعه و همین طور در مجله ای که 
یا اقلیت های جنسی بود، سردبیر از هر دو جنس داشته باشیم تا 
لزبین جامعه ی  پایمال نشده باشه و زنان و دختران  حق کسی 

همجنس گرا نقشی در این فعالیت مهم داشته باشند. 

چطور  می آمد؟  وجود  به  جدی  نظر  اختالف  مجله  در  آیا 
آنها را حل می کردید؟

اختالف  می شد  چاپ  مجله  که  مدتی  تمام  در  وقت.  هیچ  نه 
اختالفی  و  یادمه مشکل  تا جایی که  نداشت.  نظر جدی وجود 
بین نویسندگان پیش نمی آمد و البته این رو هم بیاد بگم نسیم 
میان دار خوبی بود و اگر هم اختالف نظری روی یه مطلب پیش 
میومد او حلش می کرد و واقعا هم اختالف بزرگ و قابل توجهی 

نبود که قابل گفتن باشه. 

آیا مقاله ای هست که از انتشارش پشیمان شده باشید؟ 
نوشته ای  اوقات  بعضی  البته  نبود.  هست  خاطرم  که  جایی  تا 
پیشنهاد  چاپ  برای  می مانست  خواننده ها  درددل  به  بیشتر  که 
می شد که من زیاد با این جور مطالب برای چاپ در مجله ماها 
کل  در  می گذاشتیم!  احترام  جمع  نظر  به  باید  اما  نبودم  موافق 
به شخصه.  باشم  بوده  پشیمان  انتشارش  از  که  نبوده  مقاله ای 
و  دالرام  مثل  دیگه ای  دوستان  نظر  نمی تونم  االن  متاسفانه 

مهدی یا نسیم و پرنده رو بدونم. 

کدام مقاله از ماها را بهترین مقاله می دانید؟
به تنهایی نمیشه بگم کدوم مقاله بهترینه. چون مقاله های زیادی 
بودند که واقعا ارزش چاپ، مطالعه و نگهداری رو دارند. بعضی 
از اونها که در ویژه نامه شماره 8 چاپ شد مثال »نقش جنسی، 
»فاکت های  و  جنسی«  هویت  و  جنسی  گرایش  جنسی،  رفتار 
به  مقاله  دو  این  همجنس گرایان«،  بودن  بچه باز  رد  در  علمی 
نظرم نقطه ی عطفی در مجموعه مقاالتی که یک همجنس گرا 
برای بهتر شدن دیدش نسبت به گرایش جنسی اش باید بخواند 
و بداند است. دومی رو بهترین می دونم گرچه نظر دوستان دیگر 

هم باید می پرسیدم که االن امکان این کار وجود ندارد. 
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یاد اقلیتی
چرا ماها در شماره ی 21 متوقف شد؟

اعضای  بقیه ی  که  بود  این  مهم ترینش  داشت.  زیادی  دالیل 
شلوغ  خیلی  و  بودند  تحصیل  درحال  نسیم  و  من  جز  به  گروه 
بود سرشون بخاطر درس ها و پایان نامه ها و امتحانات شون. در 
شد.  بدل  و  رد  مورد  این  در  زیادی  ایمیل های  و  بحث ها  واقع 
یک سری حواشی هم بوجود آمده بود بر سر ارتباط آرشام.پ با 
اعضای گروه و اینکه ما با آرشام.پ و گروهی که بابت حمایت 
خوبی  رابطه ی  بود  داده  تشکیل  همجنس گرایان  حقوق  از 
گروه.  همه ی  بشن  دلسرد  کمی  تا  بود  شده  باعث  هم  داشتیم 
و  صحبت ها  اون  که  نمیاد  یادم  اصال  االن  که  می کنید  باور 
کیفیت  به  مجله  یه  که  می دونم  رو  این  اما  بود  چی  حواشی 
باید  با دو نفر عضو درآورد و  مجله ماها رو نمی شه یک تنه و 
مجله  کیفیت  که  اونجایی  از  باشند.  دخیل  زیادی  دست های 
خیلی واسمون مهم بود تصمیم بر این شد که انتشار مجله رو 
در روزهای اوجش و زمانی که هنوز حرف هایی و کلماتی برای 
بود متوقف کنیم. همون موقع مجله هایی مثل  نوشتن و گفتن 
البته  بودند که  دلکده و همجنس من هم شروع کرده  و  چراغ 
از سرنوشت همشون اطالع دارید. به هر حال مهم ترین دلیلش 

مشکالت اعضای گروه بود در ادامه کار با مجله. 

کسی از نویسندگان ماها امروز در همین حوزه فعال هست؟ 
که  خوبی  دوست  دلکده،  ناشر  با  مدتی  من  خیر.  متاسفانه 
مجله/  بود  عالی  )یادتونه؟  می کرد  منتشر  رو  فرهنگ  گی  بعدا 
وبالگش عالی!( همکاری کردم اما بعدتر قطع شد؛ اما تا جایی 
که می دونم دوستان دیگرم با هیچ نشریه ای همکاری نکردن. 

منتشر  ماها   22 شماره  روزی  است  ممکن  می کنید  فکر 
شود؟

فکر نمی کنم. این ها همه بستگی داره به این که هسته ی اصلی 
با  ارتباطم  به شخصه  متاسفانه  بشه.  دور هم جمع  دوباره  ماها 
بطور  که  دیگه ای  نفر  دو  و  شده  قطع  گروه  اعضای  از  نفر  دو 
جداگانه باهاشون در ارتباطم هم می دونم که تمایلی به این کار 
ندارند. همگی دچار روزمرگی های زندگی شدیم و همین باعث 

شده حتی به این موضوع فکر نکنیم. 

در پایان اگر صحبتی دارید بفرمایید: 
بشه،  چاپ   22 شماره  که  برسه  روزی  ممکنه  کردید  سوال 
از  بعد  ماها  تعطیلی  مورد  در  داشتیم  که  بحث هایی  توی  ببین 
و  جدید  نیروهای  نوبت  االن  که  رسیدیم  نتیجه  به   21 شماره 
جوان تری هست که وظیفه ی خودشون بدونن روشنگری بکنن 
باشند که رنگین کمان شروع کرد، مجله  ادامه دهنده ی راهی  و 
ماها ادامه اش داد و چراغ و ندا و بقیه در حال امتدادش هستند... 

پر  و  خوب  مجله ی  میگم  حق  به  که  اقلیت...  مجله ی  البته  و 
محتوایی هست. 

ما مجله ماها رو در اوجش به انتها رسوندیم تا شاهد چنین روزی 
بدونه  ملزم  رو  خودش  جدید  نسلی  از  جوان  نیرویی  که  باشیم 
تا هم نسالنش رو روشن کنه و فانوسی باشه برای نشون دادن 
نوشتن  برن.  بیراهه  ممکنه  که  همجنسگراهایی  به  درست  راه 
و خوندن مطالبی که چاپ و نشر میشه از مجله ماها گرفته تا 
تا  بود(  واقعا محشر  )بازم می گم  فرهنگ  /مجله ی گی  وبالگ 
مجله ی اقلیت، اعتماد به نفسی به نویسنده ها، خواننده ها و تمام 
کسانی که به نوعی درگیر موضوع همجنس گرایی هستند، میده 
همونطور  شد.  خواهد  نزدیک  آینده  در  حرکت هایی  باعث  که 
االن  که  همجنس گرایی  دوستان  از  خیلی  شد  باعث  ماها  که 
رو  اونها هم من  و  کنم  بهشون کمک  بتونم  بشناسم،  رو  دارم 
راهنمایی کنند و من رو بشناسند، مطمئن باشید راهی که شما 
در پیش گرفتید نه فقط برای خودتون مفیده بلکه دارید کاری 
از نشستن و  بدونن  بقیه ی همجنسگراها هم  تا  بزرگ می کنید 
دست روی دست گذاشتن و منتظر موندن برای این که دیگران 
کاری رو انجام بدن تنوری گرم نمی شه و باید هرکدوم به نوعی 

ادامه دهنده ی این راه باشند. 
به قول دوستمون م.پرنده خیلی از همجنس گراها )مثل بقیه ی 
تعداد  عمرشون  شیشه ی  دگرجنس گرا(  وبالگ نویس های 
کامنت های نوشته هاشونه و هیچ وقت فکرای بزرگتر از این که 
کنند  تعریف  رو  خاطره ای  یا  و  سپید  شعری  و  کوتاه  نوشته ای 
همه  بخواهیم  که  زیادیه  توقع  البته  و  نکرده اند  وبالگشون  در 
تاثیرگذار باشند اما در همین زمان شمایی که دغدغه ی آینده ای 
قلم  به  دست  دارید  رو  همجنس گراها  جوان  نسل  برای  بهتر 
و  جدید  مطالب  و  عالی  طراحی  با  خوب  مجله ی  این  و  شدید 
متنوع رو چاپ کردید. این نشون میده که هدف ما برای اینکه 
و  نشسته  ثمر  به  بشه  عرصه  وارد  تازه  نیرویی  با  جدید  نسل 

آرزوهامون بر باد نرفته! 
در پایان از اینکه به یاد و خاطره ی اولین شماره ی ماها در آذر 
ممنونم.  ازتون  دادید  انجام  من  با  رو  مصاحبه  این   1383 ماه 
عنوان  به  بلکه  ماها  مجله  گی  سردبیر  واراند  عنوان  به  نه  من 
نشریات  تمام  شامل  که  بزرگ  مجموعه ای  از  کوچک  عضوی 
همجنس گراهای ایرانی از دهه ی هشتاد تا به امروزه این کلمات 
رو نوشتم و همین جا از دوستان عزیزم، دالرام، مهدی، م.پرنده 
و نسیم عزیزم که به حق بعنوان مدیرمسئول و هماهنگ کننده 
یادی  داشت،  ماها  مجله  اهداف  پیش بُرد  در  سزایی  به  نقش 
می کنم و باز هم میگم بدون کمک و همکاری صمیمانه تمام 

آنها این کار بزرگ در 21 ماه میسر نبود.
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یادداشت مهمان

چرا در رابطه مان عجله داریم؟
کالی این سوال را در ابتدا در ذهن خواننده ایجاد می کند و درباره 

آن، این گونه توضیح می دهد:
می گیرند؟  خود سخت  به  اینقدر  مالقاتشان  قرار  در  لزبین ها  چرا 
وقتی با خانمی بیرون می روند  و یا سکس دارند، اما زمان کافی 
وارد  سریعا  و  نمی کنند  خود صرف  مقابل  شناخِت طرف  برای  را 

ریلیشن )ارتباط( می شوند؟
نباید  که  برساند  لزبین ها  جامعه  به  می خواهد  کالی  آنکه  توضیح 
یک  ارتباط  این  گرفت.  تصمیم  رابطه  یک  ایجاد  برای  سریعا 
نیازمند زماِن طوالنی ست. حتی داشتن سکس  فرایندی است که 
تمام  رابطه شده اید. شاید  وارد  نیست که شما سریعا  معنا  این  به 
زماِن  اینکه  بدوِن  است که  این  ارتباطشان  در  لزبین ها  مشکالت 
را برای شناخت یکدیگر صرف کنند وارِد رابطه عاشقانه و  کافی 

سطحی می شوند.

خودمان را به جهان ثابت کنیم!
لزبین ها سریعا وارد رابطه  اینکه  از دالیل  کالی عقیده دارد، یکی 
همجنس گراستیز  دنیای  به  می خواهند  که  است  این  می شوند 
با هم  »ما  دارند.  وجود  لزبین ها  بگویند  و  کنند  ثابت  را  خودشان 
رابطه داریم و همانطور که می بینید می شود!« اما بهتر است بیشتر 

بیاندیشیم نه به این موضوع که در رابطه بودن  به کیفیِت رابطه 
بهتر از مجرد بودن است.

فرار از مالقات کردن فرد مورد نظر!
لزبین ها  ما  برای  حتی  بار  اولین  برای  مالقات  قرار  کالی  نظر  از 
نیز مشکل است. او می گوید، ریسک پذیری در مالقاِت زِن جدید، 
برای  نظر  مورد  فرِد  از  درخواست  پیش بینی،  قابل  غیر  مکالمات 
ادامه رابطه، داشتن مکالمه با فردی که اصال نمی شناسیم و حتی 
شدِن  سخت تر  باعِث  سکس  مقوله  با  رابطه  در  لزبین ها  استرس 
قرار مالقات می شود. حتی مکان های درست و کافی برای دیدار 

لزبین های دیگر وجود ندارد. 

رابطه ی لزبین ها؛ صحبت در باره رابطه خودمان
مطمئنا خیلی مواقع شنیده اید که لزبین ها چقدر شوق برای غیبت 
لزبین  دارند »شنیدی فالن  را  اطرافشان  لزبین های  درباره  کردن 
داره با فالنی آشنا میشه؟« یا »شنیدی فالنی داره با فالنی بهم 
می زنه؟!«. کالی می گوید عالقه ما برای نقد کردن و محکوم کردن 
و صحبت کردن در باره روابِط زوج های لزبین اطرافمان زیاد است 
آیا ما تا به  آیا تا به حال برای رابطه خودمان تامل کرده ایم؟  اما 
حال به معنای واقعی کلمه »صحبت« کرده ایم؟ نه فقط خوبی های 

روابط لزبین ها
خالصه ای از مقاله »کالی« درباره روابط لزبین ها از زبان مترجم*

برگردان لیلی
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یادداشت مهمان
آن، بلکه سختی ها و مشکالتمان را با شریک زندگی خود مطرح 

کرده ایم؟
فشارهای همجنس گراستیزی

تاثیر  تحت  لزبین ها  روابط  از  خیلی  می گوید،  کالی 
دو  روابط  است  هموفوب  که  خانواده ای  همجنس گراستیزی ست. 
برای  آشکارسازی  جرات  می دهد.  قرار  تاثیر  تحت  را  همجنس 
خانواده، پنهان کردن رابطه ها باعث ایجاد تشویش و دعوا می شود.  
در  و  ناامنی  دعوا،  ایجاد  باعث  غیره  و  عصبانیت  دیدن،  »ضربه 
نهایت نگرانی ریلیشن )رابطه( می شود«  در این مواقع برای زوج 
باره احساساتشان صحبت کنند  لزبین الزم و ضروری ست که در 
و همدیگر را بفهمند. هر دو باید به حرف های طرف مقابل گوش 

کنند و همراه هم باشند.

کنار آمدن با تفاوت ها
کالی عقیده دارد اگر زوج های لزبین با هم بعضی مواقع اختالف نظر 
دارند، باید همدیگر را درک کنند و با آن کنار بیایند. تفاوت هایی 
باید  بیشتر.  نه  است،  تفاوت  تنها  دارد،  وجود  لزبین  زوج  بین  که 
این تفاوت ها را پذیرفت و راهی برای حل آن پیدا کرد. خیلی از 
زوج های لزبین فکر می کنند اگر تفاوتی وجود دارد پس یک جایی 
از رابطه نقص دارد و نگران می شوند. بزرگ نمایی کردن تفاوت ها 
تنها باعث دعواهای بیشتر و حرص خوردن های بی مورد می شود.  
با  هم،  با  آمدن  کنار  و  تفاوت هایتان  از  منفی  دیدگاه  کردن  پاک 
زندگی  داشتن  حِل  راه  مشکالتتان  درباره  کردن  آرامش صحبت 

آرام است و از مشکالت جلوگیری می کند.

دوستاِن لزبین برایتان تهدید است!
کالی می گوید، چرا باید از رفت و آمد با دوستاِن لزبین خود بترسیم؟ 
چرا باید شریک زندگیمان را از رفت و آمد با دوستاِن لزبین منع 
به  و  می کنید  احساس  را  امنیت  کامال  خود  رابطه  در  اگر  کنیم؟ 
شریکتان اعتماد دارید نگران نباشید. مطمئن باشید اگر شریکتان 

شما را دوست داشته باشد و متعهد باشد، مشکلی پیش نمی آید.

چگونه درباره عشق فکر می کنیم
شریک  اوقات  بعضی  عشق  از  ما  تعریف  که  دارد  اعتقاد  کالی 
زندگی مان را محدود می کند. ما فکر می کنیم اگر شریکمان عاشق 
است پس باید تنها شما را دوست داشته باشد. ممکن است فکر کنید 
اگر وقِت آزادی در اختیار دارد و آن را با دوستانش سپری می کند، 
در نتیجه دوستانش را به شما ترجیح داده است. در واقع اصال این 
طور نیست. این تنها یک سوء تفاهم است. انسان می تواند اشخاص 
را  دوستش  به مالقات  تصمیم  اگر  باشد.  داشته  را دوست  زیادی 
برای دیدِن یک دوست است.  تنها یک تصمیم  این  باشد،  داشته 
»شما در یک میداِن مسابقه نیستید« پس به او سخت نگیرید و 

بگذارید وقت خود را خوب بگذراند. او را همراهی و تشویق کنید.
-http://kalimunro.com/wp/articles-info/lesbian-gay/lesbian-relationمنبع: *تیترها به صورت تصادفی انتخاب شده اند
ships-talking-about-our-relationships



14 8

یادداشت مهمان
مطالب این بخش لزوما، منعکس کننده نظرات اقلیت نیستند.

تفاوت سلیقه ای چهره ای )بخش دوم(
ایرج

شناخت خود، رفتار با خود
پیداست که انتخاب هر چیزی )مانند لباس، اتومبیل، منزل، محل 
کار و هر آن چیزی که انتخاب خواهد شد( مولفه هایی برای خود 
از آن مؤلفه ها، ظاهر  انتخاب هستند؛ یکی  دارد که دخیل در آن 
منتخب است که گاهی بسیار مهم و گاهی دارای میزان اهمیت 

متوسط و کم است.
در انتخاب یک منزل مؤلفه استحکام و زیبایی، در انتخاب اتومبیل 
هم  دیگرمان  انتخاب های  در  زیبایی  و  استحکام  سرعت،  مؤلفه 
چیزی  چه  دوست  انتخاب  در  هستند،  دخیل  خاصی  مؤلفه های 
می تواند حائز اهمیت باشد؟ اندام؟ تیپ و ظاهر پوششی؟ اخالق و 

منش اجتماعی؟ سطح تحصیالت؟
باید صادقانه گفت که هر کدام از عوامل گفته شده مطرح و دخیل 
با اشخاص  متفاوت  به طور  تفاوت که هر شخص  این  با  هستند 
مثال  طور  به  است  قائل  عوامل  این  برای  متفاوتی  اهمیت  دیگر 
فردی دوست دارد به شخصیت افراد اهمیت بیشتری قائل شود و 
شخصی دیگر برای چهره و ظاهر افراد اهمیت بیشتری قائل است.

سوال اینجاست که کدام یک از مؤلفه های ذاتی و اکتسابی یک 

فرد می تواند مهم و پر رنگ تر باشد؟ جواب این سوال ساده است 
و باید به جای گزینش تک تک مؤلفه ها به صورت مکمل به آنها 
بر عکس چهره ساده و معمولی  باشد که  نگاه کنیم شاید فردی 
خود دارای سرشتی زیبا و همراهی خوب است و حتی شاید افرادی 
باشند که چهره خوب و قابل مثالی داشته باشند ولی دارای سرشتی 
نامتناسب با ابعاد شخصیتی ما باشند. این مهم است که شخصیت 
ابعاد  چه  با  فردی  چه  یافتن  پی  در  خودمان  و  است  چگونه  ما 

شخصیتی و ظاهری هستیم.
بدون داشتن تعبیر و تعریفی از آنکه در پی او هستیم ما مثال همان 
آدمی هستیم که دنبال چیزی باارزش از دل کوه بود! بی آنکه بداند 
از خستگی و پریشانی  انبوهی  با  دنبال چیست که در نهایت هم 
مواجه خواهیم شد بدون دست یافتن به آنچه که می خواستیم؛ ولی 
نمی دانستیم چیست! بهتر است مؤلفه ها را یک جا جمع کنیم و به 
اصطالح کالهمان را قاضی کنیم و ببینیم آیا واقعا شخصیت، اندام، 
تیپ، تحصیالت و خیلی چیزهای دیگر فرد مورد نظر به ما می خورد؟
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یادداشت مهمان
ابعاد شخصیت

نظر  در  انسان  هر  شخصیت  برای  اساسی  بُعد  پنج  پژوهشگران 
می گیرند. مدارک و شواهد بسیاری برای درستی این نظریه ظرف 
50 سال گذشته ارائه شده است. پژوهش در این زمینه ابتدا توسط 
دیگری  پژوهشگران  طریق  از  و سپس  شد  آغاز   )1949( فیسک 
چون نورمن )1967(، اسمیت )1967(، گلدبرگ )1981( و مک کرا 

و کاستا )1987( توسعه یافت. 
بعد، رده های گسترده خصیصه های شخصیت را تشکیل  این پنج 
می دهند. با وجودی که مقاالت بسیار زیادی در تأیید و پشتیبانی از 
این مدل )پنج عامل( برای شخصیت وجود دارد، اما پژوهشگران بر 
سر نام دقیقی برای این ابعاد، اتفاق نظر ندارند. این پنج رده معمواًل 

با اسامی زیر عنوان می شوند:
قبیل . 1 از  ویژگی هایی  شامل  خصیصه  این  برون گرایی 

بین  روابط  برقراری  به  )میل  مردم آمیزی  تحریک پذیری، 
فردی(، پرحرفی، اعتماد به نفس و ابراز هیجانات و احساسات به 

مقدار زیاد، می باشد.
خوشایندی )مقبولیت( این بعد شخصیت شامل ویژگی هایی . 2

از قبیل اعتماد، نوع دوستی، احترام به خواست ها و نیازهای دیگران، 
مهربانی، محبت و سایر رفتارهای پسندیده اجتماعی می باشد.

بعد . 3 این  متداول  ویژگی های  )وجدان(  وظیفه شناسی 
شخصیت شامل سطح باالی تفکر، به همراه کنترل مناسب 
واکنش ها و نیز رفتارهای هدفمند می باشد. کسانی که این بعد 
از شخصیتشان برجسته باشد، اهل سازمان دهی و پرداختن به 

جزئیات کارها هستند.
تهییج پذیری کسانی که این ویژگی در آن ها برجسته باشد، . 4

و  خجالتی  دم دمی مزاج،  مضطرب،  بی ثبات،  هیجانی  نظر  از 
افسرده هستند.

آزاداندیشی این خصیصه شامل ویژگی هایی از قبیل تخیل . 5
و بینش است و کسانی که این بعد شخصیت در آن ها قوی 

باشد معمواًل دارای عالئق متنوعی می باشند.
هستند.  انسان  شخصیت  گسترده  زمینه های  نشانگر  ابعاد  این 
قرار  گروه  در یک  که  که خصیصه هایی  داده اند  نشان  پژوهش ها 
دارند معمواًل در بسیاری از افراد با همدیگر و به صورت توأم وجود 
به  زیادی  میل  و  هستند  مردم آمیز  که  افرادی  مثال،  برای  دارند. 
برقراری روابط بین فردی دارند، معمواًل پرحرف هم هستند. با وجود 
این، گاهی اوقات هم این ویژگی ها باهم وجود ندارند. شخصیت 
انسان بسیار پیچیده و متنوع است و هر فرد ممکن است رفتارهایی 

متناسب با چند بعد از ابعاد فوق از خود نشان دهد.

جذبه و دفعه
شخصیت می تواند سازگار و یا ناسازگار باشد. »ناسازگاری« زمانی 
مطرح می شود که افراد قادر نباشند تفکر و رفتار خود را با محیط و 
تغییرات آن تطبیق دهند. سازگاری یا عدم سازگاری ارتباط نزدیکی 
و  ثبات  وجود  با  سالم  شخصیت  یک  دارد.  »انعطاف پذیری«  با 

پایداری به میزانی از انعطاف پذیری بهره می برد؛ اما افراد ناسازگار 
تغییرات و  آنها مستلزم  به  با موقعیت هایی که واکنش  در برخورد 
بروز  از خود  انعطاف ناپذیری  رفتار  و  تفکر  است،  تصمیمات جدید 
و  ناسازگار  »رفتارهای  یعنی  اختالل شخصیت  بنابراین  می دهند؛ 

انعطاف ناپذیر در برخورد با محیط و موقعیت ها«.
در حقیقت می توان اشاره به این نکته داشت که شناخت مؤلفه های 
اکتسابی افراد می تواند معیار خوبی برای شروع روابط باشد؛ حال آنکه باید 
قبول کرد گذر زمان تأثیرات ملموسی بر رفتار و افکار هر شخص دارد.

اتفاق نظر بر این معیار استوار است که جذابیت چیزی غیر از زیبایی 
است شخص مي تواند صورت زیبایی نداشته باشد اما بسیار جذاب 
باشد و هم چنین مي تواند بسیار زیبا باشد اما اصاًل جذابیت نداشته 
به  توجه  با  که  است  مؤلفه ای  فرد  هر  دفعه  و  جذبه  میزان  باشد. 
تنگاتنگ و  ارتباط  اطرافیان وی  اجتماعی خانواده و  سن و منش 
مستقیمی دارد، شاید بتوان گفت خانواده و اطرافیان قابلیت تغییر 
شخص  هر  جذبه  و  دارند  را  مستقیم  صورت  به  افراد  شخصیت 
بیشتر پیرامون این دو قشر شکل گرفته و به تکامل می رسد هر 
چند حضور در مجامع مختلفی همچون مدرسه و دانشگاه و برخی 
سهمی  شخصیت  باروری  و  پرداختن  در  نیز  اجتماعی  گروه های 
افراد  بر  تاثیری شگرف  اطرافیان  و  خانواده  قشر  اما  دارند  درخور 
دارند. شخصیت هر شخص در گذر زمان و با ایجاد ارتباط با افراد 
تغییراتی می شود که شاید  و دست خوش  پرداخته شده  مرتبا  دیگر 

خود فرد متوجه آنها نشود و گاهی عمیق و گاهی سطحی است.
شاید بتوان اذعان کرد که شروع روابط اگر بر پایه منش و شخصیت 
افراد بنا شود بسیار پایدارتر و عمیق تر خواهد بود حال آنکه ایجاد 
تغییر هم در شخصیت و هم در تمامی ابعاد وجودی انسان ممکن 
می شود،  بروز  پوشش  می کند،  تغییر  ظاهر  است،  شدنی  امری  و 
سطح تحصیالت باالتر می رود، هوش و ذکاوت روزبه روز افزون تر 
به  پرداختن  که  می شود  برداشت  و  استنباط  این گونه  می شود 
مؤلفه های شخصیتی رمز بقای روابط است. حسن ختام این بخش 

شعری است از سعدی:
تن آدمی شریف است بجان آدمیت

نه همین لباس زیباست نشان آدمیت

اگر آدمی به چشم است و دهان و گوش و بینی
چه میان نقش دیوار و میان آدمیت

رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند
بنگر که تا چه حد است مقام آدمیت

طیران مرغ دیدی تو ز پای بند شهوت
به در آی تا ببینی طیران آدمیت

نه بیان فضل کردم که نصیحت تو گفتم
هم از آدمی شنیدیم بیان آدمیت

منابع در دفتر مجله موجود است
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جنسیت و کار )بخش دوم(
دوموزی

مجمع نویسندگان و مترجمان اقلیت
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ساختار فرصت

دیدگاه های کنش متقابلی و نهادی
توسط  شغل  انتخاب  چگونگی  و  چرایی  کننده ی  تشریح  عوامل 
افراد، بیش تر به عملکرد کارفرمایان و ساختار فرصت بستگی دارد 
از  اجتماعی کار،  روابط  این منظر،  از  انتخاب خود کارکنان؛  به  تا 
جمله مواجهه بین کارفرمایان و کارگران و در میان خود کارگران و 
نیز ساختار مشاغل و شرکت ها، چگونگی همیشگی بودن تبعیض 

را توضیح می دهد.
دارند،  تبعیض جنسیتی  ایجاد و حفظ  کارفرمایان نقش مهمی در 
که  هستند  کسانی  پرسنلی،  مدیران  منزله ی  به  کارفرمایان  زیرا 
است  ممکن  تبعیض  می کنند.  انتخاب  مشاغل  برای  را  کارکنان 
هنگام تخصیص مشاغل از جانب کارفرما اعمال شود. برای درک 
بر  مبتنی  تبعیضات  نقش  باید  می افتد،  اتفاق  این  چگونه  اینکه 

جنسیت را مورد توجه قرار دهیم.
جنکس1 به معرفی پنج نوع تبعیض می پردازد: کوته نظرانه، مقید به 
اصول اخالقی، آماری، برگرفته از مصرف کننده و برگرفته از کارکنان. 
از دیدگاه جنکس، دو نوع اول، غالبا از لحاظ اقتصادی غیر منطقی 
است، درحالی که سه تای بعدی ممکن است برای کارفرماها، منافع 
اقتصادی داشته باشد. از لحاظ جنسیت، تبعیض های کوته نظرانه و 
به  را  آنها  اعتقاد  کارفرمایان،  اخالقی، کوته فکری  اصول  به  مقید 
قلمروهای مردانه )زنانه( منعکس می کند. جنکس اشاره می کند که 
از اشکال تبعیض را قائل  در اکثر موارد، کارفرمایانی که هر یک 
می شوند )و بنابراین، تنها زنان یا فقط مردان را استخدام می کنند(، 
به شیوه هایی عمل می کنند که از لحاظ اقتصادی پرهزینه است. 
با محروم کردن همه ی اعضای یک جنس از ورود به یک شغل، 
کارفرماها، داوطلبان را محدود می کنند، بنابراین، تقاضاها را کاهش 
می دهند تا بتوانند حقوق پرداختی را افزایش دهند. از این رو، جنکس 
و سایر اقتصاددانان پیش بینی می کنند که این اشکال تبعیض باید 
فقط در میان کارفرمایانی روی دهد که کم تر نسبت به مالحظات 

بازار حساس اند.
در هر صورت، سه گونه ی دیگر تبعیض مطرح شده توسط جنکس، 
مخاطره آمیزترند و حذف آنها خیلی مشکل تر است. در واقع، چون 
برای  اقتصادی  مزایای  ایجاد  به  منجر  است  ممکن  اشکال  این 
درگیر  و  شده  تحریک  کارفرمایان،  که  دارد  امکان  شود،  کارفرما 
آنها شوند. از میان این سه نوع، تبعیض آماری، بیش ترین توجه را 
به خود جلب کرده است. این اشکال تبعیض هنگامی روی می دهد 
به دنبال شغلی است، مانند کسی رفتار شود که  با فردی که  که 
دارای ویژگی ها و مشخصه های »غیرمعمول« جنسیت خود است. 
هنگامی که کارفرمایان از لحاظ آماری تبعیض قائل می شوند، تصور 
می کنند که میانگین گروهی افراد را به درستی انتخاب کرده اند. این 
از  کارفرمایان  استفاده  از  ناشی  تبعیض  از  را  آماری  تبعیض  امر، 
کلیشه های نادرست، افراطی و بی پایه و اساس تمیز می دهد، این 
مسئله که آیا دیدگاه کارفرمایان درست است یا نه مهم است. این 

مثال )برگرفته از جنکس 1992(2 را در نظر بگیرید:
فرض کنید که یک بانک پس از سال ها تجربه به این نتیجه رسیده 
است که تحویل داران زن کمی بیش تر از تحویل داران مرد اشتباه 
می کنند. تصور کنید که در شرایط مساوی، مردان ِ دارای 4 سال 
سابقه ی دانشگاهی، کار زنان ِ دارای 2 سال سابقه ی دانشگاهی را 
انجام دهند، درحالی که )مردان( با سابقه ی 2 سال دانشگاه، کار زنان 
دیپلمه را انجام دهند، اگر این یک تجربه ی بانکی باشد سیاست 
منطقی و مقتصدانه این خواهد بود که تنها مردان را استخدام کنند، 
فقط اگر دو سال بیش تر نسبت به زنان، سابقه ی تحصیلی داشته 
باشند. تبعیض های آماری از این قبیل غیر قانونی است، اما ممکن 

است از دیدگاه بانک، اقتصادی باشد.
به خود  این مثال نشان می دهد، گاهی کارفرمایان  همان طور که 
تفاوت-های  و  اتکا کرده  ادراک خود،  و  منابع  از سایر  استفاده  یا 
است  ممکن  اطالعات  این  می کنند.  کشف  را  گروهی  میانگین 
ویژگی-های  این رو  از  گردد.  استخدام  برای  تصمیماتی  به  منجر 
ابزارهای  به  تبدیل  است  ممکن  سن،  و  جنسیت  مانند  گروهی 
غربال گری شود تا کارفرمایان برای تشخیص کارکنان واجد شرایط 
باال  مثال  در  بانک  مثال  کنند.  استفاده  آنها  از  بی صالحیت ها،  از 
می تواند تصمیم بگیرد که همه ی مردان تحویل دار را اخراج و فقط 

زنان را استخدام کند.
همان گونه که تبعیضات آماری نشان می دهد، اگر کارفرمایانی مانند 
داشته  تفاوت های گروهی  مورد  در  درستی  اطالعات  بانک،  مثال 
باشند و سپس برای حذف یک جنسیت تصمیم خاصی بگیرند، از 
لحاظ اقتصادی معقول است. )کارفرمایان دست اندرکار در این رویه، 
به طور میانگین به کارکنانی التفات دارند که صالحیت دار بوده و 

بی صالحیت ها را حذف می کنند(.
همه،  از  مهم تر  می شود؟  مربوط  جنسیت  به  مبحث  این  چگونه 
پژوهش نشان می دهد که احتمال حذف زنان از مشاغلی که نیاز به 
سرمایه گذاری عظیم کارفرما در زمینه ی آموزش شغل دارد، بیش تر 
است. کارفرمایان ممکن است به این نتیجه گیری دقیق برسند که 
احتمال دارد که زنان، نسبت به مردان دارای مسئولیت های اصلی 
بیش تری مانند نگهداری از فرزند در نبود پدر و ترک شغل به تبعیت 
به  بنابراین، کارفرمایان ممکن است  باشند؛  تغییر شغل همسر،  از 
پرهزینه تر  مردان،  به  نسبت  زنان  استخدام  که  برسند  نتیجه  این 
است و بنابراین ممکن است تمامی یا اکثر زنان را از این مشاغل 
محروم کنند. البته ممکن است هر زنی نسبت به هر مردی، چنانچه 
بخواهد مدت طوالنی با کارفرمای خود بماند متفاوت باشد یا نباشد. 
کارفرمایانی که نتوانستند این مسئله را به طور شخصی حل کنند، 

ممکن است در مورد تبعیض جنسیتی، مقصر باشند.
حضور  توجیه  در  آماری،  تبعیضات  که  می دهد  نشان  تحقیقات 
کمرنگ زنان در برخی گونه های خاص مشاغل کمک می کند. بایل 
بی3 و بارون4 طی تحقیقات خود در بنگاه های کاری کالیفرنیا به این 
نتیجه رسیدند که احتمال استخدام زنان در مشاغلی که به چاالکی 
1. Christopher Jencks

2. Jencks, Christopher. 1992. “Rethinking social policy: race, poverty, and the 

under-class”. Cambridge, MA: Harvard University Press.

3. William T. Bielby
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انگشتان نیاز دارد، نسبت به مردان بیش تر است، درحالی که مشاغل 
نیازمند به مهارت های فضایی، هماهنگی بین دست، پا و چشم و 
وظایف غیرتکراری، بیش تر با استخدام مردان، هزینه ی برگشتی و 

جهت گیری های شغلی، در ارتباط است.
جنسیت ها  بین  تفاوت  میانگین  مورد  در  کارفرمایان  که  زمانی  تا 
درست عمل می کنند، تبعیضات آماری از لحاظ اقتصادی منطقی به 
شمار می آید. این بدان معنی نیست که قانونی است و یا پیامدهای 
اجتماعی مثبتی در بر دارد؛ بلکه، این واقعیت که این فرآیند از لحاظ 
ادامه ی آن فراهم  برای  انگیزه ای قوی  اقتصادی به صرفه است، 
کرده و به ما کمک می کند تا درک کنیم که چرا تبعیضات جنسیتی 

وجود دارد.
دو نوع دیگر تبعیض منطقی را از نظر اقتصادی، می توان با برهان 
مشابهی درک کرد. تبعیض برگرفته از مشتری هنگامی اتفاق می افتد 
که کارفرمایان معتقد باشند که اگر زنی یا مردی را در شغلی که به 
جنس مخالف تخصیص داده می شود استخدام کنند، مشتریان را از 
دست خواهند داد؛ مثال، اگر مدیر یک فروشگاه الکترونیکی بر این 
باور باشد که مشتریان ترجیح می-دهند تجهیزات کامپیوتری را از 
یک مرد خریداری کنند، زنان ممکن است از هرگونه شغل مربوط 
به فروش کامپیوتر محروم شوند؛ چنانچه کارفرما در مورد عقاید 
مشتریان، اشتباه نکرده باشد، در این حالت، استخدام نکردن زنان 

)هرچند قانونی و اجتماعی نیست( مقتصدانه تر خواهد بود.
مشابه همین امر، تبعیض برگرفته از کارکنان است اگر کارفرمایی 
معتقد باشد که کارکنان از پیش استخدام شده در مورد کار کردن 
این  به  از جنس مخالف، مخالفت می کنند، ممکن است  با فردی 
از سوددهی  ارزش تر  با  تازه وارد  )مرد(  زن  که حذف  برسد  نتیجه 
کمی است که در اثر استخدام او حاصل می شود. این واقعیت که 
اقتصادی به صرفه هستند )دست  از لحاظ  انواع تبعیض  از  برخی 
کم این طور به نظر می رسد( تک تک اعضای گروه محروم شده را 
شامل می شود: زیرا از رقابت در مورد شغلی که ممکن است کامال 

برای انجام آن شایسته باشند، بازداشته شده اند.

موانع نهادی شدن
بر واگذاری کار و استخدام  این مقاله، عوامل موثر  تاکنون محور 
انتصاب-های  این  کارفرمایان،  که  شد  نتیجه گیری  و  است  بوده 
انجام  جنسیتی  تفاوت  از  خود  درک  اساس  بر  عمل  در  را  شغلی 
ممکن  مردانه،  عمدتا  و  زنانه  عمدتا  مشاغل  بین  موانع  می دهند. 
است توسط نیروهای نهادی تر حفظ شوند. رویه های محیط کار و 
سیاست هایی که رسمیت یافته اند، به تالش کمی برای باقی ماندن 
دارد،  دنبال  به  را  جنسیتی  تبعیضات  که  رسمی  موانع  دارند.  نیاز 
سازمان  رسمی  ساختارهای  برای  چون  دارد،  را  خود  تاریخچه ی 
کار ساخته شده است و همان طور که رسکین5 و هارتمن6 توضیح 
تعصب  در  ریشه  است  ممکن  شده،  نهادی  موانع  »این  می دهند: 
داشته باشد و یا محصول جانبی قوانین و دستورالعمل هایی باشد که 

به دالیل دیگر بنا نهاده شده است... در هر حال، زمانی که اینها در 
ساختار سازمانی گنجانده شوند، صرف نظر از نبود هرگونه اراده ی 

تبعیض آمیز، بر جای خواهد ماند، مگر آن که تغییر یابد«.
ساختار بازارهای درونی کار یکی از عواملی است که به دائمی شدن 
تبعیضات جنسیتی کمک می کند. بازارهای داخلی کار که بیش تر 
در شرکت های بزرگ رایج است، اشاره به فرصت های ساختاربندی 
شده ای دارد که برای پیشرفت افراد از پیش -استخدام  شده قابل 
دسترسی است؛ درحالی که موقعیت های تازه وارد و یا در حال  ورود، 
ارتقا،  برای  رقابت  باشد،  انباشته  کار  خارجی  بازار  از  است  ممکن 
ازپیش استخدام شده می باشد. در  افراد  از استخدام، منحصر به  بعد 
توسط  و  پیچیده اند  بسیار  غالبا  کار،  داخلی  بازارهای  صورت  هر 
می شود.  اداره  ارتقاع  برای  پیچیده  قواعد  سایر  و  ارشد  نظام های 
وارد مشاغل تفکیک شده ی  افرادی که  برای  این عوامل می تواند 

جنسیتی می شوند، در انتقال به جای دیگر، مشکل ساز باشد.
بدین طریق، بازار داخلی کار، تبعیض جنسیتی را در یک شرکت 

نهادی می کند.
مثال های دیگر از موانع نهادی، شامل ابزار و یا فناوری های به کار 
گرفته شده در مشاغل می باشد. امکان دارد که کار کردن با ابزاری 
که برای استفاده ی مردان ساخته شده، برای زنان دشوارتر باشد، 
استخدام  آن شغل  برای  است  ممکن  که  زنانی  تعداد  در  بنابراین 
شوند ایجاد محدودیت می کند. رسکین و هارتمن تجارب زنان را 
در شرکت مخابراتی AT & T بیان می کنند تا نشان دهند: »تا زمانی 
میزان  بود،  نشده  ابداع  و سبک وزن تری  متحرک تر  تجهیزات  که 
آسیب دیدن زنان، در مشاغل خارج کارگاهی بیش تر از مردان بود. 
با این وجود بعید است که قصد حذف آگاهانه ی زنان بر تصمیمات 
در  که  تصمیماتی  بگذارد؛  تاثیر  جدید  تجهیزات  و  ماشین  ساخت 
آیا می توانید به  اثر حذفی داشته باشد«.  هر صورت، ممکن است 
نمونه های دیگری از ابزار و فناوری اشاره کنید که طوری ساخته 
شده باشند که یکی از دو جنس را به طرز موثری از دور خارج کند؟

موانع رسمی تفاوت های بین مشاغل زنانه و عمدتا مردانه، بخشی 
از واقعیتی است که بسیاری از سیاست های غیررسمی عملکردهای 
محیط کار نیز به تبعیضات جنسی کمک می کند. به عنوان مثال، 
عملکردهای کارفرما را برای استخدام در نظر بگیرید. پژوهش در 
جستجوهای شغلی، توجه زیادی به منطق های مرسوم دارد: مردم 
می کنند؛  پیدا  کار  می-شناسند،  که  افرادی  طریق  از  حدودی  تا 
بنابراین، شبکه ی اجتماعی ما در کاریابی و استخدام شدن در یک 
آنجا که ممکن است شبکه ی  از  ایفا می کند.  شغل، نقش مهمی 
افراد  بین  اطالعات شغلی  باشد،  تفکیک جنسیتی شده  اجتماعی، 
یک جنسیت مبادله می شود. اگر مردم در مورد مشاغل، از افرادی 
که  بپردازند  مشاغلی  به  است  ممکن  بگیرند  اطالعات  مانند خود 
واکنش  با  فرآیند  این  دارند.  اشتغال  حرفه ها  آن  به  مشابه،  افراد 

کارفرما همراه است.
کارفرما غالبا به مراجعه ی کارمند تکیه می کند؛ درحالی که کارمندان 
4. James N. Baron

5. Barbara F. Reskin

6. Heidi I. Hartmann
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فعلی، منابع معتبری برای رجوع هستند؛ اما ممکن است به افرادی 
را  خود  شغلی  اطالعات  مردان،  اگر  کنند.  اشاره  خودشان  مثل 
دیگر  زنان  به  مورد  این  در  نیز  زنان  و  مبادله  خود  همنوعان  با 
اعتماد کنند، مشاغل توسط افرادی از یک جنس اشغال می شود. 
همان گونه که کارکنان اولیه به کار گمارده شدند. در مورد شبکه ی 
خودتان بیاندیشید: با چه کسانی بیش تر در مورد مشاغل و حرفه ها 
جنسیتی شده  تفکیک  شما  اجتماعی  شبکه ی  آیا  می کنید؟  بحث 

است یا خیر؟
همان طور که این مبحث نشان می دهد، زنان و مردان در نتیجه ی 
به مشاغل متفاوتی می-پردازند.  اجتماعی،  فرآیندهای  از  شماری 
تبعیضات  حفظ  در  را  همکاران  نقش  که  زمانی  تا  داستان  این 
بررسی نکنیم و به روابط اجتماعی و کنش متقابلی نگاهی دقیق تر 

نیاندازیم، کامال به پایان نمی رسد.

انسداد اجتماعی
تحت تاثیر چه شرایطی مردان )و تا اندازه ی کم تر، زنان( عالقمند اند 
جنس مخالف را از شغل و حرفه ی خود محروم کنند؟ آیا تبعیض 
جنسیتی در کار و به طور کلی تبعیض های جنسیتی مردان را قادر 
ساخته تا خود را از زنان جدا کنند و موقعیت-های مطلوب تری را 
به انحصار خود درآورند؟ چون مردان به گونه ای نامتعادل از تبعیض 

جنسیتی سود می برند، برخی می-گویند که مردها به دنبال حفظ 
این وضعیت هستند. برخی دیگر نشان می دهند که زنان و مردان، 

تفکیک و تمایزات جنسیتی را دائمی می کنند.
در این مباحث، با زنان و مردان به عنوان گروه های اجتماعی برخورد 
می شود که برای منابع و پاداش با یکدیگر رقابت می-کنند. برخی 
جامعه شناس  وبر7،  ماکس  تحقیقات  از  برخی  طبق  پژوهشگران 
وارد  واسطه  یک  عنوان  به  مردان،  که  می دارند  اظهار  کالسیک، 
انسداد اجتماعی می شوند تا تضمین کنند که مزیت آنها نسبت به 
را نشان  انسدادهای اجتماعی، فرآیندهایی  زنان حفظ خواهد شد. 
می دهد که از طریق آنها، گروهی موقعیت های مطلوب را مسدود 
بنابراین، انسدادهای اجتماعی، عالوه  و منحصر به خود می دانند، 
منجر  نیز  حذف  به  می آیند،  شمار  به  تبعیضی  فرآیندی  اینکه  بر 

می شوند.
زمینه ی  در  را  تجربی  اطالعات  مشروح ترین  دوی8  توماسکوویچ 
ارائه  جنسیتی  تبعیض  برای  توجیهی  عنوان  به  اجتماعی،  انسداد 
درگیر  ظرفیت  و  مرد  کارکنان  انگیزه ی  که  می گوید  او  می کند. 
شدن مردان در انسداد اجتماعی مبتنی بر جنسیت با توجه به عوامل 
گوناگون، متفاوت خواهد بود؛ به ویژه انسدادهای اجتماعی، هنگامی 
که شغلی برای مردان جذاب تر و خوشایندتر باشد. محتمل تر خواهد 
بود؛ بنابراین، زنان باید به مشاغل ناخوشایندتر )مثال مشاغل روزمره، 
7. Max Weber 8. Donald Tomaskovic-devey
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امکان  با  ارتقا  برای پیشرفت و  اندک  پراکنده، دارای فرصت های 
کم مهارت و غیره( بپردازند، درحالی که مشاغل بهتر به مردان تعلق 
می گیرد. مقررات خاص سازمانی ممکن است انسدادهای اجتماعی 
را تعدیل کند؛ مثال استخدام خیلی رسمی و دیوان ساالری، اجبار 
مستلزم  رویه ها،  این  زیرا  می کند؛  مشکل  را  جنسیتی  تبعیض  در 

پاسخگویی در فرآیند تصمیم گیری است.
برای  واسطه ای  عنوان  به  مردان،  که  نشان می دهد  پژوهش  این 
می- اجتماعی  انسدادهای  درگیر  ملموس،  شغلی  مزایای  کسب 

مشاغل  به  منجر  زنان،  مورد  در  تبعیض  و  حذف  بنابراین  شوند؛ 
بهتر برای مردان می شود. دیگران می گویند که انگیزه های درونی 

انسدادهای اجتماعی مبتنی بر جنسیت، کامال اقتصادی نیست.
قدرتمندی  منبع  تشابه،  دادیم،  توضیح  قبال  که  همانگونه  مثال 
برای جذابیت های میان فردی به شمار می رود. ویژگی های نسبت 
به  ویژگی هایی  مهم ترین  از  سن،  و  نژاد  جنس،  مانند  شده  داده 
به  سایرین  با  تشابه(  )عدم  تشابه  استنباط  برای  که  می رود  شمار 
کار برده می شود. یادآور می شویم که ویژگی های نسبت داده شده 
نسبتا ساده بوده و برای عده ی زیادی، اختیاری نبوده است. جنس، 
قابل  آسانی  به  نسبی مهمی است، چون  نژاد و سن، ویژگی های 
قدرت  همچنین  است.  مشکل  آنها  کردن  پنهان  و  بوده  مشاهده 
این ویژگی ها، از این واقعیت سرچشمه می گیرد که جنس، نژاد و 
سن، وضعیت های قویا نهادی شده است و بنابراین، هر کدام مملو 
مسئله  این  است.  اجتماعی  معنای  دارای  و  مفهومی  الیه های  از 
ارزش »شاخص ها« برای تشابه یا عدم تشابه را افزایش می دهد؛ 
زیرا چنین پنداشته می شود که اینها به طرز معتبری با ویژگی های 

مخصوصی رابطه دارد.
فرضیه تشابه-جذابیت توضیح می دهد که عضویت در یک گروه 
متاثر از تبعیض جنسیتی، یعنی گروهی که همه ی افراد آن زن یا 
همه مرد هستند، در شرایط مساوی، از اولویت بیش تری نسبت به 
تنها یک جنسیت در آن حضور دارد، برخوردار است؛  گروهی که 
به عبارت دیگر، مردم ترجیح می دهند تا با کسانی مانند خودشان، 
کنش متقابل داشته باشند و در این صورت احساس راحتی می کنند، 
و  تهدید  احساس  هستند،  غیرهمگنی  گروه  در  وقتی  درحالی که 

ناراحتی کرده و تعهد کم تری احساس می کنند.
شاید اکنون دریابید که این تحرک، ممکن است به ایجاد تبعیض 
جنسیتی کمک کند. هنگامی که زنان و مردان، وارد شغل، حرفه 
یا یک محیط کاری می شوند که قبال در سیطره ی جنسیت مخالف 
باشد.  داشته  پی  در  ناراحتی  و  نارضایتی  است  ممکن  است،  بوده 
مورد  در  و  برنجانند  را  تازه کاران  قدیمی،  کارکنان  است  ممکن 
هنجارهای  است  ممکن  نباشند.  مطمئن  آنها  با  رابطه  برقراری 
بیانجامد. احتمال دارد که  ارتباط  گروهی به عدم موفقیت و عدم 
عدم  و  احتیاط  نارضایتی،  احساس  خود،  نوبه ی  به  هم  تازه وارد 
اطمینان کرده و نداند که کجا و چه زمانی با محیط سازگار خواهد 
شود.  منجر  تضاد  ایجاد  به  طرف  دو  نارضایتی  است  ممکن  شد. 

ممکن است تازه واردها، برای ماندن تمایل یا اشتیاق نداشته باشند.
با این وجود، همانگونه که از بحث های پیشین بر می آید، نیروهای 
احاطه کننده ی زنان تازه وارد به شغلی که معموال در اشغال مردان 
بوده، ممکن است نسبت به زمانی که مردان وارد شغل عمدتا زنانه 
ممکن  مردانه  عمدتا  مشاغل  در  مردان،  باشد.  متفاوت  می شوند، 
است زنان را به عنوان تهدیدی برای قدرت و منزلت خود تصور 
با  مقاومت  این  شیوه ی  کنند.  بیرون  را  آنها  است  ممکن  و  کنند 
تالش در جهت اذیت زنان یا عدم کمک و حمایت از آنها یا آزار از 
جمله آزار جنسی همراه است. پژوهش ویلیامز9 در زمینه ی مردان 
شاغل در کارهای عمدتا زنانه، مانند آموزگاری در مدارس ابتدایی، 
نسبت  اگرچه  می دهد  نشان  او  می کند.  بیان  را  دیگری  حکایت 
اما  مردانی که به دنبال مشاغل عمدتا زنانه می روند اندک است، 
مردانی که به این حرفه ها مشغول اند، از لحاظ اقتصادی، نسبت به 
همکاران زن خود با صرفه تر و بیش تر شایسته ی تشویق و پاداش 
هستند. ویلیامز این امر را با عوامل گوناگون مرتبط می داند؛ چون 
زن بودن نسبت به مرد بودن، ارزش کم تری دارد، زنان وارد شده 
به مشاغل عمدتا مردانه، باید مشکالت بیش تری را تحمل کنند تا 
شایستگی خود را ثابت کنند. از طرف دیگر، مردانی که وارد مشاغل 
عمدتا زنانه می شوند چنین مسئولیتی را به دوش نمی کشند. در کل، 
مرد بودن، مثبت تلقی شده و در نتیجه مردان در حرفه های عمدتا 
زنان،  از  آن  تمایز  حفظ  و  ویژگی ها  این  دادن  نشان  برای  زنانه، 

مبارزه می کنند.
و  مشی  خط  دارای  بودن«،  »مرد  برای  تالش  در  لزوما  مردان، 
آگاهی نیستند. در واقع ویلیامز بر این باور است که انگیزه ی مردان 
فرآیندهای  از  برخی  به  جنسیتی،  تفاوت  ریشه های  حفظ  برای 
روانشناسی عمیق ربط دارد. با وجود این، احتمال دارد که مردان از 
منزلت ویژه ی خود، با بهره گیری از روش هایی سود ببرند که زنان 

آن روش ها را به کار نمی برند.
درحالی که عده ای از زنان باید شایستگی خود را در انجام »کارهای 
برقی های  پله  روی  بر  را  خود  اغلب  مردان،  کنند.  ثابت  مردانه« 
شیشه ای به طور نامریی و بدون هیچ فشار ناخواسته ای در حرکت 

به سوی محل کار می یابند.
بنابراین، نظریه پرداز روانکاوی مانند کریستین ویلیامز بیان می کند 
نسبت  دانستن خود  متفاوت  برای  عاطفی  انگیزه ای  از  مردان  که 
به زنان برخوردارند در محل کار، این انگیزه از طریق انسدادهای 
انسدادهای  به  دسترسی  که  آنگاه  و  می شود؛  داده  بروز  اجتماعی 
اجتماعی ناممکن باشد، از طریق سایر انواع رویه ها، تمایزات جنسی 
توضیح  ویلیامز  که  طور  همان  می کنند.  حفظ  کار  محیط  در  را 
می شود،  اعمال  جنسیت  واسطه ی  به  که  شغلی  تبعیض  می دهد، 
زنانگی  با  تضاد  در  را  خود  مردانگی  که  می دهد  اجازه  مردان  به 
مزایای  امنیت  برای  تنها  نه  تاریخی،  لحاظ  از  مردان  کنند.  حفظ 
اقتصادی، نسبت به زنان از قلمروهای شغلی استفاده کرده اند، بلکه 
تفاوت های اساسی خد را نسبت به زنان و احساس شخصی برتر 
9. Christine Williams
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بودن نسبت به آنان را، بنا نهاده اند.

از  استفاده  با  روانکاوانه  بحث  این  در  مداقه  دیدیم،  که  همانطور 
روش شناسی های متداول علوم اجتماعی، دشوار است؛ با وجود این، 
دارد.  تطابق  پرداختیم  آن  توضیح  به  که  مبحثی  با  فوق  دیدگاه 
تبعیض جنسیتی، ویژگی مهم و ماندگار محیط کار است و به نظر 

می رسد که دائما در حال بازتولید است.
به طور  آن  از  پیش  که  مشاغلی می شوند  وارد  زنان  که  هنگامی 
سنتی، مردان در آنها غالب بوده اند، از ورود به آن مشاغل، خودداری 
می کنند و لذا، این امر منجر به تفکیک دوباره شغل به عنوان شغل 
تحت سیطره ی مردان می شود. هنگامی که مشاغل یا حرفه ها از 
لحاظ جنسیتی یکپارچه می شوند، همانگونه که دیدیم، سایر انواع 

تبعیضات جنسی هم نمایان می شود.
این مباحث تاکیدی دارد بر ابزارها و انگیزه های مردان برای تبعیض 
جنسیتی، اما درباره ی نقش زنان در این موارد توضیحی نمی دهد؛ 
در واقع، توجیه انسداد اجتماعی بیانگر این است که مردان بیش تر 
از تبعیض جنسیتی سود می برند و بنبراین برای دائمی کردن آن 
خوشایندتر  مشاغل  به  دستیابی  مردان،  می کنند.  بیش تر  تالش 
را در  روانشناسانه ی خود  نیازهای عمیق  قادر اند  و  داشته  را پاس 
تفکیک، ارضا کنند. نقش زنان در این فرآیندها چیست؟ آیا هر دو 

جنسیت برای مشارکت در بازتولید این تبعیضات انگیزه دارند؟
پاسخ روانکاوانه ی نظریه پردازان به این پرسش ها پافشاری بر این 
است که در برخی سطوح، هم مردان و هم زنان، به شیوه ای عمل 
می کنند که با هویت جنسیتی شان ناهماهنگ است. از این دیدگاه، 
هر دو جنسیت به دنبال فرصت هایی هستند تا جنسیت خود را در 
محل کار بروز دهند. با وجود این، نظریه پردازان روانکاو معتقد اند 
که زنان نسبت به مردان، کم تر بر این باور اند که این امر، مستلزم 
تفکیک تبعیض جنسیتی و یا گونه های دیگر جداسازی و تمایز از 
جنسیت دیگر است؛ بنابراین، ممکن است زنان، انگیزه ی کم تری 
با  ادغام  زنان،  چون  باشند؛  داشته  جنسیتی  تبعیض  حفظ  برای 

جنسیت مخالف را تهدیدی برای هویت خود نمی دانند.
این تفاوت در دیدگاه، ناشی از تجارب متفاوت زنان و مردان شاغل 
در حرفه هایی است که توسط جنسیِت دیگر اشغال شده است. شاید 
زنان در تبعیض جنسیتی، تحت تاثیر مسئله ی منزلت اقتصادی نیز 
باشند. همان طور که قبال اشاره کردیم، مشاغلی که توسط مردان 
اداره می شود از ارزش بیش تری برخوردار است تا مشاغلی که زنان 
مسئول آن هستند. هنگامی که مردان وارد مشاغل زنانه می شوند، 
می گیرند،  قرار  خود  منزلت  و  درآمد  دادن  دست  از  معرض  در 
ارتقای  برای  می گذرند،  جنسیتی  مرزهای  از  که  زنانی  درحالی که 
موقعیت خود، استقامت به خرج می دهند. این تفاوت های انگیزشی 
حرفه هایی  در  بیش تر  خیلی  زنان  چرا  که  واقعیت  این  توجیه  به 
بوده  مردان  سیطره ی  تحت  سنتی  طور  به  که  کاراند  به  مشغول 
است تا مردانی که وارد حرفه هایی شده اند که به طور متداول تحت 

سلطه ی زنان بوده است، کمک می کند.

تنوع نیروی کار در قرن بیست و یکم
و  کارکنان  در  تنوع  شد،  آغاز  یکم  و  بیست  قرن  که  زمانی  از 
پژوهشگران،  این،  وجود  با  است.  شده  بیش تر  کار  سازمان های 
اولویت  را جزء  به ترکیب جنسی گروه ها  تنوع و توجه  زمینه های 
خود قرار نمی دهند؛ اما در عین حال به این موضوع توجه می کنند 
که چگونه سایر تنوع ها، روابط متقابل افراد را در شغل و واکنش 

آنها را نسبت به کار شکل می دهد.
افراد،  بین  تفاوت  که  است  این  پژوهش ها  این  یافته ی  مهم ترین 
مانند مواردی که از جنسیت یا نژاد، ناشی می شود همیشه نمایان 
نیست. ویژگی نمایان بودن، ویژگی است که مفاهیم و رفتار فرد 
تاثیر قرار می دهد و چگونگی پاسخ دادن  را در موقعیت ها، تحت 
طبقه بندی  شاید  درحالی که  می دهد.  شکل  فرد  به  را  سایرین 
جنسیتی، نسبت به سایر خصلت های فرد، در اکثر موارد نمایان تر 
همیشه  امر،  این  که  می دهد  نشان  زمینه  این  در  پژوهش  است، 
اجتماعی محیط کار نمی باشد؛ مثال چتمن  عامل اصلی در روابط 
طرفدار  سازمانی  فرهنگ  که  رسیدند  نتیجه  این  به  همکاران10  و 
با  و  می کند  تاکید  گروهی  کار  بر  بیش تر  اشتراکی  مالکیت 
حتی  مردم،  در  مشترک  سرنوشت  داشتن  به  احساس  برانگیختن 
می تواند به ایجاد پیوستگی در میان گروه های متفاوت منجر شود. 
پژوهشگران زمینه های تنوع، کارفرمایان در قرن بیست و یکم را 
به چالش کشیده اند تا محیط کاری را ایجاد کنند که در آن، افراد 

مختلف بتوانند با یکدیگر کار کنند.
به  که  است  شغلی  جنسیتی،  شده ی  طبقه بندی  حرفه ی  یا  شغل 
نظر می رسد نیازمند ویژگی های کامال مردانه یا کامال زنانه باشد. 
مثال های این مشاغل را می توانید در همه جا ببینید؛ مثال هنگامی 
که در مورد پرستار شدن و شرایط آن سؤال می شود، بسیاری به 
مانند  است،  زنان  مختص  بیش تر  که  می کنند  اشاره  ویژگی هایی 
بسیاری  مورد،  همین  مشابه  و  کردن  مراقبت  و  پرورش  توانایی 
می گویند مشاغلی که به نظر می رسد، نیازمند پرخاشگری و رقابت 

است مانند دادیاری، برای مردان مناسب-تر از زنان است.
جنسیتی  حرفه ها  و  مشاغل  آن  طریق  از  که  شیوه هایی  از  یکی 
آنها می باشد؛ به عبارت دیگر  نتیجه ی ترکیب جنسیتی  می شوند، 
مشاغل، ویژگی های افرادی را که معموال آنها را انجام می دهند به 
خود می گیرند. پرستاری نمونه ای از این فرآیند است. از زمانی که 
این شغل به گونه ای نامتناسب توسط زنان اشغال شده، به عنوان 
مانند  »زنانه«  ویژگی های  نیازمند  که  شده  گرفته  نظر  در  شغلی 
سنتی  قالب  کردن  دائمی  به  تصور  این  در عوض،  است.  همدلی 
زنان،  که  است  این  موید  چون  می کند  کمک  پرستاری  حرفه ی 
مردان اند؛  از  مناسب تر  شغل  این  برای  ذاتا  گروه،  یک  عنوان  به 
بنابراین ترکیب جنسیتی یک شغل، نسبت آن را شکل می دهد و 

نوع جنسیت آن، ترکیب جنسیتی اش را دائمی می سازد.
برای  تحت سلطه ی جنسیت خاصی  مشاغل  که  می رسد  نظر  به 
اجتناب- نظر  به  است  ممکن  گزینه اند.  مناسب ترین  جنسیت  آن 
10. Chatman, Jennifer A., Polzer, J., Barsade, S., and Neale , M. 1998. “Being 
different yet feeling similar: the influence of demographic composition and or-

ganizational culture on work processes and outcomes”, administrative science 
quarterly.
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ناپذیر و بدون اشکال به نظر برسند؛ اما این ارتباط، طی فرآیندهای 
که  همان طور  است.  آمده  وجود  به  اجتماعی  ساختار  پیچیده ی 
می تواند  شغلی  هر  تقریبا  می کنند:  اشاره  روس12  و  رسکین11 
اکثر  »چون  شود  درک  جنسیتی،  برای  بودن  شایسته  تناسب  به 
مشاغل، دربرگیرنده ی عناصر کلیشه ای مردانه و یا زنانه هستند«؛ 
گونه ی  و  حرفه  یک  جنسیتی  ترکیب  بین  ارتباط  ایجاد  بنابراین، 
جنسیتی آن لزوما شامل فرآیندهای انتخاب و عدم انتخاب می شود. 
ممکن است جنبه های خاصی از مشاغل، دارای اهمیت و ضروری 
شوند؛  شمرده  ارزش  کم  آن  جنبه های  سایر  درحالی که  باشند، 
از  استفاده  زمینه ی  در  که  است  کارکنانی  نیازمند  پرستاری  مثال، 
فناوری های پیچیده ی پزشکی مهارت داشته باشند؛ در هر صورت 
زنان  برای  را  آن  این شغل،  مراقبتی  بر جنبه های  تاکید  با  برخی 

مناسب تر می کند.
اکثر مشاغل و حرفه ها به اندازه ی کافی از انواع متفاوت ویژگی ها 
برخوردارند که می توان آنها را به عنوان شغلی مناسب برای مردان 
را  شغل  یک  جنسیت  نوع  بنابراین،  کرد؛  ساختاربندی  زنان  یا 
می توان نسبتا آسان تغییر داد. همان طور که در جنگ جهانی دوم 
شاهد بودیم، پر شدن مشاغل مردانه، توسط کارگران زن ضرورت 

پیدا کرد. پژوهش تاریخی در زمینه ی زنانه کردن کارهای دفتری 
و تدریس مدارس، مثال های دیگری در مورد شیوه هایی است که 
ترکیب جنسیت را تغییر می دهد و در نوع جنسیت شغل تغییر ایجاد 
نوع  بین  روابط  نشان دهنده ی  مطالعات،  این  بنابراین،  می کند؛ 

جنسیت یک شغل و ترکیب جنسیتی آن می باشد.
یکی از شیوه های مهم و رو به پیشرفتی که از طریق آن، مشاغل و 
وظایف کاری از روی جنسیت طبقه بندی می شوند در انواع کارهای 

احساسی است.
بسیاری از خدمات مربوطه، نیازمند کارکنانی است که مستقیما و 
باشند. کارفرمایانی  با مشتریان و خریداران برخورد داشته  متقابال 
که کارکنانی را برای این خدمات تعاملی استخدام می کنند، غالبا 
انتظار دارند که به عنوان بخشی از وظیفه ی کاری کارکنان، رفتار 
احساسی خاصی بروز دهند؛ مثال مهمانداران و سایر کارکنانی که 
ارتباط مستقیم با مشتری دارند باید رفتارشان دوستانه باشد و اگر از 
عهده ی این کارها برنیایند، تنبیه می شوند. دیگر گونه های شغلی، 
نیازمند رفتار احساسی کم تری هستند؛ مثال انتظار می رود کسانی 
ِچک ها  که  کسانی  و  باشند  پرخاشگر  می کنند،  دعوا  اقامه ی  که 
)صورت حساب ها( را نقد می کنند، باید با بدهکاران رفتار خصمانه و 
11. Barbara F. Reskin 12. Patricia A. Roos
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حالت تهاجمی داشته باشند.

کار احساسی، به تالش برای نشان دادن این ویژگی ها اشاره دارد. 
کارهای احساسی ویژه تر به »مدیریت و کنترل احساس برای ایجاد 

نمودهای قابل مشاهده صورت و بدن« اشاره دارد.
کار احساسی، نوع متفاوتی از کار است؛ متفاوت از تالش جسمی 
و ذهنی کار احساسی جسم و ذهن را درگیر نمی کند؛ بلکه نیازمند 
ذهنیت کارکنان یعنی احساس آنها نسبت به خود است. مشاغلی 
از کارکنان می خواهند که در  دارند،  نیاز  احساسی  به کارهای  که 
کار، فرد متفاوتی باشند و در رابطه با دیگران ویژگی های معینی را 
بنمایانند. در نتیجه ی این ارتباطات، بین ذهنیت کارکنان و الزمات 
از  حرفه ای مشاغلی که دربرگیرنده ی کار احساسی است. بیش تر 
مشاغل دیگر، احتمال جنسیتی شدن وجود دارد و مشاغل جنسیتی 

هم بیش تر از سایر مشاغل مستلزم کار احساسی است.
هنگامی که شغلی از لحاظ نوع جنسیتی، زنانه به حساب می آید، 
نیازمند کار احساسی متفاوتی نسبت به شغل مردانه است؛ مثال شغل 

معموال  که  -حوزه ای  هواپیما  مهمانداری 
مملو از کارکنان زن است؛ اما شمار زیادی 
وجود  مستلزم  دارد-  وجود  هم  مردان  از 

کارکنان اجتماعی و خونگرم است.
زنان  برای  خدماتی،  مشاغل  از  بسیاری 
که  مردان  تا  می رسند  نظر  به  مناسب تر 
است.  زنان  احساسی  کار  خاطر  به  عمدتا 
اصطالح  از  سیریانی14  و  دونالد13  مک 
»طبقه ی زحمتکش احساسی« برای اشاره 
نیازمند  که  کم درآمد  خدماتی  مشاغل  به 
کارکنانی است که باید دوستانه با مشتری 
رفتار کنند، استفاده می نمایند. این مشاغل 
اینگونه  غالبا  نیستند،  زنانه  منحصرا  که 
مانند  مشاغلی  است.  شده  طبقه بندی 

نشستن پشت پیشخوان )پیشخوان داری( و پذیرش، نمونه هایی از 
مشاغلی است که به کارکنانی نیاز دارد که ضمن برخورداری از سایر 
شرایط می بایست، به نیامندی ها و دغدغه های دیگران توجه کنند.
توجه داشته باشید که تمام مشاغلی که نیاز به کار احساسی دارند، 
زنانه می باشد؛ مثال بسیاری از مشاغل حرفه ای و مدیریتی، بازنمود 
انتقال قدرت است. کارمندان این مشاغل بر  خود برای نمایش و 
خالف »کارکنان زحمتکش احساسی«، به جای آنکه مجبور باشند 
و  آنها سر  با  که  دیگرانی  به  را  قدرت خود  بگیرند،  دفاعی  حالت 
کار دارند اعمال می کنند. نه پزشکان و نه وکالی دعاوی بر طبق 

قوانین و اصل »حق همیشه با مشتری است« عمل نمی کنند.
از دیدگاه جامعه شناختی، یکی از ویژگی های حرفه هایی که آنها را 
از سایر مشاغل متفاوت می کند، ظرفیت آنها برای اعمال قدرت بر 

مشتریان و بیماران است.
پذیرش  از  ناشی  رسیده اند،  قدرت  این  به  حرفه ای ها  که  امر  این 

مشاهده می کند  تانن15  آنهاست.  مهارت شغلی مشروع  پردامنه ی 
که در جامعه ی ما »تصویر قدرت تحت تاثیر جنسیت است«...

به  اکثرا  حقوق،  و  پزشکی  مانند  قدرت،  اعمال  مشمول  مشاغل 
این  برای  عنوان مشاغل جنسیتی مردانه محسوب شده و مردان 

مشاغل، صالحیت بیش تری دارند.
عنوان  به  جنسیتی  موفقیت  مثال  دومین  مدیریتی،  حرفه ای های 

مرد می باشد.
فهرستی  باشد.  نکته  این  نشانگر  ساده  عمل  یک  است  ممکن 
سه  سپس  کنید؛  تهیه  خوب  مرد  یک  ویژگی های  مهم ترین  از 
اهمیت  از  که  ویژگی  سه  و  است  مهم تر  همه  از  که  را  ویژگی 
انتخاب کنید. تصور کنید به خیابانی واقع  کم تری برخوردار است 
در شهر شلوغی رفته اید و به طور تصادفی از صد نفر این سؤال را 
پرسیده اید، آیا این ویژگی ها بیش تر در زنان است یا مردان، یا هر 
دوی آنها، فکر می کنید به چه نتیجه ای خواهید رسید؟ در تحقیقات 
پاول16 اینگونه نتیجه گیری شد که اعضای هر دو جنس، مدیران 
کلیشه ای  ویژگی های  دارای  را  خوب 
که  همان طور  کرده اند.  توصیف  مردان، 
و  احساسی  کار  بین  ارتباط  واقعیت،  این 
می دهد،  نشان  حرفه ها  کردن  جنسیتی 
الزامات  از  ما،  شده ی  استنباط  جنسیت 
است.  شده  آن  ویژگی های  و  شغلی 
شد  داده  نشان  مبحث  این  در  همچنین 
که طبقه بندی جنسیتی مشاغل، حرفه ها و 
وظایف کاری، یک فرآیند تصادفی نیست. 
به ویژه اینکه مشاهده کردیم که مشاغل 
کم منزلتی که دارای قدرت کم تر نسبت به 
مشاغل ُپرمنزلتی است که مستلزم اعمال 
قدرت می باشد، احتمال بیش تری دارد که 
پذیرش  داده شود.  به جنسیت زن نسبت 
مورد  ویژگی  دیگران،  برابر  در  خود  منزلت  آوردن  پایین  ظرفیت 
نیاز گروه های اجتماعی کم منزلت در بسیاری از شرایط است. این 
ظرفیت ممکن است به صورت »خوبی« و یا توانایی »کنار آمدن« 
بیان شود. شگفت آور نیست که این ظرفیت، یک الزام شغلی باشد؛ 
در این مورد زنان بهتر از مردان به شمار می آیند. به عالوه، حتی اگر 
تمکین، الزمه ی رسمی برای شغل نباشد، احتمال دارد مشاغلی که 
اکثر زنان به آنها مشغول اند، الزمه ی شغلی غیررسمی باشد که این 
ابراز قدرت  رفتار را تقویت می کند برعکس، مشاغلی که مستلزم 
برای  بیش تری  احتمال  آنها  از  بخشی  کم  دست  است،  اختیار  و 
مردانه شدن دارد، چون قدرت و اختیار، یک ویژگی مردانه به شمار 
می رود؛ بنابراین، هنگامی که برخی مشاغل، نیازمند کار احساسی 
است، چه به صورت تمکین یا اعمال قدرت، احتمال بیش تری دارد 

که جنسیتی هم بشوند.
منابع در دفتر مجله موجود است.
13. Cameron Lynne McDonald

14. Carmen Sirianni

15. Deborah Tannen

16. Gary N. Powel

مشاغلی  وارد  زنان  که  هنگامی 
طور  به  آن  از  پیش  که  می شوند 
غالب  آنها  در  مردان  سنتی، 
مشاغل،  آن  به  ورود  از  بوده اند، 
امر  این  لذا،  و  می کنند  خودداری 
به  شغل  دوباره  تفکیک  به  منجر 
عنوان شغل تحت سیطره ی مردان 
یا  مشاغل  که  هنگامی  می شود. 
حرفه ها از لحاظ جنسیتی یکپارچه 
دیدیم،  که  همانگونه  می شوند، 
هم  جنسی  تبعیضات  انواع  سایر 

نمایان می شود.
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التهابی فالیک، مقعِد جهان را خارش می دهد؛ هدف نه زنانه کردِن 
گفتماِن  جهان!  ُخنثاِی  جنوِن  بر  جنسیت  جراحِی  نه  است،  زمین 
دروِن  به  انگار  فالوس  پارادایم های  موازاِت  به  را  خود  مقعدی 
همه ی کنش ها، شورمندی های رفتار جنسی و رخدادهاِی انفجارِی 
زایا را  زندگی و سوگیری های معنایی کشانده است؛ مقعد، غیابی 
هستی،  عمارِت  در  پرناشدنی  شکافی  ُدلوز  تعبیر  می کشدبه  ماغ 
انگاره ای ایجابی از فقدان که خطوط داللت مند و اقتصادِی فرهنگ 
را هدف می گیرند؛ خطوطی که به بدِن مرِد بات، به مثابه سوژه ی 
شکاف که بر نظِم سنگواره ای ماشیِن نعوظش پا دوانده است نظر 
می کند. داللت مند کردِن امر اروتیک در ساختارهاِی ثابِت تنانه و 
اجراگر های جنسی )پوزیشن( از سایه های قد کشیده ی این اقتصاِد 

فرهنگی جنسی است. 
به  و  کنیم  حفظ  تناسلی  اقتصاِد  این  با  را  فاصله مان  است  کافی 
جمهوری تخیل و معده ای سوررئال در شکِم دال های آزاِد اروتیک 
خزیده و پناهنده شویم تا اینرسی های مقعدی، بر باسِن زایاِی خویش 

نشینند. مقعِد مکنده، مقعِد هیجانی، مقعد التهابی، مقعِد شیزو و هرچه 
از لبه ی دیواره های این مقعدها پائین تر روی البیرنتی از معناهاِی 
مقعدی می بلعدت که همه از شهروندان یا همان نامدلول های این 
تِن سیالند. تِن شالوده شکن، تِن کوییر که سازوکارهاِی جنسی اش 
به  معطوف  که  داللت محور  فرهنِگ  کلیشه ای  سامانه های  با 
فرجام های تناسلی است، رقم نخورده است تا در ازاِی آن، لیبیدوِی 
افکنند؛  تصعیدش  شیِب  به  یا  واداشته  عقب نشینی  به  را  مقعدی 
نیز  مقعدی  لیبیدوِی  پیکربندِی  می گوییم:  که  معناست  همین  به 
پیشاگفتمانی است و در مغاِک امکان های تنانگی، غوطه زن و بکر، 
بلشویک های  و  گرگ ها  تا  می رود  باال  محتمل  امر  کوِل  سرو  از 
اهلی شدگی نخشکانند. پرسش  اخور  پوزه در  مقعدی اش هیچ گاه، 
محوری این نوشتار از همین امکان های تنانه و اجراگرهاِی جنسی 
لیبیدوهای  و  مقعدی  صید  شبکه ی  به  افق  کدامین  در  که  است 
از  پیوسته  مقعدی  گرگ های  این  زوزه های  که  می لغزند  جنسی 
آبشخورشان تغذیه و در برابر دال های فالیک کمر راست می کنند؟ 

 )Bottom( پوزیشِن بات
بخشم یازدهم از هویت کوییر 

مسعود ایرانی
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این افق های امکانی و حاصل خیز لیبیدو را باید در کرانه های انحنا 
از  ماهورهایی  خواست؛  جستجو  به  تن  هم مرز  خمیدگی های  و 
از مرز امر تنانه، لخته  با خامه ی پوست که  گوشِت پرداخت شده 
می اندازند در افقی از فلق های ذهن و تیره ی فقراِت مهره داراِن بالغ 
که  چشم گیری  فتیِش  می کنند،  ترجمه  خود  بحرانی  کانوِن  به  را 
لیبیدو فوران می کند  تنانه در زمیِن  این منحنی های  از حفره های 
همان ها که لیبیدوِی جنسی را اکتیو کرده و به جوش می آورند کافی 
است تا مقعِد جنسی را نیز خارش داده و ملتهب نمایند. از خطوِط 
مورِب شانه های محبوب گرفته تا طرح محو اندام های مکیده شده 
و  ابروها  ناوِک  کماِن  و  لب ها  انحناِی  تا  استایل ها  تراشیدگِی  در 
کمند پیچ در پیچ موها، همه از چسبندگِی لزِج لیبیدو سرشار ممتع 
می سایند،  افراط  ستیغ  به  سر  انحنا ها  این  که  هرجا  بهره ورند.  و 
چون جلگه ی کپل ها و کشاله ی ُسرین ها یا ساحِل خلیج باسن ها 
و دامنه ی پر شیب و کمرکِش سینه ها، همان جا هم توفاِن مقعدی 
چون همه ی چاکراهاِی تنانه بر گرداِب خویش می تند و پیله می ریزد 
و دالِّ فالیک و مسانِخ روزنه ی خویش را فراخوانی می کند و یا از 
تخیلش چربی بر دیواره های زهدان خویش می بندد؛ چاکراهایی که 
در خور سوراخ دانایی گرفته و در بُِن سوراخ بنائی می ورزند. لب به 
لب کشش و گرایش دارد. چشم به چشم، سینه کش اندام بر ماهور 
نقره کوِب تن، آلِت نرینه بر مقعد و مقعد بر فالوِس نرینه است که 
همه ی ساحت های تشعشِع لیبیدوِی مقعدی اش را ساطع می کند؛ 
گرچه لب، بیشتر انگشت و بی پرواتر از آن هم چشم ها، هرزه ترین 

توریست هایند در کشور فتح شده. 
بدن های  حوزه ی  در  اروتیک  دال های  تبادِل  دیپلماسِی  خالصه 
جنسی شده، با زباِن انحنا و پالس های خطوِط مورِب تن است که 
مرزهاِی همدیگر گسیل می دارند.  به سمِت  را  اسپرم های خویش 
حال چرا سکِس مقعدی، باید پایش بیرون از ماتریکس گفتمان های 
دگرجنس گرا مانده باشد؟ برای پاسخ الزم است ذهن خود را معطوف 
به لمس رخدادی کنیم که مرِد دگرجنس گرا در ساحِت مهبِل زنانه، 
و  کشش  تا  است  بوده  نرینه  فالوس  جنِس  از  ویژه  انحنایی  فاقد 
با مرِد گی،  امکانی مشابه  برانگیزد و در  او  جاذبه ی مقعدی را در 
غوطه ورش سازد تا ارگاسِم مقعدی را نیز بتواند از تِن محبوبش جذب 
و درونی کند؛ پس باز سخن از انحنا است اما این بار فقداِن انحنا 
در بخشی خاص، پیِچ تندی بر تندباد تاریِخ جنسیت افزوده است. 
که  می شود  منطقی  نتیجه  این  که  است  فرضی  چنین  بر  استوار 
طیف های دگرجنس گرایی چرا و به کدامین سبب گاه به گاه و هر از 
به دال های  نزدیک و  به ساحت های تجربِه دوجنس گرایی  گاهی 
آن آغشته می شوند تا شاید پساگفتمان های مردساالرانه شان را در 
مقعد آزموِن خویش و لمس فالوِس نرینه ی شریک هم جنس، به 
از  پاره ای  فروید  حتی  ریزند.  اکثری شان  تجربه ی  سبِد  و  چالش 
زن،  تِن  در  نرینگی  آلِت  فقداِن همین  در  را  اودیپی  حسادت های 
که  است  نکرده  فروکش  همین حسادت  است.  بخشیده  خاستگاه 
به  را،  فوبیک  فرهنگ  گفتمانی  مولفه های  دیگر  و  زبان  منجنیق 
را  بات  مرد  مقعدی  که سکس  می سازد  مسلح  فرافکنی  هژمونِی 

نه  مگر  کنند.  رمزگذاری  اروتیک  داللتمندِی  از چهره های  بیرون 
که فاشیزم از پی هنجارهاِی فاصله گذارش مدفوع های جمعی تولید 
می کند و به ته باسن اجتماع تبعیدشان می نماید. گرگ های مقعِد 
دگرجنس گرا نیز باید در زبانی که از مجراِی کاراکترهاِی اودیپی، 
فاصله گذارش  هولوکاسِت  مرزهاِی  بار  این  است  گشته  فاشیستی 
را آن سوِی رنگ و پوست و جغرافیاِی فردی و نژادی براند و از 
جنسی  منحرف  و  گروهی ک*ونی  تا  شود  تغذیه  مدفوعی  معبر 
خوراک مارهای ضحاکی شوند که این بار به جای شانه و کتف ها، 
مثلِث  که  بپندارند  شاید  گونه  این  گزیده اند.  خانه  او  مقعِد  بُِن  در 
هویِت جنسی را توانسته اند از یک ضلع آن که چرخش بر پاشنه ی 
ُرِل جنسی است اخته و منفک دارند تا مگر امتداِد دو ضلع دیگر 
و  حاده  زاویه ای  با  را  تمایل جنسی(  و  )آناتومی جنسی/ جنسیتی 
اعظم، مرغ خانگی  فالوس  منفرجه ی  راِن  دو  مابیِن  هرچه کورتر 
سازند و به کرنِش داللتی و فرجام مدار در پاِی کارکردهاِی تناسلی 

تسلیم و هر گاه میل مبارک شان کشید به مسلخش برند.
با این حال، نمادهاِی نعوِظ شهری از دیرباز از برج بابل تا اهرام 
همه ی  با  آسمان خراش ها،  همه ی  و  دوقلو  برج های  تا  ایفل ها  از 
و  جوشیده  آسمان  بکارِت  بر  زمین  از  که  خونینی  میالدهای  این 
با ما حکایتی دیگر دارند  در قامتی چند صد متری نعوظ کرده اند 
از کوته دامنی تاریخ و رعشه و لرزه ای که در زانوِی عرش کالن 
روایت های سوبژکتیویسم از این نامدلول های مقعدی بر جگر خوِن 
فالوس اعظم لخته افکنی کرده است. نامدلوِل مرد بات در سامانه ی 
تِن کوییر، همان لمس رخداد در ساحِت امر رئاِل ُدلوزی را پیش 
می برد، حقیقتی پیشاگفتمانی که فرهنگ ها در فرسودِن آن نخست 
را فرسوده  خود و ساختارها و سپس کارکردهاِی ذهن مفعولشان 
ساخته اند؛ اما از این میداِن فرساینده آنچه بر گرداِب گفتماِن مقعدی 
نشسته است، تنها تومورها و لخته هایی است از تنش های عفونِی 
چکاچِک  در  باید  را  خویش  جنسی  ُرِل  که  سوژه هایی  در  بسیار 
دوتایی های فاعل/ مفعولی نگاِه هتروئیزم بازجویند حقوق پایه اش 
را مطالبه کنند. پدیداری که گشودگِی هیجانِی مقعدی را در انفعاِل 
هیستریِک تروماِی مقعدی، نابود و مستهلک ساخته و زیر ماشین 

دیوانه ی نعوظ ساالر مستحیلش ساخته است.
پس دو تجربه ی مقعدی بر رف تاریخ مان سوسو می زند: مقعدی زایا 
و گشوده به هیجان و انگاره ی ایجابی در عمارت هستِی خودبنیاد 
از هویت جنسی که ضلِع اجراگری را از آن مثلِث یاد شده پوشش 
می دهد و آن یکی مقعدی فتح شده، به تاراج رفته و بر دهانه ی 
یغمای خویش، سوگوار نشسته که چاره ایش نیست جز چوب حراج 
زدن بر کاالِی دیر یا زود کاسِد خویش. حاال، سوژه ی گشوده به 
و  کجا  خویش  خودبنیاد  و  کانونی  مقعِد  در  فالیک  ابژه ی  جذِب 
آن سوژه ی رمیده و مفعوِل هراس که مثل جوجه ی پرنده ای که 
درست به گاِه بال ُرستن و نخستین آزموِن پروازش صید می شود 
و خیاِل پرواز در بُِن پرهایش فسیل می گردد کجا؟ سوژه ی هبوط 
که مقعِد استعالی بشری و نوستالژی حشمِت موهون او از ترجماِن 
در  از سقوط  ناشی  و سوزِش سپوختگِی  است کجا  ازلی  فاجعه ی 
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مغاِک ارتفاع هراسی میان جیغ و داد شامپانزه های نئاندرتاِل داروینی 
کجا؟ این یکی تهی و در اختیار، آن یکی اما در تسخیر و خلسه ای 
که از دلباختگی و دلدادگی، بر بازوِی ادراک و عضله ی میلش درو 
بر  را  برده ای  که  نامدار  دلشدگاِن  خیل  از  ملکه ای  چون  می کند؛ 
واژِن خویش حاکم کند یا سلطان محمودی که غالمکی چون ایاز 

را بر پشت خویش می کشد.
چه حاکِم مفعولی است این برده ی فاعل و چه سپوخته ی فاعلی 

است آن ملکه و سلطاِن عادل در توزیِع کنش اروتیِک خودش با 
سوژه ی  مقعِد  بر  بارت  قول  به  اسارتش  ابژه ی  که  فاعل  بردگاِن 
که  اینجاست  است.  دوانده  کشاله  و  ریخته  باسن  جنسی اش 
باتای  مقعدهای، ارگاسمی جهان، بر ک*یرهاِی ارگاسمی زمینِی 
سبقت می گیرند و از پیشاگفتمان های تنانه شان، شالوده ی نعوظ های 

ادیپی را در هم می ریزند. 
)این تحلیل می تواند پوزیشن ورستایل را هم پوشش دهد.(

)Top Only( پوزیشِن تاپ آنلی
بخش دوازدهم

لیبیدو  قلعه ی  ِدژباِن  تاریخی اش،  سوبژکتیواتوِر  گفتماِن  در  فاعل 
است. ماجراِی هر دژ و قلعه ای، با سنگ چین های داللت و خشِت 
کنکره های اقتصاِد مقعدی است که نگهبان را، بر واژن های قابل 
نفوِذ دژ، بر خفتگِی شهِر شب زده، نعوظ می دهد. به تعبیر اندره برتون 
»این تاریِخ ایستاده خوابیدِن آدمی است؛ هراِس دژبانی که در شکم 
و پناِه سنگر سر، دزدیده و رعشه ی علف های محدوده ی پاسداری، 
توی دلش را با ایماژهاِی مرگ خالی می کند، مبادا که واژِن شهر 
داللت های  ترواِی  اسب های  دشت ها،  ناطور  علفِی  تکانه های  با 
دلبخواهی را در واژِن کابوس های مقعدی او تهی کنند. دل مرتعِش 
او، به ساِن یک لرزه نگار بر محروسه های مقعدِی خویش می لرزد، 
همچون نسلی که در شبیخوِن بی اماِن شهر همه ی خواب هایش را 

ایستاده دیده است. 
در خفاِی این استعاره ی گویا، چیست که ما را از همدلی با فاعل 
تاپ دور می کند؟ چرا هویِت کوییر به ماتریکس چند جنس گرایی 
بیشتر معطوف است تا تصلب کلیشه های جنسی؟ چیست که ما را 

وامی دارد تا بپرسیم: 
کدام فاعلی است که مفعوِل هراِس مطلق نگشته باشد؟ هراسی که 
از واژن شهر و ناموِس اعظم، در خانه ی تن او، پرده های هراس را 

به رقصی پارانویائی بر فراِز سقف رویاهاِی او واداشته است. 
فرِد تاپ گویی، در زمین این هراس های ناپیدا، ُرِل منتقِم ابدی را 
براِی مادر ازلی باید ایفا کند. تو گویی نهاِد آسمانِی منتقم ابدی را در 
زمین، کسی جز او نیست تا نمایندگی کند. استعاره ی فقداِن فالوس، 
در تِن مرِد ک*یرداِر تاپ، از بی ک*یرِی ناموِس اعظم است. تجلِی 
تروماِی خون آشاِم مفعولیِت زنانه، در بخِش انیماِی وجوِد مرِد تاپ 
است که بیدار می شود تا ذیِل امپراتورِی جنسیتی، هر ُرِل جنسی 
و رفتاِر فاتحانه ی او در انداِم اروتیک را زیر لنگر رادیکال خود فرو 
کشیده و به تجزیه نزدیک سازد تا جایی که حاضر به معاوضه ی 

آن با هیچ نقِش دیگری نگردد. 
همه ی تصاویر گوتیک و پرخاش جویانه ی مرِد تاپ، در زنجیره ای 
از ُکنش های مفعولی استوار است که او برابر مومیایِی متحرک و 
می کندتا  آینه گردانی  مادرانه،  ریخت افتاده ی شخصیِت  از  سوژه ی 
منتقم ابدی هیچ گاه بر شیِب دره ی مقعدی خود، پیله های میل و 

کنش های لیبرالِی داللت را نتاباند و از این حوزه ی مقعدی، ورطه ای 
از ُملِک سکوت را برجای گذارد به ساِن گل های شر بودلر، محبوس 
در خواِب سنگی بیِن دو ران هایش که از موِج هاشورِ پرزهاِی موئیِن 
حوزه ی مقعدِی خویش نیز بیمناک است. شاید ارزش هنجارِی تن 
اسموت )بی مو( در نگاِه مردساالر از همین بی علفِی دژ مقعدی نیرو 
گرفته باشد چرا که بکارتِی بیوبادیک از ماهور تنانه اش ساطع است. 
اما افسوس، همان گونه که سپیدِی باِل قوهاِی دریاچه های پاریس 
نیز،  شهر  شکل  که  دریغ  نمی ماند  سابق  منواِل  به  همیشه  بودلر 

زودتر از قلب فانی و ذهِن سنگ سان مرد تاپ تغییر می کند. 
به قول کریستوا، باید این »خورشید سیاه« )مقصود تروماِی مادرازلی 
است( کسوف کند تا چرخِش آزاِد لیبیدوِی حیات، چون سیالبی پشِت 
باال کشند  را  سنگ چین های داللتِی دژکوِب ذهِن مرِد تاپ، خود 
و به دروِن شهِر حواس از منفذ سنگرهاِی تنانه اش سرریز شوند. 
از این روست که پروژه ی نمادین مادرُکشی در روانکاوِی الکانی، 
در  داللت  حاصلخیِز  شالوده ی  به  منسجم،  اگوِی  بازگشِت  شرِط 
ساختاِر دژمنِد لوگوس باید تلقی شود. در این هولوکاسِت مادرُکشی 
است که فردیِت فاعل تضمین می شود و مرِد تاپ، به تدریج نگاِه 
مورب خود را، به شیب های گروتسِک تنانه باز می یابد کیست که 
مرِد  چهره ی  بر  مقعدی  گفتمان  لطمه های سکوِت  باشد  درنیافته 
تاپ نمایان است، در حالی که او خیره و گسست ناپذیر، به جانِب 

منطقه ی فراموش شده اش از افق مقعدی نگران است. 
می نشیند،  رصد  به  را  جهان  که  روزنش  تنگناِی  و  حفره  این  از 
به  که  یابد  درمی  می انگیزد.  غبار  پیشش  فاعلی  موهوِن  هیبِت 
او داستانی بوده  قوِل نیچه )درتبارشناسی اخالق( همه ی فاعلیِت 
است که به حاشیه های رماِن فعل، ملیله دوزی شده بود و فراسوِی 
)این  نیست.  متصور  فاعلیتی  هیچ  کنش هایش،  و  نمودها  و  فعل 
گفتماِن دوم و غیر تاریخِی فاعلی است؛ فاعل به مثابه یک ابژه( 
سوبژکتیویته ی  نیم بنِد  فاعلیِت  این  درمی یابد  که  است  نیچه  با 
واژِن  در  تداعی می کند که  را  لرزان  نوری  با  فالوسِک شمعی  او، 
عصِب  و  بنگارد  فتح  از  روشنی  خط  می خواهد  تاریکی،  عظماِی 
بیدارش را به رِخ مفعولیِت مطلقش در سناریوِی رقیِب آسمانی کشد 
و کبودی های ورطه ی سکوت را از تِن خویش با نعره هایش بتاراند. 
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همیشه هم داستان فاعِل تاریخی این گونه رقم خورده است. این 
مفعوِل مطلق های آسمانی بوده اند که در واژن های زمینی ساحتی 
خویش  جاودانِی  فعِل  براِی  مطلق  سپوختِن  و  مطلق  عمل  برای 
می جسته اند. نمونه اگر می طلبید زبان و کنش های زبانی در دستگاِه 
ویتگنشتاینی نیز از لشگر همین فالوسک هاست در ظلماِت بیداد و 

بیداِر جاودانگی های لرزان و مرتعِش انسانی. 
با ُمردِن خدایان، آدمی تازه برهوِت مفعولی و غربِت مقعدی اش را 
باز می یابد و عطش سائیدن و لمس دستی بر این منبع خورشیدِی به 
کسوف خزیده اش، او را در خود درمی نوردد؛ مگرنه که تن، کسوِف 
حضور روح است نه غیاِب آن؟ این مفهومی است که از سائیدگِی 
معنا در افق تن منظور می کنیم و لمِس رخدادهاِی انفجاری به زبان 
ُدلوز لمس ساحِت رئال همین باز جستِن التهاب های مقعدی در تن 
مرد تاپ است. خدایان، حضور خورشید روح را بیش از حد به آسماِن 
زمینِی تن، نزدیک کرده بودند. آری به انگیزه ی سنگواره سازِی امر 
داللت و حال که گوِی داللت در مصرف تن لغزیده و از زیر ُسم و 
غبار اسباِن شوالیه های آسمانی، چون جزیره ای شادان، کپل هایش 
را از اقیانوِس هراس مطلق، بیرون دوانده است. فاعل هراس دیگر 
از دوتایی هاِی )فرو کردن/ فرو رفتن( فراَروی می گزیند و می جوید 
آنچه را که در درونش، گم و دفن ساخته بودند؛ مگرنه هر فاعلی 
که جنوِن فتح در او می جوشد، بیشتر فتح شده و ساروج های تاراج 
و یغما در قلمروهاِی مفتوح بر دیواره ی من های مفعولش به شتک 

نشسته اند؟
گفته ی فروید )در سوگواری و مالیخولیا( قابل اعتناست که شخص 
مستعِد خودکشی، بارها تمایل به قتِل دیگری را در خود یافته به 
تجربه گذارده و درونی کرده و با ماله های مازوخیستی اش، رانه های 
برزِخ  تا  است  کرده  خود صاف  تنانه ی  انحناهاِی  بر  را  سادیستی 
سیلی خورده ی فاجعه، در چاره جویی های فاتحانه در او به بن بست 

کشیده نشود. 
این گفتماِن فاعلی که تن را در اعماِق امر نمادین و ژرفاهاِی سرداِب 
عدم و رعشه های مطلقی از تصویر مرگ و هراس غوطه داده اند. 
با فرو رفتن و فرو شدن در جهنم ِاین اعماق، کفه ی فرو کردن را 
در هر سوراخی که بر سبد کشف لغزد در ذهِن فاعلی، این چنین 
مفعول سنگین کرده و رجحان داده اند. سوژه ای که ذهنش مشحون 
از مطلق های بی غلط است و از شبِح فالوس هیوالوِش مرگ سبک 
نمی شود، توقِع تن دادنش به گفتماِن مقعدی به مضحکه و پارودِی 
ساختار های شیزوتیک، شباهت می بَرد. کافی است تنها یک دکمه 
از این منافِذ سوراخی را بیرون از امر داللت مند دکمه های شوالِی 
ذهنی اش جا بزنی تا از صورت تا بُن مغز، شاسی وقارت را در گسلی 
در هم پیچد که دلقکان و لعبتگان را هم بر فرجام سوگوارت، به 

گریه افکند. 
حاال  است،  مانده  داللت مند(  )بخوانید  بی دژ  شهر،  مقعد  که  حاال 
برای  است،  تهی  دال های  و  سوراخ ها  از  بزرگی  جاِی  جهان،  که 
جای  لحظه  هر  رویایی  پارادوکس  این  بی تپش،  شهِر  فاعل  این 
تداعی دارد که: »بدبخت کسانی که این سوراخ را پر نکنند، بدبخت 

کسانی دیگر که این سوراخ را پر می کنند.« به حفره ی گور می ماند 
مکنده اش،  سیاه چاله های  با  جهان،  معده ی  نتپیده!  در  مقعد  این 
مدام تو را در خود می بلعد و فرو می دهد و توان تو )مرد تاپ( شاید 
همین که میخ فالوست را به مقعدی از سمفونِی کیهانی فرو کنی 
تا مگر بند شوی به این میِخ آویزان بر رخِت کیهان. دریغ که این 
گفتماِن فاعلی، میِخ مقعدی را که هزاران فالوس اروتیک را سوی 
خود کشش داده است نمی خواهد جدی بگیرد. این گونه است که 
را  اسیدی اش  شعاع  تاپ،  پوزیشن  سپهر  در  که  سیاهی  خورشید 
گفتماِن  انکاِر  از  نمی دارد، خود  کوتاه  نعوظ  ماشین  بر  پراکنش  از 

مقعدی انرژی ربوده است. 
از  زندگی،  منفی  و  مثبت  انرژی های  همه ی  که  نشود  فراموش 
سرازیر  و  پرتاب  جهان  به  آتشفشانی  سوراِخ  یک  بارداِر  دهانه ی 
شده است. کافی است چون لیشتنبرگ نگاه خود را به سوراخ هایی 
چون واژن و مهبل و مقعد تنانه بدوزیم، یا سوراخ یک خودنویس! 
یا لوله ی این همه تفنگ یا لوله ی این تلسکوپ ها که بر بکارت 

آسمان اسپرِم نظر می پاشند.
لبریز  است که: همه  بسته  بر  تاپ، چشم  فرهنگ  فاعلی  گفتماِن 
درد ُمخاض و درمانده ی زادن و فرو ِهشتن آماِس درون خویشند! 
همه زمین گیر این افلیج به آماس رسیده اند که کویر تن را با اسب 
سوراخ  بودا،  چون  یکی  است.  گرفته  یورتمه  به  خویش  بی سوار 
جهان می جوید تا از چنبره ی زادن و شدن و ساختن و ترکیب، به 
یکی  فراکشد.  رخت  نامرکب،  ناساخته ی  ناشده ی  زاده ی  آن  فراز 
دیگر سوراخ به سوراخ انگشت کرده تا قرمطی بجوید و یکی دیگر 
در هر هفتصد و هفتاد قالبی که دیده است: »همچو موشی که هر 
طرف سوراخ کرد/ چونکه نورش راند از در گشت سرد« مقعدهاِی 
بحرانِی  کانون های  این  التهاِب  مگر  تا  می کاوند  را  جهان  فالیک 

جهان را فرو خسبانند. 
سیالی  این  که  نجسته ایم  واژه ای  هنوز  می گوید:  توخولسکی 
مولکولی را به درون رمزگان های زبانی بکشاند و این بدین خاطر 
است که زباِن ما را جماعت نیمچه آدم یا همان آدم های باری به 
هر جهتی ساخته و پرداخته اند که هنوز گیج و منگ پرتاب عصبی 
خویش از درون واژن نخستین و بیگ بنگ ازلی اند که ترومای مادر 
ازلی را زیر ران هاشان خسبانده اند و مرد تاپ هنوز در چلِه کماِن 
این بیگ بنگ دارد ماراتِن کیهانی را در می نوردد و به همین خاطر 
است که هنوز نمی تواند آری گوِی گفتماِن مدرِن فاعِل سیال باشد 
که در ماهیچه های حوزه ی مقعدی خویش نیز در اوج فاعلیت به 

سر می برند. 
مرد  از  هم  فاعلی  گفتماِن  دو  مقعدی،  گفتماِن  دو  برابر  در  پس 
تاپ به ظهور می رسد. پوزیشن انلی تاپ را در همان مقعِد هراس 
را در مردی که گردش  بازشناخت و گفتمان دوم فاعلی  می توان 

ُرل های جنسی او با مقعدهاِی هیجانی گره خورده و پیوند دارد. 
حوزه ی  و  است  انلی  تاپ  جنسی  ُرِل  به  ناظر  تنها  نوشتار  این 
ورستایل را پوشش نمی دهد. پرونده ای هم برای پوزیشن ورس در 

امتداِد این بخش خواهیم گشود. 
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ُرل یا اجراگرِی جنسی، جامه ای نیست که تن می کنیم و از تن برمی 
کنیم و در مفصِل دل آشوبه ها و دل زدگی ها، آویز قاّلِب گوش ماهِی 
از  ریاکارانه  شکلی  لی،  میه  ماریو  زعم  به  یا  می داریم.  زمانش 
دارد،  اتکا  پارانوئیک  سوژه ی  نیاز  مقعِد  به  که  جنسی  سازشگرِی 
نوعی تبادِل پایاپای که »می دهد تا بستاند« یا تئورِی نیچه ای لذت 
که درد را فراخوانی می کند تا دستیاِر حافظه ی قربانگرِی خویش 
در لذت ها باشد. انگاره ای نستوه که چاقوهاِی مضحکه آساِی مرگ 
وقاحِت  و  آواز  دانگ  دو  بهاِی  به  تا  گرفته  دندان  به  روی  آن  از 
جاودانگی در اپراِی زندگی، گلویی نیز در مرز لذت و شعِف تن آسایی 
به حنجره های درد و رنج واسپارد، وقتی هنجارهاِی مرکب آدمی را 
بلعیده اند و شراِب سرِخ شادخواره مرد از خوِن درد می تراود ناگزیر او 
باید به نابازیگر ها نیز مجالی دهد چرا که به تاویل نیچه ای آدمی: 
نباید  »هرچه اضطرابش بیش، شادمانی اش ژرف تر« نه! تاویل ما 
در این درگاِه فرویدی از ماشیِن لیبیدویی میخکوب گشته و پاشنه 
کوبد که گرگ های مقعدی تنها وقتی پوزه در آخور اهلیت و تصعید 

می چرخانند که فالوِس اختگی جویده باشند. 
نظر  میل  فرهنگی  امکان های  مثابه ی  به  جنسی  ُرل های  به  باید 
نیز  از هذیاِن هرزگی ها  آنجا  دال ها که  از ساحِت  قلمروی  افکند، 
خون معنا فوران می کند؛ چنان که ارتو، زبان را دروِن ژرفاهاِی تنانه 
می کاود و مسئله ی واقعِی او این است که زبان در اسکیزوفرنیِک 
رنج و حفره های باردار از نشانه ها و تصاریِف افعاِل تنانه است که 

فربهی می گیرد. در این ساحت از دال هاست که پاره ای از این افعال 
در زهداِن تمدِن مذکر با سویه های فرجام شناسانه ی آن هم محور 
و در نتیجه حمایت شده، اما سویه ای دیگر از این کنش های تنانه، 
کمتر فراخوانده شده اند؛ بنابراین طبیعی است که قاِب زبان هم از 
لیبیدوِی لزج آن ها تهی مانده باشد؛ اما این آدمی است که امر تهی 
را، همان دازاین را در آغوش می گیرد، اروتیزم سیاِه باتای را ببینید 
را  امر قدسی  تا گرده ی  نو می زاید  ناخنی  جمجمه ای که بی وقفه 
خارش دهد. به همین خاطر است که پوزیشِن ورستایل نیز سر بر 
از  مدام  مقعدی اش  نامعناهاِی  تولید  با  و  سائیده  نامدلول ها  بالش 

اقتصاِد ساختارِی تمدِن مذکر تراگسیل می کند.
در تحلیل این نامعناهای ورستایل از روش لکانی و آینه های او بهره 
می گیرم: شیئیِت صلِب لکانی که هیچ گاه به داللِت سویه مندانه تن 
نمی کشد در این سوژه منبِع رویِش همان ناخن های تهِی سادیستی 
است که از مقعِد خون و نفرت و خشم داّل اعظم انگشت کوتاه نمی دارد.

باید پیش راند که سوژه ی شیزو چگونه شکل می گیرد؟ راندِن دو 
با یک ران در سویه هایی خالف یکدیگر چگونه  ارابه  اسب و دو 
اجراگرهاِی  از  شیزوتیک  آگاهِی  می کنند؟  لمس  را  رخداد  ساحِت 
اصطالح  )به  مفعول  هم  و  فاعل  عنواِن  به  هم  خویش  سناریوِی 
مرسوم هترونرماتیو( از بنیاد کردن کدام حضور بر تاِس جهان به 
مقامره می خیزد؟ تئورِی هدونیستِی نیچه ای و اپیکوری و بنتامی، 
رادیکال«  و  اکتیو  پوزیتیو،  حضوِر  یک  کردِن  »بنیاد  پاسخ گوِی 

Versatile پوزیشِن ورستایل
بخش سیزدهم از هویت کوییر

مسعود ایرانی
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امِر  دوگانگی  که  نیستند  لذت  مجراِی  از  الم  دفع  سامانه های  با 
شیزو را بر تِن خویش صاف دارند. مثل »روِح مردم سیاه« )دبیلیو.

آمریکایی  تِن فرهنگ و ساختاِر سلطه ی  در  ای.بی دوبویس( که 
در  انحالل  و  ادغام  به  تمایل  که  هم  چقدر  هر  اما  کرده  حلول 
ماشیِن یکسان ساِز فرهنِگ اگزوتیکِی بیگانه را در خود تقویت کند 
و شی وارگِی  فاعلی  از وسوسه ی  دوگانه اش  آگاهِی  تاراندِن  از  باز 
سوژه ی  بگیرد.  فاصله  نمی تواند  فرهنگ،  این  دل  در  کاالیی اش 
شیزو -که نخستین جوانه ی گفتماِن ورستایل را باید در آن جستجو 
کرد- در چنین تعلیقی پا می گیرد! چرا که سوژه ی منقسم، هیچ گاه 
از ساختار دوالیستی و جنوِن باینرِی فرهنِگ مسلط، منفک و رها 
از تاثیر افسانه ها و زباِن آن ها نیست. پایی در سنگواره های درون 
فرهنگِی لوگوس دارد و دستی در اگوِی نامنسجم و به دام افتاده ی 
شبکه های تخیل سازهاِی باینری، از یک سو میان طبیعت، چهره اش 
حفر می شود در سویه ای متقابل جامعه، همان طبیعِت بنیادی اش را 
سیلی می زند، خاکریز پیشاگفتمانِی تنانه و بدن او از درون پیش روی 
از  تاریخی اش  طّبال  هراِس  در  غلت خورده  اندیشه های  و  می کند 
برون بر او می تازند. اپولو بر فراز او و دیونسیوس بر زمین او نیرو و 
پیاده های خود را آرایش داده اند. هر تعریف که از خویشتن بر نهد 
به دیوار و سپر تدافعِی جمعی برخورد و به سوی خود او کمانه و 
انعکاس می یابد. حال در نهایت، تِه این دشخواری های صف کشیده 
و هیاهوِی پیکار سوژه ی تن و ابژه ی لوگوس چه می ماند؟ کدامین 
نعره ی الل، از بُِن دشخوارِی انزوا، غریو فتح تواند کشید؟ کدامین 

وداِع سرد، دندان از جگر سبک تواند کرد؟
اینجاست که هر پاسِخ نعوظ کرده بر شطرنج روانِی سوژه ی شیزو، 
تصویرهاِی  برابِر  در  که  می گردد  مواجه  یافته«  انکسار  »فاعِل  با 
این  قعر  و  نیاورده  تاب  تراژیک  دلهره های  و  متناقض  گروتسک، 
برابر  شیزو  سوژه ی  مقعِد  در  شده  حفر  خورشیدی  عقیم،  کسوِف 
این  بازتاِب  مخرج  می کند؛  آینه گردانی  فاعلی،  گفتماِن  انکساِر 
آینه هاست که از سوژه ی شیزو پهلوگردانی می کند و افق مه گون و 
پر ایهامش را رقیق تر بر میز تشریح می نشاند. آینه چیست در جنگِل 
ادونیس؟ پاسخ: صورت دوم توست و چشم سومی که از فراز به دو 
چشِم زل زده در هم نور می پاشد. آدمی که به تعبیر پامالجی. اناس، 
خود را از بدو هبوط در آغوش امِر تهی، میان آینه های محدب و 
مقعر، گرفتار بازتاب های متفاوِت از خویش، روانش را بازیافته است، 
به تعبیر بیدل دشوار است ره بردن به تمییز عدم و هستی خویش، 

چرا که این دو آینه به هم سخت مقابل بسته اند. 
به تعبیر باتای در تحلیِل اسکیزوژنسیس »مگر من خود چه هستم 
جز دونمایِی آینه ها« که در شدِت نور آکنده ای که به چهره ی هم 
با  رابطه ی ساده ی من  از  را  تلفات شان  شلیک می کنند. نخستین 
از  می فرجامد.  واال  انگاره ی  آن  انتحار  به  که  می گیرند  خویشتن 
آن فاعِل انکساری اوت شدن و فرو لغزیدن به مقعِد ناپیدایی که 
پاشنه ی  بر  تا  برهنه می شوی  را در تو عریان می کند؛  زایا  غیابی 
بلند تراژدی کهن خود غضروف خالی کنی از درک دیالکتیکی ات 
گاه  وجود  نمایش نامه ی  در  که  متفاوتی  نقش های  شیزوِی  از 

بازیگرانی گاه تماشاگرش و هم بازیگر و هم تماشاگرش. این گونه 
است که در این بازی شیزوفرنیِک میاِن قساوت و عشق دو پاره 
می شوی و هر شقه ات به قناره ای کشیده می شود تا مگر سزارین 
کنی گفتماِن دوم ورستایل را، سوژه ای که در هر حرکتی نمادین 
و دّوار معطوف به سوِی یکی از نقش هایش باید پیوسته طرحی از 
خویشتن را ساختارشکنی کند و نیمه ی متقابلش را از آینه ی روبرو 
کشف، بازسازی و واخری نماید! )به همان مفهوم دقیِق طرح افکنی 
هیدگری از امکان های خویش( مگر نه که پوزیشن، شیرجه زدن به 

دروِن همین امکان های میل ورزی خوانده و دانسته شد؟
باید چون جستجوگری کهن که از بیرون کشیدن و سر هم کردِن 
آن تندیِس رعب آور ایزد بانوِی مغروق در ضمیِر زیریِن دریاها ناکام 
مانده است و فسیل شن ها را برچهره ی خداِی صید کرده اش باید 
و  رنج  و  کند  الی روبی  خود  مفعولی  غرقگی های  آینه ی  در  که 
ابدی آن سیزیف جاودانه را در  ابهام و حس طردشدگی و هبوط 
چهره ی او باز یابد تا مراکز اغتشاشِی تنانه اش بر استقالل وجودِی 
لرزان  مرزهاِی  در  و  نگذارند  شورش  به  سر  او  شخصیِت  کشور 
مهندسی  و  تناسلی  اقتصاِد  مصلوِب  حقیقت،  مرتعش  سویه ی  و 
لیبیدوئی و تروماِی فاعلِی مادر ازلی اش نسازند. در این سویه های 
فراخوانی شده ی شخصیت، در چهره ی نامدلول هاست که صالبِت 
تمدِن مذکر از دروِن ساختارهاِی باینری و دوالیستی اش با جنوِن 
فرهنگی مکیده می شود و هیمنه موهومش فرو می ریزد؛ چرا که 
جنون به گفته ی پالت از ویژگی ای مونث برخوردار است که دست 
فرهنگی  نمی کند مگر خطوط  دراز  اعظم  فالوِس  به سوِی  تفاهم 
و  بودریاری خویش فرو کوفته  افسوِن  و  اغوا  زیر خط آتش  را  او 

بحرانی و عفونی، سرطانی اش سازد.
سوژه ی دوم ورستایل نیز مسلح به عقبه ی چنین جنونی است که 
هتروئیزم  فرهنگِی  داللت های  دوزِخ  در  را  خورشیدی اش  بازواِن 
تیمار  به  را  اپولون  بی ساماِن  سر  خود  بازوان  بر  می دهد،  امتداد 
می گیرد و بر ران های شهوانی اش اسپرم های گله ی اسباِن وحشی 
انرژی  طالیه ی  این  می کند.  شبانی  را  دیونسیوس  رام ناشدنِی  و 
بنیاد کردِن یک  انکسار فاعلی برمی دمد،  از منطِق  او که  مقعدی 
حضور بر نرِد انقالِب جنسی را امکان می بخشد. )البته فعال فقط از 

امکان سخن می گوییم نه شرایط تحققی آن( 
در بیانیه ی سوررئالیست ها تاکید شده بود که نیروِی تخیل حداکثر 
تا 20 سالگی است که سوبژکتیویته ی عقالنیِت تاریخی و ابزاری 
را تاب آورد سپس ناگزیر مغلوِب واقعیت های ابژکتیواتواری می شود 
که جوانه های پوزیتیو امر شیزو در نهاِد سیال آن قابل خوانش است.

گفتماِن ورستایل، پاسخی در خور به نهادهاِی باینری جهان، طبیعت 
از  فاصله گذاری  با  می تواند  که  پاسخی  شود؛  تلقی  باید  جامعه  و 
هترونورم ها به گونه ای اکتیو و رادیکال و اوانگارد تاسی متفاوت را 
در کیش شاِه شطرنج دراندازد و یا نه امتداد همان انکسار فاعلی، به 
جامه درانِی صرف از چکامه ی تن سر خماند و پارُدِم هویت های مردد 
بر دوش کشد و با تکثیر هویت های دوم و مجازی و زایش از پهلوِی 
کاهد. فرو  را  خویش  گفتماِن  اکتیِو  اینرسِی  ماسک ها،  و  نقاب ها 
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پرده نشینی زنان همجنس گرا )بخش دوم(
زنان تمدن های برجسته

زنان ایران باستان )آداب پارسیان(
یاس آسمون

در  دوران ساسانیان مجازات لواط مرگ بود و زن و مرد گناهکار را 
می کشتند. در اوستا عمل لواط بشدت سرزنش شده و چند جا ذکر 

می کند که این گناه به هیچ وجه قابل پاک شدن نیست.
آمده است که:  اول فصل 13  تاریخ تمدن ویل دورانت کتاب  در 
یا 660  )بنابه روایتی به سال تولد 500  پیغمبر  »تا زمان زرتشت 
منزلتی  بود  پیشینیان  عادت  که  همان گونه  زنان  میالد(،  از  پیش 
میان  و  اجتماعات  در  می توانستند  آزادی  کمال  در  داشتند«  عالی 
مردم ظاهر شوند در آن دوره حجاب زنان صورتشان را نمی پوشانده 
به طوری که ویل دورانت اشاره می کند: »با رویی گشاده در میان 
مردم رفت و آمد می کردند«.  همچنین زنان با نام شوهر و وکالت از 
او می توانستند کارهای او را اداره کنند. با وجود اینکه هنوز رد پای 
جنس مذکر را می بینیم باز هم زنان دوران زرتشت،  نسبت به زنان 
بعد از خود در دوران ساسانی آزادی بیشتری داشتند.  اما متاسفانه 
مقام زن از زمان داریوش )522 پیش از میالد( تنزل پیدا کرد. البته 
زنان فقیر به دلیل اینکه مجبور بودند برای تامین مخارج کار کنند تا 
حدودی آزادی خود را حفظ کردند اما زنان طبقه ی عالی تر رفته رفته 
کامال منزوی شدند. زنان طبقه باال بدون تخت روان پوشش دار از 
آشکار  آمد  و  رفت  مردان  با  نداشتند  حق  نمی شدند.  خارج  منزل 
داشته باشند. زنان شوهردار حق دیدن هیچ مردی جز شوهر، پدر 
و برادر خود را نداشتند. از نقش های مانده از دوران ایران باستان 

نمی توان هیچ نقشی از زن و یا نامی از آنها یافت.
داشتن فرزند پسر منزلت بود و اما دختردار شدن را لطف نمی دانستند 
و این عقیده را داشتند که دختران از جمله نعمت هایی که خدا به 
آدم اعطا کرده نیستند. اگر زن یا دوشیزه ای از راه زنا باردار می شد 

بچه را سقط نمی کرد زیرا سقط را بدترین گناه می دانستند. 
 

نقش زنان در ایران )ساسانیان 224-651  پس از میالد(
در این دوره هم لواط مجازات مرگ داشت. زن زناکار بینی و گوش 
خود را از دست می داد و مرد زناکار تبعید می شد. زنان در این دوران 
پوتین و شلوار کوتاه، پیراهن و شنل بلند و روجامه ای  که از گشاد 
بودن زیاد چین می خورد می پوشیدند و موهایشان را جلوی سر جمع 

می کردند و باقی را به پشت سر می انداختند.
زن می توانست بدون اجازه ی والدین شوهر کند. اما شوهر می توانست 
زن را به دلیل نازایی و یا بی وفایی طالق دهد و زن هم می توانست 
به دلیل ظلم شوهر درخواست طالق کند. چندزنی توصیه می شد 
بخصوص در صورت نازایی زن اول. مردان همخوابه داشتند و این 
زنان همخوابه به راحتی در میان مردان و مردم ظاهر می شدند در 
صورتی که زنان ایرانی تنها در اندرونی خانه رفت و آمد می کردند.

دوران  ازین  مانده  برجای  شواهد  در  زنان  کمرنگ  بسیار  حضور 
در  پژوهش،  یک  در  است.  اجتماعی  نابرابری  وجود  بر  شاهدی 
80 نمونه بررسی شده قطعات گچبری، موزاییک، ظروف زرین و 
سیمین، نقش برجسته ها، مهرها و نگین ها تنها در19 مورد )23.75 
مردان)57.89  کنار  در  مورد   11 در  شده اند  ظاهر  زنان  درصد( 
درصد( و تنها در 8 مورد )42.1 درصد( به تنهایی و مستقل نمایش 

داده شده اند. 
مختلف  مواد  در  مرتبا  که  شاهی  خاندان  مردان  نمایش  بر  تاکید 
تکرار شده است نشانگر جایگاه ویژه مردان و برتری آنها در مقایسه 
با زنان و نقش فعال مردان در سازماندهی جامعه ساسانی دارد. در 
در  که  بطوری  داشته  وجود  آشکاری  جنسیتی  تبعیض  دوره  این 
نقش های باقی مانده از شاهان و ملکه ها به وضوح درشت تر نشان 
نشان دهنده ی  همه  مردان  به  زنان  احترام  ادای  مرد،  شدن  داده 
زمان  آن  در  ایرانیان  است.  به مردان  نسبت  زنان  پایین تر  جایگاه 
بشدت به ادامه نسل از طریق فرزندان ذکور معتقد بودند به طوری 
که اگر خانواده ای بدون مرد می بود برای آن خانواده قیمی مذکر 
در نظر گرفته می شد و همسر مرد فوت شده نمی توانست مسئولیت 
خودش و فرزندانش را بر عهده بگیرد. حتی زنان بعد از مرگ هم 
معرفی  همسرشان  به  انتصاب  روی  از  قبرشان  سنگ  روی  در 
می توان  را  رسم  این  خودشان  رسم  و  اسم  با  نه  می شدند 
بزرگترین عامل مجهولیت زنان بخصوص در ایران دانست زیرا 
یک زن در تمام طول عمرش جز از طریق نام بستگان مرد خود 
که شامل پدر، شوهر و یا قیم می شده معرفی نمی شد. زنان یا 
دختر بودند یا مادر یا همسر در حالی که مردان از طریق شغل و 

درجه شان و یا اسم خاندانشان معرفی می شدند. 
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این  اما  داشته  وجود  زنان  برای  چند شوهری  ساسانی  دوران  در 
پدیده را نمی توان با چندزنی مردان یکی دانست زیرا زنان بنا بر 
سیاست های خاندان و به دنیا آوردن جانشین به دستور و خواست 
مردان اقدام به ازدواج مصلحتی می کردند در حالی که چندهمسری 

مردان احتماال نماد منزلت و برتری بود.
از جمله اتفاقات جالب می توان به تفکر قباد اول در ایجاد یک نظام 
اشراف  به  طریق  آن  از  بتواند  تا  کرد  اشاره  کمونیسمی  اشتراکی 
را  خودش  که  بود  زرتشتی  موبدی  مزدک،  کند.  حمله  موبدان  و 
فرستنده ایزد می دانست. حوالی سال 490 میالدی مزدک کیشی 
این گونه  به گفته خودش  را ترویج می کرد که اصول آن  باستانی 
بود: »همه ی مردم مساوی هستند و هیچ کس حق تملک چیزی 
اشتباهات  اختراعات و  از  ازدواج  ندارد. مالکیت و  از دیگری  بیش 
انسان است. کلیه ی اشیا و تمام زن ها باید متعلق به تمام مردان 
باشد« همان طور که می بینید حتی در این آیین کمونیستی، زنان 
هم طراز با اشیا قرار گرفته اند. قباد پادشاه این کیش را پذیرفت و 
باعث خشم اشراف شد آنها معتقد بودند با این آیین فحشا و زنا در 
جامعه رواج پیدا می کند و از طرفی پیروان این آیین زنان زیباروی، 

حرم سراهای اشراف و ثروتشان را تصرف کرده بودند.
قباد توسط اشراف زندانی شد اما از زندان گریخت و در سال 499 
کرد  تحکیم  را  قدرت خود  و  شاه شد  دیگر  بار  آنکه  از  قباد پس 
نظام کمونیستی  این  برد.  بین  از  را  پیروان کمونیستش  و  مزدک 
برای  اما  نشد  تمام  زنان  نفع  به  نظر  هیچ  از  اگرچه  کوتاه مدت 
شورای  فرمان های  آن  از  پس  که  طوری  به  بود  مفید  کارگران 
دولتی نه تنها باید به امضای شاهزادگان و موبدان می رسید بلکه 

از طرف سران اتحادیه ها نیز امضا می شد. 
دلیل اصلی انتخاب و بررسی نقش زنان در سلسله ساسانی در این 
بخش این بود که بعد از ساسانیان با ورود اسالم، ایران وارد دوره ای 
تاریخ سرزمین خود شد. برخالف تصور عموم مردم، که  از  جدید 
زنان قبل از اسالم از حقوق و قوانین  برابر با مردان برخوردار بودند 
دیدیم که زنان چه پیش و چه بعد از اسالم همیشه شهروندان درجه 
دوم محسوب می شدند. البته مسلمًا در دوره های مختلف این حقوق 
بهتر یا بدتر می شده اما چیزی که در تمام طول تاریخ پدرساالرانه 

ایران و جهان مشخص است نابرابری بین زن و مرد است. 
زن در یونان باستان )یونان عصر طالیی 480-390 پیش از میالد( 
در آتن برای جلوگیری از افزایش جمعیت و تجزیه فقرآور اراضی 
کشتن کودکان مباح است. در این میان فرزند بردگان به ندرت زنده 
می ماندند و دختران بیشتر از پسران کشته می شدند. زیرا دختران 
هنگام ازدواج باید با خود جهیزیه می بردند و از کار کردن در خانه ای 
که در آن پرورش یافته بودند به کار کردن در خانه ای که نقشی در 
پرورش آنها نداشت می رفتند. از این جهت سودی نصیب خانواده 
خود نمی کردند. افالطون می گوید فرزندان ضعیف و یا فرزندانی که 
از والدین پیر ایجاد شده اند را باید کشت و ارسطو نیز معتقد است 
کشتن جنین بهتر از کشتن کودک است. اما در قانون طب بقراط 

سقط جنین برای پزشکان ممکن نیست و در عوض قابله ها به این 
کار مشغول هستند. پسران از سن 6 تا 16 سالگی در مدارس به 
تحصیل می پردازند اما دختران در خانه می مانند و علوم خانه داری را 
فرامی گیرند و خواندن و نوشتن، محاسبه، رقص و آواز را در منزل از 
مادر خود یاد می گیرند. نکته بسیار جالب این است که معدود زنانی 
ممتاز هستند  فاحشه های  می یابند  کامل دست  تحصیالت  به  که 
تحصیل  امکان  ابتدایی  تحصیالت  از  باالتر  محترم  زنان  برای  و 

بیشتری ممکن نیست.
را  خود  شکم  و  می پوشیدند  بلند  کف  با  کفش هایی  یونانی  زنان 
محکم می بستند. از پستان بند پارچه ای استفاده می کردند. یونانیان 
اغلب  می کنند  ستایش  را  زیبایی  دیگر  ملل  از  بیشتر  بسیار  که 
را می پوشاندند.  موها  و سفیدی  را طالیی می کردند  موهای خود 
ستایش زیبایی توسط مردم آتن سبب شد که در صنعت آرایشگری، 
عطر و پیرایش بدن موفق تر از سایر ملل عمل کنند و به رازهای 

زیبایی بسیاری دست پیدا کنند.
با زن  شوهردار  مردانی  که   برای   و  زنان ،  برای   زنا  قانونًا مجازات  
بخشیده  راحتی  به  یونان  در  زنا  عمل  اما  است   مرگ   می آمیزند، 
می شود و تنها وقتی  موجب  طالق  می شود که  زن  مرتکب  آن  باشد. 
بر زنان محترم داشتن عصمت پیش از ازدواج واجب بود در حالی که 
مردان آزاد بودند. از آنجایی که دیدیم حتی مطالعه علم نیز برای 
زنان محترم ممکن نیست اما بر فاحشگان آزاد است کمی بیشتر به 

انواع فاحشه بر یونان می پردازیم:
پست ترین طبقه فاحشگان اغلب دخترانی هستند که در خانه هایی 
تحت حکومت یک زن رئیس قرار دارند و به هر مدت زمانی که مرد 
مایل باشد از یک هفته تا یک سال در اختیار او قرار می گیرند و گاه 
همزمان با چند مرد قرارداد می بندند و اوقات خود را برای شرکت در 
مجالس آنها تنظیم می کنند. بعد از این طبقه دختران نی زن هستند 
که مانند گیشای ژاپنی در مجالس دلربایی می کند و آواز و موسیقی 
سر می دهند. مربیان این دختران اغلب فاحشگان پیری هستند که 
مدارسی جهت آموزش آنها دایر کرده اند. عالی ترین طبقه روسپیان 
»فاحشگان ممتاز« هستند که »هتایرای« به معنی دوست و رفیق 
به تحصیالت  زنانی اند که می توانند  اینان همان  نامیده می شوند. 
کامل دست یابند و برخالف پست ترین طبقه فاحشه ها که شرقی 
هستند، اینان اغلب از نژاد شهروندان )شارمگان( یونانی اند که مقام 
زنان  مخصوص  انزوای  از  یا  و  داده اند  دست  از  را  خود  اعتبار  و 
آتنی فرار کرده اند. عده ای از این زنان در مجالس مردانه آتن ارج 
و قربی باال دارند این زنان کتاب می خوانند و با سخنان حکیمانه 
و دانش خود دوستارانشان را سرگرم می کنند و از این طریق بود 
که عده ای از این زنان نام خود را در تاریخ جاودانه کردند. زنانی 
همچون: تارگلیا که برای ایرانیان نقش جاسوس را داشت. تئوریس 
او  از  بعد  و  بود  یونانی(  )تراژدی نویس  پیری سوفکل  که تسالی 
آرخپیه این نقش را بدست گرفت. آرخیاناسا که افالطون را به خود 

مشغول داشت.1
1. برای اطالعات بیشتر رجوع شود به تاریخ ویل دورانت یونان باستان فصل 13 بخش6
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در تاریخ هرودوت )425-484پ.م( زنان در همه جا حاضرند، ولی 
از آنان اثری در میان نیست.  در تاریخ توسیدید )395-460پ.م( 
در ادبیات یونان، از اشعار سمونیدس آمورگوسی تا آثار لوکیانوس، 
می رود.  زنان سخن  زشتکاری های  و  خطاها  از  پی در پی  جا  همه 
در پایان این دوره، حتی پلوتارک مهربان گفتار توسیدید را تکرار 
می کند: »نام یک زن پاکدامن را نیز چون شخص او باید در خانه 

پنهان داشت.«
زن یونانی حق عقد قرارداد ندارد، نمی تواند بیش از مبلغ ناچیزی 
وام بگیرد و اقامه دعوی در محکمه برایش ممکن نیست. در قوانین 
سولون، اعمالی که تحت تاثیر زنان صورت گرفته باشد اعتبار قانونی 
ندارد. زنان، پس از مرگ شوهر، از ارث او سهمی نمی برند. البته 
در صورتی که  مورد ستم بیش از حد قرار بگیرد می تواند تقاضای 
طالق کند اما کودکان به پدر تعلق می گیرند. عقیم بودن زن باعث 
طالق می شود اما عقیم بودن مرد نه. زن بدون اجازه شوهر حق 

خروج از منزل را ندارد.
حقیقت نویسی  به  که  بود  نثرنویسی  هرودوت  می گوید:  توسیدید 
عالقه نداشت و با توجه به همزمانی این دو تاریخ نویس و اینکه 

هردوت در موارد زیادی داستان گویی را به جای تاریخ قرار داده و 
حتی در مورد زمان وقوع حوادث تاریخی دچار ناهماهنگی است. 
بهتر است  در مورد وضعیت زنان در یونان آن زمان هم بیشتر به 

نوشته های توسیدید اعتماد کرد تا هردوت. 
نقص  جسمی  و طبیعی  زن  یکی  از علت هایی  است  که  او  را قانونًا 
مطیع  مرد  می سازد، زیرا همچنان  که  جهل  مردم  بدوی  درباره ی  
سهمی  که  مردان  در تولید نسل  دارند موجب  ارتقای  مقام  زن  شده  
بود، در دوران  بعد از آنکه  اهمیت  سهم  مردان  در تولید نسل  آشکار 
با  می شود، ارتقای  مقام  مردان  را به  دنبال  می آورد. این بخش را 
زندگی الئیس به پایان می رسانیم که زنی بود که برخالف بسیاری 
از همجنسان خود توانست خود را در زمان خویش به کمک هوش 
و زیبایی اش و حرص و طمع بی پایان مردان عصر خود جاودانه کند:
است   بوده   زنی   زیباترین   کورنتی   »الئیس   که   می گوید  آتنایوس  
خود  به   را  هومر  که   شهرهایی   همه ی   دیده اند«.  آدمیان   که  
منسوب  می دارند افتخار می کنند که  والدت  این  زن  را نیز دیده اند، 
پیکرتراشان  و نقاشان  از او درخواست  می کنند که  سرمشق  کارشان  
قرار گیرد، لکن  وی  شرمناک  است . مورون  بزرگ ، در دوران  پیری  
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خویش ، او را به  کارگاه  خود می برد. هنگامی  که  دخترک  جامه  از 
را  خویش   سپید  موی   و  ریش   پیر  پیکرتراش   می کند،  در  به   تن  
شب ،  یک   ازای   در  را،  خویش   دارایی   همه ی   و  می کند  فراموش  
گرد  شانه های   زده ،  لبخندی   دخترک   ولی   می دارد،  تقدیم   او  به  
خویش  را باال می اندازد و پیکرتراش  پیر را بی پیکر گذارده ، می رود؛ 
خویش   دوباره ی   نوجوانی   آتش   در  که   مورون   بعد،  روز  سحرگاه  
می سوزد موی  را آراسته ، ریش  را تراشیده ، جامه ی  گلگون  بر تن  
بر گردن   بر کمر می بندد، زنجیری  زرین   می کند، کمربند طالیی  
می کند، سپس   انگشتری   خویش   انگشتان   همه ی   در  و  می افکند 
سراغ   به   ساخته ،  عطرآگین   را  تن   و  جامه   مالیده ،  غازه   برگونه ها 
دخترک   می دارد.  عرضه   او  بر  را  خویش   عشق   و  می رود  الئیس  
می گوید،  چنین   می شناسد،  باز  دگرگونی هایش   ورای   از  را  او  که  
از  از من  چیزی  می خواهی  که  آن  را دیروز  بینوا، تو  »ای  دوست  

پدرت  دریغ  داشتم .« الئیس  ثروتی  گران  
می اندوزد، لکن  وصال  خویش  را از عشاق  
نمی دارد.  دریغ   جمال ،  صاحب   اما  فقیر، 
او  وصال   خواستار  زشت روی   دموستن  
خود  شب   یک   بر  دخترک   ولی   می شود، 
نرخ  می گذارد و دموستن   دراخما  ده  هزار 
را در دم  به  سوی  تقوا بازگشت  می دهد؛ از 
آریستیپوس  دولتمند چندان  مال  می ستاند 
که  خدمتکار او بیمناک  می گردد ولی  چون  
پای   پیش   در  را  فالسفه   که   دارد  دوست  
خود به  زانو ببیند، خود را در ازای  مبلغی  
ناچیز به  دیوجانس  مسکین  تسلیم  می کند. 
وی  همه ی  دارایی  خویش  را برای  معابد و 
راه  دوستان  خویش   در  و  بناهای  عمومی  
صرف  می کند و عاقبت  به  سرنوشت  اقران  

و امثال  خویش  دچار و به  فقر و تنگدستی  ایام  جوانی  باز می گردد، 
ولی  تا پایان  عمر بردبارانه  به  کار خویش  ادامه  می دهد، چون  در 
می گذرد، او را در آرامگاهی  چنان  پرشکوه  جای  می دهند که  گویی  

بزرگ ترین  فاتحی  بوده  است  که  در یونان زاده  شده  است !

همجنس گرایی در یونان 
رقیب  عمده ی  روسپیان  ممتاز، پسربچه های  آتنی  هستند. روسپیانی  
که  از این  وضع ، تا اعماق  وجود خود، رنجیده  خاطر شده اند، پی درپی  
اخطار می کنند که  عشق  به  همجنس  کاری  است  شنیع  و ضد اخالق . 
به  کسانی  که   را  آنان   بازرگانان  پسران  خوب روی  وارد می کنند و 
بیش  از دیگران  پول  بدهند می فروشند. کار این  کودکان ، تا هنگامی  
که  طراوتی  دارند، ارضای  شهوت  خریداران  است  و بعد به  غالمی  
آنان  در می آیند. اشراف زادگان  مخنث  شهر )مردی با حاالت زنانه(، 
شهوت  مردان  سال دار را بر می انگیزند و ارضا می کنند، تنها عده ی  
قلیلی  از مردان  آتن  این  عمل  را زشت  می شمارند.  برای  این گونه  
نیست .  بندی  در کار  قید و  آتن   نیز چون   اسپارت   امور جنسی  در 

آلکمان ، در وقت  خوش  آمد گفتن  به  چند تن  از دختران ، آنان  را »زیبا 
پسران  مؤنث « می خواند.  قوانین  آتن  کسانی  را که  با همجنسان  
خود روابط  جنسی  برقرار کنند از حقوق  سیاسی  محروم  می کند. 
می پذیرد.  خاصی   شوخ  طبعی   با  را  عمل   این   عمومی   عقاید  ولی  
وقتی  که  افالطون  در رساله ی  »فدروس » 
از عشق  سخن  می گوید، مقصودش  عشق  
همجنس  به  همجنس  است  و کسانی  که  
جدل   و  بحث   به   »مهمانی »  رساله ی   در 
مشغولند سرانجام  بر سر یک  نکته  توافق  
مرد  دو  میان   عشق   می کنند،  حاصل  
شریف تر و روحانی تر از عشق  میان  زن  و 
مرد است .  همجنس گرایی در میان  زنان  
نیز شایع  است  و بانوان  زیبای  طبقات  عالی  
چون  ساپفو ، کمتر و روسپیان  بیشتر بدان  
می پردازند. »دخترکان  نی  زن « به  یکدیگر 
مرد  عشاق   به   تا  می ورزند  عشق   بیشتر 
خود، روسپیان  پست تر محور داستان های  

بسیار درباره ی  عشق  زنان  به  یکدیگرند.

دالیل  همجنس  گرایی  گسترده  در یونان  
ارسطو ترس  از ازدیاد جمعیت  را منشأ آن  می داند و این  شاید یکی  
و  فحشا  شیوع   بی شک ،  ولی ،  باشد،  پدیده ای   چنین   بروز  علل   از 
انحرافات  جنسی  در آتن  با جدا بودن  زنان  از اجتماع  بستگی  دارد. 
در آتن  عصر پریکلس ، پسران  را پس  از شش  سالگی  از حرم سرایی  
در  و  برده   بیرون   آن  می گذرانند  در  را  زنان  محترم  عمر خود  که  
میان  مردان  یا پسران  دیگر پرورش  می دهند. این  پسران ، در دوران  
تشکیل  شخصیت  و زمانی  که  هنوز به  سرحد بلوغ  نرسیده اند فرصتی  
پیدا نمی کنند که  جاذبه  و دلربایی  جنس  لطیف  را بشناسند. حتی  
هنر نیز قبل  از پراکسیتلس  )پیکرتراش یونانی( به  نمایش  زیبایی  
همفکری   از  اغلب   زناشویی ،  زندگی   در  مردان ،  نمی پردازد.  زنان  
همسران  خود محرومند. نقصی  که  در تعلیم  و تربیت  زنان  موجود 
است  شکاف  ژرفی  است  که  آنان  را از مردان  جدا ساخته  و مردان ، 
در پی  محاسنی  که  زنان  خود را از کسب  آن  محروم  داشته اند، در 

جاهای  دیگر به  جستجو می پردازند.
منابع در دفتر مجله موجود است.

که  مردم،  عموم  تصور  برخالف 
و  حقوق  از  اسالم  از  قبل  زنان 
برخوردار  مردان  با  برابر  قوانین  
پیش  چه  زنان  که  دیدیم  بودند 
همیشه  اسالم  از  بعد  چه  و 
محسوب  دوم  درجه  شهروندان 
می شدند. البته مسلماً در دوره های 
بدتر  یا  بهتر  حقوق  این  مختلف 
می شده اما چیزی که در تمام طول 
جهان  و  ایران  پدرساالرانه  تاریخ 
مشخص است نابرابری بین زن و 

مرد است. 
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خودکشی
بررسی اقدام به خودکشی در جامعه 

اقلیت های جنسی ایرانی

طرح: فهیم
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ضد و نقیض های جامعه ای که ناگزیر می کند...
باید اعتراف کنم از یک استاتوس که دوستی در 
آن،  از  قبل  بود، شروع شد.  نوشته  فیس بوکش 
دیده  وبالگ  دو  یکی  در  را  اقلیت  مجله ی  لینک 
بعد  بودم.  خوانده  را  مطالبش  پراکنده  و  بودم 
ترغیب شدم تا تمام شماره ها را بخوانم. موضوع 
دادن اعتبار نیست، چه دست اندرکاران این مجله 
و  خواندنی  مطالبی  که  مدت ها  از  بعد  توانستند 
بزرگ  کاری  نمی شد،  چاپ  جایی  در  تامل  قابل 
و در خور تمجید انجام دهند. به هرحال سعی ام 
بر این بود بعد از خواندن و مرور مطالب )البته نه 
برای  باشم  همراهی  نوشته ها(  و  مقاالت  همه ی 
در  کردن  خطر  و  فراوان  تالش  با  که  دوستانی 
شرایط حال، به فکر هم گرایش ها و دوستانشان 
مورد  در  می خوانید  زیر  در  که  مطلبی  هستند. 
از  یکی  وقتی  است.  شماره  این  کلی  فضای 
دوستان در مجله ی اقلیت موضوع را اطالع داد، 
این  در  تا سهمی هرچند کوچک  گرفتم  تصمیم 
شماره داشته باشم. قبال باید خاطرنشان کنم که 
این نوشتار نه براساس تئوری های روان شناختی 

نوشته شده و نه براساس قواعد علمی.
واراند

خودکشی! شاید کلمه ای ترسناک به نظر بیاید. کلمه ای که بارها 
و  نوشته  موردش  در  و  کرده اند  توصیف  را  آن  و شعرا  نویسنده ها 
سروده اند. خیلی از مردمی که روی کره ی خاکی زندگی می کنند 
و  تجربه  را  آن  نیز  عده ای  و  کرده اند  فکر  آن  به  بارها  و  بارها 
بارها  که  عده ای  میان  رسانده اند!  سرانجام  به  را  آن  نیز  عده ای 
اقلیت های جنسی، شاید درصد  کرده اند  تجربه  را  شاید خودکشی 
تشکیل  کل،  جمعیت  به  جمعیتشان  درصد  به  نسبت  را  عمده ای 

می دهند. 
شاید باشند کسانی که رساله ای در این باره نوشته باشند یا تحقیقی 
انجام داده باشند و یا در میان گزارش های علمی و دانشگاهی شان، 
کوتاه جمله ای نیز در مورد خودکشی اقلیت های جنسی نوشته باشند 
این مورد بخصوص  به  اما به طور علمی  باشند،  اشاره ای کرده  و 

پرداخته شده است؟
زیادی  پیشرفتهای  شاهد  گذشته  دهه ی  دو  در  غرب،  دنیای  در 
در خصوص اقلیت های جنسی بوده ایم، از به اجرا گذاشتن حقوق 
مدنی و برابر با دگرجنس گرایان گرفته تا ایجاد گروه های کمک به 
اقلیت های جنسی برای ساختن آینده ای بهتر و زندگی ای موفق تر 
مذهب  پیرو  جنسی  اقلیت های  به  که  مذهبی  گروه هایی  حتی  و 
فعالیت  مذهبی  تعلقات  و  گرایش جنسی  میان  تعادل  ایجاد  برای 
می کند و یکی از کارهای عمده اش ایجاد بستری فکری و روانی 
مناسب برای جلوگیری از خودکشی اقلیت های جنسی است، اما با 

دارد چطور  ایران وجود  در  متعصبی که  و  وجود جامعه ی مذهبی 
اقلیت های جنسی ممکن است در  از  برد چند درصد  می توان پی 
طول زندگی شان، اگر آن را از دست نداده باشند با اولین خودکشی 

فرجام یافته شان، دست به خودکشی نافرجام زده اند؟ 
این روزها با وجود راه های ارتباط جمعی مثل اینترنت که به حق 
در حداقل ده سال اخیر کمک بزرگی به اقلیت های جنسی ایرانی 
کرده برای شناخت بهتر خودشان، شاید کمتر به همجنس گرا و یا 
تراجنسی ایرانی که در میان مرزهای ایران زندگی می کند بربخورید 
که اطالعی از هویت و گرایش جنسی اش نداشته باشد، اما آیا همین 
کافی ست تا یک فرد که جزئی از اقلیت های جنسی است بتواند 
میان فشارهای جامعه، خانواده و حتی دوستان دگرجنس گرایش با 
هویت و گرایش جنسی اش کنار آمده و خود را از خطراتی که در 
خانواده،  از  مثل طرد شدن  تهدیدش می کند،  زندگی  دوران  تمام 
دوری گزیدن دوستانش، تهمت ها و تهدیدهای جانی، عدم یافتن 
به  اقدام  نهایت  در  و  تنهایی  اقتصادی،  بد  مناسب، شرایط  شغلی 

خودکشی برهاند؟ 
افراد  از  خیلی  که  تالش هایی  وجود  با  متاسفانه  خیر!  مطمئنا 
ایرانی پیرامون  انجام داده اند تا جامعه ی  همجنس گرا )بخصوص( 
خود را با موضوع اقلیت های جنسی  آشنا کنند تا این مهم کمی در 
جامعه مورد قبول واقع شود، تنها قشری خاص از مردم توانسته اند 
قریب  اکثریت  و  بنگرند  طبیعی  امری  دیده ی  به  موضوع  این  با 
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از دگرجنس گرایی را امری غیر  اتفاق گرایش های جنسی غیر  به 
طبیعی و فرد همجنس گرا، دوجنس گرا یا تراجنسی را فردی بیمار 

و خطرناک برای جامعه تلقی می کنند. 
فکر می کنید در چنین جامعه ای چطور می توان فشارها و تهدیدها 
را بر انسانی که خود را متفاوت از دیگران در عشق ورزی و گرایش 

جنسی می بیند تعدیل کرد؟
و  بارها  که  فیلمی  اقلیت  مجله  شماره ی  این  موضوع  دانستن  با 
Prayers for Bob- کردم.  تماشا  دوباره  را  کرده ام  تماشایش  »بارها 

by« فیلمی که ماجرایش در اوایل دهه ی هشتاد میالدی می گذرد 

وقتی که هنوز همجنس گراها در آمریکا آنقدر که امروز نمود دارند، 
بود که هم همجنس گرا  بودند و سخت  نیامده  پیله ی خود در  از 
و  کار  به  روزها  آن  هموفوب  جامعه ی  در  بخواهی  هم  و  باشی 
اتفاق  ایران  در  امروز  که  ماجرایی  بپردازی.  زندگی  و  تحصیل 
مادرش  سرزنش های  و  عتاب  مورد  آنقدر  فیلم  قهرمان  می افتد. 
جز  راهی  تا  گرفت  قرار  معشوقش  بیگاه  و  گاه  بی مهری های  و 
از میان بردن خود پیدا نکرد. حال اگر به زمان داستان این فیلم 
میالدی  هشتاد  دهه ی  اوایل  در  که  می شویم  متوجه  کنیم  دقت 
را  موضوع  این  بود  نتوانسته  باید  که  آنطور  غرب  جامعه ی  حتی 
درک کند و خود را با شرایط انسان های بسیاری که بدون اینکه 
اما  دهد،  تطبیق  هستند،  جنسی  اقلیت های  جزو  باشند  خواسته 
بازهم گروه هایی بوده اند که سعی در انجام کارهای بزرگ داشتند 
مانند کلیسایی که به اقلیت های جنسی کمک می کرد تا راهکاری 
با مذهب پیدا کنند. جالب است که بعد  ارتباط تمایالتشان  برای 
از گذشت بیشتر از سی سال، جامعه ی ایرانی هنوز اندر خم یک 
را هنوز  پیمود  به سرعت  کوچه است و راهی که جامعه ی غرب 
حتی شروع نکرده و البته جای تعجب نیست چرا که این جامعه با 
آموزه های دینی و مذهبی خاص خود و فرهنگ بسته ای که دارد 
بیان  را  این موضوع  اجتماع های کوچک و بسته  توانسته در  تنها 

کرده و یا مورد تایید قرار دهد. 
با  نتوانسته  که  نوجوانی  خودکشی  دردناک  نمایش  با  فیلم  گرچه 
گرایشش و فشارهای اطرافش تعادلی ایجاد کند به نیمه می رسد 
اما با تغییر جهت خانواده و حمایت مادر او و تبدیل شدنش به یکی 
از فعالین حقوق همجنس گرایان تمام می شود و این نقطه ی عطفی 
است در کمرنگ کردن تاثیر غمناکی فیلم در خودکشی بابی؛ اما 
این حقیقت نیز کتمان نمی شود که همجنس گرایان و اقلیت های 

جنسی خصوصا در نوجوانی با چه بحران هایی روبرو هستند.
و  لذائذ  تمام  از  انسان  یک  تا  می شود  باعث  چیز  چه  که  این 
موهبت های زندگی چشم پوشیده و تصمیمی بزرگ مانند به انتها 
رسانیدن زندگی اش بگیرد، به خیلی عوامل بستگی دارد. مسایل 
بر  پیرامون  محیط  از  که  عصبی  فشارهای  خانوادگی،  اقتصادی، 
هیچ  اما  باشد؛  می تواند  دیگر  دالیل  خیلی  و  می شود  وارد  آدمی 
کس در جامعه ی ما به خصوص به این که چرا یک همجنس گرا 
ممکن است به خودکشی فکر کند و یا حتی آن را انجام دهد فکر 

می کند؟ 

اقلیت های  میان  علت های خودکشی  دنبال  به  بخواهیم  اگر  حال 
جنسی بگردیم شاید بتوان دالیل خودکشی اقلیت های جنسی در 

ایران و جهان را به چند دسته تقسیم کرد:
• با 	 دینی  آموزه های  در  که  تناقض هایی  و  مذهبی  اعتقاد 

احساسات و تمایالت درونی وجود دارد.
• انتظارات 	 و  ظاهری  رفتارهای  تغییر  برای  خانواده  فشارهای 

بیش از حد از یک نوجوان به خصوص. 
• فشارهای جامعه و دوستان بیرون از خانواده 	
• شکست های عشقی و سرکوب کردن تمایالت همجنس گرایانه 	

و تراجنسی. 
عینی  مشاهدات  براساس  اما  دارند  وجود  نیز  دیگری  دالیل  البته 
خودکشی های  دالیل  کرده اند  بازگو  که  افرادی  تجربیات  و 
اعتقادات مذهبی و عدم  به نظر می رسد که  این طور  نافرجامشان 
فشارهای  و  آن  با  جنسی  گرایش  و  تمایالت  انطباق  در  توانایی 

خانواده از بزرگترین دالیل این عمل هستند. 
حد  در  مقاله  این  آمده  هم  نوشتار  این  ابتدای  در  که  همانطور 
و  دلیل  دنبال  به  تنها  و  نیست  علمی  و  روان شناختی  مقاله  یک 
تنها  نه  اجتماعی که  ناهنجاری  این  بتوان  راهکارهایی ست که  یا 
یافت می شود که یک معضل  وفور  به  اقلیت جنسی  در جامعه ی 

اجتماعی گسترده نیز است، تعدیل نمود.
به راستی چطور می توان در جامعه ی ایرانی راهکاری برای از خطر 
اجتماعی  و  روانی  فشارهای  خاطر  به  جنسی  اقلیت های  جستن 
ُجست؟ چطور می توان قبل از وقوع حادثه ای مثل خودکشی فردی 

که همجنس گرا یا تراجنسی است پیشگیری کرد؟ 
تنها با اطالع رسانی دقیق و همکاری خود همجنس گرایان و دیگر 

اقلیت های جنسی این امر ممکن می شود. 
اجتماعی  رفتارهای  در  مهم  و  پیچیده  بسیار  موضوعی  خودکشی 
است که در تاریک ترین لحظات زندگی هر کس ممکن است بدان 
به  امید  تنها  اما در چنین شرایطی  بزند؛  به آن  فکر کند و دست 
روزهای بهتر و روشن می تواند فردی که دست به این کار زده است 
را منصرف کند و به همان اندازه تا امیدی از آینده ای بهتر باعث 
به سرانجام رسانیدن آن می شود. حتی موفق ترین انسان های امروز 
هم ممکن است روزی دست به خودکشی زده باشند اما مهم این 
است که آن فرد به درجه ای از شهامت و خودباوری برسد که بتواند 

دیگر به آن فکر نکند و خود را از این تصمیم متاثرکننده برهاند. 
زده اند  زندگی شان  در طول  به خودکشی  که دست  افرادی  اینکه 
بتوانند تجربیاتشان را باهم در میان گذارند، می تواند کمک بزرگتری 
باشد به کسانی که چنین تصمیمی در زندگی گرفته یا دایم به آن 
فکر می کنند و در انتها باید گفت، هیچ شرمی برای کسی که در 
تنهاترین روزهای زندگی اش به خودکشی فکر کرده وجود ندارد و 
بیان آن نمی تواند و نباید خدشه ای به شخصیت و نگاه دیگران به 
او وارد کند. باید این ناهنجاری اجتماعی را بهتر شناخت و بیشتر در 
موردش تامل کرد و کسانی باشند تا در مورد آن و وقوعش در میان 
اقلیت های جنسی تحقیق علمی و عملی انجام دهند. به امید آن روز.
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فصل اول: خودکشی
اقلیت های جنسی در همه  خودکشی، متاسفانه واژه آشنایی برای 
جای دنیاست. با هر اقلیت جنسی ای که آشنا باشید حتمًا می توانید 
گزارش هایی در مورد اقدام خود او یا هم حسانش به خودکشی از او 
بشنوید. خودکشی در نگاه این افراد گاهی تنها راه حل ممکن به 
نظر می رسد. در این گفتار به بررسی انواع و علل خودکشی در میان 

اقلیت های جنسی خواهم پرداخت. 
بین همجنس گرایی و خودکشی  رابطه  اولین مطالعه ای که  نتایج 
اقلیت های  درصد  سی  که  داد  نشان  داد،  قرار  بررسی  مورد  را 
اقدام به خودکشی داشته اند. در حالی که  بار  جنسی، حداقل یک 
است.  بوده  درصد   13 تنها  همجنس گرا،  غیر  افراد  در  رقم  این 
جنسی  اقلیت های  درصد   58 خودکشی،  به  اقدام کنندگان  بین  از 
بمیرند )سافرن  واقعًا می خواسته اند که  اقلیت ها،  و 33 درصد غیر 

وهیمبرگ1، 1999(. 
پسران  درصد   47  )2006( رسنیک2  و  آیزنبرگ  مطالعه  طبق 

درصد   34 با  مقایسه  )در  دوجنس گرا  و  همجنس گرا  نوجوان 
نوجوان  دختران  درصد   72 و  دگرجنس گرایشان(  همتایان  در 
همتایان  در  درصد   53 با  مقایسه  )در  دوجنس گرا  و  همجنس گرا 
دگرجنس گرایشان(، افکار خودکشی3 را گزارش داده اند )به نقل از 

گزارش مرکز پیشگیری از خودکشی4، 2008(. 
برای خودکشی  عامل خطر  عنوان یک  به  اجتماعی، خود  محیط 
همجنس گرایان،  علیه  گسترده  تبعیض  می شود.  محسوب 
می تواند  جنسیتی  تعصبات  و  دگرجنس گرامحورانه  نگرش های 
منجر به عوامل خطرسازی مانند انزوا، طرد شدن از سوی خانواده 
مانند  دیگری  خطرساز  عوامل  شود.  مراقبت  به  دسترسی  عدم  و 
نیز می تواند خطر  افسردگی و سوء مصرف مواد  ناسالم،  تعامالت 
خودکشی را افزایش دهد. این خطر، ممکن است با فقدان عوامل 
و  همکاران  حمایت  قوی،  خانوادگی  ارتباطات  )مانند  حفاظتی 
دسترسی به حمایت اجتماعی یا خدمات سالمت روان( تشدید شود 

)همان منبع(.

خودکشی، اثر ادوارد مونه

خودکشی؛ علل و انواع آن در اقلیت های جنسی
صدرا اعتمادی
روانشناس بالینی

1. Safren&Heimberg

2. Eisenberg and Resnick

3. Suicidal ideation, 

4. Suicide Prevention Resource Center. 
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برخی پژوهشگران )مانند استریت5و کرامری ، 1995( معتقدند یکی 
از عواملی که ممکن است بین خطر خودکشی و همجنس گرایی، 
فرد  که  است  جنسی6 ای  نقش  کند،  بازی  را  میانجی  نقش 
و  صفات  فرد،  که  میزانی  یعنی  می گیرد؛  عهده  بر  همجنس گرا 

ویژگی های مرتبط با زنانگی یا مردانگی را نشان می دهد. 
داده همجنس گرایانی  نشان   )1995( کرامری  و  استریت  پژوهش 
از آن ها که نقش  با جنسیت خود7 دارند، بیش  که نقشی مخالف 
موافق با جنسیت دارند یا هر دو نقش را ایفا می کنند؛ در معرض 
خودکشی قرار دارند. دلیل این تفاوت روشن نیست. برخی محققان 
است  ممکن  می زنند  حدس   )1996( جاکارد8  و  رادکی  مانند 
همجنس گرایان با نقش جنسی متضاد، کمتر مهارت های انطباقی 
را آموخته باشند. به عالوه، بر عهده گرفتن نقش جنسی مخالف با 
جنسیت، اغلب با طرد اجتماعی بیشتر و انطباق و تاب آوری کمتر 

همراه است )لیپا، 2002(. 
همچنین افراد دارای نقش جنسی مخالف با جنسیت، ممکن است 
خانواده هایشان  با  را  کمتری  اتحاد  و  بیشتر  خانوادگی  تعارضات 

تجربه کنند )فیتزپاتریک، اوتون، جونز و اشمیت9، 2005(. 
فرض می شود که همجنس گرایی و نقش جنسی متضاد تا اندازه ای 
هم  با  وقتی  که  هستند  خودکشی  برای  مستقل  خطر  عامل  دو 
ترکیب می شوند، یک پتانسیل خطر ساز برای اقلیت های جنسی، در 
مقایسه با سایر گروه ها، ایجاد می کنند. اقلیت های جنسی جوان تر، 
درجه باالتری از تعارض های خانوادگی و انزوا را در نتیجه گرایش 
بنابراین،  1999(؛  وهیمبرگ،  )سافرن  می کنند  تجربه  جنسی شان 
همجنس گرایان دارای نقش جنس مخالف، به دلیل طرد شدن از 
سوی خانواده و همساالن، انزوا و وجود منابع حمایتی کمتر؛ بیشتر 
در معرض بحران و خودکشی قرار می گیرند )فیتزپاتریک، اوتون، 

جونز و اشمیت10، 2005(. 
نشان   )2010 ایگارتا11،  و  مونترو  )زائو،  جدید  پژوهش  یک  نتایج 
داده است صرف اتخاذ هویت همجنس گرا، بدون آن که فرد لزوما 
رفتار همجنس خواهانه داشته باشد، خطر خودکشی را در این افراد 
افزایش می دهد. البته پیش از این، تحقیقات نشان داده بود که نرخ 
نوجوانان  بقیه  از  باالتر  همجنس گرا  نوجوانان  میان  در  خودکشی 
است؛ اما این نکته که تنها شناسایی خود به عنوان همجنس گرا )یا 
دوجنس گرا( کافی است که فرد، بیشتر در معرض خطر خودکشی 
قرار گیرد، یافته ی جدیدی است. به عبارت دیگر، خطر خودکشی 
در افرادی که نسبت به همجنس تمایل یا رفتار جنسی دارند، اما 
سایر  مانند  می کنند،  تلقی  دگرجنس گرا  عنوان  به  را  خود  هویت 
مردم است. نتیجه ی این تحقیق، نشان داد که مسأله بیش از آن 

که رفتار جنسی افراد باشد، هویتی است که افراد با آن خود را به 
جامعه معرفی می کنند. یعنی به رابطه آن ها با خانواده و اطرافیان 

شان مربوط است )زائو و همکاران، 2010(. 
یافته های تحقیقات مختلف درباره خودکشی مردان، قویًا حاکی از 
در مردان همجنس گرا و دوجنس گرا  نرخ خودکشی  آن است که 
باالتر است )لگلی، بک، پرتی واتل، چو و فیردیون12، 2010؛ مک 
دانیل، پارسل و داگلی13، 2001؛ راسل14، 2003- به نقل از راسل و 
تامی15، 2010(. بیشترین میزان خودکشی در افراد همجنس گرایی 
که گرایش به مبدل پوشی16 دارند، گزارش شده است. کمی کمتر از 
چهل درصد از این افراد خودکشی می کنند )فیتزپاتریک وهمکاران، 
2005(. به طورکلی، ناهمنوایی جنسیتی در مردان همجنس گرا و 
خود17   به  زدن  آسیب  پیش بینی کننده ی  عامل  یک  دوجنس گرا، 
نقل  به   -1991 وهمکاران،  )رمافدی  می شود  محسوب  آن ها  در 

ازگزارش مرکز پیشگیری ازخودکشی، 2008(. 
است  داده  نشان   )2008( همکاران  و  کینگ  فراتحلیل  نتیجه ی 
چهار  همجنس گرا  مردان  در  عمر  طول  در  خودکشی  شیوع  که 
این  آن هاست. همچنین،  از همتایان دگرجنس گرای  بیشتر  برابر 
می دهند  گزارش  خودکشی  افکار  بیشتر  عمرشان  طول  در  افراد، 
که به طور گسترده ای سبب خودکشی در سنین نوجوانی می شود. 
از  امریکایی  نمونه ای  روی  بر  گزارش دهی  خود،  مقطعی  مطالعه 
مردانی که با مردان دیگر رابطه جنسی داشتند18 که توسط پل19 و 
همکارانش )2002( انجام شد، نرخ باالی تالش برای خودکشی را 
در این نمونه نشان داد که اغلب این تالش ها قبل از 25 سالگی 
انجام شده بودند. عالوه بر این، نتایج یک زمینه یابی )دی گراف، 
نشان  هلند،  عمومی  جمعیت  در   )2006 هاو20،  تن  و  ساندفورد 
همجنس گرای  مردان  دگرجنس گرا،  مردان  با  مقایسه  در  که  داد 
جوان تر با خطر خودکشی باالتری نسبت به مردان همجنس گرای 

مسن تر روبرو هستند )به نقل از راسل و تامی، 2010(. 
به طورکلی، نتایج پژوهش ها بر روی جمعیت عمومی، حاکی از آن 
است که نوجوانان، در دوره ای از زندگی شان در معرض خطر بسیار 
میان  در  میر  و  مرگ  دلیل  سومین  دارند.  قرار  خودکشی  باالی 
نوجوانان خودکشی است: نزدیک به 15 درصد نوجوانان 24-10 
ساله به طور جدی به خودکشی توجه دارند و 7 درصد آن ها حداقل 
خودکشی  باالی  خطر  این  داشته اند.  خودکشی  برای  تالش  یک 
همجنس گرا  نوجوانان  در  است  ممکن  نوجوانی  دوره ی  خاص 
افزایش یابد. اول به این دلیل که نوجوانان همجنس گرا زودتر از 
همساالن دیگرشان، از گرایش جنسی خود، آگاهی می یابند )فلوید 
و بک من21، 2006؛ راید و فوترمن22، 1998(. این آگاهی زودهنگام 
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از گرایش به همجنس؛ منجر به نوعی آگاهی از نقش های جنسیتی 
می شود  نوجوانان  این  میان  در  مردانگی  از  مرسوم  انتظارات  و 
)گاالمبوس، آلمیدا و پترسون23، 1990، پاسکو24، 2007(. در نتیجه، 
پسران همجنس گرا ممکن است به شناسایی و خودبرچسب زنی به 
هنگام چنین آگاهی ای دست بزنند که به احتمال زیاد، آن ها را با 
فشار اجتماعی همساالن در مورد جنسیت و تمایالت جنسی مواجه 
در  نوجوان  پسران   .)2009 وکونیگ25،  اسپلیت  )پوتیت،  می کند 
مورد احساسات خود نسبت به دختران، میل جنسی شان و مسایلی 
مانند اینها با یکدیگر صحبت می کنند. آنها خودشان را با یکدیگر 
دیگر  بار  همجنس گرا،  نوجوان  میان،  این  در  و  می کنند  مقایسه 
اساس  بر  نیست.  خود  همساالن  دیگر  مانند  که  می شود  متوجه 
در  تامی )2010(، خطر خودکشی ممکن است  و  راسل  فرضیه ی 
آن ها  آگاهی  پیشرس  رشد  علت  به  همجنس گرا  نوجوان  پسران 
از تمایالت جنسی شان نسبت به همجنس که با تشدید انتظارات 
درباره ی مردانگی و دگرجنس گرایی و نقش های جنسیتی در طول 
و  راسل  از  نقل  ]به  باشد  برجسته تر  است،  این مدت رشد، همراه 

تامی، 2010[. 
عالوه بر این، دو مطالعه ی دیگر نشان داده است رفتار خودکشی 
در نوجوانان همجنس گرا و دوجنس گرا بیشتر به سن »برون آیی« 
مرتبط است تا سن واقعی )پل26 و همکاران، 2002، رمافدی، فارو 
ودیشر27، 1991(. آگاهی از گرایش و رشد یک هویت جنسی خاص، 
خودکشی  خطر  برابر  در  را  همجنس گرا  نوجوانان  است  ممکن 

آسیب پذیر کند ]به نقل از راسل و تامی، 2010[. 

چسباندن برچسب افسرده، بیمار روانی و مانند آن به همجنس گرایان، 
بهانه ای برای نادیده گرفتن اهمیت اجتماعی و فرهنگی تبعیض در 
سالمت  مفهوم  بین  معتقدند  جامعه شناسان  است.  انسانی  جوامع 
لذا  )پترسون؛1975(.  دارد  وجود  مثبتی  رابطه  همرنگی  و  روان 
با  همنوا  حوزه ای  هر  در  جامعه  یک  در  که  افرادی  است  بدیهی 
نژادی و جنسی  اقلیت های قومی، مذهبی؛  )مانند  نیستند  اکثریت 
و...( بیش از سایرین در معرض فشار و استرس و نیز تبعیض قرار 
دارند. لذا مفهوم ناهمنوایی همواره از دیرباز با مفهوم بیماری پیوند 
این  به  توجه متخصصان  اخیر  تنها در سال های  اما  خورده است؛ 
نکته معطوف گردیده که به راستی چرا اقلیت ها بیشتر بیمار می شوند 
و بیشتر دست به اقداماتی چون خودکشی می زنند؟! متاسفانه یکی 
از  جنسی  اقلیت های  کردن  بیگانه  و  تبعیض  منابع  بزرگترین  از 
بهداشت  سیستم  و  روانپزشکان  و  روانشناسان  خود  مردم،  سایر 
ابتدا  از  روانشناسی  و  پزشکی  ادبیات  است.  دنیا  سراسر  در  روان 
تاکنون ادبیات همجنس گرا ستیزانه ای بوده که همجنس گرایی را یا 
بیماری دانسته یا انحراف. در سال های اخیر تحقیقات زیادی انجام 
بی طرفانه ترین  و  علمی ترین  در  حتی  است  داده  نشان  که  گرفته 
پژوهش های علمی، پیش فرض های سوگیرانه و نادرستی وجود دارد 
که بطور غیر مستقیم اینگونه القا می کند گویی که دگرجنس گرایی 
تنها شکل بهنجار میل و رفتار جنسی است و هرگونه تخطی از آن، 
نابهنجار است. لذا زمانی که تبعیض تا این حد درونی، پیچیده و 
ناآشکار در زیر و بم روش شناسی پژوهش های علمی -که انتظار 
باشد- النه  ادبیات موجود در هر حیطه ای  می رود بی طرفانه ترین 
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کرده است، باید انتظار داشت ابعاد این پیش داوری ها و قضاوت ها 
در میان عامه مردم بسیار عریان تر و وسیع تر باشد. در این راستا 
متوسل شدن به مفاهیمی مانند بیماری روانی راه به جایی نمی برد 
به شمار  باطل  دور  و یک  مسئله  پاک کردن صورت  نوعی  به  و 

می رود.
- چرا خودکشی کرد؟

- چون افسرده بود!
- از کجا می دانی افسرده بود؟

- خب چون خودکشی کرد!

آیا تنها همین برچسب برای توصیف پایان زندگی یک انسان -کما 
آمار  ایران،  در  می کند؟  کفایت  باشد-  دیگران  از  متفاوت  اینکه 
نوجوانانی که بدون دلیل مشخصًا شناخته شده خودکشی می کنند 
توجهی  قابل  سابقه ی  هیچ گونه  گاه  که  نوجوانانی  باالست.  نسبتًا 
دیده  آنها  در  اجتماعی  و  روانی  ناسازگاری های  یا  افسردگی  از 
می دارند  اظهار  خانواده هایشان  خودکشی شان،  از  پس  و  نمی شود 
که علت خودکشی آنها به مثابه ی راز و معمایی مطرح مانده است. 
این مهم به ویژه در بافت فرهنگی و مذهبی جامعه ایران زیاد به 
چشم می خورد. طبق آمار یک پژوهش که در سال 2007 در ایران 
انجام شده، از یک نمونه سی نفری از مردان همجنس گرا 6 نفر 
گرچه  درصد.  بیست  یعنی  داده اند؛  گزارش  را  خودکشی  به  اقدام 
آمار دقیقی از اقدام به خودکشی در این جمعیت خاص در دسترس 
نیست اما می توان گمانه زنی کرد که از هر ده خودکشی مشکوک 
یا  درونی  پیامد های  از  بردن  رنج  دلیل  به  آن  مورد  یک  حداقل 

محیطی گرایش جنسی باشد. 

مثابه  به  همجنس گرایان  خودکشی  اول:  دیدگاه 
خودکشی افراد دیگر؟!

عده ای معتقدند که یک همجنس گرا، دوجنس گرا یا ترنس سکشوال 
افراد  سایر  که  کند  خودکشی  دالیلی  همان  به  است  ممکن  هم 
این  میان  در  پدیده  این  دالیل  کردن  جدا  و  می کنند  خودکشی 
جمعیت کاری بیهوده و نوعی بزرگ نمایی مشکالت آنهاست. آنها 
جنسی  گرایش  با  ارتباطی  جنسی  اقلیت های  خودکشی  می گویند 

آنها ندارد. 

دیدگاه دوم: خودکشی همجنس گرایان به مثابه یک اقلیت
عده ای دیگر عقیده دارند خودکشی یک فرد همجنس گرا صددرصد 
ارتباط مستقیم با گرایش جنسی اش دارد. آنها نمی پذیرند که یک 
یا  و  افسردگی  خانوادگی،  مشکالت  است  ممکن  جنسی  اقلیت 
ناراحتی هایی داشته باشد که لزومًا هم ارتباطی با گرایش جنسی اش 
از  یا  از فرد مورد عالقه  ندارند. مثاًل طالق والدین، خیانت دیدن 
دست دادن یک رابطه ممکن است برای یک همجنس گرا مانند 
دغدغه های  تمامی  دیدگاه  این  بیافتد.  اتفاق  دگرجنس گرا  یک 

یک انسان را به گرایش و رفتارجنسی اش محدود می کند و سایر 
جنبه های مهم زندگی اقلیت ها را نادیده می گیرد. 

دیدگاه سوم: نظریه تقاطع باوری
دالیلی  به همان  اقلیت های جنسی  از  برخی  که  عقیده  این  البته 
باشد  درست  حدی  تا  می تواند  دیگران،  که  می کنند  خودکشی 
همجنس گرای  یک  که  ادراکی  باوری28  تقاطع  دیدگاه  طبق  اما 
افسرده از زندگی، دنیا و مردم دارد، با ادراک یک دگرجنس گرای 
است  ممکن  افسرده  دگرجنس گرای  یک  است.  متفاوت  افسرده 
در  روانی  بیماری  برچسب  و  افسردگی  از  ناشی  پیامدهای  از  تنها 
دو سطح  در  را  تبعیض  افسرده  اما یک همجنس گرای  باشد  رنج 
و  بودن  همجنس گرا  برچسب  می کند:  تجربه  متقاطع  و  همزمان 
ترکیب  هم  با  اثر  دو  این  اینکه  مهمتر  و  بودن  افسرده  برچسب 
می شوند و یک فشار مضاعف ایجاد می کنند؛ یعنی این هویت ها 
نیست که یک  این گونه  بهتر،  به عبارت  نیستند.  از یکدیگر  جدا 
در  را  همجنس گرایی  و  سطح  یک  در  را  افسردگی  همجنس گرا 
سطحی جداگانه تجربه کند. بلکه او این دو با را با هم و به صورت 
اقلیت ها صادق  این اصل در مورد همه ی  متعامل تجربه می کند. 
است. مثاًل یک زن سیاه پوست مسلمان در یک جامعه ی مردساالر 
مسلمان   + بودن  سیاه پوست   + بودن  زن  سفیدپوست،  کاتولیک 
او حتی  فلذا تجربه ی  به شکل یک ُکل، تجربه می کند.  را  بودن 
با مردان سیاه پوست مسلمان و زنان سفید پوست مسلمان یکسان 
در  نیز  همجنس گرا  یک  که  کرد  ادعا  نمی توان  بنابراین  نیست؛ 
دگرجنس گرا.  یک  که  می کند  تجربه  را  عالمی  همان  افسردگی 

تجربه ی اقلیت های جنسی تجربه ای منحصر به خود آنهاست. 

دیدگاه چهارم: استرس اقلیت 
کاربردی ترین دیدگاه ها در ارتباط با خودکشی در اقلیت های جنسی 
اقلیت29 و آسیب پذیری  این نظریه است: استرس  از  نشات گرفته 
در برابر مشکالت روانی. محققان معتقدند جهت گیری جنسی، به 
خودی خود، باعث ناراحتی های روانی نمی شود. در عوض، یک اقلیت 
روانی  ناراحتی  برابر  در  بیشتری  آسیب پذیری  معرض  در  جنسی، 
افراد همجنس گرا  در  ذاتی  نقص  به خاطر هر گونه  نه  دارد.  قرار 
و دوجنس گرا، بلکه به عنوان نتیجه ی تعلق داشتن به یک گروه 
عامل  یک  عنوان  به  می تواند  ننگ  لکه ی  این  خورده.  برچسب 
استرس زای مزمن در زندگی این افراد عمل کند: استرس زندگی 
در محیطی که در آن برچسب اقلیت به فرد می خورد )مایر، 1995(. 
اصطالح »استرس اقلیت« اولین بار توسط بروکس )1981( ابداع 
غالب«  فرهنگ  در  اقلیت  شخص  »تجربه ی  عنوان  به  و  شد 
تعریف شده است )مایر، 1995، ص 39(. استرس اقلیت، اشاره به 
افرادی که در موقعیت های محروم  فرایندهای فشارزایی دارد که 
می شوند؛  متحمل  هستند،  اجتماعی  شده ی  رانده  حاشیه  به  یا 
زیرا آن ها نیاز به انطباق با محیط نامهربان اجتماعی دارند )مایر، 
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2003(. برای یک اقلیت جنسی، این استرس با زندگی در محیط 
ضد  کلیشه های  مانند  فشارهایی  می گیرد.  شکل  دگرجنس خواه 
فرد،  که  می شود  آن  به  منجر  تبعیض،  و  تعصب  همجنس گرایی، 
کردن  پنهان  کند.  ارزیابی  تهدید کننده  و  استرس زا  را  محیطش 
تمایالت جنسی خود، در تالش برای مقابله با انگ نیز یک منبع 
وارد می شود،  فرد  به  بیشترین فشاری که  تلقی می شود.  استرس 
از  که  است  خودش  شده ی  درونی  همجنس گراهراسی  از  ناشی 
مایر  می گیرد.  سرچشمه  اجتماعی  دگرجنس خواهانه ی  نگرش 
)2003( خاطر نشان کرده است که افراد اقلیت، به نوبه ی خود با 
پیوند به دیگر اعضا و جنبه های وابسته به جوامع اقلیت خویش، در 
جهت کنار آمدن با این استرس، تالش می کنند. به عنوان مثال، 
یک حس قوی ارتباط با یک اجتماع اقلیت، می تواند در برابر آثار 

منفی استرس اقلیت، مانند یک ضربه گیر عمل کند. 
پژوهش ها حاکی از آن است که استرس اقلیت یکی از مهم ترین 
باالی  خطر  معرض  در  را  جنسی  اقلیت های  که  است  عواملی 

خودکشی قرار می دهد. 

فصل دوم: علل خودکشی
چرا اقلیت های جنسی بیشتر خودکشی می کنند؟

خودکشی  مورد  در  دیدگاه ها  و  آمارها  از  تعدادی  قبل  فصل  در 
دیدگاه های  از  هریک  طرفدار  گردید.  مطرح  جنسی  اقلیت های 

می دهد  نشان  آمار  باشیم،  که  مذکور 
خود  رفتارهای  انواع  و  خودکشی 
اقلیت های  در  خودزنی  مانند  آسیب رسان 
جنسی بسیار بیشتر رخ می دهد؛ اما این امر 
از  چه دالیلی می تواند داشته باشد؟ یکی 
عده ای  دالیل، تالش های  این  مهم ترین 
آنهاست.  درمان  برای  متخصصان  از 
از  روانشناسانه  ادبیات  که  شد  گفته  قباًل 
عمده ترین منابع هموفوبیا در جامعه است. 

درمان گرایش جنسی!  .1
متاسفانه این دیدگاه که میل به همجنس 
درمان  تحت  باید  که  است  بیماری  یک 
خانواده ها  از  بسیاری  در  هنوز  گیرد،  قرار 
تحصیل کرده  افراد  میان  در  افراد  حتی  و 

رواج دارد. چه بخواهیم و چه نه، درهمه جای دنیا نیز افرادی هستند 
که در قالب روانشناس یا روانپزشک مدعی درمان همجنس گرایی 
هنوز  مشهورند  تبدیلی  درمان های  به  که  درمان ها  این  هستند. 
روان  سالمت  اصلی  سازمان های  دارند.  رواج  دنیا  جای  همه  در 
)مانند انجمن روانشناسی امریکا و سازمان جهانی بهداشت( درمان 
اثر درمانی  بالقوه مضر می دانند. برخی معتقدند  تبدیلی را به طور 
و اثر آسیب رسان این نوع درمان ها معادل یکدیگر است )شیدلو و 

تبدیلی  درمان  معتقدند  از متخصصان  اما عده ای  شرودر، 2002(؛ 
می تواند مضر باشد. چرا که ممکن است احساس گناه و اضطراب، از 
دست دادن اعتماد به نفس و به تبع آن افسردگی و حتی خودکشی 
را در پی داشته باشد. دلیل دیگر وجود نگرانی در جامعه بهداشت 
روان، درمورد گسترش درمان تبدیلی، این است که از طریق اشاعه 
دیدگاه های نادرست در مورد جهت گیری جنسی، افراد همجنس گرا 
و دوجنس گرا را در برابر آسیب های اجتماعی بی دفاع کرده و مانع 
زندگی سالم و شاد در آن ها می شود )گالس گلد و همکاران،  از 
درمان  مورد  همجنس گرایی اش  دلیل  به  فرد  یک  وقتی   .)2009
قرار می گیرد تلویحًا در معرض این پیام قرار می گیرد که آنچه که 
هست مطلوب نیست. بلکه بد، گناه آلود یا غیر عادی است و باید 
دنبال  به  گناه،  احساس  و  خود  پذیرش  عدم  بنابراین  کند؛  تغییر 

شروع درمان، در او افزایش می یابد. 

چه باید کرد؟ 
از حقوق خودتان آگاه باشید. اعتماد به نفس خود را حفظ کنید. تا 
شما خودتان را نپذیرید دیگران شما را به رسمیت نخواهند شناخت. 
تصور نکنید »چون فالنی روانشناس است پس بهتر از من می داند! 
پس اگر او می گوید باید گرایشم را عوض کنم باید عوضش کنم!« 
)به ویژه در جامعه  از روانشناسان  این تفکر اشتباه است. بسیاری 
هستند.  رایج  و  غالبی  تفکرات  درگیر  مردم  عامه ی  مانند  ایران( 
غالب  جریان  تاثیر  تحت  باشید  مراقب 
شما  جریان  این  نگیرید!  قرار  فکری 
به  چون  می زند.  پس  و  می کند  رد  را 
اگر  باشید  مطمئن  نیستید.  شبیه  اکثریت 
تنها  باشند و شما  در یک شهر همه گی 
فرد استریت باشید باز هم این جمع است 
که شما را پس می زند. از نظر روانشناسی 
اجتماعی این خاصیت روابط بین اقلیت و 
اکثریت است. پس تالش نکنید تا به زور 
بیاورید.  در  اکثریت  شکل  به  را  خودتان 
خودتان را همان گونه که هستید بپذیرید 
و بدانید که اگر اینگونه خلق شده اید پس 
طبیعت  که  است  شیوه ای  بهترین  این 

می توانسته شما را خلق کند. 
اگر شما به روانشناسی مراجعه کنید و او 
بدون اینکه شما بخواهید تالش کند تا به شما القا کند که گرایش 
جنسی تان طبیعی نیست و باید تغییر کند، شما موظف هستید که 
سازمان های  کلیه  اخالقی  نظام نامه ی  در  کنید.  ترک  را  درمان 
از  باید  با بهداشت روان توصیه شده است که متخصصان  مرتبط 
درمان تبدیلی خودداری کرده )انجمن روانشناسی آمریکا، 2000( و 
یا از ارجاع مراجعان خود به درمانگران تبدیلی اجتناب کنند )ویتام، 
یک  وظایف  جزو  این   .)2006 داس30،  تاری  کوست،  گلوسوف، 

جهت گیری  معتقدند  محققان 
باعث  خودی خود،  به  جنسی، 
در  نمی شود.  روانی  ناراحتی های 
در  جنسی،  اقلیت  یک  عوض، 
در  بیشتری  آسیب پذیری  معرض 
برابر ناراحتی روانی قرار دارد. نه به 
خاطر هر گونه نقص ذاتی در افراد 
بلکه  دوجنس گرا،  و  همجنس گرا 
داشتن  تعلق  نتیجه ی  عنوان  به 
به یک گروه برچسب خورده. این 
لکه ی ننگ می تواند به عنوان یک 
عامل استرس زای مزمن در زندگی 

این افراد عمل کند.

30. Whitman, Glosoff, Kocet & Tarvydas
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به  درمانگر شما  است  است. ممکن  مراجع  درمانگر و حقوق یک 
آگاه هستید! پس  از حقوق تان  ولی شما که  نباشد  آشنا  وظایفش 
هستید.  مقصر  شما  اینصورت  غیر  در  کنید.  ترک  را  درمان  باید 
هر فردی که نام روانشناس را یدک می کشد صالحیت رودررویی 
به عنوان یک  از حقوق خود  است  بنابراین الزم  ندارد؛  را  با شما 
بیمار آگاه باشید. اگر با گرایش جنسی تان کنار آمده اید، در ابتدای 
مراجعه تان به روانشناس می توانید به او بگویید »من همجنس گرا 
چون  نیست.  جنسی ام  گرایش  شما  به  مراجعه ام  دلیل  اما  هستم 
با آن هیچ مشکلی ندارم و نمی خواهم تغییرش دهم«. سپس در 
مورد مشکل تان با روانشناس صحبت کنید. روانشناس وظیفه دارد 
درمان  جلسه ی  در  و  می کنید  احساس  شما  که  مشکلی  به  تنها 
دارید،  مشکل  مادرتان  با  شما  اگر  مثاًل  بپردازد.  کرده اید،  مطرح 
جنسی تان  گرایش  با  ارتباطی  و  است  رابطه  مشکل  شما  مشکل 
ندارد. ممکن است شما به دلیل گرایش جنسی تان با مادرتان دچار 
اختالف شده باشید. در این صورت نیز الزم است طرز فکر مادرتان 
انتخاب  را  گرایش تان  شما  که  چرا  شما!  گرایش  نه  کند  تغییر 
جهت  در  روانپزشک  یا  روانشناس  طرف  از  هرتالشی  نکرده اید. 
تغییر دادن آنچه که هستید؛ بدون میل و رضایت شما ممنوع است. 
از  را  باشد که گرایش جنسی اش  داشته  اصرار  اگر فردی خودش 
همجنس گرا به دگرجنس گرا تغییر دهد، برخی متخصصان درمان 
از  استفاده  مانند  انزجاری31  روش های  از  آنها  می دانند.  مجاز  را 
به  تهوع  ایجاد  تناسلی،  اندام  یا  و  دست ها  در  الکتریکی  شوک 
وسیله دارو همزمان با ارائه محرک همجنس خواهانه، خودارضایی 
بازشرطی شده32، تجسم32، آموزش مهارت های اجتماعی، روانکاوی، 
مداخالت معنوی مانند نماز، حمایت و فشار گروهی ممکن است 
به  وابسته  )هالدمن34، 2002(. هر چند سازمان های  کنند  استفاده 

درمان ها  نوع  این  درباره  امریکا،  علمی  و  پزشکی  اصلی  جریان 
بالقوه مضر دانسته اند  ابراز نگرانی کرده و آن ها را به طور  شدیداً 

)گالس گلد35 وهمکاران، 2009(. 
باشید، سابقًا درباره برخی اختالالت که ممکن است  توجه داشته 
عالیم گرایش به همجنس را در افراد ایجاد کنند، در مجله اقلیت 
و چراغ به تفصیل سخن گفته ام. در این موارد همجنس گرایی فرد 
حالتی موقتی و ثانوی به یک بیماری دیگر است و لذا برای رفع این 
حالت الزم است اختالل زمینه ای درمان شود. مثاًل بدکارکردی غده 
فوق کلیه در برخی زنان ممکن است میل به همجنس را در آنها 
ایجاد کند. یا برخی افراد در حالت اضطراب یا وسواس شدید افکار 
باید  آنچه  موارد  این  در  می کنند.  پیدا  همجنس  با  مرتبط  جنسی 
درمان شود اضطراب یا وسواس است. این موارد همجنس گرایی به 

معنایی که مد نظر ماست را دربر نمی گیرد.
سایر علل رایج خودکشی در اقلیت های جنسی عبارتند از:
همجنس گراهراسی درونی شده و نفرت از خود  .2

عدم امکان ابراز آزادانه ی هویت خود  .3
و  تنهایی  احساس  جامعه؛  و  خانواده  حمایت  وجود  عدم   .4

شکاف با دیگران
احساس تفاوت با دیگران  .5

جنسی  گرایش  کردن  درمان  برای  متخصصان  تالش   .6
همجنس گرایان، گاه باعث می شود که آنها زمانی که مشکلی دارند 
فاش  با  که  هستند  این  نگران  زیرا  نکنند  مراجعه  متخصصان  به 
کردن گرایش شان، از سوی آنان، برای تغییر کردن تحت فشار قرار 
گیرند. در این موارد آنها ترجیح می دهند با خودزنی و سوء مصرف 
با دارو و الکل خود را آرام سازند؛ زیرا این روش ها برای آنها ایمن تر 

از وارد شدن در یک جو بالقوه هموفوبیک )جو درمان( است.

31. Aversive

32. Masturbatory reconditioning

33. Imagination

34. Haldman

35. Glassgold
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در تایم الیِن یکی از شبکه های اجتماعی با تصویری از مچ 
بریده شده روبرو شدم که زیر آن این شعر نوشته شده بود: 

خودکشی، مرگ قشنگی که به آن دل بستم
دسِت کم هر دو سه شب سیر به فکرش هستم

گاه و بیگاه ُپر از پنجره های خطرم 
به َسرم می زند این مرتبه حتما بپرم

وقتی با میکائیل 27 ساله وارد گفتگو شدم، او روحیه بسیار 
بدی داشت. از 17-18 سالگی به دنبال کشف احساسات 
بین  امروز  تا  اما  کرده  آغاز  را  خود  جستجو  جنسی اش 
هنوز  دارد.  شک  بودنش  دوجنسگونه   و  همجنسگرایی 
نمی داند هویت جنسی اش را دوست دارد یا نه؟ به من می 
گوید قرار است به زودی در یک کلینیک به او کمک شود 

تا احساسات جنسی خودش را بهتر بشناسد. 
میکائیل مهندسی نرام افزار خوانده و امسال سربازی خود 
خصوصی  شرکت  یک  در  اکنون  هم  او  کرده.  تمام  را 
کامپیوتری فعالیت می کند. هرگز رابطه عاطفی نداشته و 
برای خودکشی  این مصاحبه  از  پیش  تا  نظر می رسد  به 
جدی بوده است. در این گفتگو سعی کردم تا با روحیات و 

دیدگاه یک فرد مستعد خودکشی بیشتر آشنا شویم. 

شایان.میم

با چه  سوال اول من درباره پست فیسبوک توست. چرا و 
هدفی اون پست رو گذاشتی؟

دقیقا با همین مطلبی که عنوان شد توش، برای خودکشی. تا چند 
وقت پیش ترسشو داشتم ولی االن اون ترس برام کمتر شده. مثل 

قبل ازش نمی ترسم.

خودکشی  از  قبل  که  ترسی  و  می ترسیدی  چه چیزی  از 
داشتی از کجا می اومد؟ 

راستش نمی دونم از چی می ترسیدم. خیلی ترسم بیشتر از االن بود. 
خودم هم فکر می کنم نمی دونم از چی ولی می دونم که خودکشی 
از درد و زجری که موقع خودکشی می تونه  هم ترس داره. شاید 

رنجم بده می ترسم. 

شجاعت  دادنش  انجام  به  نسبت  می کنی  فکر  چرا  حاال 
بیشتری پیدا کردی؟

چون توی تصمیمم مصمم تر شدم. وقتی کفه ترازو به این طرف 
سنگینی کنه، اونطرف کمتر مورد اهمیت قرار می گیره.

شده  باعث  انگیزه ای  چه  بده،  توضیح  بیشتر  کمی  لطفا 
مصمم تر بشی؟ چه عواملی در مصمم کردن تو نقش داشته؟

خب عواملی که بود برام پررنگ تر شد. وقتی که می بینی همش باید 
مرد باشی و می بینی که نمی تونی اون چیزی که اطرافیان می خوان 

بودن یا نبودن، آرامش در کدام 
یکی است؟

گفتگو با میکائیل یک مستعد خودکشی
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را برآورده کنی، وقتی که مثال خانواده برای ازدواج فشار میارند و تو 
نمی تونی کاری بکنی، وقتی که همجنس های خودت رو می بینی 
ازدواج کردن  از تو قوی تر هستند، حاال چه کسایی که  که چقدر 
چه کسایی که مجردند، همه ی این چیزا و مسائل زیاد دیگه تو رو 
متقاعد می کنه که بودن و نبودنت اصال مهم نیست. خیلی راحت 
می تونه تو رو به چنین تصمیمی برسونه. یا حتی از مسائل ساده تر 
می بینی از هم ردیف هات کمتری و تو هم تالش می کنی ولی بازم 
نمی تونی بهشون برسی، خب این هیچ راهی برات نمی زاره دیگه.

چقدر با افراد هم حس خودت ارتباط داری؟ آیا افرادی رو 
می شناسی که مشکالت اونها شبیه تو باشه؟ 

خب کم و بیش باهاشون در ارتباط هستم. البته به صورت حضوری 
خیلی کمتر ولی تقریبا می تونم بگم بیش از نیمی از وقتی که صرف 
خودمونی  مسائل  و  صحبت  صرف  کار(  از  غیر  )به  می کنم  نت 
می شه. ولی خب در هر صورت ماها چه بخواهیم و چه نخواهیم 

محکوم به سکوتیم. 
تقریبا همه ی کسایی که من باهاشون در ارتباط ام مشکالتشون کمتر 
یا بیشتر در همین حدود هست. البته می دونی که یه سری مشکالت 
کلی هستش یه سری مخصوص فرد، مثال خجالتی بودن من مختص 
به منه و شاید تعداد کمتری خجالتی باشند. خجالت را به عنوان 
یک صفت گفتم که می تونه برای هر کسی صفت دیگه ای باشه. 

آیا اونها هم به فکر خودکشی هستند؟
که  نمیاد  ذهنم  تو  بودن.  ترنس  اونا  البته  نفر،   3-2 کم،  خیلی 

همجنسگرا قصد خودکشی داشته. 

دارند  تو  با  مشابه ای  مشکالت  که  افرادی  چرا  تو  نظر  به 
کمتر به فکر خودکشی می افتند؟ چه تفاوتی بین شما و اون 

افراد وجود داره؟
خب راستش سخته نمی دونم چرا، خب شاید برای اونا شرایط راحت تر 
نگفتند.  خودشون  هم  اونا  نپرسیدم  ازشون  هیچ وقت  من  هست. 

و  دارند  رو  تو  شرایط  که  هستند  افرادی  می دونم  من  اما 
به خودکشی حداقل خیلی جدی فکر نمی کنند. فکر می کنی 

دلیل این تفاوت از کجا میاد؟
شاید امید به زندگی دارن شاید هدفی واسه زندگی دارن. ببینید یه 
نمونه اش همین 2-3 روز اخیر پدرم بعد از خدمت اصرار داره برای 
ازدواج کردنم. من هم از مدت ها پیش کال سر ناسازگاری براش 
ولی  گذاشتند  قرار  طرف  خانواده ی  با  هم  بار  چندین  حتی  زدم. 
چون من نرفتم کنسل شده تا اینکه چهارشنبه هفته ی پیش پدرم 
بهم گفت که اگه نیام از من راضی نیست. خب من چیکار می تونم 
هیچ  به  که  گفتم  هم  بهشون  حتی  رفتم.  و  شدم  مجبور  بکنم؟ 
با دختر مردم حرف بزنم ولی علی رغم  وجه ازم نخواهید که برم 
خواسته ام این کارو کردن. می خواستم اونجا به طرف بگم که من 
چیم و چجوریم ولی نتونستم. اینکه نتونستم اونجا حرفی بزنم هم 

یکی از همون دالیل خودکشیم هست. چرا که نه فقط در این مورد 
بلکه هیچوقت نتونستم خواستمو بیان کنم، هیچوقت. 

می تونم این نتیجه گیری رو بکنم چون نمی تونی برای حل 
کنی،  پیدا  حلی  راه  بحران  این  از  خروجت  و  مشکل  این 
برطرف  رو  مشکالت  کلی  طور  به  و  بمیری  می دی  ترجیح 

کنی؟ نظرت در مورد این نتیجه گیری ام چیه؟
می تونه درست باشه درمورد خروج از بحران شاید، ولی می دونم که 

اگه نباشم دیگه مشکلی هم نخواهم داشت. 

اما تو به خاطر رضایت پدرت به خواستگاری رفتی. به نظرت 
پدرت حاضره تو خودت رو بکشی اگر ازدواج نکنی؟ تصور 

حال خانواده ات رو کردی در صورتی که خودکشی کنی؟
می دونم قطعا حال و روز خوبی نخواهند داشت ولی می گن خاک 
نه  این  بعدش...،  اذیت می شن ولی  تا چهلم  نهایت  سرد می کنه. 
اینکه مگه  اینطوریه. ضمن  بلکه در مورد همه  فقط در مورد من 
قرار چقدر عمر کنیم؟ اصال بذا ریشه ای تر بگم بود یا نبود من چه 
فرقی می کنه؟ اگر من به دنیا نمی اومدم با االن چه فرقی داشت؟ 
بارها با خودم فکر کردم که فرض کنیم من همجنس گرا نبودم و 
این مسائل و مشکالت را نداشتم، زندگی فرد سالم و عادی، چه 
فردی  به  کنم  ازدواج  باشم؟  داشته  ازدواج  برای  می تونم  هدفی 
وابسته بشم، فردی رو به خودم وابسته کنم، دیر یا زود یکی از ما 

خواهیم ُمرد اون وقت طرف مقابل اذیت نخواهد شد؟

میکائیل حاال ازت می خوام خودت رو در این موقعیت تصور 
کنی. دوست یا برادرات به تو می گه به دلیل مشکالتی که 
بیان کردی قصد خودکشی داره، تو بهش چی می گی؟ آیا 

پیشنهاد می کنی این کار رو انجام بده؟
اتفاقا دو مورد رو توی چند وقت اخیر داشتم. یکی از اون دوست هام 
که ترنس بودش و پیگیر کاراش هستم تصمیم به خودکشی داشت. 
شدیدا منعش کردم، ازش خیلی ناراحت شدم. به این دلیل که اون 
یک ترنس هستش و یه جورائی خیلی برام مهمه که ترنس ها به 
خواستشون برسن توی راهی که می رن موفق بشن و مخصوصا 
اینکه اون دوستم رو خیلی دوستش داشتم. خیلی ازش ناراحت شدم.

بخاطر  اون  که  بود  دگرجنس گرام  دوستان  از  یکی  دوم  مورد 
مشکالت خانوادگی و کاری و از این قبیل موارد تصمیم به این کار 
گرفته بود. من بابت تصمیمش بهش تبریک گفتم و گفتم خوش 
به حالت که چنین جراتی داری، کاش من جای تو بودم. اون منتظر 
اقدامی  هنوز  کردم.  تشویقش  من  ولی  این  جز  به  بود  هر حرفی 

نکرده ولی اگر باز هم بهم بگه بازم حرف قبلمو می زنم. 

تا حاال به روان پزشک یا راون شناس مراجعه کردی؟
نه ولی دقیقا همین هفته برای اختالل جنسیتیم وقت گرفتم. اگر 
در مورد مشکل دیگه ای منظورت باشه، نه نرفتم. این که تا االن 

هم نرفتم چون فکر می کردم رفتنم تاثیری نمی زاره. 
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به این فکر کردی خانواده تو رو به عنوان چیزی که هستی 
بپذیرند؟ در این صورت مشکل ازدواج حل میشه و یا اگر 
از یک نفر خوشت بیاد تا بتونی با هم تشکیل زندگی بدید، 

در این صورت به نظرت باز هم به خودکشی فکر می کنی؟
دقیقا یکی از مسائلی که نمی رفتم دکتر یا روانشناس همین بود. 
دکتر 3 جواب به من می ده. اول من سالمم و مشکلی ندارم. دوم 
من همجنس گرا هستم. سوم من ترنس هستم. اگه حالت اول باشه 
خب خیلی مسخره و مزخرفه چون من می دونم که یه فرد معمولی 
دارم. در حالت دوم که کال هیچی، دین و  بقیه فرق  با  و  نیستم 
شرع و عرف و... کال همه و همه مخالف اند. در حالت سوم که اگه 
من ترنس باشم هم فرق چندانی با حالت دوم نداره تنها تفاوتش در 

مذهب هست که طبق فتواها برای تغییر مشکلی نیست.
هستش.  مخالفت ها  همه ی  و  مردم  حرف  خانواده،  هم  باز  ولی 
همون طوری که برای همه ی دوستام هست. می بینی در هر صورت 
من هیچ راهی برای زندگِی متعادل ندارم. بله می تونم با شخصی 
ازدواج کنم صاحب زندگی بشم، بچه دار بشم ولی در اون صورت 
و  دارم  که  یه خصوصیت  البته  نمی برم.  لذت  زندگی  از  هیچ وقت 
نمی دونم که خوبه یا بد اینه که خیلی راحت می تونم به کسی که 

بهم محبت می کنه و عشق می ورزه وابسته بشم و محبت کنم. 

شرایطی  کن  تصور  بپرسم.  دیگه ای  طور  رو  سوالم  بزار 
فکر  به  هم  باز  آیا  ببری،  لذت  زندگی  از  که  بشه  فراهم 

خودکشی می افتی؟
قطعا اگه همه چیز فراهم بشه برای چی بخام خودکشی کنم؟ ولی 
فکر می کنی می شه فکر کن شرایط محیطی و بیرونی رو درست 
اون 27 سال زندگی  با  کردیم شرایط روحیم رو چی؟ چیزی که 
کردم و ممکنه اکتسابی و یا ذاتی بدست آوردم، میشه اون رو تغییر 

داد و من بتونم از زندگی لذت ببرم؟

واگذار  اقلیت  مجله  مخاطب های  به  رو  پرسش ات  پاسخ 
می کنم. در پایان اگر حرفی داری می شنویم؟

ولی  می گیرن  نتیجه ای  چه  مصاحبه  این  از  مخاطب ها  نمی دونم 
امیدوارم که براشون مفید باشه و بتونن تصمیم گیرِی خوبی داشته 
یا  کردن  خودکشی  درمورد  چه  هست  که  چی  هر  حاال  باشند. 

نکردن و چه در مورد هویت جنسی. 
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فرهاد احساس می کرد درونش طوفانی برپاست از هجوم احساسات. 
خوب  لحظات  خاطرات  و  بود  داشتن هایش  دوست  طرف  یک  از 
زندگی، از طرف دیگر ترس و اضطراب از دست دادن خوبی ها و 
دوست داشته شدن هایش و مشکالتی که غیر قابل حل می نمودند. 
در قفسه سینه درد زیادی را احساس می کرد و در پاهایش توانی 
باقی نمانده بود. چهارچوب بدنش حصاره پوسیده ای شده بود که در 
مقابل آن همه تهاجم قدرت مقاومت را از دست داده بود. از درونش 
چیزی محکم به پوست بدنش می کوبید و چنگ می انداخت. دلش 
بیرون  احساسات  آن  تمام  تا  می خواست سینه اش شکافته می شد 
بریزند. دنبال راه نجاتی بود از آن همه درد و عذاب. امیدی نداشت 
بود. سرش سنگین  نمانده  باقی  برایش  برای تالش  توانی هم  و 

بود و گیج می رفت، گذشت زمان به شدت کند شد بود. از خودش 
احساس تنفر داشت. تنها چیزی که می توانست نجاتش بدهد مرگ 
بود، بارها آرزوی مرگ کرده بود، اما مانند دیگر آرزوهایش ناکام 
مانده بود، پس خودش باید کاری می کرد. باید تصمیم می گرفت، 

روشی را انتخاب می کرد و عمل می کرد. 
شاید بتوان به شش دلیل برای اقدام به خودکشی اشاره کرد:

اولین دالیل اصلی خودکشی افسردگی شدید و احساس ناامدیدی 
فرد از بهبود اوضاع می باشد که نهایتا باعث عذاب کشیدن فرد از 
زندگی شده و به تنفر فرد از خودش دامن می زند. زمانی که تحمل 
این عذاب مداوم برای فرد غیر قابل تحمل می شود و فرد امیدش به 
تغییر با بهبود شرایط را از دست می دهد، اقدام به خودکشی برایش 

می خواهم زنده نمانم
هوداد )روان شناس بالینی(
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به عنوان تنها راه نجات از آن شرایط متصور می شود. در صورتی 
که افسردگی از طریق دارودرمانی و مشاوره قابل درمان می باشد و 

در صورت درمان افسردگی تمایل به خودکشی نیز از بین می رود.
که  زمانی  می باشد.  روان پریشی  به  ابتال  خودکشی  دلیل  دومین 
که  فرمان صداهایی  تحت  و  می شود  قطع  واقعیت  با  فرد  ارتباط 
از درونش می شنود دستور از بین بردن خودش و یا حتی دیگران 
است حتی  ممکن  اسکیزوفرنی  به  مبتال  افراد  می کند.  دریافت  را 
را می دهد  به خودکشی  اقدام  دستور  آنها  به  که  درباره صداهایی 
صحبت کنند و سوال بپرسند. اسکیزوفرنی نیز از طریق دارو درمانی 
کامل  بطور  فرد هیچ گاه  است  است، هر چند ممکن  کنترل  قابل 

بهبودی خود را بدست نیاورد.
سومین دلیل خودکشی به کسانی مربوط می شود که ممکن است 
تحت تاثیر مصرف الکل و یا مواد مخدر، از روی انگیزه های آنی 
و بدون فکر قبلی عمل می کنند. هنگامی که حال این افراد خوب 
می شود و تاثیر الکل و یا مواد مخدر از بین رفته باشد، از رفتار خود 
ندارند. گرچه  به خودکشی  تمایلی  ابراز پشیمانی می کنند و دیگر 
این ابراز پشیمانی واقعی است، اما معلوم نیست که یک بار دیگر 
تحت تاثیر الکل دوباره اقدام به خودکشی نکند. یکی از مهمترین 
مسائلی که درباره این افراد باید به آن توجه کرد دالیلی هستند که 

وی را به سوی مصرف الکل یا مواد مخدر سوق می دهند.
چهارمین دلیل برای خودکشی می تواند صرفا یک نوع درخواست 
کمک از اطرافیان باشد، زمانی که فرد هیچ راه دیگری برای کمک 
خواستن ندارد. معموال این افراد انتظار ندارند که در اثر خودکشی 
که  کنند  انتخاب  را  روش هایی  اشتباه  به  است  ممکن  اما  بمیرند 
هدف  با  است  ممکن  که  افرادی  جمله  از  بشود.  مرگشان  باعث 
در  که  هستند  کسانی  کنند،  خودکشی  به  اقدام  کمک  درخواست 
یک رابطه عشقی شکست خورده اند و با هدف بازگرداندن معشوق 

این کار را انجام می دهند.
به  می باشد.  فلسفی  انگیزه  یک  خودکشی،  برای  دلیل  پنجمین 
عنوان مثال زمانی که فرد از یک بیماری درمان ناپذیر رنج می برد 
و با توجه به اینکه نهایتا مرگ اجتناب ناپذیر است، تصمیم می گیرد 
که از طریق خودکشی مدت زمان عذاب کشیدن خودش را کوتاه 

کند. این افراد نه افسرده هستند و نه روان پریش. 
در ابتدای این مطلب به داستان فرهاد و تصمیمش برای خودکشی 

به  که  همجنس گراست  ساله   27 پسر  یک  فرهاد  شد.  اشاره 
مدرسه  در  دبستان  ابتدای  از  است.  شده  دچار  شدیدی  افسردگی 
احساس ناراحتی می کرده و نهایتا طی دوران راهنمایی مورد انواع 
آزار و اذیت ها قرار گرفته است. همکالسی هایش رفتار دخترانه اش 
را مسخره می کردند و برخی هم او را مورد آزار و اذیت جنسی قرار 
و  بود  شده  دستگیر  ارشاد  گشت  توسط  هم  بار  چندین  می دادند. 
از یک طرف دلش می خواست  بود.  بخاطر ظاهرش مواخذه شده 
که از طرف خانواده اش دوست داشته شود و از طرف دیگر نگران 
این بود که اگر خانواده اش به همجنس گرایی او پی ببرند ممکن 
است چه عکس العملی نشان بدهند. عالوه بر همه اینها موفق نشده 
بود یک دوست پسر داشته باشد و تمام آشنایی هایش یا فقط به 
یک رابطه جنسی ختم می شدند و یا حتی در صورت بروز عواطف 
بین آنها، پس از گذشت یک مدت کوتاهی و پس از ناراحتی های 

زیادی خاتمه می یافتند. 
نسبت اقدام به خودکشی بین جوانان همجنس گرا بیشتر از جمعیت 
با مشکالت معمولی  بر رویارویی  این جوانان عالوه  عادی است. 
که دیگران با آنها مواجه هستند، باید با آزارهای هم سن و ساالن 
جنسی شان  گرایش  برمال شدن  از  ترس  با  کنند،  مقابله  نیز  خود 
کنار بیایند، حتی ممکن است دچار هموفوبیای درونی باشند و از 
خودشان به عنوان یک فرد همجنس گرا تنفر پنهان داشته باشند 
و همچنین به دلیل عدم وجود آموزش و فضایی مناسب برای به 
برقراری  به  قادر  عاطفی  نظر  از  درست،  آشنایی های  آمدن  وجود 

روابط موفق نباشند.
زمانی که این ترس و اضطراب ها باعث بروز افسردگی و عمیق تر 
شدن آن و نهایتا از بین رفتن امیدها و آروزهای فرد می شود و قادر 
به دریافت کمک از سوی متخصصان نیست، ممکن است تصور 
کند که تنها راه پیش رویش خودکشی است. در صورتی که اگر 
در جامعه فضای مساعدی برای رشد و تکامل این جوانان فراهم 
قرار  اذیت  و  آزار  مورد  و  بودند  پذیرفته شده  از سوی جامعه  بود، 
نمی گرفتند، می توانستند از زندگی خود لذت برده و هرگز به فکر 

خاتمه آن نباشند.
و  افسردگیشان  وضعیت  بهبود  افراد،  از  گروه  این  برای  بنابراین 
فراهم آمدن شرایط مساعد زندگی، مساوی خواهد بود با افزایش 

امیدشان به زندگی و کمرنگ شدن احتمال اقدام به خودکشی.
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می خواهم خودکشی نکرده، خودم را بکشم
فرهود سلطانی

به نظرم اونایی که خودکشی می کنن آدمای ضعیفی 
نیستن،  

فقط از بین دو تا جهنم، جهنم اون طرفی رو انتخاب کردن.       
آل پاچینو  

اینک که شروع به نوشتن می کنم هدفم نه تحلیل علمی بر پدیده 
خودکشی است و نه صحه گذاشتن بر خوبی یا بدی آن. گفتم خوبی 
یا بدی در حالی که معتقدم این دو )خوبی و بدی( یک پدیده نسبی 
افراد و زمان سنجیده می شود! هیچ گاه  هستند و بسته به محیط، 
در  بن بست  کوچکترین  به  وقتی  قبل  سال  چندین  نمی رود،  یادم 
و  اولین  می شدم،  افسردگی  کمترین  دچار  یا  می رسیدم  زندگی 
کارآمدترین راه حلی که به ذهنم می رسید اقدام به خودکشی بود، 
و  می کردم  تصور  آن  انجام  حال  در  را  خودم  همیشه  که  اتفاقی 
نه  امتحان آن نشدم، چرا که  به  نیز هیچ گاه حاضر  در عین حال 

جرأتش را داشتم و نه هدف آن را!
بعضًا به این می اندیشیدم که شاید با مرگ من افراد مورد نظر من 
برایم دلسوزی، گریه و زاری کنند و سر قبرم درک کنند آنچه را که 
بوده ام، آنچه را که کرده ام و به عبارتی آنچه را که از دست داده اند. 
شاید این تفکر من از فرهنگ جامعه و عادت به گرامی داشت مردگان 
نشأت می گرفت! و شاید هم اطراف من پر شده بود از کسانی که 
فکر می کردم آرزوی زنده بودنم را ندارند و این تفکر من ناشی از 
نوعی گوشه گیری بود. در دیگر موارد انگیزه ی تحریک کننده من 
تفکر قرار گرفتن در بن بست و حادترین بحران زندگی بود که دیگر 
خبری از بدتر در آن نیست و بدون شک می توانم بگویم این تفکر 
ناشی از عدم داشتن هدفی محرک در زندگی بود که گاهی شکست 
عشقی، کاری و درسی و به طور کل ضربات روحی و مشکالت 

موجود می توانست دلیل آن باشد.
به هر حال هر چه بود و هر فکری که می کردم هیچ کدام از آنها 
باعث نشدند تا من نسبت به خودکشی اقدام کنم. نمی دانم شاید 
جسارت و بزرگی الزم برای خودکشی را نداشتم و شاید هم هدف 
خاصی برای آن؛ اما مسأله ای که ذهنم را مدتی مشغول کرده بود 

این بود: 
آیا می شود در زندگی رضایت شغلی، آرامش معنوی، پول، عشق 

و... داشت و باز هم تفکر خودکشی در ذهن پرورش پیدا کند؟
در برهه ای از زندگی ام به این فکر می کردم چرا باید صادق هدایت 
دست به خودکشی بزند؟ چرا باید بعضی از افراد بزرگ رگ هایشان 
را بشکافند، دیگر متفکران چرا باید تصمیم بگیرند به زندگی خود 

پایان دهند؟ سواالتی که بعضًا اینگونه پاسخ داده می شد:
• آن ها از شدت افسردگی دست به این کار می زدند.	
• آن ها در زندگی خود فقدان خدا داشته اند و نهایتاً به پوچی می رسیدند.	

به  خودش  از  انسان  شناخت  نهایت  که  است  این  نه  مگر  اما 
افسردگی خواهد انجامید؟ شاید اینها تنها نظر من باشد اما انسانی 
که به خوبی خود را می شناسد در نهایت درمی یابد در این زندگی 
در  اوست  تنها  ندارد.  یاوری  و  یار  هیچ گونه  اوست  اختیار  در  که 
میان انسان هایی که هر لحظه تنهایی او را بیشتر می کنند و در آخر 
جدایی از آنان را برمی گزیند و شاید هم در میانشان باشد اما با آنها 

خو نمی گیرد و مسلمًا افسرده خطاب می شود.
پوچی  نوعی  به  زندگی  از  شناخت  نهایت  من،  نظر  از  طرفی  از 
نه  و  تصور  این  نه  اما  است؛  نیستی  آن  ته  که  جهانی  می رسد، 
افسرده بودن هیچ کدام نه تنها رکود آور نیست بلکه بعضًا محرک 
نیز هست. با تصور پوچی زندگی کردن زیباترین زندگی را به من 
ارزانی داشته است و به نظرم دیگرانی که موافق نیستند تنها باید 
تجربه کنند. اگر قرار بود هر موجود پوچ گرا و افسرده ای خودکشی 
کند دیگر نباید در جهان موجودی افسرده و یا به پوچی رسیده ای 
برای  قانع کننده ای  جواب  بود  که  چه  هر  جواب ها  باشیم.  داشته 

سوال من نبوده و نیست.
به  دست  اجتماعی  خوب  موقعیت های  با  که  کسانی  من  بنظر 
آری  کرده اند.  انتخاب  را  خود  مرگ  واقع  در  می زنند  خودکشی 
انتخاب مرگ، انسانی که برای شروع زندگی انتخابی نداشته، مرگ 
انتخاب  من  نظر  از  ُپرمعنی ست  چه  و  می کند  انتخاب  را  خویش 
مرگ با شیوه ای که تو را ارضا کند، یکی با محبوس کردن خویش 
دیگری  و  صورت تراشی  تیغ  با  رگ  شکافتن  یکی  گاز،  اتاق  در 
اوردوز مواد یا مشروب، شاید هم سقوط از ارتفاع و این گونه هر یک 
انتخاب می کنند مرگ خویش را، مرگی که عوام را به لعن گفتن و 
اندیشمند را به تفکر وامی دارد. پایانی زیبا بر یک شروع ناخواسته.

در انتها الزم است این را نیز ذکر کنم که از نظر من مرگ آدمی 
باید در اوج اتفاق افتد نه در قعر و از روی ناچاری. این ها نظر من 
است، خوب یا بد آن را به کسی تحمیل نخواهم کرد، از امروز باید 
تالش کرد، زندگی را باید تغییر داد، در زندگی تفکر باید و سرانجام 
در اوج خویشتن اگر مرگ انتخاب بود می شود بخشی از زندگی تو 

و بی شک انتخابی ست فاقد هرگونه اجباری. 
بدانجا  زمانی که  بدان  را  این  ولی  برود  درازا  به  قلم  نمی خواهم 
رسیدی به سراغم بیا، الزم است تا بر سر چگونگی مرگ به تبادل 

نظر بپردازیم!
خودکشی زیباست اگر انتخابی آزادانه باشد، زندگی ما همیشه اجبار است.
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انکار کرده ام، در  ثانیه ای که خودم رو  هر 
واقع خودکشی کرده ام

محمد
سه تایی نشسته بودیم و فیلم The house boy رو نگاه می کردیم. 
به  کنه.  خودکشی  میخواست  پسره  کریسمس  که شب  سکانسی 
به هیچ وجه  اینجا  داشتیم.  بود همه مون غم  رسیده  اینجاش که 
صحبتی از ضعیف یا قوی بودن فیلم نیست. صرف هم ذات پنداری 
باعث می شد تو اون لحظه دلمون از فضایی که پسر رو به سمت 
تموم کردن زندگیش می کشوند، برنجه. دوستم که بیست و شش، 
هفت سالی داشت به ما گفت که یه بار یه عالمه قرص خورده و 
می خواست خودش رو بکشه. البته زمانی که کم سن و سال تر بود و 
هنوز با خودش مشکل داشت. االن خانواده ش از گرایشش اطالع 
دارن و مشکلی از این بابت نداره. میگفت که حال و اوضاِع بدی 

هست. هیچ وقت این کار رو نکنین. راست می گفت. شایدم نه!
خودکشی از وقتی شروع نمی شه که شیر گاز رو باز می کنی تا کل 
اتاقت رو پر کنه. یا قرصی روی زبونت بذاری یا از وقتی  فضای 
که تیزی چاقوی تو دستت، گرمی رگ هات رو نشونه می ره. تو از 
خیلی وقت ها پیش تر خودکشی کردی که حاال به اینجا رسیدی. 
بارها و بارها روح و روانت زخم خورده. سنگینی بار انکار، نقاب ها 
جامعه  تهدید  و  طعنه ها  کردی،  بازی  عمر  یک  که  نقش هایی  و 
بارها  جنسی،  تعرض  حتی  و  جنسی  و  کالمی  خشونت  قانون،  و 
احساِس تو رو پای چوبه ی دار برده. تو انکار شدی و این انکار از 
پیشین  تا خانواده، جامعه و رئیس جمهور  و  خودت شروع می شه 
کشورت ادامه پیدا می کنه. باید اعتراف کنم، هر ثانیه ای که خودم 

رو انکار کرده ام در واقع خودکشی کرده ام.
فرد دگرباش جنسی ای که تصمیم می گیره خودش رو بکشه، پیشتر 

دچار خودکشی احساسی شده یا اصلن به قتل رسیده! احساس و 
می کشه.  نفس  که  مرده ای  به  شده  تبدیل  کشتن.  رو  عواطفش 
گرفتار  حتی  شرایطی  در  و  منزوی  و  گوشه گیر  ناامید.  و  افسرده 

اعتیاد به مواد مخدر و قرص های روان گردان.
  »Prayers for bobby« فکر می کنم همه مون با داستان بابی توی فیلم
هم ذات پنداری  بابی  با  لحظه ها  تمام  در  خودم  من  باشیم.  آشنا 
تو هر جمعی  ترس هاش.  و  و غم ها  با همه ی عشق ها  می کردم. 
که این فیلم رو گذاشتم یا که به دوست کوییری دادم ببینه، نشده 
اشک بچه های کوییر درنیاد. انگار داستان، داستان خوِد ماهاست. 
با  متفاوت  جنسی  گرایش  زندگیمون،  وحشت  اولین  که  ماهایی 
اطرافیانمون بود، وحشت بعدی ترس آشکار شدنش واسه خانواده 
ترس  شدن.  منزوی  و  تنهایی  ترس  همکالسی ها،  و  دوستان  و 
نداشتن هایی که قانون گذاران کشور و جامعه ی هموفوب مسببش 

بوده و هستن.
از خوِد  انکار کرده باشی و تمام مدت فقط  وقتی مدام خودت رو 
خودت  طبیعی  گرایش  واسه  مدام  وقتی  باشی؛  شده  دور  واقعیت 
احساس  و  بدونی  مقصر  رو  نداشتی، خودت  درش  نقشی هم  که 
شرمندگی کنی، احساس اینکه مایع سرافکندگی خانوادتی، در واقع 
داری آروم آروم خودت رو به کشتن می دی. ذره ذره با یه سوهان 
توی دستت، روحت رو می سایی. اونجاست که دیگه مرز خیال و 
واقعیت گم می شه و مرز زندگی کردن و مردن بی مفهوم. پس در 

بهترین حالتش دست به قمار زندگی می زنی!
احساس از خودبیزاری تمام وجودم رو گرفته. نوزده؛ بیست سالمه 
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می گه همش  اعصابته.  از  می گه  مامان  خوابم.  اختالل  دچار  ولی 
گفته  تغذیه ام  دکتر  آب می ری.  روز  داری هر  و  اتاقت  تو  افتادی 
بهم بگو از چی ناراحتی؟ از چی می ترسی؟ گفتم هیچی و سریع از 
مطب زدم بیرون. از ترس اینکه نکنه رازم رو بفهمه. من حوصله 
جمع های شلوغ رو ندارم. من بعضی وقتا حتی بی هیچ دلیلی ماه ها 
افسرده می شم. من احساس می کنم کسی دوستم نداره. از ظاهرم 
از  به خودش رو درک نمی کنه.  استریتم احساسم  متنفرم. دوست 
جمع گی ها می ترسم. از گی ها می ترسم. من گی نیستم؛ یعنی ای 

کاش گی نبودم!
تمام این احساس های منفی باعث می شد که من دچار بی انگیزگی 
و بی هدفی در زندگیم بشم. زندگی مدام بی معنا تر می شد و من هم 
بیشتر به بازی می گرفتمش! یادمه یه روز از روزای افسردگیم وقتی 
واسه  که  لختی  بودیم، سیم  نشسته  معارف  دوستم سر کالس  با 
به دوستم می گم  رو می گیره.  بود چشمم  کناریم  دیوار  برق  پریز 
که کدومشون فازه و اونم به شوخی می گه می تونی امتحانش کنی. 
منم به صورت احمقانه ای انگشت هامو بینشون تکون می دم و یکی 
رو محکم می گیرم. در واقع فکر می کردم اگه با این کار برق بگیرم، 
چیز خاصی رو از دست ندادم. هیچ چیزی عوض نمی شه بعده اینکه 
نیشخندی  با  به من خیره شد.  با تعجب  بمیرم! دوستم  بی افتم و 
بعد  یه لحظه  فازه! سیم رو ول می کنم و  اون یکی  می گم، پس 
جرقه و صدای اتصالشون فضای کوچیک اتاق رو پر می کنه. استاد 
مات و مبهوت بهم نگاه می کنه و دانشجوهای دیگه خیره شدن به 
ما دو تا. به دوستم نگاهی می کنم و می فهمم دقیقن داره به چی 
بازیه دیگه ای که االن دلیلشون  فکر می کنه! یا هزار و یک خل 

و  روزاها  من  می دونم.  خودم  دونستن  بی ارزش  و  بی اهمیت  رو 
بی اهمیت  سالمتیم  و  خودم  به  نسبت  واقعن  که  بوده  ماه هایی 
بودم. خیلی به خودکشی فکر می کردم و خیلی خودم رو آزار دادم. 
رو  محض  حماقت  می کنم  نگاه  گذشته م  رفتارهای  به  که  االن 
توشون می بینم. من فقط داشتم از خودم متنفر می شدم. خودم رو 
بی اهمیت فرض می کردم و زندگیم رو بی فایده. ولی واقعن حقیقت 

این نبود. فقط باید دیدم رو عوض می کردم. همین.
کافی بود چشم هامو یه لحظه ببندم و بعد به این فکر کنم که همین 
حوالی آدم هایی هستن که من رو همین جور که هستم دوست دارن؛ 
که همین حوالی آدمایی هستن که هم احساس منن؛ که همه ی 
کوییرها اونجوری که تو ذهنمون کردن دنیاهاشون فرسنگ ها با 
من فاصله نداره و هر جایی و در هر جمعی افکار و عقاید مختلف 
تا نوک دماغم رو می دیدم. وقتش بود  نباید فقط  وجود داره. من 
که خودم باشم؛ که نترسم از خودم و زندگی رو زیاد سخت نگیرم.

و  شدم  خیره  خودم  به  آینه  توی  که  بود  وقتی  برون آیی ام  اولین 
پذیرفتم که همجنس گرا هستم و آروم آروم خیره به خودم، ُتن صدام 
همجنس گرام...  یه  من  همجنس گرام...  یه  »من...  بردم.  باال  رو 
من...« بعد شروع به نوشتن کردم. اول فقط برای خودم می نوشتم 
ولی بعدتر شروع به وبالگ نویسی کردم که برای من فضای خیلی 
خوبی بوده و هست. دومین برون آیی که حالم رو کلی خوب کرد 
برای دوست استریتم بود و واقعن کیفیت رابطه مون رو بهتر کرد. 
تعدادیشون  با  دوستی  واقع  به  که  کوییری  بچه های  کردن  پیدا 
یکی از شانس های زندگیم بود و البته بعضی هاشون هم بزرگترین 
اشتباه! ولی مهم این بودش که من دیگه اون پسر بی انگیزه نبودم 
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که از خودش خسته هست. شروع کردم به تعمیر کردن خودم و 

هنوزم که هنوزه مشغوله کارم!
اولین  تلخ  تجربه ی  درباره  داریم  هست.  ساله ش  دو  و  بیست 
آشنایی هامون حرف می زنیم. از هجده نوزده سالگیش می گه. وقتی 
با یکی صدها کیلومتر دورتر از خودش آشنا می شه و بعد چند ماه 
می بینتش. از تحقیر شدن و پس زدن شدن هاش می گه. از اینکه 
افسردگی می گیره و همه ش گریه می کنه. هنوزم می تونم بعِد این 
اون  سال ها بغض رو توی صداش حس کنم. ازش می پرسم که 
موقع فکر خودکشی رو هم می کردی؟ میگه نه بصورت جدی. ولی 
به هر حال توی اون دوره ی تنهایی همه ی این فکرها از ذهن آدم 
رد می شه. می گه که با آدمای جدید آشنا می شه و منم به خوبی 
می دونم که این موضوع چقدر می تونه روحیه آدم رو عوض کنه. 
اینکه  ناشناخته ها نترسی.  از  پیله ی تنهایی ات رو بشکنی و  اینکه 
بفهمی اون بیرون خیلی ها هستن که حس ات رو می فهمن. خیلی ها 
هستن که همین مسیر سخِت تو رو طی کردن و حاال محکم سر 
و  کنی  تکیه  خودت  به  بشی،  بلند  خودت  باید  ایستادن.  جاشون 

سیاهی ذهنت رو پس بزنی. همه چیز آروم آروم روبه راه می شه.
تو وب گردی هام داشتم می دیدم که اغلب در رسانه های محافظه کار 
می گن که یکی از دالیل غیر طبیعی بودن گرایش همجنس خواهانه، 
میزان باالی خودکشی و مصرف مواد مخدر توسط همجنس گرایان 
هست. اینجا واقعن انگار جای علت و معلول عوض شده. به عنوان 
زن  زنان،  در  خودسوزی  افزایش  علت  بگم  می تونم  من  مثال 
ما  هست.  احمقانه  فکری  طرز  همچین  واقعن  هست!  بودنشان 
دیگران  از  بیشتر  جامعه ای  هر  در  آسیب پذیر  گروه های  می دونیم 
دچار افسردگی می شن. به عنوان مثال زنی که در افغانستان با هزار 
و یک جور محدودیت اجتماعی و مشکالت اقتصادی و فرهنگی و 
خشونت خانگی دست و پنجه نرم می کنه بیشتر از زنی که مثلن 
خودکشی  به  متمایل  و  افسردگی  دچار  می کنه  زندگی  سوئد  در 

می شه. ال جی بی تی ها هم از این مسئله مستثنی نیستن. در جوامعی 
که بیشتر کوییرها رو محدود و منزوی می کنن، بیشتر اونها رو به 
حاشیه می رونن و حقوق اجتماعی و قانونی اون ها رو نقض می کنن 
این  افزایش پیدا می کنه. متاسفانه  میزان تمایل به خودکشی هم 
موضوعی هست که بیشتر دگرجنس گراهای هموفوب بهش استناد 
می کنن و نشون می ده جایی که تعصب وارد بشه، می تونه آدم رو 

از درک ساده ترین مسئله و روابط علت و معلولی عاجز کنه.
چند ماه پیش هم خبری اومد که ونت ورث میلر بازیگر نقش اول 
که  باری  اولین  گفته  و  کرده  کامینگ اوت  زندان  از  فرار  سریال 
یه بطری قرص رو خورده.  بوده و  پونزده سالش  خودکشی کرده 
اینکه باید تمام رفتارهاش رو بر اساس نُرم جامعه تنظیم می کرد 
و از طرز صحبت کردن تا حرکت دادن مچ دستش مثل دیگران 
می شد. بعد می گه که چند وقت بعد از این ماجرا وقتی سوار اتوبوس 
می شه که بره مدرسه طوری تظاهر می کرده که انگار اتفاق خاصی 
نیافتاده. همون کاری که خیلی از ماها می کنیم. تظاهر می کنیم که 
چیزی نشده. تظاهر می کنیم که مشکلی نداریم. تظاهر می کنیم که 
همه چی آرومه! با این همه خوشحالم که خودکشی میلر ناموفق بود 
و باعث شد من بازی های خوبی رو ازش ببینیم. مطمئنا اون موقع 
فکر نمی کرد که می تونه انقدر اثرگذار و با اهمیت باشه. فکری که 
خیلی از دگرباش ها نمی کنن اینکه می تونن با حضورشون تاثیرات 
خوب، هر چند کوچیک بر روی دوستان و جامعه شون بذارن. اینکه 
می تونن زندگی بهتری رو واسه خودشون درست کنن و من فکر 
خیلی  ندادم.  انجامشون  که  هست  کارها  خیلی  هنوز  که  می کنم 
کتاب و فیلم هست که ندیدم. آدمای زیادی که باهاشون آشنا نشدم 
با بودن من خوشحال می شن!  که هنوز خیلی ها هستن که شاید 
من هنوز تصمیمی واسه مردن ندارم. می خوام زنده، زندگی کنم!
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صحبت   LGBT اقلیت  بین  خودکشی  درمورد  شماره  این  تو  قراره 
کنیم، اما چیزی به این کلیت نمی شه درمورد این اقلیت پیدا کرد.

چند سال پیش بود که فیلمی دیدم با عنوان »euthanasia« و این 
فیلم بود که منو با این موضوع آشنا کرد؛ اتانازی در واقع خواسته ی 
خوِد فرد برای کشته شدن توسط پزشک معالجشه، خواسته ای که تو 
خیلی از کشورها و فرهنگ های غالب با مخالفت همراه می شه، ولی 
چند سالیه که تو کشور سوییس رسمی شده، در واقع اتانازی همون 
قابلیتش رو داره و  خودکشیه ولی به دست یکی دیگه، کسی که 
حتی مدرکش رو گرفته و می تونه فرد رو بی هیچ راه بازگشتی به 
قتل برسونه، کسی که بتونه به راحتی فرد رو با اون نقطه ی سفید و 
نورانِی تِه یه تونٍل تاریک روبه رو کنه و البته فشارش بده که خیلی 

زودتر بفهمه که اون نقطه واقعا چی هست!
ولی می دونید، من فکر می کنم که از خیلی قبل تر از اون، با مطرح 
بزرگ تر،  و  کلی  بین جامعه ی  در  اقلیت های جنسی  مبحث  شدن 
زعم  به  یا  خودخواسته،  خودکشٍی  پیرامون،  جهاِن  حتی  یا  کشور 
افتاده  جا  کوچیک  جامعه ی  این  بین  متناقض  خودکشٍی  من، 
امروزه  اما  شاید؛  داشت،  تعداد کم تری  زمان  اون  در  بوده. هرچند 
کشورهای اروپایی و فرهنگ های غربی و اصطالحا سکوالر با به 
رسمیت شناختن ازدواج این اقلیت ها باعث گسترش و نگاهی دوباره 
به اتانازی اقلیت جنسی شده اند. البته منظور من مخالفت با ازدواج 
اقلیت جنسی نیست، در این مورد قبال و تو  افراد  یا رابطه ی بین 
خودمون  ما  که  اینه  من  حرف  بگذریم،  شده،  بحث  مجله  همین 
کامال خودخواسته، هرچند ناآگاهانه به خودکشی ای دست می زنیم 
که برخالف ذات انسانی به نظر میاد! افراط تو سکس، افراط تو بروز 
احساسات و خشک کردن احساسات همه شون منجر به موضوعی 
شده به نام افسردگی که شاهدش بوده ایم و این افسردگی باعث 
خیلی از خودکشی های بین افراد این اقلیت شده. داشتن ارتباط به 
هر نحوی که باشه نه به ذات خودش خوبه و نه بد، هرکسی می تونه 
این موضوع  وارد  بهتره  راجع بهش فکر کنه،  هرجور که می خواد 
نشم! ولی به هر حال نوع ارتباط ما با بقیه روی اونها تاثیر می زاره، 

ممکنه خوشحالشون کنه یا ناراحت، بخندوندشون یا به گریه بندازه؛ 
برای من و تو شاید مهم نباشه که داریم چه می کنیم و چه تغییری 
تو فرد مقابلمون می دیم، ولی به هر حال اون تاثیر می پذیره، حتی 
اگه برای خودش هم مهم نباشه که البته به نظر می آد برای خیلی ها 

مهم نیست! اما تاثیرگذاره، رو من، رو تو.
نه  و  باشن  افراطی کرده  نه  تو(  )من،  افراد  این  هرچند شاید خود 
این  از  نمی شه  که  هست  شایع  موضوع  این  اونقدر  اما  تفریطی، 
مبحث جدا موند. به نظرم ماها دچار اتانازی یا خودکشی ای متناقض 
شده یم که سخت ما رو نامربوط جلوه می ده. بگذریم از نگاهی که 
جامعه ی غیر LGBT به ما می کنه، مخصوصا تو فرهنگی مذهبی و 
خدادوست، به زعم خودشون ما رو دشمن خدا می دونن و بگذریم 
از استفاده ی تبلیغاتی ای که از ماها می شه برای ُپز روشنفکری شون 
yes, GAY is commercial, spe-  )هیچ وقت این جمله رو یادم نمی ره:
cially NOW(، اما در هر صورت ماها هم به یه وسواس دچار شدیم، به 

وسواسی که در آخر به نظر من به همون اتانازیه منجر می شه. فکر 
کنید یه پارچه ی تمیز رو هر روز و بی هیچ دلیلی بردارید بشورید، 
هر روز، خب یه ماه نشده اون پارچه پوسیده و دیگه نمی شه ازش 
استفاده کرد، شاید حتی دیگه به درد دستمال گردگیری هم نخوره، 
حاال هی ماها تو ارتباطاتمون افراط کنیم، چیز جدیدی توی سکس 
هست؟ توی بدن های شبیه به هم چطور؟ آره، هرکسی با بقیه فرق 
داره، ولی فکر می کنم این تفاوت اصال توی مغز و نوع تفکر باشه تا 

توی شکل ظاهری اندام!
نه من مخالف سکس نیستم، نه من مخالف آزادی تو سکس هم 
نیستم، فقط به این معتقدم که هر ارتباطی بخشی از آدم رو جدا می کنه 
و با خودش می بَره و باید از اون زمانی ترسید که دیگه هیچ بخشی 
از وجودمون باقی نمونده باشه و افسردگی ای که بعد از این برخورد 
با حقیقت بهمون دست می ده. شاید نشه دیگه این پازل رو جور کرد 
و اون وقت ناخواسته ما به اتانازی دست می زنیم ولی به هر حال 
خودکشی کرده ایم و شما کسی رو می شناسید که بعد از مرگش دوباره 
به این زندگی برگشته باشه؟ من که همچین فردی رو نمی شناسم.

اتانازی
پرسئوس
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نوشتهای  شده  خواسته  من  از  سردبیری  گروه  و  مجله  طرف  از 
در مورد خودکشی تهیه کنم. حقیقتا تا حاال به طور رسمی سعی 
نکردم بنویسم و به نظرم کار سختیه پس مجبورم کتابی ننویسم و 
راحت بنویسم، انگار که دارم با کسی صحبت میکنم. سعیام بر اینه 
که بتونم از خودم سوال کنم و جواب بدم و حالت پرسش و پاسخ 
به متن بدم و خیلی طوالنی نباشه. متشکرم که وقت میگذارید و 

میخونید.

دالیل خودکشی چیه؟
اول باید بگم از نظر من، ما دو جور خودکشی داریم: 1( خودکشی 
میتونه  چیزا  خیلی  دالیلش  اما  راستکی؛  خودکشی   )2 الکی. 
چیزی  توجه.  جلب  حالت،  مسخرهترین  و  احمقانهترین  در  باشه. 
زیاده  هم  کار  این  دالیل  ما.  بین  مخصوصا  شده  باب  خیلی  که 
همجنسگرا،  یک  عنوان  به  نمیکنن  قبول  رو  فرد  خونواده  مثال: 
ماشین  برات  رسیده،  به مشکل  دوستپسرش/دوستدخترش  با  فرد 
نشدی،  قبول  دانشگاه  بری،  ایران  از  نتونستی  امسال  نمیخرن، 
مامانت گفته دیگه دوست ندارم و چیزای دیگه. البته این چیزایی 
که گفتم، واقعا دیدم بین اطرافیان خودم. اینا دالیلیه که من فکر 
میکنم باعث خودکشی الکی میشه و عموما ناموفقن و انجامدهنده 
هم خودش میخواد که ناموفق باشه و تنها چیزی که حاصل میشه 
اینه که ممکنه به خاطر ترسوندن دیگران، فرد از این کار به بعضی 
خواستههاش برسه. )از حق نگذریم هم ممکنه گاهی جواب بده(. 

این در مورد خودکشی الکی.
اما خودکشی راستکی که متاسفانه کم هم نیست. دالیل محکمی 
هست که دیدم بعضی از دوستان به خاطرش خودکشی میکنن و 
عموما موفقم میشن و هدفی جز راحت شدن از زندگی ندارن مثل: 
دادن  از دست  افسردگی حاد،  دادن عزیزی، طرد شدن،  از دست 
چیزای خیلی بزرگ و مهمتر از همه فقر و خیلی چیزای دیگه که 

حتی شکست عشقی در مقابلش عددی نیست.
چرا )احتماال( خودکشی بین همجنسگراها بیشتر از دگرجنسگراهاس؟

ما اقلیتیم. جامعه ما رو نمیپذیره و خیلی از ما که چشمشون به دهن 
مردمه همجنسگرایی رو ننگ میدونن. از اینکه دیگران بفهمن چی 
هستن وحشت دارن. معموال دوستی ندارن. خود من اگه کسی از 
همجنسگرا بودن خودش خجالت بکشه و پنهان کنه یا بد بدونه 
غیر  و  ناقص  موجود  یه  خودش  مثل  منم  چونکه  نمیرم.  طرفش 

طبیعی میدونه. اینجور افراد به مرور زمان دچار مشکل شخصیتی 
میشن و ثبات خودشونو از دست میدن. چرا؟ به این دلیل که پیش 
مِن همجنسگرا میخواد خودش باشه و عقدههای روحی و روانیش 
احساس  و  نیست  خودش  دگرجنسگرا  اون  پیش  و  کنه  خالی  رو 
حقارت میکنه و سعی میکنه مثل اون رفتار کنه. بعد از یه مدتم 
باشم که کال  نمیخوام  دیگه  و  نیستم  میگه من همجنسگرا  میاد 
جملهی درستی نیست و تصمیم به گول زدن خودش میگیره اما 
شر  از  میخواد  زمان  مرور  به  و  میشه  افسرده  پس  نمیتونه.  بازم 

خودش خالص شه.
چیز دیگه اینه که معموال )و نه همه( ما همجنسگراها دنبال قهرمان 
یا الگو هستیم به خاطر یه سری مشکالت، روحیات لطیف و عدم 
اعتماد به نفس و... حتما دیدید آدمایی که ادا اصول زیاد دارن و 
خودشون رو میگیرن، اونا دارن ادای الگوهاشون رو در میارن. )ما 
باید در انتخاب الگو برای خودمون بیشتر دقت کنیم( این جور افراد 
بودن که خودکشی کرده  نظر خودشون(  )از  الگویی  پیرو  احتماال 

پس به تبعیت از اون خودشونو میکشن.

چرا خودکشی کار افراد ضعیفه؟
به نظرم این جمله چرت و پرت محضه. سری دوم، کسایی که واقعا 
از ناچاری خودکشی میکن شاید آدمای خودخواهی باشن اما بعید 
میدونم ضعیف باشن. خودکشی جسارت میخواد و شجاعت که هر 
تونیم همچین  نمی  و  نکردیم  زندگی  مردم  ما جای  نداره.  کسی 

نظرایی بدیم.

خودکشی خوبه یا بد؟
همونطور که گفتم، اگه الکی باشه واقعا یه وقتایی به درد میخوره 
برای جلب  )افراد  آدمای سودجوست.  کار  و  افتاده  مد  از  چند  هر 
توجه گزینههای بهتری غیر از خودکشی دارند( اما اگه روی گروه 
دوم بخوایم صحبت کنیم باید بگم واقعا نمیدونم. حتی اگه واقعا از 
هر نظر داغونین بیشتر فکر کنین. شاید خودکشی تنها راه نباشه. 
قبلش  اما  باشه  آنی  یه جنون  نظرم خودکشی ممکنه  به  هر چند 

یکم فکر کنید.
بدم،  انجام  مسئولیتمو  بتونم  که  کردم  تالشمو  و  سعی  نهایت 
گفته  نظرمو کامل  بتونم  نوشتم  با همین چند خطی که  امیدوارم 

باشم و کاری کرده باشم.

خودکشی، جنون آنی
بازیار
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فرا  رو  وجودم  تمام  تنفر  احساس  می کرد،  درد  بدنم  بودم،  خسته 
گرفته بود، از خودم بدم می ومد، سرکوفت های اطرافیان توانم را از 
بین برده بود، نمی دونستم باید چکار کنم. به پشت بام رفتم فریاد 
می زدم و گریه میکردم دیگه نمیتونستم فکر کنم دنبال یه راهی 
لبه پشت بام  پایان بدم به  بودم که بتونم به این زندگی ننگ آور 
از این که  پایین بندازم ولی ترسیدم  رفتم و خواستم خودم رو به 
بعد از افتادن زنده بمونم به سرعت به پایین برگشتم و نمی دونستم 
چه راهی بهتره که بازگشتی نداشته باشه نفسم بند آمده بود. فقط 
به مرگ فکر می کردم چون بهترین راه برای راحت شدن از تمام 
افتادم که تو کشوی میز مادرم یک بسته  این  یاد  بود.  مشکالت 
قرص والیوم هست، به سرعت رفتم و جعبه را برداشتم. دیگه گریه 
نمی کردم چون راهش را پیدا کردم. در جعبه را باز کردم و 10 تا 
قرص برداشتم. خواستم بخورم که فکر کردم اگه کم باشه چی؟ 
اومد  یادم  هست.  تا   60 دیدم  قرص ها،  شمردن  به  کردم  شروع 
که مادرم هر وقت بدخواب میشد یک چهارم قرص رو می خورد، 
مطمئن شدم کافیه. قرص ها رو خوردم و فکر کردم که به زودی 
راحت می شم تو اتاقم نشسته بودم و به حال خودم گریه می کردم. 
چشم هام داشت سنگین میشد احساس کردم که دارم به خواسته ام 
می رسم و راحت میشم دیگه سرکوفت ها و مشکالت تموم میشه 
و این بهترین راه هست که خوابم برد. وقتی بیدار شدم رو تخت 
بیمارستان بودم فکر کردم دارم خواب می بینم چند دکتر و پرستار 
می آوردن.  بیرون  دهانم  از  لوله  یه  داشتن  و  بودن  سرم  باالی 
نمی تونستم تکان بخورم، سرم گیج می رفت یکی داشت به صورتم 
سیلی می زد که نخوابم. تازه فهمیدم چه بالیی سرم آمده، نمرده 

بودم. گریه می کردم و ناسزا می گفتم، که چرا زنده موندم، دستام 
رو به تخت بسته بودن که دوباره خوابیدم.

25 سال بعد...
مرور  را  گذشته  خاطرات  خودم  با  و  شدم  خیره  افتاب  غروب  به 
می کنم. از خودم خجالت می کشم که 25 سال پیش اینقدر ضعیف 
بهترین  واقعا  آیا  می کنم  فکر  خودم  با  کردم.  خودکشی  که  بودم 
یعنی  شدم.  مرتکب  رو  اشتباهی  چه  که  می فهمم  االن  بود؟  راه 
می خواستم از دیدن این همه زیبایی و تجربیاتی که کسب کردم 
خودم رو محروم کنم و به جای جنگیدن با مشکالت بدترین راه رو 
انتخاب کردم. امروز به ضعف خودم می خندم و خوشحالم که زنده 
هستم با وجود تمام مشکالتی که در حال حاضر دارم. غیر ممکن 
هست که دوباره فکر خودکشی به سرم بزنه چون می دونم که به 
جای فرار از مشکالت و تمام مسایل بدی که برام اتفاق می افته 
باید بایستم و مبارزه کنم، باید بجنگم برای زندگی و هر چقدر هم 
سخت و آزاردهنده باشه نباید زندگی رو رها کنم و از خودم ضعف 
نشون بدم. قرار نیست همیشه زندگی روی خوش به من نشون بده 
ولی من می تونم خودم خوش باشم و سعی کنم مشکالت رو به 
زانو در بیارم. آره شکست شون می دم و ثابت می کنم که اون آدم 
به  کنم  زندگی  می خوام  چون  نیستم  بودم  گذشته  در  که  ضعیف 
همه کمک کنم چون در اصل به خودم کمک می کنم که احساس 
چون  زیباست  مشکالتش  تمام  با  زندگی  باشم.  نداشته  بیهودگی 
اگر این سختی ها نباشن یکنواخت میشه پس لذت می برم و به راه 

خودم ادامه می دم.

بازگشت از مرگ، فرصتی دوباره
آرشا رامی
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برداشتمش. نوک انگشتمو کشیدم روش که مطمئن شم به اندازه 
کافی تیزه. تیز بود. همه جا آروم بود. سیگارو روشن کردم و تند 
و تند پوک های عمیق زدم. از ظهر گذشته بود. پرده های ضخیم 
اتاقو کشیدم که هیچ نوری نباشه. هنوز مزه ی خونو رو زبونم حس 
اگه می خواست  بودم که  لبشو گاز گرفته  اونقدر محکم  می کردم. 
هم دیگه نمی تونست منو ببوسه. حتی صدای بهم فشردن دندونام 
یه  تصویر  می شنیدم.  هنوز  بود  گرفته  محکم  دستامو  وقتی  رو 
چشمم  جلوی  از  زده  بیرون  رگ های  و  عصبی  تیک های  با  مرد 
گوشم  تو  کن«  »ِولَم  می زدم  داد  که  خودم  صدای  نمی شد.  دور 

می پیچید.
و  ساده  همِی  دور  یه  گفت  وقتی  کردی  باور  چرا  احمق!  اخه 
دانشجوییه؟ همون اول که وارد خونه شدی و هیچ کس رو ندیدی 
باید می فهمیدی یه جای کار ایراد داره. تو دیگه چرا؟ از خودم بدم 
از  کردم.  اعتماد  آسون  اینقدر  اینکه  از  از سادگی خودم.  می اومد. 
دوست  منو  می گفت  می اومد.  بدم  خودم  حد  از  بیش  اعتمادهای 
داره. شاید هم راست می گفت. می دونست فقط برام یه دوسته اما 
نمی دونست چرا بیشتر نیست. خیلی تالش کرد قانعم کنه یه بار 
اما  باهاش باشم. منم خیلی تالش کردم منطقی منصرفش کنم؛ 
اصرارش فقط عصبیم می کرد و انکار من هم اون رو عصبی تر. اگر 
من لزبین نبودم اون اتفاق می تونست یه عشق بازی ساده باشه و 
یا شاید لذتبخش. اگر من لزبین نبودم تنها گناه اون می شد دروغی 

که باهاش منو کشونده بود اونجا.
هر چه بیشتر تالش می کردم به مامان فکر نکنم بیشتر می اومد تو 

ذهنم. برو کنار مامان. پشیمونم می کنی. برو کنار. برو کنار. برو کنار...
ذهنم  تو  شد.  سرد  لرزید.  لرزید.  لرزید.  سوخت.  شد.  گرم  دستم 
ندیدم.  هیچی  دیگه  و  دیدم  رو  بابا  دیدم.  خواهرمو  دیدم.  مامانو 
چشمامو  زور  به  تا  کشید  طول  چقدر  دونم  نمی  نشنیدم.  هیچی 
کم  ما  دخترم؟  چرا  اشک...  اشک...  اشک...  مامان؟  کردم.  باز 
گذاشتیم؟ افسرده ای؟ می خوای با یه روانکاو حرف بزنی؟ موضوع 

عشقیه؟ به من بگو عزیزم.
توجه ها بعد از اون بهم حس ترحم می داد. حس مسئولیت. حس 
گناه. با اینکه هیچ وقت هیچ کس نفهمید چرا ولی تالش بیش از 
حد دیگران برای درک من استرسم رو بیشتر می کرد و هنوز که 
هنوزه مامان استرس از دست دادن من رو داره و حتی یک لحظه 

دیدن ناراحتی من باعث نگرانی و ترسش می شه.
اما دیگه فهمیده بودم ارزش  از ذهنم نرفت  اتفاق  اون پسر، اون 
خودکشی نداشت. با این حال بعدها باز هم به خودکشی فکر کردم. 
هر بار به یک دلیل که روانکاوم میگه ریشه اش از نبودن اعتماد به 
نفس کافیه. البته من حرفشو قبول ندارم. به نظر من دلیلش اینه 
که من تو جامعه ای زندگی می کنم که توش خودم نیستم و هر روز 

تظاهر می کنم به دیگری بودن.
و حال هر روز من رو حسین پناهی خوب وصف میکنه: »هر روز 
فکر می کنم و روش های جدیدی برای خودکشی پیدا می کنم وقت 
ارزش  اصال  می بینم  می کنم  فکر  نتیجه اش  به  می رسد  که  عمل 
سیگار  دیروز  مثل  و  می شوم  بی خیالش  ندارد  »مادرم«را  اشک 

می کشم«

جسمم را شاید اما خودم را نمی کشم
خانم شین
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زنی  زندگی  بر  رفته  واقعیتی  خواندید،  که  داستانی 
همجنس گراست که زندگی اش تحت تاثیر مردساالری و 
زیاده خواهی مردی دیگر، دستخوش تغییر و نهایتا تصمیم 
بر ختم این زندگی قرار گرفت. بعد از شنیدن ماجرا خودکشی 
برای  گرفتم  تصمیم  کار،  این  برای  شین  خانم  دلیل  و 
روشن تر شدن ماجرا، با او گفتگویی در این زمینه داشته 
می خوانید. را  خانم شین  و  من  گفتگوی  ادامه  در  باشم. 

یاِس آسمون
بیشتر  مجله  خواننده های  تا  کن  معرفی  رو  خودت  لطفا 

باهات آشنا بشن.
معرفی؟ از آنجا که دوست دارم همه چیز را مختصر و مفید بگویم 
اسمم را گذاشتم شین. از سر و ته سنم نمی زنم. سی سالم است و 

یک همجنسگرا. نوشتن را دوست دارم. پاستا هم همین طور.

لطفا در مورد خودکشی )خودکشی ها( خودت بگو، اینکه چند 
سال داشتی که اقدام به خودکشی کردی؟

تقریبًا 23 سالم بود. تو سنی بودم که داشتم تالش می کردم بین 
تعادل  من  امثال  و  من  از  فراری  جامعه ی  و  بودنم  همجنس گرا 

ایجاد کنم. زندگی ام را کنم مثل بقیه.

اینکه  یا  بودی  کرده  فکر  دیگری هم  راه حل  به  هرگز  آیا 
ناگهانی تصمیم به خودکشی گرفتی؟

اما وقتی  نیست.  دارم. صبرم کم  بدی  بخواهی عادت  را  راستش 

ـنم از همه چیز و به خودم مجال  ـَ طاقتم طاق می شود دیگر می ک
فکر کردن نمی دهم. می بُرم

آیا به خاطر  کمی از دلیل اصلی خودکشی ات برامون بگو؟ 
گرایش جنسی ات بود؟

همیشه میانه ام با پسرهای دانشگاه خوب بود. نه اینکه با دخترها 
بد باشم. دخترها را بیشتر هم دوست داشتم اما سعی می کردم خیر 
دوست های  از  برایشان  نباشد.  دوستی هایم  مالک  جنسیت  سرم 
همین  بامعرفت.  و  لوتی  کالم  َمخلِص  بودم.  دوست تر  پسرشان 
جانم.  بالی  شد  حماقت  چاشنی  کمی  با  دل ُگندگی  و  لوتی گری 
دعوت یکی از هم دانشگاهی ها را به مناسبت یک دور همی ساده 
قبول کردم. وقتی رسیدم دیدم خبری از مهمانی نیست و من عماًل 
انکار.  از ما  از او اصرار و  دعوت شدم به تخت خواب. خالصه که 
درگیر شدیم و تمام تالشش را کرد که ناکام نماند. شیرین کام نشد 
اما کام من یکی زهر شد از این روزگار بی مرام و سیر شدم از هر 
به  و دست  لوتی گری ها  به همه ی  کردم  بود. شک  استقامت  چه 

تیغم کرد.

تو  برای  که  بدی  حادثه ی  از  بعد  زیادی  استریت  زن های 
اتفاق افتاد هم ممکن بود خودکشی کنند اما می خوام بدونم 
به  توجه  با  بودی  استریت  اگر  می کنی  فکر  چی؟  خودت 
شخصیت خودت هضم ماجرا برات راحت تر بود یا نه فرقی 

نمی کرد؟
می دانی؟ آن لحظه با خودم فکر می کردم ذات آن مرد که نه ذات 
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برای  این گونه نشان دهد.  را  بودنش  نر  بود که  این  نر  آن جنس 
همین دلم از او آن قدر ُپر نبود که از این روزگار ناسازگار. از روزگاری 
که در آن انسانیت رنگی ندارد. تجاوز به جسمم نه که برایم مهم 
نبود اما به اندازه ی تجاوز به افکار و انسانیتم زخمی ام نکرد. ترسم 
از آبروی خودم نبود. چون می دانستم از دستش نداده ام. ترسم از 
ادامه دادن زندگی در کنار آدم های بی آبرو بود. همجنس گرا بودنم 
از آن جهت شدت فاجعه را برایم بیشتر می کرد که من قبل از آن 
هم ذهنم ُپر بود از فشارهایی که جامعه ی مردساالر بی در و پیکر به 
من و امثال من وارد می کرد. فشارهای روحی ناشی از همجنس باز 

یا فاحشه خوانده شدن

حسی  چه  کردی  پیدا  نجات  شدی  متوجه  اینکه  از  بعد 
داشتی؟

بعد از نجات فقط خوشحال بودم که دوباره مادرم را می بینم. همین

بعدا باز هم اقدام به خودکشی کردی؟
تا پایش رفتم اما نتوانستم. دلیل برای ماندن بیشتر داشتم. با خودم 

می گفتم من در برابر این جماعت کم نمی آرم.

فکر میکنی این خودکشی چه اثری رو زندگی ات گذاشت؟ 
که  کسانی  قدر  دانستم.  بیشتر  را  ماندن  قدر  که  بود  این  مثبتش 
بیشتر  را  خودم  کردم  تالش  حتی.  را  خودم  قدر  داشتند.  دوستم 
را.  توانایی هایم  را.  ضعف هایم  را.  گرایشم  را.  هویتم  بشناسم. 
از  مشکل  برابر  در  دادم  نشان  ضعف  اینکه  از  که  این  منفی اش 

خودم بدم می آمد.

برخورد اطرافیان بعد از حادثه چطور بود؟
اطرافیان؟ خوب اولش حسشان ترحم بود که به مرور حل شد. بعد 

کنجکاوی که برای آنها حل نشد کاماًل چون من توضیح واضحی 
ندادم. بعد شد نگرانی و هنوز هم نگرانی، نگرانی. طوری که همه 
می ترسند من در حالت عصبانیت یا ناراحتی تنها در خانه بمانم که 
این برای منی که تنهایی را در این شرایط ترجیح می دهد آزاردهنده 

است.

از  تو  خودکشی  کردن  مخفی  در  سعی  خانواده ات  آیا 
اطرافیان داشتند؟

بله. خودم هم همین را می خواستم.

آیا بعد از خودکشی مشاوره هم دریافت کردی؟
بله. هنوز هم ادامه دارد و واقعًا برایم مفید بود. خدا خیرش بدهد 
این روانکاو ما را. هر چند بابایش درآمد تا روان در هم بر هم من 

را بکاود.

به شخصی  مدت،  این همه  از  بعد  گذشته،  چند سال  االن 
که اون موقع بودی که خودکشی کردی، چه نگاه و دیدی 

داری؟
7 سال گذشته. به خودم در آن سال ها حق نمی دهم ولی درکش 
از  از ضعفی که نشان داد  اما  برایش کباب می شود؛  می کنم. دلم 

اینکه خودش را باخت بدم می آید

فکر  بهش  اصال  می بینی؟  جوری  چه  رو  خودکشی  االن 
می کنی هنوز؟

دروغ چرا؟ هنوز هم گاهی به سرم می زند اما سرم را نمی زنم! شده 
از حرص آنهایی که دوست دارند ضعفم را ببینند قوی تر می شوم و 
اینکه دیگر طاقت دیدن اشک های مادرم را ندارم. هنوز یادآوری 

آن اشک ها جگرم را می سوزاند.
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آخرین انتخاب
محمد آسمانی

خوب  سپردم؛  فراموشی  به  که  مدت هاست  رو  اون شب  ماجرای 
می دونم چیزی نیست که بشه فراموشش کرد اما همیشه خودم رو 
فریب می دم و یادآور می شم که باید فراموش کنم... مرور یه اتفاق 
تلخ می تونه تلخ تر از لحظه ی رخ دادن اون اتفاق باشه! ازم خواسته 
شده تا دوباره مرور کنم تا دوباره به یاد بیارم، یقینا سخت هست 
این مرور اما فکر می کنم ارزشش رو داره؛ آره می تونه ارزشش رو 

داشته باشه حداقل برای تویی که از جنس خودمی.
تصمیمی  برای  نکردم  سرزنش  رو  خودم  وقت  هیچ  اینکه  با 
ماجرا  اون  از  می گذره  بیشتری  زمان  که  هرچقدر  اما  گرفتم  که 
راه حل های مناسب تری به ذهنم می رسه... اما خب اون لحظه تنها 
راه حل برای من مرگ بود. وقتی قرار هست قاتل باشی اون هم 
باشی  انتظار دل رحم بودن رو داشته  قاتل خودت دیگه نمی تونی 
چون به جایی از زندگی رسیدی که فقط قراره انتقام بگیری، این 
از همون  آدمی  که  اونجایی  از  اما  از خودت؛  بلکه  بقیه  از  نه  بار 
رو  کشیدن  درد  طاقت  و  بوده  جون دوست  بسیار  پیدایش  ابتدای 
نداشته همیشه به دنبال راحت ترین و بی دردترین راه بوده؛ منم رو 
همین حساب ساده ترین راه رو در نظرم انتخاب کردم، هرچند اون 
قدری هم که تصور می کردم ساده نبود و هنوز وقتی به یاد میارم 
قرص  مشت  چند  خوردن  میده؛  دست  بهم  شدیدی  تهوع  حالت 
رنگ و وارنگ می تونه کامال حالت رو بهم بزنه! اما نکته ی جالبش 
اینجاس که کم کم از خود بی خود میشی و دیگه چیزی نمی فهمی... 

نه دردی، نه غمی، نه فکری و نه خاطره ی تلخ تجاوزی...
هنوز هم وقتی تیتِر حوادث روزنامه رو می خونم که با فونت درشت 

»خیلی درشت« کلمه ی احمقانه ی »تجاوز« رو نوشته عرق سردی 
تمام وجودم رو دربرمی گیره! شاید برای تویی که داری می خونی 
این اتفاق افتاده باشه، شاید مورد تجاوز قرار گرفته باشی اما هیچ 
وقت به خودکشی فکر نکرده باشی اما اما برای من یه فاجعه بود 
یه کابوس که به حقیقت پیوسته بود، توی اوج تنهایی هات که فقط 
و فقط دلت رو بستی به خدایی که می گن باالی سرته، یه شب 
تاریک دو نفر مثل یه کابوس تموم نشدنی و طوالنی مثل گرگای 
گرسنه دورت کردن و چنگال هاشونو فرو کردن تو گلوت؛ هنوزم 

سردی اون چاقوی تیز رو زیر گلوم خوب می تونم حس کنم.
وقتی به هوش اومدم 3 روز گذشته بود از اون حادثه شوم، چیزی 
زندگی دوباره  اما  فراموشی،  این  از  نداشتم و خوشحال  یاد  به  رو 
اقدامات  انتظارش رو نداشتم چون تمام  تنها چیزی بود که اصال 
الزم رو خیلی دقیق و حساب شده انجام داده بودم برای به نتیجه 

رسیدن این قتل!
خودکشی  دِل  هنوزم  می افتاد  برام  اتفاق  این  االن  اگه  نمی دونم 
رو داشتم یا نه اما خوب می دونم که هیچ نمی ارزید به پنج سال 
مداوم افسردگی، پنج سالی که هر شبش به اشک و ناله گذشت، 
از قرصی بود برای  پنج سالی که وعده های غذایی من مشت پر 

رهایی از کابوس...
این  بود هیچ وقت  برای شنیدن دردهام  اگه گوش شنوایی  شاید 
تصمیم رو نمی گرفتم. شاید اگه رهگذری اون شب به گریه های 

بی امونه من اعتنایی می کرد خودکشی آخرین انتخابم نمی شد.
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امید پارسا

فکر رهایی از این تن خسته، گاهی بهترین فکری ست که در میان 
این همه افکار ناخوشایند بهم ریخته، پیدا می کنم. چه می شود وقتی 
که ما فکری شیرین تر از مرگ در ذهن نداریم؟ در دوران تحصیل، 
قرار بود هر کدام، نظرمان را بگوییم در مورد »خودکشی« و من 
می خواهد«.  جسارت  »خیلی  گفتم:  همه  از  متفاوت  همیشه  مثل 
خنده هایشان  به  آنها  با  داشتم،  عادت  که  من هم  خندیدند.  همه 

خندیدم. 
دگرباشان جنسی  نسل  فکر می کنم که  این  به  است  خیلی وقت 
برای  دیگر  گرفته اند،  خو  »بی فردایی«  به  خوب  که  من  مثل 
خودکشی حتی جسارت هم نمی خواهند. حاال من مقابلت نشسته ام 
را مرور می کنم. شاهین نجفی  رفته  نگاهت همه سال های  در  و 
می خواند و من به این جمله ژان پل سارتر می اندیشم: »هنگامی 
که امید می میرد، هنگامی که می بینی کمترین امکان امیدوار بودن 
را از دست داده ای، فضای خالی را با رویا، اندیشه های کوچک و 

بچه گانه و داستان ها پر می کنی تا بتوانی به زندگی ادامه دهی.«
هرچه کلنجار می روم نمی فهمم! وقتی اندیشه های کوچک بچگانه ام 
پر از ترس هستند. وقتی رویاهایم را یک عمر به تمسخر گرفته اند. 
وقتی قدم کوتاه است از قامت رویاها، این فضای خالی مانند »غول 
فقط  و من هراسان  مقابلم می ایستد  به کمر،  آخر« دست  مرحله 

می توانم روی برگردانم و تو همچنان نمی بینی و نمی خوانی.
از دست دادن ندارد، خطرناک  می گویند: »کسی که چیزی برای 
است«. نسل گم شده من چه برای از دست دادن دارد؟ خنده دار 
تصور  »خطر«  همیشه  اقلیتی ها  ما  رنگین کمانی ها،  ما  که  است 
شده ایم ولی خطرناک نبوده ایم. الاقل جز برای خودمان. ثانیه هایی 
که به آتش کشیده شده است حتی نمی توانند لحظه ای از سرمای 
درونم بکاهد. می ترسم از این سرما بنویسم. می ترسم کنکاش کنم. 
می ترسم! شاهین می خواند: »سیگار با مشروب با طعم هم آغوشی/ 

یعنی فراموشی فراموشی فراموشی«
شاید تنها لحظه رهایی من همان لحظه معلق بین زمین و هوای 
ساختمان بلند شهرمان باشد. شاید آنجا، آن لحظه بتوانم »خودم« 
باشم و خوب است که باز هم تو نیستی که ببینی. خوب است و 
حاال من این پایین، آخرین کورسوهای امید به فردا را با رفتنم به 
و  است  همیشه  از  کوتاه تر  رویاها  قامت  از  قدم  می کشم.  چالش 

شاهین همچنان می خواند:
»لیوان بعدی قرص های حل شده در سم

باور بکن از هیچ چیز دیگر نمی ترسم
پشت سیاهی های دنیامان سیاهی بود

معشوقه ام بودی، هستی، نخواهی بود«
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خودکشی  سه  هر  خواهرم،  و  مادرم  من، 

کردیم
آرمان

زندگی  و  زنده ایم  بگویم که خوشحالم هر سه  اول  از همین  باید 
می کنیم و نوشتن این متن، به منظور برانگیختن احساسات خواننده 
یا درِد دل کردن مِن نویسنده نیست؛ بلکه تنها هدفم ثبت کردن 
در  آنها  با  من  مثل  همجنس گرا  جوان  یک  که  است  مشکالتی 

زندگی خود دست و پنجه نرم کرده است.
ما این را از گذشته به ارث می بریم که در مقابل چیرگی دشواری ها، 
در یک آن دست به خودکشی می زنیم. من در مقام یک کودک 
وقتی صحنه خودکشی مادرم را دیدم وقتی که تیغ را به گردن خود 
می کشید و می گریست، لعن و آهی کودکانه را به دنیا و به افکار 
زن ستیزانه اطرافیانم روانه می کردم. عضالت ضعیف دستانم، توان 
مقاومت در برابر این بی عدالتی را نداشت. مشکالتی که یک زن و 
شوهر در زندگی خود دارند ممکن است نه تنها خودشان که همه 
اعضای خانواده را به هالکت برساند. داشتن پدر و مادری قوی بنیه 
و مهارت دیده، موهبتی است که انسان های زیادی از آن بی بهره اند. 
توفیقی که یا به اجبار زمان و مکان تولد هست، یا اصال نیست. 
برای یک مادر البد خیلی شرایط، دشوار است که قید حیات خود و 
ندیدن فرزندانش را می زند. اما من پیش از آنکه به او به چشم مادر 
نگاه کنم، او را یک انسان می بینم که از تبعیض و خشونت خسته 
شده است، از ندیدن آرامش و راحتی خسته شده، از هر روز غم و 
زاری خسته شده است. فشار را روی سرش حس می کند و همه 
باقی  تفکر  برای  از درد و جایی  پر شده  بدنش  سلول های حیاتی 
نمانده است. او حق داشت که خود را از جهنِم زندگی خود برهاند 
و هرگز به خاطر این کارش سرزنشش نکردم. حاال مانده و یک 
انسان قدرتمند شده که زور را نمی پذیرد و تبعیض را برنمی تابد. او 
حاال یک الگو برای من و آشنایانش است.  یک الگوی مثال زدنی 
از زنی مبارز که در عین حال یک فرد روشن فکر هم نیست.  البد 
اگر از او حاال بپرسم که خوِد گذشته اش را چه می بیند، لبخندی بزند 

و از کنار ماجرا بگذرد.
زندگی را دشوار می دیدیم، برای من و خواهرم راه های زیادی برای 
غلبه بر دشواری ها وجود نداشت، ما آموزش ندیده بودیم که چگونه 
اندازه  و  بودیم  نوجوان  ما  نکنیم.  خم  کمر  نامالیمتی ها  برابر  در 
انسان بزرگسال مشکل داشتیم. زندگی را صحنه ای سیاسی  یک 
می دیدیم که اطرافیان در حال فشار بر ما بودند. بر فرزندانی که 
والدینی درست و حسابی نداشتند، هر روز می تاختند. ما بارها قربانی 
روز  هر  ما  خوابیدیم.  گرسنه  بارها  ما  شدیم.  خانوادگی  خشونت 
آرزوی مرگ می کریم تا اینکه من و خواهرم تصمیم گرفتیم هر دو 
با هم خودکشی کنیم، روش آن ساده بود، تنها باید هرچه قرص در 
یخچال بود می خوردیم تا از شکنجه های اطرافیانمان راحت شویم. 
دارد،  حالی  چه  آدم  می دانند  کردند  خودکشی  قرص  با  که  آنها 
اول حالمان بد شد شیمیاِی مزه ی قرص ها زبان صورتی مان را به 

تالطم گرفته بود و سیبک گلویمان را چون قرقره ای باال و پایین 
می کشید تا همه یک جا پایین روند و گیر نکنند. خوردیم و مست 
شدیم و گیج از اثر دارو و هر دو خوابیدیم و در تخت بیمارستان 

بیدار شدیم.
اما از آن دلخوشی ها که از مرگ داشتیم، امان از آن دلخوشی ها 
گیجِی خودکشی،  از  رهایی  از  بعد  بیمارستان،  در  دادند  ما  به  که 
تازه فهمیدیم جهنم یعنی چه. ما هر دو  به خانه برگشتیم،  وقتی 
عهد بستیم دنیا را به کام شکنجه گرانمان سیاه کنیم، آنقدر سیاه که 
هیچ روزنی از مهر و ترحم در آن نفوذ نکند. به هر حال چند سالی 

را سپری کردیم تا به بلوغ رسیدیم و از هم جدا شدیم.
رفقای  به  و  اعتیاد  به  را  فرزندش  آرامش  که  پدری  و  ماندم  من 
دزدش می فروشد. خوشحال بودم که خواهرم نیست و این وضع را 
نمی بیند. خوشحال بودم که مادرم نیست و حال و روز مرا نمی بیند. 
دلم  من  بودم.  همجنس گرا  من  بود،  آنها  خالف  بر  اما  من  بلوغ 

عشق پسران را می خواست.
دیگر از سد مشکالت خانوادگی عبور کرده بودم، با بی خیالی، با فکر 
باید زندگی می کردم،  اما حاال یک همجنس گرا بودم که  نکردن. 
حاال باید خوِد ناآشنای همجنسگرایم را به خوِد مذهب زده ی مورد 
راحت  که  می کردم  کاری  باید  می پذیراندم.  شده ام  واقع  خشونت 
شوم از تفاوت، راحت شوم از پرده ها و طناب هایی که هرچه دست 
و پا می زدم بیشتر گره می خوردم. من خودم را به خاطر حماقتم و 

ناآگاهی ام دوباره ُکشتم.
هنوز جای تیغ بر مچ دستم باقی است. برای اینکه مطمئن شوم 
هنوز  آری  کردم،  نگاه  دستم  مچ  به  و  کشیدم  نوشتن  از  دست 
االن  نمی کردم،  خودکشی  و  می ماندم  زنده  اگر  شاید  است.  باقی 
دیوانه ای بودم که از فرط فشار و استرس و اضطرابی که به او وارد 
می آمد، تشنج کرده و معلول حرکتی می بودم. گاهی فشار می رسد 
به باالترین حد ممکن. هیچ نمی بینی، هیچ نمی شنوی. گاهی هیچ 
وقت مثل آن لحظه نیست. من می فهمم حس کسی که می خواهد 

خودش را از زندگی رها کند.
با این حال هر سه زنده ایم و مشغول جنگیدن با مشکالت زندگانی.
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مقدمه
در این مقاله روش های هک شدن و راه های پیش گیری از آن گفته 
خواهد شد فقط برای اینکه بدانید چقدر راحت می توانید هک شوید 
و پیام ها و ایمیل هایی که برای شما می آید و سایت هایی که در آن 
عضو می شوید دقت بیشتر داشته باشید و به هر کسی اجازه ندهید 
که پشت کامپیوتر شما بنشیند چون بیشتر مطالب گفته شده مربوط 

به هک حضوری )نشتن پست سیستم قربانی( می باشد.

هک چیست؟ 
برخوردار است که  معنی مختلف  از چند  فناوری  دنیای  در  هک  
البته این معانی با یکدیگر در ارتباط هستند. معنای مشهورتر این 
به  وسیله  یک  یا  برنامه  یک  در  تحول  و  تغییر  ایجاد  اصطالح 
گونه ای است که افراد بتوانند به امکانات و قابلیت هایی که به طور 

عادی در دسترس شان نیست، دسترسی پیدا کنند. 
به عنوان مثال برخی هکرها با سرقت اطالعات شخصی کاربران 
سرویس های بانکداری آنالین موفق به انتقال مخفیانه وجه نقد از 
حسابی به حساب دیگر می شوند. از این روش در فضای مجازی 
برای دسترسی مخفیانه به رایانه های شخصی و سرقت اطالعات 
از دستگاه های تحت نفوذ برای حمله به  آنها و حتی سوءاستفاده 

دیگر رایانه ها استفاده می شود. 
باید توجه داشت که گستره استفاده از واژه هک منحصر به دنیای 
در  گوناگون  تخصص های  با  افراد  توسط  و  نمی باشد  کامپیوتر 

زمینه هایی از قبیل موسیقی و نقاشی نیز به کار می رود که به معنی 
دگرگونی های هوشمندانه و خالقانه فرد در آن زمینه است. 

هکر ها به چند گروه تقسیم می شوند:
)White Hat Hacker Group( 1- گروه نفوذگران کاله سفید

هستند  اساتید  و  دانشجویان  همان  واقع  در  هکرها  از  گروه  این 
شبکه های  امنیتی  سیستم های  ضعف  دادن  نشان  هدفشان  که 
معروف  خوب  هکرهای  نام  به  گروه  . این  می باشد  کامپیوتری 
دیواره  تحکیم  در  بلکه  نیستند  مضر  تنها  نه  دسته  این  هستند. 
دارای خالقیت  دارند کاله سفید ها  اساسی  نقش  حفاظتی شبکه ها 
عجیبی هستند معموال هر بار با روش جدیدی از دیواره امنیتی عبور 

می کنند.
)Black Hat Hacker Group( 2- گروه نفوذگران کاله سیاه

نوع  خرابکارترین  کراکرها  است.   Cracker گروه  این  دیگر  نام 
به عملیات  پنهانی دست  به طور کامال  این گروه  هکرها هستند. 
خراب کارانه می زنند. کاله سیاه ها اولین چیزی که به فکرشان می 
رسد نفوذ به سیستم قربانی است کاله سیاه ها همه ویروس نویسند 
و با ارسال ویروس نوشته شده خود بر روی سیستم قربانی به آن 
سیستم نفوذ پیدا می کنند. در واقع یک جاسوس بر روی سیستم 

قربانی می فرستند. همیشه هویت اصلی این گروه پنهان است.
)Gray Hat Hacker Group( 3- گروه نفوذگران کاله خاکستری

نام دیگر این گروه Whacker می باشد. هدف اصلی واکر استفاده از 

هک
ویژه دگرباشان جنسی و کاربران اینترنتی
بِلَک
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اطالعات سایر کامپیوترها به مقصود مختلف می باشد و صدمه ای 
به کامپیوترها وارد نمی کنند. این گروه کدهای ورود به سیستم های 
و  سرقت  اما  می کنند  نفوذ  آن  داخل  به  و  کرده  پیدا  را  امنیتی 
اطالعات  بلکه  نیست.  کاله خاکستری ها  کارهای  جز  خراب کاری 
در سال 1994 یک هکر  قرار می دهند.  مردم  اختیار عموم  در  را 
ژاپنی به سایت NASA آمریکا نفوذ پیدا کرد و تمامی اسناد محرمانـه 
متعلق به این سازمان را ربود و به طور رایگان بر روی اینترنت در 

اختیار عموم قرار داد.
)Pink Hat Hacker Group( 4- گروه نفوذگران کاله صورتی

نام دیگر این گروه Booter می باشد. بوترها افرادی هستند که فقط 
قادرند در سیستم ها اخالل به وجود آورند و یا مزاحم سایر کاربران 
و  عصبانی  جوانان  اغلب  کاله صورتی ها  شوند.  چت  اتاق های  در 
جسوری هستند که از نرم افزارهای دیگران استفاده می کنند و خود 
هکرهای  همین  مواقع  بعضی  در  ولی  ندارند.  برنامه نویسی  سواد 

کم سواد می توانند خطرهای جدی برای امنیت باشند.

بخش اول
E_mail، Gmail ،هک شدن وبالگ

ممکن است در جاهایی بخوانید که چگونه می توان وبالگ یا ایمیل 
این  که  چرا  نخورید  را  حرف ها  این  فریب  کرد.  هک  را  دیگری 
روش ها همه حقه می باشند و هرجا به چنین مسایلی برخورد کردید 
اینکه  تا  شد  خواهید  هک  خودتان  که  کنید  شک  این  به  بیشتر 
دیگران را هک کنید زیرا این یکی از حقه هایی است که خودتان 
ارسال می کنید. در  برای شخص مورد نظر  را  ایمیل و پسوردتان 
اینجا برای معرفی و آشنا شدن، یکی از این روش ها را می خوانید. 

)هرگز امتحان نکنید.(
»در این روش سیستم امنیتی از کار می افتد یعنی همان جایی که ما 
برای گرفتن گذرواژه فراموش شده مان اقدام می کنیم. )منظور همان 

forgot password است(

برای این کار ابتدا وارد ایمیل خودتان شوید و سپس مراحل زیر را 
به طور کامل انجام دهید:

1-به Compose بروید همان جایی که ایمیل می فرستید و در قسمت 
yahoo.com@.... بزنید to

را  نظر  مورد  فرد   E_mail، )Gmail )وبالگ،   Subject در قسمت   -2
وارد کنید.

3- و در قسمت سوم همان جایی که ایمیل می زنید باید این را وارد 
کنید تا بالگفا هنگ کند:

k1s%%@^@#LDMCA-23a_112~!!233#()$392(@)#)$(%s
###your weblog###!*&#^$@
###Your password###@@#!
*!&#%$%!@_)!#&$%@$@_#) “““
::her or his weblog:: 

به جای your weblog وبالگ خود و به جای Your password پسورد 
را که می خواهید  Her or his weblog وبالگ کسی  به جای  و  خود 
هک شود بنویسید. بعد از انجام درست مراحل باال پسورد وبالگ 

کسی که می خواستید هکش کنید برای شما ایمیل می شود.«
هرچند که پیداست در این روش شما تنها اطالعات شخصی خود 

را در اختیار افراد سودجو قرار خواهید داد.

بخش دوم
هک شدن وب سایت، آموزش جلوگیری از هک

قصد داریم راه های مختلف هک شدن سایت و راه های جلوگیری 
از آن را بررسی کنیم. قبل از اینکه بدانیم چگونه باید امنیت سایت 
را برای مقابله با هک شدن باال ببریم باید بیاموزیم چگونه  یک 
وب سایت  هک می شود، پس باید بدانیم آیا یک وب سایت قابل 
هک شدن هست یا نه! سایتی هک می شود که باگ امنیتی داشته 
باشد. باگ در لغت به معنای حفره و در اصطالح هکرها یعنی راه 

نفوذ به وب سایت و هک کردن آن.

انواع هک
هک شدن انواع مختلف دارد اما می توانیم به دو دسته کلی هک سمت 
سرور )Server Side( و هک سمت کاربر )Client Side( تقسیم کنیم.

»هک سمت کاربر« یعنی از خود کاربر برای هک کردن او استفاده 
پسوردش  شود  ایمیلش  وارد  می خواهد  که  هنگامی  مثال  شود؛ 
را  بانکی اش  اطالعات  می خواهد  که  هنگامی  یا  می شود  دزدیده 
برای خرید اینترنتی وارد کند اطالعاتش  ذخیره شود؛ اما چگونه؟! 
رایج ترین این نوع هک تروجان می باشد. تروجان یعنی ساختن یک 
صفحه کامال شبیه صفحه ورود به ایمیل یا بانک و... و کشاندن 
آن  نمی داند  که  کاربر  صفحه.  آن  به  خاص  ترفندهای  با  کاربر 
وارد  راحتی  به  را  صفحه، صفحه شخصی هکر است، اطالعاتش 

پایگاه داده هکر می کند و در اختیار او قرار می دهد.
راه جلوگیری: شما به عنوان یک کاربر باید هوشمند باشید و موقع 
داخل  حتما  پسورد  و  ایمیل  مثال  شخصی  اطالعات  کردن  وارد 
آدرس بار را چک کنید که سایت مورد نظر دقیقا همان است که 

شما داخلش هستید؟ مثال:
http://mail.google.com
https://mail-google.com
https://mail.googel.com

را  ایمیل شما  پسورد  و  ایمیل  اطالعات  تواند  آدرس می  این سه 
به راحتی از شما بدزدد!! چون این سایت ها هیچ ربطی به گوگل 
ندارند و سایت های شخصی هستند که می خواهند اطالعات شما را 

بگیرند. آدرس درست این می باشد:
https://mail.google.com

»هک سمت سرور« که بسیار رایج تر می باشد و انعطاف بیشتری 
دارد. این هک خود انواع مختلف دارد که مهمترین شان:

• 	Xss

• استفاده از شل	
• 	sql Injection

• 	Lfi

• 	Rfi
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Xss

این باگ که یکی از فراوان ترین باگ های موجود می باشد که بیشی 
از نیمی از وبسایت  ها این باگ را دارند. از نظر امنیتی باگ مهمی به 
حساب نمی آید با استفاده از این باگ می شود روی سیستم قربانی 
از سایت که باگ دارد  انجام داد. )در قسمتی  انواع اقسام نفوذ را 
هکر قادر به اجرا کردن کدهای JavaScript است که با استفاده از 

کدهای جاوا اسکریپ کارهای زیادی می شود انجام داد!( 

استفاده از شل
شل یک فایل حاوی کد های اسکریپت مخرب است که هکر آن 
را در سایت شما آپلود می کند و سپس در سرور شما اجرا می کند! 
مثال  است؛  امکان پذیر  مختلف  راه های  از  شل  فایل  کردن  آپلود 
کاربران  تا  داده اید  قرار  در سایت خود  browse که شما  از قسمت 

فایل ها یا عکس های خود را آپلود کنند.
راه جلوگیری: یکی از کارهایی که می توانید جهت جلوگیری انجام 
دهید این است که فایل هایی را که آپلود می شود چک کنید؛ مثال 

برای عکس فقط اجازه فایل های png ,jpg ,bmp ,gif را بدهید.
راه دیگر آپلود فایل شل به این صورت است: هکر به این صورت 
کار خود را آغاز می کند که با یک جستجوی ساده نام میزبان شما 
را د می آورد. مثال میزبان شما شرکت X است. بعد چک می کند و 
می بیند که میزبان شما عالوه بر سایت شما 100 سایت دیگر را 
هم میزبانی می کند. شروع می کند به جستجو و با کمی جستجو 
آن 100 سایت را پیدا می کند. حاال نوبت به هک کردن می رسد. 
آن  شما.  همسایه ی  سایت  بلکه  شما،  سایت  نه  بار  این  منتهی 
سایت که احتماال ادمینش یادش رفته اصال حتی پسورد بیشتر از 
6 کاراکتر بگذارد به راحتی هک می شود. خالصه بعد از هک سایت 
همسایه ی شما، با یک شل مخصوص که هکر آن را دی کد کرده 
)ناخوانا توسط آنتی ویروس( از سرور شما دسترسی روت می گیرد 
)به تمام فایل های موجود در کامپیوتر سرور که میزبانی سایت شما 
و آن 100 سایت دیگر را بر عهده دارد دسترسی پیدا می کند( و 

سایت شما را هک می کند.
راه جلوگیری: از سرور اختصاصی استفاده کنید که هزینه زیادی 

برایتان ایجاد می کند.

Sql Injection 

این نوع هک اکثرا از آدرس بار، جایی که آدرس سایت را می نویسید 
در باالی مرورگر انجام می شود. هک کردن با این روش از رایج ترین 
با چند دستور ساده می توانید تمام  و قدیمی ترین روش هاست که 

اطالعات پایگاه داده را بیرون بکشید.
می شوند.  عمل  وارد   sql کد های  تزریق  از  کار  این  برای  هکر ها 
این نوع هک از صفحاتی از سایت که دارای query string می باشد 
کامل  آگاهی  نوع هک  این  به  امروزه وب مسترها  انجام می شود. 
دارند و معموال جلوی این راه های نفوذ را می گیرند؛ اما هنوز هم 
وب سایت های فراوانی یافت می شوند که این حفره بزرگ را دارند.

راه جلوگیری: استفاده از stored procedure و یا داده های پارامتری 

الگوریتم  از  استفاده  با   query string کردن  یا چک  و  دیتابیس  در 
برنامه نویسی و تشخیص اینکه تزریق انجام شده یا نه!

Rfi و Lfi
 Include توابع  از  استفاده  در  برنامه نویس  بی احتیاطی  با  باگ  این 
و... به وجود می آید. در اصل این توابع )include, require ...( فایل یا 
صفحه ای را فراخوانی می کنند که اگر روی این درخواست کنترلی 
 Local یا Lfi شود. هک Lfi یا حتی Rfi نباشد می تواند منجر به باگ
مشاهده ی  برای  هکر  به  لوکال  دسترسی  نوع  یک   File Inclusion

فایل های سرور مورد نظر ایجاد می کند )به همه چیز روی سایت 
شما و »نه سرور« دسترسی پیدا می کند!( که همانطور که ذکر شد 
باگ Lfi بیشتر در اشتباهات برنامه نویس در استفاده از توابعی مثل 

Include,require)( و غیره رخ میدهد.

می شود  انجام  زیادی   سوءاستفاده های  باگ  این  از  استفاده  با 
از  استفاده  با  دور  راه  از  دستورات  اجرای  به  آن  تبدیل  جمله:  از 
فایل های  با  سیستمی  مهم  فایل های  خواندن   ،Apache لوگ های 

config و ...

/http://wideweb.ir :منبع

بخش سوم: چگونه یک اکانت ایمیل هک می شود
)Keylogging( کلید الگینگ

کلید الگینگ، آسان ترین راه برای هک کردن ای میل است. در این 
فرایند، هر کلیکی که کاربران بر روی صفحه کلید یک رایانه خاص 
می کنند، ثبت می شود. این ثبت اطالعات با نرم افزار کوچکی به نام 
keylogger که همچنین با عنوان »نرم افزار جاسوسی« نیز شناخته 

می شود، امکان پذیر است.
به محض این که این برنامه بر روی رایانه هدف نصب شود، این 
نرم افزار به طور خودکار فعال شده و هر نوع کلیک و یا ضربه ای را 
که بر روی صفحه کلید انجام می شود ثبت می کند. از آن جا که این 
ضربه ها شامل نوشتن رمز عبور و نام کاربری نیز می شود، بنابراین 
با این نرم افزار، هکر می تواند به راحتی این اطالعات را سرقت کند.

نیاز نیست.  باالیی  به دانش هکری  نرم افزار  این  از  استفاده  برای 
هر کسی با یک آگاهی نسبی از رایانه قادر خواهد بود این نرم افزار 
استفاده  با  این که  احتمال  بنابراین،  استفاده کند.  از آن  را نصب و 
از این برنامه، اطالعات شما از سوی افراد آشنا سرقت شود، بسیار 

باالست.

)SniperSpy( کمین گر جاسوسی
رایانه  دور  راه  از  که  می دهد  اجازه  استفاده کننده  به  نرم افزار  این 
شخصی شما را تحت کنترل بگیرد و تمام کارهایی را که بر روی 
روی  بر  هم زمان  و  زنده  صورت  به  می دهید،  انجام  خود  رایانه 

نمایشگر رایانه خود مشاهده کند.
ویندوز    )firewall( آتش  دیوار  نوع  هر  با  کامال  نرم افزار  این 
»ایکس پی«، ویستا، ویندوز 7، ویندوز 2000 و سیستم عامل های 
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»مک« سازگاری دارد. این برنامه، فعالیت های کاربر را ثبت می کند 
و اطالعات جمع آوری شده را به اکانت آن الین هکر ارسال می کند.

رمز  شامل  عبور  رمزهای  تمام  به  می تواند  کاربر  برنامه،  این  با 
عبور شبکه های اجتماعی و اکانت های ای میل دسترسی پیدا کند 
و بدون دسترسی فیزیکی، به صورت از راه دور و مجازی به رایانه 
هدف وارد شود. هکر در این صورت می تواند برای مثال از جریان 
مکالمات روی چت و یا اطالعات شخصی کاربر مطلع شود، وارد 

پست الکترونیک کاربر شده و ای میل های جعلی ارسال کند.
کلید الگینگ، آسان ترین راه برای هک کردن ای میل است. در این 
فرایند، هر کلیکی که کاربران بر روی صفحه کلید یک رایانه خاص 

می کنند، ثبت می شود

 Fishing فیشینگ
در مفهوم انفورماتیکی، این اصطالح که هم تلفظ واژه fishing به 
معنی »ماهی گیری« است، فعالیتی غیر قانونی است که با استفاده 
اطالعات شخصی  به  اجتماعی می تواند  مهندسی  تکنیک  از یک 
کاربر دسترسی پیدا کند. به خصوص هویت کاربران را در ارتباطات 
الکترونیکی به ویژه پیام های پست الکترونیک، سرویس های چت 

و حتی تماس های تلفنی سرقت کند.
در حمالت فیشینگ، هکر پیام هایی را از سوی سایت های جعلی 
که از گرافیک و لوگوی سایت های رسمی تقلید کرده است، برای 
فریب  کاربر  ترتیب،  این  به  می کند.  ارسال  کاربر  ای میل  آدرس 
می خورد و اطالعات شخصی به ویژه شماره حساب جاری، شماره 

کارت اعتباری، کدهای شناسایی و... را وارد این سایت ها می کند.
به یک  از طریق سایت جعلی  این اطالعات  تمام  ترتیب،  این  به 
جنایت کاری  مصارف  برای  و  می شود  وارد   )back door( پشتی  در 
انفورماتیکی به ویژه جعل هویت و دسترسی به موجودی حساب های 

بانکی، در اختیار هکر قرار می گیرد.

فرایند استاندارد حمالت فیشینگ در پنج مرحله
1. فیشر )هکر فیشینگ( یک پیام ایمیل را برای کاربر قربانی ارسال 
این پیام شبیه به پیام هایی است که  می کند. گرافیک و محتوای 
معمواًل از سوی بانک و یا سایت معتبر خریدهای آن الینی که کاربر 
در آن ثبت نام کرده است، برای قربانی ارسال می شود. به این ترتیب 
کاربر بدون آن که متوجه جعلی بودن پیام شود، آن را باز می کند.
2. این ایمیل تقریبًا همیشه مربوط به موقعیت های ویژه و یا بررسی 
رفع مشکالت ساده بر روی حساب جاری/ اکانت کاربر )مثل تمدید 
تاریخ کارت اعتباری( است و یا به کاربر پیشنهاد وسوسه کننده عرضه 
را می دهد. یا یک جایزه(  بانکی و  برنده شدن حساب  )مثل  پول 
3. ایمیل که به مقصد ارسال شده، محتوی یک لینک است. متن 
این ایمیل برای گیرنده توضیح می دهد که برای حل مشکل خود 
با سازمان و یا شرکتی که گرافیک و لوگوی سایت آن جعل شده، 

 .)Fake login( بر روی این لینک کلیک کند
آن سازمان هدایت  به سایت رسمی  را  کاربر  ارائه شده  لینک   .4

کپی  اصلی  سایت  از  که  ظاهری  پوشش  یک  با  بلکه  نمی کند؛ 
شده است، کاربر را به سروری که توسط »فیشر« کنترل می شود، 
می رساند و از قربانی می خواهد که برای »تائید« بار دیگر اطالعات 
حساب،  شماره  آدرس،  رمزعبور،  کاربری،  نام  نام،  چون  اولیه ای 
این  تمام  ترتیب  این  به  کند.  وارد  را  و...  اعتباری  کارت  شماره 

اطالعات در دستان فیشر قرار خواهد گرفت.
5.« فیشر« از این اطالعات برای خرید کاال، انتقال وجه و یا حتی 
استفاده  دیگر  افراد  به  بیشتر  حمالت  انجام  برای  پلی  عنوان  به 

می کند.

دفاع در برابر این حمالت
پیشگیری همیشه بهتر از عالج است. بنابراین بهترین توصیه این 

است که در بازدید سایت های غیر معتبر نهایت دقت را بکنید.
از کاربر اطالعات شخصی، شماره حساب،  در مواردی که سایت 
رمز عبور و یا شماره کارت اعتباری را خواست، پیش از وارد کردن 
این اطالعات، یک کپی از آدرس سایت را برای مقامات ذی صالح 
)بخش انفورماتیک بانک و یا سایت حراج های آن الینی که عضو 

هستید( ارسال کنید تا از صحت آنها مطمئن شوید.
کاربر می تواند گردش مالی حساب خود را از طریق عابربانک و یا بر 
روی پروفایل حساب آن الین خود مشاهده کند.بسیاری از بانک ها 
یک سرویس »اس ام اس« نیز در اختیار مشتریان خود می گذارند. از 
طریق این سرویس که SMS alert نام دارد، بانک تمام گردش های 
مالی حساب مشتری را برای وی ارسال می کند. به این ترتیب، در 
صورتی که سارقان انفورماتیکی به موجودی حساب کاربر دسترسی 

پیدا کرده باشند، مشتری متوجه خواهد شد.

رمز عبور ساده استفاده نکنید
کاربران،  عبور  رمز  به  هکرها  دسترسی  روش های  از  دیگر  یکی 
نامناسب  رمزهای  انتخاب  است.  ساده  عبور  رمزهای  از  استفاده 
موجب می شود که هکرها با انجام گزینه های آزمون و خطا پس 

از چند بار امتحان کردن، به رمز عبور کاربر دسترسی پیدا کنند.
در  امنیت  در بخش  »ایمپروا« متخصص  در سال 2009 مؤسسه 
از  اینترنت  کاربر  میلیون ها  داد که  نشان  تحقیقات خود  در  شبکه 

یک رمز عبور استفاده می کنند!
نتایج این بررسی ها حاکی از آن بود که کاراکترهای کلیدی مثل 
که  هستند  کلماتی  رایج ترین   abc123 و    password  ،0  ،123456
اطالعات  عبور  رمز  عنوان  به  کاربر  زیادی  بسیار  تعداد  توسط 

محرمانه استفاده می شوند.
به گفته این محققان، استفاده از کلمات و یا اعدادی که به آسانی 
شمار  به  کاربران  برای  جدی  خطر  یک  هستند،  شناسایی  قابل 
می روند و هکرها به راحتی می توانند آنها را شناسایی کرده، وارد 
اکانت های کاربران شده و اطالعات شخصی آنها را سرقت کنند و 

یا به نام آنها ای میل ارسال کنند.
برای  رایج  عبور  رمزهای  این  که  رخ می دهد  زمانی  بزرگتر  خطر 
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حساب های جاری و یا کارت های اعتباری مورد استفاده قرار گرفته 
باشند. برخی از سایت ها برای حمایت از کاربران خود و جلوگیری 
از حمله هکرها، بالفاصله پس از چند نوبت مشخص که رمز عبور 
اشتباه وارد شد، اکانت را مسدود می کنند. سایت های دیگر نیز به 
کاربران خود توصیه می کنند که رمزعبور خود را ترکیبی از اعداد و 
حروف مختلف انتخاب کنند. »جف ماس« هکر سابق که اکنون با 
این شرکت امنیت انفورماتیکی همکاری می کند، توصیه کرده است 
که کاربران حداقل باید از دوازده کاراکتر به جای شش حرفی که 
به طور نرمال به کار می رود، استفاده کنند. به این ترتیب کشف این 

کلمات کلیدی برای هکرها دشوار می شود.
همچنین شرکت مایکروسافت نیز اعالم کرده است که قصد دارد 
راحتی  به  که  را   »ilovecats« و   »???????« عبور  رمز  از  استفاده 
قابل شناسایی و نفوذ هستند، ممنوع کرده و به این شکل امکان 
نفوذ هکرها و استفاده از تکنیک آزمون و خطا برای ورود به اکانت 

کاربران سرویس Hotmail را کاهش دهد.
رمزهای عبور قوی، رمزهای طوالنی و ترکیبی از حروف بزرگ و 
نباید بر اساس  کوچک، اعداد و دیگر نشانه ها هستند. این رمزها 
واژه های لغتنامه ای و یا اطالعات شخصی از قبیل تاریخ تولد باشند.

در هر صورت بهترین کار بعد از هک شدن، تغییر سیستم عامل و 
ساده ترین کار، تغییر رمز عبور است.

tebyan.net :منبع

بخش چهارم
هک شدن فیس بوک

از فیس بوک و گسترش روابط مجازی باعث  امروزه استفاده زیاد 
اکانت  برای هک  راهکارهایی  دنبال  به  زیادی  عالقه مندان  شده 
فیس بوک دوستانشان باشند. با توجه به اینکه فیس بوک یک سایت 
بسیار قدرتمند و برنامه ریزی شده است حفره امنیتی )باگ( در آن 
وجود ندارد که بتوان به صورت مستقیم سایت فیس بوک را هک 
کرد. ولی راه هایی وجود دارد که می توان به صورت غیر مستقیم 

پسورد افراد را در فیس بوک پیدا کرد.
فیشر  فیسبوک  برای هک  راه  و ساده ترین  راه  اولین   -1 

بودن)Phisher( است  
طعمه  برای  اخطار  یک  حاوی  ایمیل  یک  هکر  روش  این  در 
می فرستد و  می گوید پسورد شما در خطر است و شما را به سایت 
خود می کشاند و اطالعات پسوردتان را جهت بازنشانی پسورد جدید 
از شما می خواهید که در سایت خودش وارد کند. هنر اینکار اینست 
و  می باشد  فیس بوک  به  وابسته  شما  سایت  کند  فکر  طعمه  که 
نفهمد که شما یک هکر هستید؛ مثال برای آدرس سایت خود از 

آدرس هایی شبیه زیر استفاده می کند:
 www.recovery-facebook.com

 2- استفاده از برنامه های keylogging برای هک فیس بوک
در این روش هکر به راحتی می تواند پسورد فیس بوک شخص را 
بدست آورد به شرطی که این برنامه را به نحوی در سیستم طرف 
دادن  گوش  بهانه  به  است  آشنایتان  طرف  اگر  مثال  کند؛  نصب 

آهنگ پشت سیستم شما بنشیند و برنامه keylogger که حجم کمی 
هم دارد در سیستم تان نصب کند. روش کار این برنامه ها به این 
صورت است که بعد از نصب آن برنامه تمامی کلیدهای کیبوردی را 
که قربانی تایپ می کند در یک فایل ذخیره و با هر بار وصل شدن 

به اینترنت آنها را برای هکر ارسال می کند.
 3- استفاده از پسورد فرد در سایت های دیگر

به سراغ آن  و  هکر می بیند طعمه در چه سایت هایی عضو است 
سایت ها می رود و آنها را اگر می تواند هک می کند. معموال افراد از 
یک پسورد در سایت های مختلف استفاده می کنند. پس پسورد شما 

در سایت دیگر می تواند پسوردتان در سایت فیس بوک باشد.
Social emgineering با FaceBook 4- هک 

هکر اگر فرد باهوشی باشد می تواند به سواالت امنیتی فیس بوک 
راجع به عالیق فرد مورد نظر جواب دهد این روش بسیار کارآمد 

و مناسب است.
 5- استفاده از ایمیل قربانی

با  افراد هکر باشد  یا گوگل شما در دسترس  ایمیل های یاهو  اگر 
گزینه Forgot password می توانند پسورد شما را ریست کنند.

 6- استفاده از کوکی در هک فیس بوک
این روش سخت ترین روش می باشد و در عین حال هم حرفه ای، 
طی آن هکر باید با علم خود به کوکی های قربانی دسترسی پیدا کند 
و آنها را بر روی کامپیوتر خود ذخیره کند، این کوکی ها فایل هایی 
هستند که با هر بار وارد شدن به سایت به صورت اتوماتیک پسورد 
و آیدی شما را به فرم می دهد و دیگر نیازی به ثایپ مجدد پسورد 
 Datr نام  به  فایلی  در  کاربر  شناسایی  در  اطالعات  تمامی  نیست، 

ثبت می شود که به صورت ذیل می باشد:
Cookie: datr=1276721606-b7f94f977295759399293c5b0767618d-
c02111ede159a827030fc;

/http://wideweb.ir :منبع

بخش پنجم
ساده ترین راه برای جلوگیری از هک شدن

امروز، هر وب سایتی که به خوبی طراحی شده باشد و هر برنامه 
کاربر  توسط  وارد شده  عبور  رمز  امنیت  نشانگر  دارای  وبی  تحت 
در موقع ثبت نام برای یک حساب کاربری جدید است. این ابزار 
اساسی  قوانین  از  که  پالگین هایی هستند  و  اسکریپت ها  واقع  در 
ایجاد رمزهای عبور قوی پیروی می کنند. سپس دوباره، اگر شما 
واقعا دوست دارید کلمه عبور خود را در برابر کاله سیاه و سفید ها 
نفوذناپذیر کنید، در این مقاله به شما پنج ابزار معرفی خواهیم کرد 
که رمز عبور شما را آزموده و به شما اعالم می کنند که رمز عبور 

شما به اندازه کافی قوی است یا خیر.
How Secure Is My Password
/http://howsecureismypassword.net

واقعا  ایمنی رمز عبور بسیار کمی وجود دارد که  ابزار های تست 
جذاب و سرگرم کننده باشد و این یکی از آنها است. این ابزار قادر 
است میزان ایمنی کلمه عبورتان را نشان دهد، اما فراتر از آن نیز 
حرف هایی برای گفتن دارد. به عنوان مثال، بنا بر اعالم این سایت، 
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بیشتر  مانند »enter« در میان 500 کلمه عبور  یک کلمه معمول 
مورد استفاده در بین کاربران است. یا مثال برای هک کردن رمز 
عبور ایمیل من )که آن را به شما نخواهم گفت!( با یک کامپیوتر 
رومیزی معمولی به 2 میلیارد سال زمان نیاز دارد! اگرچه این ارقام 
امتحانش کنید.  توانید  اما می  نباشد،  ممکن است همیشه درست 

ضرری ندارد( ! دایرکتوری mention  را ببینید(
The Password Meter
http://www.passwordmeter.com/

ابزارهای  از محبوب ترین  ابزار سنجش قدرت رمز عبور یکی  این 
موجود است. این ابزار قادر است به شما، تجزیه و تحلیل دقیقی در 
مورد رمز عبور خود داده و رمز عبور شما را در مقیاس اندازه گیری 
ورود تان یک  رمز  رشته  از  قرار می دهد. هر عنصر  سفارشی خود 
امتیاز می گیرد و مجموع امتیازات در کل امتیاز رمز عبور را تشکیل 
می دهد. شما می توانید از سیستم نمره دهی برای ساخت رمزهای 
عبور بسیار قوی استفاده کنید که نتیجه اش ایجاد رمز عبور تقریبا 

غیر قابل نفوذ است. )دایرکتوری mention  را ببینید(
Test Your Password
http://www.testyourpassword.com/

این یک ابزار دو منظوره است؛ یعنی، اگر کاراکترهایی را به برنامه 
بدهید، به شما برای تولید رمزهای عبور تصادفی کمک می کند و 
سپس شما می توانید رمز عبور ایجاد شده را از نظر میزان ایمنی 
به کمک برنامه بسنجید. سپس می توانید کاراکترهای اضافی را به 
پسورد خود اضافه کنید. چه طور است آن را امتحان کنید تا بفهمید چرا 
کلمه عبور هشت کاراکتری همیشه به کلمات عبور با طول کاراکتر 
کمتر توصیه می شود. )برای مثال موقع ثبت نام در سایت ها اعالم 
می شود: »یک کلمه عبور با طول حداقل 8 کاراکتر وارد کنید«(
Strength Test
http://rumkin.com/tools/password/passchk.php

این ابزار سنجش رمز عبور تحت وب احتمال نزدیکی حروف رمز 
قوی  اساس  بر  عبور  کلمه  رتبه بندی  جهت  را  یکدیگر  به  عبور 
باید  عبور  کلمات  ایده آل،  حالت  در  می گیرد.  نظر  در  ضعیف  یا 
تصادفی باشند. وسیله سنجش، این را با استفاده از یک واژه به نام 
»آنتروپی« نشان می دهد، تخمینی بر اساس ترکیب حروف کوچک 

و بزرگ در زبان انگلیسی.
Microsoft Safety And Security Center
https://www.microsoft.com/security/pc-security/password-checker.
aspx

مایکروسافت نیز ابزار چک کردن رمز عبور مخصوص به خود را 
دارد که در سایت این شرکت تعبیه شده است. این ویژگی که فراتر 
منبع  که  است  زیرسایت  یک  عمل  در  است،  ابزار صرف  یک  از 
امنیتی  قواعد  در مورد  نکات ضروری  یادگیری همه  برای  مهمی 
سنجش  از  استفاده  نظر  از  تقریبا  رمز  قدرت  سنجش  ابزار  است. 

میزان ایمنی با رنگ  ها شبیه به دیگر ابزارهاست.
makeuseof :منبع

نتیجه گیری:
در ابتدا باید بدانیم که چگونه به سادگی هک نشویم که یکی دیگر 

از ساده ترین روش ها، روش زیر می باشد:

اگر شما هنوز هم از ویندوز xp استفاده می کنید می توانید از فایروال 
)دیوار آتش یا آنتی هک( خود ویندوز استفاده کنید. به کنترل پنل 
 dial شوید. در انجا روی آیکون Networking Connection رفته و وارد
کنید  انتخاب  را   properties و  کنید  کلیک  راست  ساخته اید  که   up

سپس تب Advanced را انتخاب کنید و تیک مخصوص فعال کردن 
فایروال را فعال کنید. تجربه نشان داده که ویندوزهای 98 و me به 
 seven  و xp ،2000 راحتی هک می شوند لذا بهتر است از ویندوز

استفاده کنید. 
فرستاده شد  برای شما  فایلی  و چنانچه  دارید  ایمیل  یاهو  در  اگر 
می توانید از طریق خود آنتی ویروس نورتون سایت یاهو چک کنید. 
داد  فایل  یا  عکس  دادن  پیشنهاد  شما  به  کسی  در چت  چنانچه 
از  ایمیل شما بفرستد.  بدون رودرواسی درخواست کنید به آدرس 
ورود به سایت های شخصی که به شما پیشنهاد می شود خودداری 
یک  مثل  که  عدد  چند  صورت  به  آدرس  اگر  مخصوصا  کنید 
آدرس IP می باشد. یاهو مسنجر خود دارای یک فایروال می باشد. 
و  کنید  انتخاب  را   Privacy Setting گزینه   Login منوی  از  می توانید 
در داخل تنظیمات Connection فایروال را انتخاب کنید. برنامه های 

آنتی ویروس و آنتی هک هم انواع زیادی دارند.
بخش اول: به روش هایی که در وبالگ ها آموزش می دهند اطمینان 

نکنیم مخصوصا وقتی ایمیل و پسورد ما را بخواهند.
کم  دست  را  تروجان ها  که  می رسیم  نتیجه  این  به  دوم:  بخش 
و  باشیم  داشته  بیشتری  دقت  اطالعات  کردن  وارد  در  و  نگیریم 
همه اینها نشانگر اهمیت خود ما در هک شدن خودمان هست و 
اگر خودمان سایتی داریم درباره شرکتی که Host & Domain )فضای 
تحقیق  را خریداری می کنیم  اینترنت(  در  ما  به وب سایت  مربوط 
راه  بهترین  می تواند  شرکت  آن  خود  چون  دهیم  انجام  ای  ویژه 
از  نیز  از هک شدن باشد و در طراحی وب سایت  برای جلوگیری 
بهتری  کدهای  و  برنامه  از  تا  بگیریم  کمک  امر  این  متخصص 
استفاده کند زیرا تاثیر زیادی در پیشگیری از هک شدن سایت دارد.

بخش سوم: اطمینان کردن به هر سایتی بزرگترین اشتباه محسوب 
می شود بهتر است ما قبل از وارد کردن اطالعات شخصی خود از 

سایت مورد نظر اطالعات الزم را بدست بیاوریم بعد عضو شویم.
بخش چهارم: تا جایی که امکان دارد پسورد خود را ذخیره نکنیم 
و هر چند وقت یکبار حافظه مرورگر خود را پاک کنیم تا از قسمت 

History و کوکی های ما سوءاستفاده نگردد.

برخوردار  ویژه ای  اهمیت  از  مناسب  پسورد  انتخاب  پنجم:  بخش 
است، اهمیت این قسمت به اندازه ای باال می باشد که چندین سایت 
از جمله یاهو و  برای تست پسورد وجود دارد و سایت های معتبر 

گوگل خودشان امنیت پسورد شما را مورد بررسی قرار می دهند.
هدف ما بدبین کردن شما نسبت به فضای مجازی نبود بلکه صرفا 
این مطالب  از بروز مشکالت و هک شدن شما  جهت پیشگیری 
این مطالب یک هکر  دانستن  با  و مطمئنا شما  گفتیم  به شما  را 

نخواهید شد چون به مسائل جانبی دیگری نیاز می باشد.
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زندگی سراسر حل مساله است
درنگی در »پنه لوپه به جنگ می رود«

اثر اوریانا فاالچی، ترجمه ویدا مشفق
مزدک زندیک

جلدفارسیوکمیاب»پنهلوپهبهجنگمیرود«
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حد  چه  تا  نگاهش  که  می داند  آشناست  فاالچی  با  که  کسی 
او آنچه به وضوح اهمیت  آثار  انسانی است. در تمام  نکته بین و 
دارد خوِد انسان است و آنگاه آنچه او را رنج می دهد و یا خشنود 

می کند. در اثر پیش رو نیز چنین است. 
و  رهاست  دوره ی خود  »ایسم« های  از  زیادی  تا حدود  فاالچی 
همواره با صراحت و بی پروایی نمایانگر مصائبی است که انسان 
من  و  مبتالست  آن  به  هست  که  گردنده  زمین  کجای  هر  در 
می خواهم بگویم که آنچه در آثار او عموما و در این اثر خاص به 
ویژه مهم است نگاه انسانی او و مسائلی است که مطرح می کند و 
نه الزاما پاسخ هایی که به آنها می دهد. چرا که چه در علوم تجربی 
و چه در فلسفه و سیاست و حقوق و بطور کلی علوم انسانی، طرح 
درست سوال و بیان مشکالت و نشان دادن ابهامات و نارسایی ها 
و معایب به مراتب مهمتر از پاسخ صحیح به آنهاست. ازین رو که 
پاسخ ها در اکثر مواقع ناقص، متغیر و ناکافی اند و همواره می باید 
آنها را چک و اصالح کرد اما مسایل بشری آنطور که تجربه و 

تاریخ می گوید از ثبات و یکنواختی بیشتری برخوردارند. 
در کتاب حاضر، فاالچی انگشت بر مسایل عمومی و خصوصی 
اندیشیدن،  به  انسان می گذارد و همین تحریک کردن مخاطب 

مهمترین که او کرده و ازین بابت باید قدردانش بود. 
»پنه لوپه به جنگ می رود«داستان است. داستانی با شانزده فصل 
نوشته  پیش  سال  اندی  و  چهل  که  صفحه  دویست  از  بیش  و 
شده و این خود مساله ی مهمی است که باید توجه بسیار به آن 
داشت. قسمتی از مسایلی که فاالچی در این کتاب به آنها پرداخته 
امروزه جزو تاریخ سیاست و یا تاریخ روانشناسی و روابط اجتماعی 
است که البته اندیشیدن به آن ضرورت دارد. آدمی همواره باید 
متوجه این نکته باشد که پیشینیانش از کجا شروع کرده اند و برای 
رسیدن به جایی که ما اکنون بر آن ایستاده ایم چه بهایی پرداخت 
تاریخ،  به  آگاهی  است.  گردیده  سپری  کوره راه هایی  چه  و  شده 
سبب می شود تا اشتباهات گذشتگان را کمتر مرتکب شویم و نیز 
قدر آنچه را داریم بدانیم و بدانیم که راه کدام است و چاه کدام و 
از چه طریقی و با چه ابزاری کم هزینه تر و سالمت تر می توان به 

مقصود رسید که: »زندگی سراسر حل مساله است.«
چیزی که شاید در برخورد اول توجه خواننده را جلب کند، ترجمه ی 
اما نمی توان گفت  نارسا نیست  اثر است. ترجمه ی کتاب اگرچه 
چندان روان یا دلنشین هم هست که من البته این مساله را ناشی 
از قدمت کار می دانم. مترجمان ما از چهل سال پیش تا به امروز 

بسیار داناتر و ماهرتر شده اند. 
مساله ی بعدی که در حین خواندن کار به آن پی می بریم آن است 
دیالوگ ها  اما  است  جذاب  و  کشنده  داستان  موضوع  اگرچه  که 
بسیاری مواقع غیر هنری هستند. به این معنا که خواننده احساس 
می کند دارد کتابی فلسفی یا سیاسی می خواند و گوینده ی جمالت، 

متفکری است که در حال مصاحبه است. 

همانطور که پیشتر گفتم کسی که با آثار فاالچی آشناست درین 
کتاب حضور مسلط ذهن و زبان او را احساس می کند. به این معنا 
که به وضوح در می یابد »جو« یا »جوانا« خوِد اوریانا است. دختری 
سرسخت و راسخ که نمی داند اشک چه طعمی دارد. دختری که 
با آن تجربه ی سهمگین و دردناک که به  بالغ می شود و  وقتی 
جسم و ذهن چنگ می زند رخ به رخ می گردد، برخالف همه یا 
بسیاری از همجنسانش گریه نمی کند. گویی که او همواره مرد 
در وجود »جو«  فاالچی  مردانه ی  و  قاطع  است. شخصیت  بوده 
کتاب  پایان  در  هم  و  آغاز  در  هم  است.  بارز  کامال  »جوانا«  یا 
نام  زنان دیگر فرق اساسی دارد.  با  او  این نکته مواجهیم که  با 
»جو« را انتخاب می کند تا مردانه تر باشد و در آخر هم می خواهد 
قاعده ی مردانه ی »یا من یا تو« را برگزیند. در تمام داستان هم 
رفتارش مردانه است و حتی اگر پایش بیافتد حاضر است دعوا و 

کتک کاری هم بکند. 
ذهن و زبان و جهان بینی فاالچی دیگر افراد داستان را هم متاثر 
کرده است. تو گویی هر فرد داستانش روایتگر قسمتی از وجود 
اوست. این نکته چه در دیالوگ ها و چه در سیر داستان و رفتار 
شخصیت ها مشخص است و چنانکه گفتم سخنانی که فاالچی 
در دهان آفریده هایش می گذارد، همگی مزه ی دهان او را دارند. 

من برای آنکه بتوانم نظرم را درباره ی این کتاب بنویسم، دو بار 
خواندمش و هجده صفحه نُت برداری کردم. آن هم با سخت گیری 
بسیار و خط ریز. این نشانگر آن است که در حین خواندن کار 
قابل  کتابی  با کمتر  مواجه خواهید شد که  نغز  با جمالت  آنقدر 

قیاس است. جمالتی بسیار سنگین و به شدت سینمایی. 
من شخصا چندان چنین شیوه ای را نمی پسندم؛ اما باید به خاطر 
داشت که فاالچی پیش از آنکه داستان نویس و خیال پرداز باشد، 
روزنامه نگاری حساس است که حاضر است برای کشف واقعیت 
و بیان آنچه دیده و فهمیده و درستش می داند، خود را در معرض 

مرگ قرار دهد. از این رو این ایراد بر او بخشودنی است. 
ایتالیایی است  ماجرای کتاب، داستان »جو« یا »جوانا« دختری 
که کارش نوشتن فیلمنامه است و حاال کارفرما می خواهد او را به 
نیویورک بفرستد تا طرحی برای فیلمی تازه درباره ی آمریکا تهیه 
داستان  شروع  برای  زیرکانه ای  و  مناسب  نقطه ی  فاالچی  کند. 
کار  ثقل  مرکز  انگار  که  است  مفهمومی  آمریکا  کرده.  انتخاب 
است. جو از همان لحظه ای که با پیشنهاد رییسش مواجه می شود 
عمیقا دچار درگیری ذهنی می گردد و این درگیری تا آخر ادامه 
می یابد. »جو« به یاد دوران جنگ دوم جهانی می افتد. زمانی که 
سربازان آمریکایی وارد ایتالیا شده اند و دو نفر از آنها پس از جنگ 
و گریز به خانه ی آنها پناهنده شده اند. او اگرچه آن زمان دختر 
بچه ای دوازده ساله است اما عاشق ریچارد شده و با او عشق بازی 
کرده. دو سرباز آمریکایی یک ماه بعد خانه ی آنها را ترک می کنند 
را مرده  آنها می رسد. جو، ریچارد  به  بعدها خبر مرگ ریچارد  و 
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می پندارد؛ اما حاال که قرار است به نیویورک سفر کند باز تمام 
ذهنش درگیر آن خاطره ی خوش است و توصیفاتی که ریچارد 
از آمریکا برای او کرده. جو آمریکا را همانطور که او تصویر کرده 
دیگری  نظر  فرانچسکو  همکارش  و  دوست  حالیکه  در  می بیند 

دارد. 
ادامه ی داستان پر است از توصیف آمریکا و آمریکایی ها از زبان 
خودشان و جو و من باز این نکته را گوشزد می کنم که تصویر 
ارائه شده از آمریکا درین کتاب، مربوط است به بیش از چهل سال 

پیشتر و آن هم با قلِم ذهن فاالچی. 
در آنجا جو، مارتین دوست سابق فرانچسکو را می بیند و بعد به 
فاالچی  می شود.  مواجه  ریچارد  با  دیگر  اتفاقاتی  و  او  واسطه ی 
درین کتاب، تصویرگِر شدت اغراق گونه ی پیچیدگی و نسبیت و 

لغزندگی و چندوجهی بودگِی روابط انسانی 
است. جو به ریچارد دل می بندد. ریچارد به 
بسیار خوبی  مالی  که وضع  )کمدینی  بیل 
دارد و مردی پا به سن گذاشته است( وابسته 
سلطه ی  تحت  بشدت  همینطور  است. 
بیل  طرف،  آن  از  است.  فلورنس  مادرش 
هم با مارتین و هم با فلورنس رابطه دارد 
و ازین سو، جو با مارتین همخانه و دوست 
احساساتی  دچار  حال  عین  در  می شود. 
او  از  هم  است.  بیل  به  نسبت  متناقض 
است  قایل  احترام  برایش  هم  است  متنفر 

و هم عاقبت عاشقش می شود. 
می شود.  بستر  هم  بیل  و  ریچارد  با  جو 
می خورد.  بهم  مارتین  و  بیل  رابطه ی 
به  ریچارد  در حضور  جو  و  فلورنس  دیدار 
خودکشی  ریچارد  می گردد.  منتهی  دعوا 
داستان  بله.  و...  می ماند  زنده  و  می کند 
که  است  درهمی  و  پیچیدگی  همین  به 
نویسنده البته با حوصله ای دردناک همه ی 

اینها را آهسته آهسته واگویه می کند و نیز در حین بیان همه ی 
فلسفی،  سیاسی،  مسایل  به  سردرگمی،  و  درهم تنیدگی  این 
روانشناسانه، جامعه شناسانه و... نیز می پردازد و همین هاست که 
کتاب را سنگین و دشوار می کند. به سنگینی و دشواری زندگی. 

هر  نیست.  آسان  می نماید  ابتدا  در  آنچه  خالف  کتاب  خواندن 
برای  اساسی  مساله ای  به  تبدیل  شخصیت،  دو  میان  گفتگویی 
خواننده ی نکته سنج و نقاد می شود و همین او را وامی دارد که 

عمیق تر و گوش بزنگ تر بخواند. 
اروپا و آمریکا، جنگ ستارگان، فقر و ثروت،  مقایسه ی فرهنگ 
و  تمدن  مذهب،  خدا،  عدم  یا  وجود  مساله ی  همجنس گرایی، 
بر سایر مسایل  اینکه در زندگی چه چیزی  ناخرسندی های آن، 

مقدم است و چه چیزی را می شود فدای امور دیگر کرد، تفاوت های 
روانی زن و مرد، بحران بلوغ، عشق، بکارت و... از زمره ی مسایلی 
است که در ضمن پرداختن به معضلی تحت عنوان »آمریکا« و 
در دل روابط درهم پیِچ جو و ریچارد و بیل و مارتین و فلورنس به 
آنها پرداخته شده و به خوبی در نحوه ی طرح همه ی این مطالب، 

دغدغه های اوریانا فاالچی آشکار است. 
داستان سیری خطی دارد. اگرچه گاهی به گذشته هم برمی گردیم. 
هرچند  است.  باور پذیر  و  منطقی  رویدادها،  اتفاق  به  قریب  اکثر 
می توان به نمونه هایی هم اشاره کرد که گویی نویسنده حوصله ی 
پرداخت بهتر آن را نداشته و به همین خاطر چندان هنرمندانه و 
باورپذیر نیست؛ مثال جو وقتی در اتاق رییس است به یاد ریچارد 
می افتد و دچار احساسی آشفته می شود. هرچند شاید بشود گفت 
خاطره ی  آمریکا  از  صحبت  خاطر  به 
ریچارد برایش تداعی شده اما باز هم 
البته  پرداخت.  آن  به  می شد ظریف تر 
باید  هم  مهم  بسیار  نکته ی  این  به 
توجه کرد که به هرحال جو هر چقدر 
داشته  مردانه  خوی  و  خلق  که  هم 
زنانه  قلبی  و  احساسات  هم  باز  باشد 
آن  که  پذیرفت  می توان  پس  دارد. 
ریچارد  با  عاشقانه  رابطه ی  ماه  یک 
آنچنان در وجودش پر رنگ حک شده 
که حتی پس از چهارده سال همچنان 
مردها  ما  باشد.  برانگیزاننده  و  زنده 
به  نمی توانیم  کنیم  تالش  هم  هرچه 
این  و  ببریم  پی  زنان  عواطف  عمق 
خود یکی از مبانی تفاوت ها، تعارض ها 
حال  عین  در  و  کشمکش ها  و 
دیالکتیک  و  دراماتیک  جذابیت های 
یا در جای دیگر  پویای زندگی است. 
انتظار  تحمل  روز  چندین  از  پس  جو 
دیدار  به  نزار  حالی  با  و  می شود  تسلیم  ریچارد،  دیدار  کشنده ی 
در می گیرد،  میانشان  تندی که  از مشاجره ی  بعد  و  بیل می رود 
احساس تنفرشان از هم تبدیل به عشقی توفنده می شود و حتی 
حتی  بوده اند  هم  هواخواه  هم  پیش  از  که  می کنند  بیان  دو  هر 
اگر به وضوح به آن آگاه نبوده باشند و بعد هم با هم هم آغوش 
می شوند. پس از این اتفاق، جو به راه می افتد که به نزد ریچارد 
برود. بسیار کند و با تانی این کار را می کند و وقتی به او می رسد 
و در خواب می بیندش پس از قدری انتظار، هم او را و هم همه ی 
آمریکا را رها می کند و به یکباره به ایتالیا برمی گردد. این تغییر 
ناگهانی رفتار و احساس برای من چندان باورپذیر نیست مگر آنکه 

باز دست به دامن تفاوت عواطف مردان و زنان شویم. 
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در  نواقصی  اگرچه  است  قبول  قابل  کتاب  شخصیت پردازی های 
در  مهم  نقشی  بیل  اگرچه  مثال  می آید؛  چشم  به  موارد  بعضی 
داستان دارد اما ما نمی دانیم چه گذشته ای دارد، ثروتش را از چه 
طریق بدست آورده و چگونه زندگی می کند. آیا آن نحو و سطح 
زندگی همه از راه نویسندگی بدست آمده؟ همینطور نمی دانیم که 

آیا بیل همجنس گراست، دوجنس گراست یا دگرجنس گرا؟
نکته ی دیگر آن است که می دانیم رابطه ی جو با ریچارد زمینه ساز 
دگرگونی ها و ناهمسازی هایی در رابطه ی او با بیل، رابطه ی بیل 
با مارتین و تغییرات مارتین می شود؛ اما پرسشی که پیش می آید 
این است که چگونه و چرا تا پیش از باز شدن پای جو به ماجرا، 
همه با هم در تفاهمند و هیچ مشکلی پیش نیامده؟ آیا تا پیش از 
آن، افراد مذکور از مشکالت و روابط هم مطلعند و در عین حال به 
روی هم نمی آورند؟ بهرحال این هم مساله ای است که نویسنده 

دقت و ظرافت الزم را برای پرداختنش به خرج نداده. 
دیگران  از  بهتر  و  بیشتر  که  شخصیتی 
می گیرد  قرار  واکاوی  مورد  داستان  در 
ما  است.  دیک  همان  یا  بلین  ریچارد 
فرمانده  و  قدرتمند  مادری  که  می دانیم 
دارد. مادری که پدر او را هم به چیزی 
او  برای  که  مادری  است.  نمی گرفته 
پدرش  که  می دانیم  و  کرده  هم  پدری 
هم مردی بوده آرام و ساکت. مردی که 
نمی خواهد یا نمی تواند با دیگران درگیر 
شود حتی اگر فرزندش را مسخره کنند 
محض  به  پدرش  می دانیم  و  بیازارند  و 
است.  درگذشته  مادرش  از  جدایی 
که  می گوید  جایی  در  خودش  ریچارد 
عروسک ها  با  بچگی  در  داشته  دوست 

و  نازک  و  نرم  پسری  همواره  و...  کند  تنشان  لباس  کند،  بازی 
شکننده و دخترانه بوده. حتی وقتی که به جنگ می رود، بی قصد 
و میل نیست که بمیرد و می دانیم که هم قطارانش به او تجاوز 
ما  )و  می کند.  تعریف  اینطور  را  قضیه  او  کم  دست  یا  کرده اند. 
آن  به  نسبت  خودش  ریچارد  آیا  چیست.  واقعیت  که  نمی دانیم 
کار بی میل بوده و از آن بدش می آمده یا تمایلی هرچند اندک و 
هرچند ناآگاهانه وجود داشته؟( و می دانیم که حاال تحت حمایت 
عاطفی و مالی مادرش و بیل است. می دانیم که با بیل رابطه ی 
دارد چون که عکس  را دوست  او  بیل  که  دارد. می دانیم  جنسی 
بزرگی از او روی میز کوچکی در اتاق خواب بیل است. می دانیم 
مردی است نازک نارنجی و سی و چند ساله با بدنی الغر و کشیده 
و صورتی استخوانی و موهایی قرمز. می دانیم که هنگام سکس 
با جو احساس بدی دارد و جو هم. اگرچه هر دو عاشق همند و 
مشتاق هم آغوشی. می دانیم که از شلوار پوشیدن جو لذت می برد 

و مدام او را پسر کوچولو صدا می زند و می دانیم که چهارده سال 
پیش هم با جوانا عشق بازی کرده در حالی که هر دو همدیگر را 
روانکاو  بوده،  روانکاو  نظر  داشته اند و می دانیم که تحت  دوست 
او هم  ایگور است که  او حاال یک جورهایی تحت نظر  مرده و 
دوست او و روانشناس است. می دانیم که وقتی با جو به تماشای 
آبشار نیاگارا می روند در حالی که صدای هم را نمی شنوند به جو 
می گوید می خواهد خودش را بکشد اما جرات نمی کند. می دانیم 
می زند  خودکشی  به  دست  جو  با  مادرش  مشاجره ی  از  بعد  که 
بیل  هم  و  مادرش  هم  که  می دانیم  می دهد.  نجاتش  ایگور  که 
را دوست دارد و هم از هر دو می ترسد و می خواهد ازشان فرار 
نمی تواند  ولی  باشد  جو  با  و  بایستد  خودش  پای  روی  و  کند 
او  که  نمی دانیم  اینها  همه ی  با  اما  نمی خواهد؛  یا  نمی شود  یا 
باالخره همجنس گراست یا دوجنس گرا یا دگرجنس گرایی که به 
خاطر تربیت نادرست و کودکی آشفته و اتفاقات ناگوار زندگی و 
پریشانی و به هم ریختگی پس از جنگ، 
دچار بحران روانی شده و به این علل تن 
تقریبا  داده.  بیل  به همخوابی و حمایت 
عنوان  به  ریچارد  از  کار  جای  هیچ  در 
برده  نام  دوجنس گرا  یا  همجنس گرا 
نمی شود. اگرچه بیل یکبار او را »مادام« 
او  با  خوابیدن  به  اگرچه  و  می زند  صدا 
معترف است؛ اما نه خودش، نه ایگور در 
مقام روانشناس و نه جو و نه هیچ کس 

دیگر این نام را بر او نمی نهد. 
این در حالی است که در داستان چند بار 
از »همجنس باز« اسم برده می شود؛ که 
البته باز نمی دانم که تعبیر فاالچی است 

یا مترجم. 
اینطور آدم ها بدش می آید و هیچ  از  همین طور می دانیم که جو 
کس هم هیچ دفاعی از ایشان نمی کند. آنها همه محکومند و بد 
اگر  و  فاالچی هم هست  نظر  این  که  نمی دانم  باز  و  زشتکار  و 
چهل سال پیش اینطور فکر می کرده امروز هم همچنان بر همان 

نظر است؟
به  ریچارد  توصیف شخصیت  و  تعریف  و  داستان  روند  واقع  در 
گونه ای است که به ما بگوید او )و نیز دیگر شخصیت های داستان 
مثل بیل( همجنس گرا نیستند بلکه دچار نوعی نابسامانی و انحراف 
شده اند که البته اگر بخواهند و اگر دیگران هم کمک کنند قابل 
درمان است. آنچنان که ریچارد پس از نجات از خودکشی، گویی 
تقریبا درمان شده و فقط می خواهد با جو باشد. هرچند نمی دانیم 
با بازگشت جو به ایتالیا و تنها ماندنش، روند بهبود ادامه می یابد 

یا بیماری مفروض باز عود خواهد کرد. 
از آنچه هست رضایتی  نکته ی قابل تامل این است که ریچارد 

پیچیدگی  همین  به  داستان  بله. 
البته  نویسنده  که  است  درهمی  و 
همه ی  دردناک  حوصله ای  با 
واگویه  آهسته  آهسته  را  اینها 
بیان همه ی  در حین  نیز  و  می کند 
سردرگمی،  و  درهم تنیدگی  این 
فلسفی،  سیاسی،  مسایل  به 
و...  جامعه شناسانه  روانشناسانه، 
که  همین هاست  و  می پردازد  نیز 
می کند.  دشوار  و  را سنگین  کتاب 

به سنگینی و دشواری زندگی. 
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کار  صورت،  این  در  همینطور.  هم  بیل  نمی برد.  لذتی  و  ندارد 
و  دسته بندی  اینطور  با  من  اگرچه  می شود.  دشوار  آنها  نامیدن 
گرایش های  می کنم  گمان  و  ندارم  موافقتی  چندان  خط کشی 
جنسی و عواطف آدمی درست مثل جهان بینی، بدن، منطق، زبان 
و منعطف  تغییر  قابل  را می سازد،  انسانی  فرد  آنچه یک  تمام  و 
است و تنها فایده ی این نام گذاری ها آسان کردن تعاریف و سعی 
در فهم دیگری خواهد بود و نباید با اتکای به این برچسب ها و 
استناد به آن بر آدمیان انگ نهاد و ایشان را قضاوت کرد. هر فرد 
انسانی آزاد است که به هر نحو هر کسی را دوست بدارد تا جایی 
که به دیگری ضرری نرساند و اگر طرف مقابل هم با این شرط او 
را دوست داشت، از آن پس رابطه ی میان آنان فقط و فقط مربوط 
به خودشان است. اگرچه می دانیم ریچارد و بیل به طور همزمان با 
چندین نفر در ارتباطند و همین پیچاپیچی است که مساله را بغرنج 
می کند چه برای خودشان چه برای مخاطب و چه برای داوری یا 

برآورد اخالقی روابطشان. 
مبنای  بر  و  می فهمم  من  که  آنجا  تا 
اخالق فایده گرا، دو انسانی که با یکدیگر 
که  نیستند  مجاز  اخالقا  بسته اند  پیمان 
هم زمان و پنهانی با دیگری رابطه برقرار 
کنند. چرا که خدشه دار شدن اعتماد میان 
انسان ها موجب هرج و مرجی مسلسل وار 

می گردد. 
حدود  تا  هم  جوانا  یا  جو  شخصیت 
زیادی پردازش شده و ما او را از خالل 
گفتار و به خصوص رفتارش و یادآوری 
خاطرات و تامالت و تنش های ذهنی اش 
را می پسندد.  بودن  می شناسیم. جو مرد 
یک  مثل  و  باشد  مرد  می خواهد  دلش 
روی  و  آزاد  و  خوشبخت  و  قوی  مرد، 
به همین  را  مردانه ی جو  نام  پای خود. 
خاطر انتخاب می کند. خلق و خویش هم 
بی شباهت به مردها نیست. ابایی از زد و 
خورد ندارد. اوست که به عبارتی ریچارد 
تصاحب  و  می کشاند  خواب  تخت  به  را 

گریه  اوست که هرگز  مادرش می ستیزد.  با  بر سرش  و  می کند 
امید  این  به  برگشته  ایتالیا  به  که  داستان  پایان  در  مگر  نکرده 
که به آغوش محکم فرانچسکو، به خانه اش، به شهر کوچکش 
برگردد. ولی وقتی ماجراهای دو ماه اقامتش را با او می گوید، او 
هم رهایش می کند. آنجاست که دلش می شکند. به هم می ریزد. 
را و  ازای پول، خودش  برگردد و در  آمریکا  به  تصمیم می گیرد 
حتی آنهایی را که بیشتر از خودش دوست دارد بفروشد. تصمیم 
مثل  و  می رود  جنگ  به  خودش  که  بشود  لوپه ای  پنه  می گیرد 

مردان می جنگد و قانون مردان را بی کم و کاست اجرا می کند: 
»یا من یا تو« آنجاست که نجواکنان با خود می گوید: »موضوع 
دنیا  به  و  برای درست کردن  آن است که هیچ کس  فالکت بار 
می آورند.  دنیا  به  را  تو  فقط  نمی خواهد.  اجازه ای  تو  از  آوردنت 
ممنونشان  کار  این  خاطر  به  که  دارند  انتظار  هم  گاهی  همین. 
باشی. چرا که زندگی، عطیه ی خداوند است. اوه خداوند! خداوند! 
خدایا چرا وجود نداری؟« و اینجاست که »جوانا« باالخره گریه 

می کند. 
با این توصیف می بینیم که او هم از آنچه هست ناراضی است. 

درست مثل ریچارد و بیل و... 
نکته ی جالب توجه دیگر درباره ی جو آن است که اگرچه المذهب 
است اما تا آن سن همچنان باکره مانده و در هم آغوشی با ریچارد 
و  می یابد  رهایی  بی فایده«  مزاحم  »دندان  آن  شر  از  که  است 
جالب تر آنکه از هم آغوشی هم لذتی نمی برد. حتی خوابش می گیرد 
و فقط دچار دردی شدید می شود درست مثل آن روزی که بخاطر 
یک گوش درد بد، دکتر میله ی داغی را 
اما  است؛  بوده  کرده  فرو  گوشش  توی 

چرا؟ این را هم نمی دانیم... 
و  تامالت  این  تمام  داشت  نظر  در  با 
سواالت، من با فاالچی موافقم آنجا که 
می گوید: »حائلی که مردان و زنان را از 
که  است  باریک  آنقدر  می کند،  جدا  هم 
به سهولت می توان آن را پاره کرد و یا 
برعکس، پشت سر گذاشت« همینطور با 
ایگور که می گوید:« هیچ کس تا آخرین 
مرحله مرد یا تا آخرین مرحله زن نیست«

گفتم که مرکز ثقل کتاب و ماجراهایش 
زبان  از  بخواهد  دلتان  تا  آمریکاست. 
شخصیت های مختلف و از آغاز تا پایان، 
و  تکان دهنده  و  متاثرکننده  جمالت 
افشاگرانه درباره ی آمریکا و آمریکایی ها 
دوباره نویسی  قصد  من  خواند.  خواهید 
اشاره  نکته  این  به  تنها  و  ندارم  را  آنها 
می کنم که آمریکا، کشوری که صاحب 
اولین قانون اساسی دنیاست و بین دو اقیانوس محصور، مثل هر 
کشور دیگری آنقدر ذوابعاد و کثیرالوجه است که نمی توان با چند 
دیالوگ یا جمله ی قصار شناختش. برای شناخت هر کشور و ملتی 
باید به منابع متعدد و ابزارهای کارا مجهز شد. دیدگاه های بعضا 
متعارضی که فاالچی در دهان شخصیت ها می گذارد تا حدودی 
نشانگر همین مطلب است. به نظرم می رسد عبارتی که همسفر 
آمریکایی جو می گوید در مورد هر مساله ای از جمله آمریکا صادق 
است: »هر موضوعی سه دیدگاه مختلف دارد: دید من )مدعی(؛ 
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دید شما )مخاطب-منتقد( و حقیقت )مساله ای که بیرون ماست و 

خودش را به ما تحمیل می کند(«
می دانم که آنچه تا بدینجا گفته ام پراکنده و نارسا است. به ویژه 
که متوجه هستم که بررسی و نقد اثر کسی همچون فاالچی از 
عهده ی هر کسی برنمی آید؛ اما دست کم امیدوارم تالشم برای 
فهم اثر و در میان نهادن دریافتم از آن با شما موفقیت آمیز بوده 
باشد که وقتی چنین خواهد بود که »پنه لوپه به جنگ می رود« 

هرچه بیشتر و دقیق تر خوانده و نقد شود. 
او  نوشته های  از  هیچ کدام  خواندن  از  هیچ گاه  باشید  مطمئن 
پشیمان نخواهید شد و همواره پس از به آخر رسیدن هر کتابش 
احساس خواهید کرد که دنیا را چقدر می توان متفاوت و تازه دید 
و چقدر مسایل انسانی پیچیده است و چقدر کوشش در راه حل 
کردن مسایل انسان ها، انسانی است. این کاری است که به گمان 
من فاالچی می خواهد انجام دهد. طرح مسایل مهم که فاالچی 

در آن تبحر دارد به مراتب از پاسخ های احتمالی مهم تر است. 
ریموند  کارل  ِسر  از  را  مطلب  این  عنوان  خاطر  همین  به  من 
وام  بریتانیایی  اتریشی تباِر  معرفت شناس  و  علم  فیلسوف  پوپر 
گرفتم: »زندگی سراسر حل مساله است« عنوان کتابی است که 
حاوی تعدادی از مقاالت و سخنرانی های اوست. تا آنجا که من 
نیز هر جاندار  انسان ها و  ما  پوپر آن است که  فهمیده ام دیدگاه 

دیگری همواره در حال حل مساله است و ما از راه پی بردن به 
اشتباهاتمان و تصحیح آنها و ابطال باورهای نادرستمان است که 
دقیقا  و  می شویم  نزدیک  مسایلمان  راه حل  به  و  می گیریم  یاد 
در طی همین طریق است که می دانیم چقدر کم می دانیم. پوپر 
می گوید تنها تفاوت ما با سایر جانداران این است که آنها به خاطر 
خطاهایشان در معرض مرگ قرار می گیرند اما انسان دارای این 
استدالل و  زبان و  ابزار  با  و  بیاموزد  از گذشته  توانایی است که 
منطق که بزرگترین هدیه ی طبیعت به ماست، آگاهی اش را به 
همنوعانش هم منتقل کند. انسان قادر است و باید اندیشه هایش 
را پیش از آنکه به عمل درآورد به محک نقد و بررسی دیگران 
بزند تا بدین گونه آنچه ناصحیح و ناسره است از میدان به در رود 
و افکار منطقی و شفاف و کارا به عمل درآیند و این تنها تفاوت 

بنیادین ما با دیگر اهالی این سیاره ی سرگردان است. 
اگرچه ما در اینجا با اثری ادبی مواجهیم اما گمان می کنم انگیزه ی 
تجربه ی  و  بشری  نبوده که مسایل  این  فاالچی هم چیزی جز 
شخصی خودش را با ما در میان نهد تا از راه گفت و شنید مکرر 
و  سودبخش ترین  به  هم  و  کنیم  فکر  آنها  به  هم  قاعده  به  و 

کم هزینه ترین راه حل های آنها. 
و حاال ما در همین مسیریم.
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خاطرات پسر مهربان )قسمت نخست(

که  است  من  خاطرات  از  مجموعه ای  می خوانید  که  داستانی 
متوالی خدمت شما  در 5 شماره  بودن مطلب،  دلیل طوالنی  به 

خوانندگان عزیز عرضه می شود.
رضا ایرانی

اولین دیدار با محمد
کامران دوست خیلی خوب و صمیمیم بود. طرفای ساعت 8 شب 
به  اهوازی چت کردم که  یه  با  زد. گفت که  بهم زنگ  بود که 
گفتم  مسافرت.  اومده  اصفهانه،  االن  بود.  تو  تایپ  خیلی  نظرم 
قد  و  سالشه   20 محمد،  گفت  چیه؟  مشخصاتش  چیه؟  اسمش 
زدم  شماره شو  وقتی  بده.  شماره شو  گفتم  سبزه.  و  الغر  و  بلند 
شماره شو  دیدم  اهواز«.  »محمد  اومد،  اسمش  دیدم  موبایلم  تو 
اون موقع  بود که دو سال پیش،  یه پسر سکسی  خودم داشتم. 
که هنوز ساکن اهواز بودیم باهاش دیت گذاشته بودم. یه دیت 
بود.  سالش   18 اون  و  بود  سالم   21 خودم  موقع  اون  ناموفق. 
باهاش میدون شهدا قرار گذاشته بودم. از لحظه ای که دیدمش، 
تو هر کوچه و خیابونی می رفتیم، یه ماشین قدیمی و قراضه پیدا 
می کرد و می گفت این قبال مال من بوده! منم که اصال اسم اون 
ربع  از  بعد  اوکی.  میگفتم  بی میلی  با  نمی دونستم  رو هم  ماشینا 
ساعت پیاده روی تو کوچه پس کوچه های اطراف خیابون طالقانی 
یهو گفت من می خوام برم چت کنم تو کافی نت، میایی؟ منم 
گفتم نه و اونم رفت و دیگه ندیدمش. حاال بعد از دو سال دوباره 

می خواستم ببینمش. این دفعه تو اصفهان.
یادش  منو  اونم  زدم.  زنگ  بهش  که  بود  شب   9 تقریبا  ساعت 
میومد. برعکس دو سال قبل، خیلی تحویل گرفت. گفت تو یه 
کافی نت نزدیک سی وسه پل نشستم. اسمشو گفت و منم رفتم 

که ببینمش.
و  سالم  موقع  و  شد  بلند  جاش  از  میزش،  پشت  رسیدم  وقتی 
روبوسی یهو گفت: این چیه دیگه، لب بده بابا. گفتم زشته، همه 
دارن می بینن. ولی هنوز »می بینن« رو نگفته بودم که لبامو بوسید 
و گفت: ولشون کن و نشست و مشغول چت شد. منم از این کار 
جسورانه ای که بدون هیچ ترس و واهمه انجام داده بود داشت 
قند تو دلم آب میشد. گفت: می خوام به یه پسره االن وب کم بدم، 
19 ساله شه و موهاش بوره، خیلی خوشگله، تهرانه. با خودم گفتم 

اینم از ایناس که کم سن و بور و سفید دوست داره. اه.
تازه وقتی از کافی نت اومدیم بیرون موفق شدم خوب و کامل 
نظرم  به  بود.  کرده  فرق  پیشش  سال  دو  با  کم  یه  ببینمش. 
و  عضالنی  و  الغر  بدن  و  سانتی   190 قد  بود.  شده  سکسی تر 
پوست سبزه. چشمای گربه ای و قهوه ای و لب های خیلی ناز و 
صورت استوخونی. دستای بزرگ و کشیده و قوی. موهای مجعد 

و پر پشت و مشکی که بلندِی جلوش حدود 30 سانتی متر بود. 
تیشرت  و  قهوه ای  بوت خفن  یه  و  بود  پوشیده  آبی  شلوار جین 
زخمی ای که خیلی خوشگل رو تنش نشسته بود و بازوهاشو خیلی 
بود.  دوشش  رو  هم  بزرگ  کوله پشتی  یه  می داد.  نشون  خوب 
لهجه ی خوزستانی هم داشت که واقعا عشق منه. یه لحظه وقتی 
با اون دستای بزرگش دستمو موقع رد شدن از خیابون گرفت با 

خودم گفتم خدایا، چقدر این پسر شبیه رویاهامه!
بهش گفتم امشب کجا میری؟ گفت: باالخره یه جایی پیدا میشه، 
نگران نباش. بهش گفتم می خوای ماشین بیارم و شب یه دوری 
بزنیم با هم؟ فقط من تو شهر خوب بلد نیستم رانندگی کنم و 
گواهینامه هم ندارم. تو رانندگی میکنی؟ )از چند تا از بچه های 
اهواز شنیده بودم که رانندگیش خیلی خوبه( با کمال میل قبول 
کرد و باهاش ساعت 1 شب، دروازه تهران که مرکز شهر میشد 
تا  نفهمیدم  میارم. اصال  ماشینمونو  و  میام  و گفتم  قرار گذاشتم 
ساعت 1 کجا می خواست بره و چون احساس کردم نمی خواست 
و طرفای ساعت  و شام خوردم  خونه  رفتم  نپرسیدم.  ازشم  بگه 
دوازده و نیم، 206 بابام رو برداشتم و راه افتادم به سمت دروازه 

تهران.
ایستگاه نگه  بود. جلو  اتوبوس نشسته  ایستگاه  تو  وقتی رسیدم، 
کوله شو  و  به سمتم  اومد  اونم  و  پیاده شدم  ماشین  از  و  داشتم 
گذاشت صندلی عقب و سوییچ رو گرفت و نشست پشت فرمون 
و منم که انگار یه بار سنگین از رو دوشم برداشته شده، نشستم 
سمت شاگرد. آخه رانندگی همیشه واسم کار پر استرس و سختی 
بود. ماشینو روشن کرد و راه افتاد. پرسید از کدوم ور برم؟ منم 
گفتم االن خیابون میر و نظر خوبه چون یه جوری محل تجمع 

ماشین بازاس... رفت سمت خیابون میر...
می کردم.  نگاهش  فقط  می کرد  رانندگی  داشت  که  مدت  تمام 
چقدر به نظرم با تسلط و در عین حال دیوانه وار رانندگی می کرد. 
الیی می کشید و دنده معکوس می داد، ولی کوچکترین خطایی 
اینقدر جسارت و جرات  تا به اون شب من هیچ وقت  نمی کرد؛ 
احساس  بودم  نشسته  کنارش  وقتی  بودم.  ندیده  نفر  یه  تو  رو 
به  نمی تونه  هیچ کس  االن  می کردم  احساس  می کردم.  امنیت 
هیچ  با  من  رو  می افتاد  اتفاق  داشت  که  چیزایی  برسه.  ما  پای 
دور  از  فقط  همیشه  و  بودم  نکرده  تجربه  موقع  اون  تا  دوستی 
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تماشاگر بقیه بودم. وقتی داشت دیوانه وار رانندگی می کرد و من 
نگاهش می کردم و اون رونای کشیده شو تو شلوار جینش می دیدم 
و نیمرخ خوشگلش با اون موهای موج دار و چشمای گربه ای و 
شکم صاف و دستای بزرگش روی فرمون ماشین رو می دیدم، 
احساس می کردم یه حس خوبی از قلبم شروع میشه و تو تمام 
بدنم پخش میشه. این حس خوب نمی زاشت یه لحظه ازش چشم 

بردارم.
داشتیم  هنوز  ما  و  بود  شده  4 صبح  ساعت  کی  نفهمیدم  اصال 
امشب  می خوای  کجا  گفتم  بهش  می دادیم.  ویراژ  خیابونا  توو 
بخوابی؟ گفت بریم یه مسافرخونه. یه اتاق دو نفره می گیرم و تو 
هم بیا بخوابیم با هم. گفت فردا میخوام برم تهران. گفتم باشه. 
اسمش«نقش جهان« بود. یه مسافر خونه قدیمی ولی تمیز نزدیک 
دروازه دولت. ماشینو تو خیابون پارک کردیم و رفتیم تو. محمد 
ساعت  اتاق.  تو  رفتیم  و  داد  موقع  همون  پولشم  و  گرفت  اتاق 
نزدیک 4:30 صبح بود. تا در اتاق رو بستم، محمد لخت شد و 
با یه شورت دراز کشید رو تخت. به منم گفت تو هم بیا کنارم 
بخواب. گفتم میخوای سکس کنیم؟ گفت االن خسته ام، بیا فقط 
کردم  احساس  کشیدم  دراز  کنارش  وقتی  باشه.  گفتم  بخوابیم. 
داره نفسم بند میاد! اصال نمی دونستم چم شده! بوی پوست تنش 
داشت منو دیوونه می کرد! چقدر بدنش سفت بود! پوستش چقدر 
صاف بود! اصال نمی دونستم چه کار کنم. از شدت هیجان احساس 
کردم ک*یرم اصال راست نمی شه! تا اون موقع کنار پسری که 
اینقدر برام سکسی باشه نخوابیده بودم. حاال هم که کنارم دراز 
کشیده بود، خسته بود و نمی خواست سکس کنه... شایدم اصال از 
من خوشش نمی اومد! اگه خوشش نمی اومد پس چرا گفت باهام 
نتونستم اون وضع  بیا مسافرخونه و لخت کنارم بخواب؟! دیگه 
رو تحمل کنم و بلند شدم و گفتم: من باید برم محمد جان، تو 
تا ببینمت.  استراحت کن، اگه فردا نرفتی تهران زنگ بزن بهم 
گفت باشه. لباس پوشیدم و اومدم بیرون و سوار ماشین شدم و 
راه افتادم به سمت خونه. همش با خودم می گفتم کاشکی فردا 
نره تهران! شدیدا کالفه بودم. ساعت نزدیک 5 صبح بود. رسیدم 
روبه روی ترمینال کاوه. دیدم سوپر روبه روی ترمینال بازه. ماشینو 
پارک کردم و رفتم 4 نخ وینستون الیت گرفتم. نشستم تو ماشین 
و 4 نخ رو پشت سر هم کشیدم. هوا داشت روشن میشد و من 
هنوز ایستاده بودم جلوی ترمینال. همه ی ذهنم شده بود محمد 
محمد  واسه  اس ام اس  یه  برداشتم.  موبایلمو  دیشب.  اتفاقات  و 
دارم«. سی  دوستت  »خیلی  نوشتم،  کلمه  تا  سه  فقط  فرستادم. 
ثانیه بعد جواب اومد، نوشته بود: »منم دوستت دارم، خودم بعدا 
واست »بی« میشم!« انگار یه آب سرد ریختن روم. انگار در یه 
لحظه با این جوابش افسرده شدم. احساس کردم من از ته قلبم 
واسش اس ام اس داده بودم و اون فقط یه برداشت سکسی کرده 

بود. بعد ماشینو روشن کردم و رفتم خونه و خوابیدم.

سه روز قبل از دیدن محمد
تقریبا یک سال از رابطه ام با سینا می گذشت. دو سال از من بزرگتر 
بود. مامانش آبادانی بود و باباش شمالی، ولی تو اصفهان بزرگ 
شده بود. اصال خودمم نمی دونم چرا با سینا بی اف شده بودم. سینا 
یه گی بود که خودش فکر می کرد خیلی استریتیه. شاید فقط به 
این خاطر که جودو کار می کرد و هیکل خوش فرمی داشت ولی 
نمی دونم چرا اینقدر نرم بود بدنش! چیزی که من اصال خوشم 
نمیاد. از اون بدتر رفتارهای زنونه و غیر قابل تحملش بود. همش 
از خودش زن تر بودن دربیافته و دعوا  افرادی که  با  می خواست 
کنه. جالب اینجا بود که با همه شون هم قبل اینکه با من بی اف 
بشه سکس کرده بود! با من تو ابرو برداشتن و شیو کردن رقابت 
می کرد و با رفتار و گفتارش همش می خواست ثابت کنه که از 
من بهتره. از همه ی اینا بدتر این بود که عالقه ی شدید و خیلی 
زیادی به شناخت گی های جدید داشت. تو سایت منجم پروفایل 
داشت و هر شب تو روم های گی چت می کرد. حتی شبایی که 
من می رفتم خونه شون هم شب به جای خوابیدن کنار من تمام 

مدت مشغول چت بود تا من خوابم می برد. 
و  آرایشی  لوازم  مغازه  یه  تو  که  گی  یه  داشت،  دوست  یه  سینا 
بهداشتی کار می کرد. همه می شناختنش و تقریبا با تمام آدمای 
اطرافش سکس کرده بود. سینا هم تقریبا هر روز از ساعت شیش 
و نیم عصر تا ده، یازده شب تو مغازه ی این دوستش بود تا بتونه 
افراد جدید بیشتری رو ببینه. یه بار یادمه باهاش نزدیک سی و 
سه پل قرار گذاشته بودم. فقط 15 دقیقه دیر رسیدم سر قرارمون. 
همون  که  گی  تا  دو  دست  بغل  نشسته  که  دیدم  رسیدم  وقتی 
موقع باهاشون آشنا شده بود. بهم گفت: »منتظر تو بودم که این 
دو تا هی اومدن رد شدن و هی نگاه کردن و منم سر صحبت رو 
باشون باز کردم.« منم داشتم از عصبانیت می ترکیدم. همیشه سر 
تمام این مسائل جر و بحث داشتیم و تنها استداللش این بود که 
افراد بیشتری  »من که نمی خوام سکس کنم! فقط دوست دارم 

رو بشناسم« 
شبا  بعضی  من  مثال  داشت؛  هم  جالب  چیزای  رابطه مون  البته 
ماشین رو ساعت 2 شب یواشکی از پارکینگ خونمون برمی داشتم 
و می رفتم سمتش. رانندگی بلد نبود و همش خودم راننده بودم. 
سوارش می کردم و تا طرفای سه و چهار تو خیابونا دور می زدیم. 
بعضی وقتا هم به اصرار من، تو ماشین یا یه ساختمون نیمه کاره 
سکس می کردیم. آخه واقعا به نظرم این کار خیلی هیجان انگیز 
بود. ولی اون همیشه اولش غر میزد و آخر قبول می کرد. یه بارم 
نزدیک بود پلیس موقع سکس تو ماشین ببینتمون که خدا رحم 

کرد. 
تنها مسافرتمون تو کل یک سال یه بار بود که تازه اونم با تاکسی 
رفتیم یه دریاچه ی نزدیک اصفهان و شب هم چادر زدیم و کال یه 
بار فقط تو اون چادر سکس کردیم و وقتی من بازم ازش خواستم 
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سکسم؟!«  ماشین  من  کردی  فکر  تو  نمی تونم،  »دیگه  گفت: 
خالصه وضعیت به همین شکل کسالت بار پیش می رفت تا اینکه 
یه روز از بعد از ظهر تا ساعت 10 شب با هم تو خیابونا قدم زدیم 
و آخر شب ازش خواستم بیاد خونه ی ما. ولی مثل همیشه بهونه 
الکی آورد و نیومد. منم برگشتم خونه. طرفای ساعت 2 شب با 
ببینم  خونه شون،  در  دم  برم  خبر  بدون  امشب  بزار  گفتم  خودم 
اصال این موقع شب خونه هست یا نه. ماشین رو برداشتم و راه 
افتادم. وقتی رسیدم دم خونه شون دیدم چراغ اتاقش خاموشه. به 
دفعه سوم جواب  نداد.  رو جواب  اول  بار  زدم. 2  موبایلش زنگ 
در  دم  من  گفتم  بیرونه.  که  بود  از صدای محیط مشخص  داد. 
خونه تونم، کجایی؟ گفت چرا اومدی؟ گفتم خوابم نمی برد گفتم 
نزدیک  پارک  یه  پارکم.  تو  گفت  کجایی؟  حاال  تو،  پیش  بیام 
خونه شون بود که خودش واسم تعریف کرده بود، وقتی که هنوز 
با من بی اف نبوده، شبا می اومده تو این پارک می نشسته و پسر 

تور می کرده.
خیلی عصبانی شدم. رفتم سمت پارک و سوارش کردم. سوار شد 
و گفت: مثال که چی که این موقع شب بی خبر اومدی در خونه! 
می خواستی مثال مچ منو بگیری؟! منم گفتم عزیزم تو نیازی به 
مچ گیری نداری، تو خودت علنی میگی دنبال آدمای جدیدی، ولی 
دیگه فکر نمی کردم تا این حد که عین یه ج*نده، این موقع شب 
تنها بیای بشینی تو پارک. خالصه یه مقدار جر و بحث کردیم و 
بردمش دم خونه شون پیاده ش کردم. موقع پیاده شدنش باز بحث 
کردیم و یه دفعه در اومد گفت: »برو، دیگه نمی خوام ببینمت« 
اون روز خیلی  منم گاز ماشینو گرفتم و ازش دور شدم. فردای 
ناراحت بودم. کامران رو دیدم و اتفاقات افتاده رو باهاش در میون 
گذاشتم. اونم خیلی ناراحت شد، از قبل هم با سینا دعواش شده 

بود و اصال ازش خوشش نمی اومد. 
کامران گفت بهتره تو هم بگردی دنبال یکی دیگه، آخه این چه 

بی افیه که هر روز و شبش دنبال آدم جدیده!
باهام  تماسی  اصال  هم  سینا  بود،  گذشته  ماجرا  این  از  روز  دو 
نگرفته بود؛ که یهو کامران بهم زنگ زد و گفت: با یه پسره چت 
کردم که به نظرم خیلی تایپ تو هست. اهوازیه و االن اصفهانه. 

الغر و قد بلند و سبزه. اون پسر محمد بود!

اولین سکس با محمد
نزدیکای ظهر از خواب بلند شدم. تا چشم وا کردم موبایلمو نگاه 
کردم. هیچ مسیجی نداشتم. به کامران تلفن زدم و اتفاقات دیشب 
رو واسش گفتم. گفت: به نظرم این آدم از اونایی نیست که بتونه 
به یه نفر متعهد باشه، ولی خوب باید خودت بیشتر بعدا باهاش 

حرف بزنی. گفتم میدونم، ولی خیلی تایپم بود، خیلی.
تا ساعت پنج شیش بعدازظهر هم منتظر موندم که شاید محمد 
بهم زنگ بزنه و بگه نرفتم تهران. ولی هیچ خبری نشد. دیگه 

طاقتم تموم شد و خودم واسش یه اس ام اس فرستادم و پرسیدم 
حدس  تهران«.  میرم  دارم  راهم،  »تو  داد  جواب  »کجایی؟« 
می زدم که رفته باشه. جواب دادم »اوکی، مواظب خودت باش« 

دیگه جوابی نداد.
دو روز گذشت و از سینا هم هیچ خبری نشد. اصال دیگه رغبت 
نمی کردم خودم حتی بهش اس ام اس بدم. از طرف دیگه رامین 
که یکی دیگه از دوستای گی صمیمیم بود بهم زنگ زده بود که 
دارم میام اصفهان. رامین تو اهواز دانشجو بود و خونه شون اراک 
بود. اون زمان که اهواز بودم تقریبا هر روز همدیگه رو می دیدیم 
و خالصه دوستای صمیمی ای شده بودیم. حاال داشت می اومد 
اصفهان. طرفای عصر بود که رامین رسید ترمینال و رفتم دنبالش 
که بیارمش خونه مون. داشتیم با هم می اومدیم خونه که رامین 
گفت: چته؟ چرا اینقدر پکری انگار؟ منم ماجرای سینا رو براش 
این آشغال  اونم عصبانی شد و گفت که ول کن  تعریف کردم. 
رو دیگه! سینا با رامین هم قبال دعواش شده بود. سر چیشو یادم 
نیست. کال سینا با همه ی دوستام یه جر و بحثی کرده بود و هیچ 

کس ازش دل خوشی نداشت.
سوار تاکسی بودیم که یه دفعه دیدم موبایلم داره زنگ می خوره. 
بود.  دادم. محمد  اهواز« جواب  نوشته »محمد  دیدم  کردم  نگاه 
گفت تو راهم و دارم از تهران میام اصفهان. شب می رسم. گفتم 
اوکی، دوستم رامین هم از اهواز اومده. می آییم دنبالت. یه دفعه 
اینقدر  یهو چرا  بود؟  رامین گفت: کی  انگار.  از گلم شکفت  گل 
خوشحال شدی؟ مشخصات محمد رو بهش گفتم. می شناختش و 
قبال باهاش دیت گذاشته بود. ولی می گفت سکس نکردم باهاش 
و  خونه مون  رفتیم  رامین  با  خالصه  نیست.  کیسم  اصال  چون 
ترمینال  رفتیم  و  برداشتیم  ماشینمونو  11 شب  ساعت  نزدیکای 
تا  اومد.  باالخره  و  موندیم  منتظرش  ترمینال  دم  محمد.  دنبال 
رانندگی  تو  گفتم  و  دستش  دادم  رو  ماشین  سوییچ  من  رسید 
خوش  خبر؟  چه  تهران  بپرسم:  ازش  نداشتم  دوست  اصال  کن. 
گذشت؟!... رامین هم بعد از سالم و احوال پرسی به محمد هشدار 

داد که حق نداری تند رانندگی کنی وگرنه من پیاده میشم.
رفتیم و تو شهر دور زدیم و محمد به آب هویج بستنی دعوتمون 
کرد. بعد هم رفتیم کوه صفه. به محمد گفتم امشب بیا خونه ی 
ما، رامین هم هست. اونم قبول کرد. نزدیکای ساعت 1 برگشتیم 
خونه ی ما، خدایا... امشب محمد می خواست پهلوی من بخوابه. 
استرس داشتم. جای هر سه تامونو رو زمین پهن کردم، من وسط 
اتاق  تا  اتاق هم کنار کشیدم  محمد و رامین خوابیدم. پرده های 
زود  رامین  انگار  اتاق.  تو  بیاد  مهتاب  نور  و  نباشه  تاریک  خیلی 
خوابید. شایدم خودشو زده بود به خواب، نمیدونم. به محمد گفتم: 
چقدر  می خندید  وقتی  خندید...  بشی؟  »بی«  واسم  می خواستی 
چشماش ناز میشد و برق میزد. گرفتمش تو بغلم. احساس کردم 
بوی تنش االن دیوونم میکنه. شروع کردم گردنشو خوردن. چه 
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گردن عضله ای و خوشمزه ای داشت. شروع کردم لباشو خوردن. 
داشت نفسم بند می اومد. ]...[ یهو محمد گفت: زود باش دیگه، 

ممکنه رامین بیدار بشه. ]...[
رخت خواب.  تو  اوفتادم  و  پوشیدم  سریع  لباسمو  من  بعد سکس 
محمد هم شلوارکشو بدون شورت و تی شرت پوشید و بلند شد 
و در بالکن اتاق رو باز کرد و یه کم رفت تو بالکن ایستاد. منم 
نیم خیز شدم و از پنجره نگاهش کردم. واقعا اندام این پسر معرکه 
بود. بلند شدم و رفتم در بالکن. بهش گفتم تو بالکن لخت نایست. 

ممکنه همسایه ها ببیننت. اومد تو. در بالکن رو بست و همونجور 
کنارم خوابید.

زود خوابش برد و من هنوز بیدار بودم و داشتم نگاهش می کردم 
و چند تا چیز داشت ذهنمو آزار می داد... چرا اورال نداشتیم؟ چرا 
ازم کم لب گرفت؟ حتما تو تهران سکس کرده و االن خسته بوده! 
شایدم از من زیاد خوشش نیومده! اینقدر به این چیزا فکر کردم 

تا خوابم برد.
ادامه داستان در شماره آینده. 

باغ مرده 
نمی دانم!
نمی دانم!

به غار آن دو رسیدند یا که نه
اما

اگر چه سردی دی را رقیبی نیست
مرا امید دیدار بهاران هست!

درون باغ سرما جز صدای قارقار زاغکان دیگر صدایی نیست
چرا گاهی یکی پیری به رویش از غم دوران نشسته چین

 کند خرد زیر پا برگان و آنگه زجه ایشان
درختان مرده و سبزه به نابودیست

دو تن آیند
عجیبست 

جوانان کی به باغ مرده از سرما پناه آرند؟
که سرما گاه گاهان می کشد بر رویشان پنجه

نشینند روی پیری نیمکت آن در میان باغ
شنیده او فراوان 

حرف ها از مردمان آری
شنیده گریه های شیرخواری را

و قربانت شوم مادر
شنیده خنده های کودکی آزاد از دوران و یارانش 

شنیده او خیاالت یکی تازه جوانی و رفیقانش
شنیده قصه های دوستت دارم

ولی مدت زمانی جز صدای پای برف پیر رویش هیچ نشنیدست 
دو گوشش را سپارد بر جوانان او 

و گوید یک جوان بر دیگری این گونه بس آرام
عزیزم شکرم شیرین دهانم گوش بسپاری

صدای ناله شبگیر بوفی کور
بپیچد در درون باد 

که خود را می زند بر هر در و دیوار
درختان جامه های رنگ را اینک درند بر تن

و پوشند جامه بی جامه مشکین 

عزای  مادر خاک است
زمین مرده است

زمین مرده را غسال سرد ابر
بپوشاند  سپیدانه کفن از برف

کالغان  آن سیه پوشان کنون از  آخرین  سوگواران زمین هستند
و هر یک دست خود را بر سر سرد کفن آرند

سر خود زیر اندازند
و آخر دسته جمعی با صدای نوحه ای از مرگ

سراغ آن سپیداری  که در رسم مغان پوشد سپید آیند
و پرسندش

امید زندگانی هست؟
ولیکن در جواب پر هیاهوی کالغان جز سکوتی نیست

کالغ قصه از غصه ز خانه اش دور افتاده است 
سیه پوشیده و او در سیه روزیست

کنون شب آید  و هر جا که بینی در سیه پوشیست
و سوز سرد دی بیداد خود را می کند آغاز

که امشب 
آن شب یلداست

که هر شب خود شب یلداست
شب سرد و سیاهی که بسوزاند درون استخوان ها را

و من دنبال نوری از امید  آیم.
اگر مهری به من داری

بیا با من
که من بشنیده ام حرفی

حقیقت یا دروغش را نمی دانم
سحرگاهی که اندک سردی دی از پس نوری که از چنگان ابری 

می گریخت کم شد
دل من از سر باطل امیدی سوی باغ مردگان بردم

به پای موبد مرده سپیدار مامن زاغان نمی گویم
به سوی سرو آزاده که زیر جور برف خم کرده قدش را

نشستم
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زیر لب خواندم

کجایی گرمی دل ها
و اشکی از سر چشمم روان گردید

بیافتاد روی برف سرد 
و زیرش چیزکی 

آری هویدا شد
به دستان برف را از روی آن راندم

گلی از جور برف گز کرده زیر سرو آزاده
کبود از سیلی باد زمستانی

ولی گل بود
بنفشه زیر سرو در زندگانی بود

بگفتم من 
امید زندگانی هست؟
و ناگه بر خالف باغ
بریده او زبانش باد

به آرامی 
سخن ها گفت

امید زندگانی را نشان ها گفت 
خبر ها داد از کوه خموشی پشت آن غاری و اندر غار یک چشمه

که آبش روزگاری گرم و جوشان بود
به جادوی یکی پیر زن جادو کنون سرد است 

طلسمش را شکستن بایدی اکنون
اگر هر کس برد دستی به آن گردد چو یخ در دم

مگر دستان عاشق ها درون هم
که گرما بخشد آن از دل
که گرما گیرد این از جان

ز عشق آری بجوشد چشمه از گرمای جاویدان
ولی عشاق زان جا بگذرند از جان !

بمیرند و تمامی گرمی تن را ببخشند بر لب چشمه
که جوشد او ز عشقشان
اگر مهری به من داری

بیا با من 
ز سرما  سوی غاری گشته پنهان در دل کوه خموش  غم پناه 

آریم
و دور از چشم  اهریمن نه 

از فکر جمود آدمی آنجا بهم باشیم 
تو می دانی 

برون از غار تنهایی  
سرمایی هزاران ساله دارد  بر در هر روزنی سرباز

اگر از مهر دستی دست دیگر را بگیرد باز
شود کوالک و گم گردیده دست سرد در برف است 

بیا با من

چو سایه پشت سر اما جدا از من
مبادا کس برد پندار با هم بودن ما را
که هر دیوار را یک النه موش است

و در هر النه موشی گوش بسپارد
برد جاسوسی ما را بر سرما

سر بسیار را سرما دهد بر باد
سر ما از سر سرما  سالمت باد

اگر مهری به من داری 
بیا با من

که پشت دست سرد من
درون سینه ام باشد قفسگاهی

درونش بسته بر زنجیر خون آلود
تمام منبع گرماست

بیا با من 
که تنها تو اسیر سینه را 

خواهی رهایی داد 
بیا با من 

که امشب هیچ مجمر جز چراغ دیده من نور را بر تو نتاباند
و هیچ آتشگهی جز این تن خامش برای گرمیت جان را نسوزاند

بیا با من درون غار تنهایی 
درون غار پوشیده که تن ها را در آن تنها نهیم بر هم.

بیا با من
بیا تا یک شبی ما هم خدایان را به خشم آریم

خدایانی که پشتیبان سرمایند
بیا با من

که ساعاتی به سرما ما دهیم پایان
و گرما را به جان بخشیم

و جان را بهر گرمای جهان بخشیم
...

نمی دانم!
ولی آن دو نهاده دست ها را در دو دست هم

درونشان گرمی فارغ ز بیم غم
ز روی پیرمرد نیمکت برخاسته رفتند 

پس از آن دو
دوباره برف روی نیمکت را سرد پوشانید

نمی دانم!
به غار آن دو رسیدند یا که نه

اما
مرا امید دیدار بهاران هست!

امچم
اول دی ماه نود دو خورشیدی، باغ کاخ آیینه خانه اصفهان
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دو ترانه از خاموش
لعنتی

هی لعنتی تو خیلی زیبایی، انگار طراحیت کار دسته
 انگار نمی خوای بشنوی اخمو، میگی دیگه شاعر نباش بسه 

از وقتی رفتی دکترم میگه: دست غمت خوب اومده پاسم
 اصال خودم دکتر شدم دیگه، هر چی مسکن باشه می شناسم 

این روز ها تو خونه فهمیدم، دارن کالفه می شن از کارام
 از طعنه های تازه ی مادر، از تیکه های تازه ی بابام 

ی صندلی ی گوشه ی کافه، انگار تو یه عالم دیگم 
با یه پسر رو میز هر روزی، میام جلو و بی هوا میگم:
هی لعنتی تو خیلی زیبایی، انگار طراحیت کار دسته 

گارسون می دونه قاطی ام میگه: آقا ببخشید این پسر مسته

بارون من
چترو ببند این آخرین کافه س، من با تو و بارون پر دردیم

 چترو ببند امشب منو بارون، باید به دستای تو برگردیم
اینجا کسی مارو نمی فهمه، ما زندگیمونو عوض کردیم 

تو قیل وقال بحثای سنگین، با حرف های ساده حظ کردیم
میگن برام این زندگی خوبه، میگن باید از تو جدا باشم 

من اصال اینجوری بلد نیستم، من بی تو از شیرازه می پاشم
حاال رو باش آینده رو ول کن، این مشکال تا با همیم سادس
 بارون من چشم خیابون کور، چترو ببند این آخرین کافه س

مغرور

مغرور
َمُگذار غروِر من بشکند

عاصی می شوم
تماِم روزت را گریه می کنم

و بعد، 
دیگر

دلم در جای خود نیست
آن وقت 

واگذار می شوم
به دلی دیگر

به چشم هایی دیگر
آنوقت

چشم هایم داغ دارد
می بینی مرا با دیگری

تاب نمی آوری

تیر ماه 1392 

من اینجا

نخواستنی
من،

اینجا،
پشِت این میِز شلوغ؛

فکر می کنم
به آنهایی که نیستند.

آنجا
یک نفر کودکش را به خواب می برد.

فکرش داغ است؛
از کسی که دلش را ربوده است

وای به روزی که 
سر به پای کودکش بگذارد

و اشک بریزد
از بی تفاوتی های من
از کنار کشیدن هایم

از بدُخلقی های بی بهانه اش
آبان ماه 1392

دو شعر از فاطیما



فرهنگسرای اقلیتفرهنگسرای اقلیت

880

باشگاه نویسندگان
کرگدن ها در ولیعصر

سر  هی  من  و  سرش  باال  احمد  و  خودش  تو  بود  شده  جمع 
می چرخوندم تا کسی رد نشه یهو. آخه از همه بهتر صابر بار می زنه؛ 
دستش تنده و حرومشم نمی کنه. یک حس خوشایندی داره اینکار، 
یک جور ترس و لذت و باز این احمد ذوق مرگ شده و باال سرش 
می گه: بسه بابا چس خوری نکن دیگه، بپیچش بکشیم دیگه؛ اما 
صابر صبورتر از این حرف هاست، همچین با خیال راحت و آروم 
ضرب می زد رو ناخنش و توتون و حش رو با هم قل می داد تو 
برسیم, یک جور  آرامشی  به یک  ما هم  باعث می شد  کاغذ که 
باالی سرش می چرخه و غر  احمد که  با صدای  مناسک خاص 
می زنه. خوبیش هم این بود که ظهر بود و ماه رمضون و کوچه ها 
خلوت، همیشگی نبود و ماهی یک دفعه نوبت یکی بود بگیره و 
دور هم بکشیم و بعدش بزنیم تو کوچه ها و آخرشم کنج یک پارک 
شروع کنیم به هم ر*یدن و خندیدن تا بپره و تو ایستگاه اتوبوس 

هرکی بره سمت خودش.
این وسط حتی، ِچتی صابر باز با همه فرق داشت، بچه می شد، 
یک طور خاصی لب هاش رو ور می چید و به دور زل می زد که 
آدم دوست داشت همون لب های آویزون و صورتیش رو گاز بزنه 
اما آروم هم می شد حتی اگر شوخی دستی هم می کردیم البته اگر 
احمد نبود خوب می شد، شور هر چیزی رو درمی آره یعنی کافیه 

باهاش کل بندازی تا بر*ینه به فازت.
حاال صابر داشت سرش رو پیچ می داد و باز احمد مثل نکشیده ها 
گفت من اول من اول و تا این ها رو باز بگه صابر دستش رو دراز 

کرد سمت من و گفت اول عشق!
شوخی هاش رو که جدی هم می تونست باشه دوست داشتم، تو 
ناباوری یهو بهت احترام می زاشت و همین کارای یکهویش آدم 
رو دیوونه می کرد. سیگاری رو گرفتم و پا شد و دستش رو که 
تکوند داد اومد و سرش رو از روبه رو چسبوند به سرم و حلقه کرد 
تا باد نزنه و سیگاری کج روشن نشه. بوی حش می داد و یک ته 
بوی نفت از کاپشن چرم مشکیش که داشت قهوه ای می زد. انقدر 
بزرگ بود که آدم تو سینه ها و بازوهای پهنش گم می شد و هرکی 
نمی دونست دبیرستانیه، فکر می کرد بیست و هشت و شیرین داره. 
دستم یک آن لرزید چون داشتم بوش می کشیدم که باز احمد از 

پشت چسبوند بهم که روشنش کن دیگه عشقی.
اضافیه گ*ه! همیشه بدموقع می رینه به همه چیز انقدر از پشت 
به  نفهمیدم چطوری دوکام زدم و پاسش دادم  بهم چسبوند که 

نکشیده ی بدبختش...
صابرم از شوخی های این ول کرده بود و تکیه داده بود به دیوار و 
بهم می خندید. بعد دست ها چرخید و لب ها سیگاری و خیس کرد تا 
رسید به ک*ونش و چک چکون هرکی یک کام عمیق ازش گرفت تا 
چشم های هممون سرخ بشه و شهال و سرفه پشت سرفه. حاال داشت 

از ریه ها می زد باال و چقدر صدارو هم سکسی می کرد. »بریم پارک!«
صابر گفته بود و چقدر صداش خسته و لرزون بود و من عاشق 
صدا.  تن  این  با  بزنیم  فک  صبح  خود  تا  و  بزنیم  که  بودم  این 
گفت  گوشم  نزدیک  آروم  و  گردنم  دور  انداخت  رو  دست هاش 
خوبی؟ گفتم نگرفتم هنوز که... می گیردت صبور باش که احمد از 
پشتمون شیلنگ تخته انداخت و چند بارم برگشت بلند گفت آدم 

این دوستی ها رو می بینه گریه اش می گیره و ادای گریه درآورد.
اصال هر وقت صابر بهم نزدیک میشه دهن گشادش رو باز می کنه 
و انقدر میگه تا این بکشه کنار و فکر کنه کار خبطی می کنیم. من 
نمی دونم چرا باید این دهن گشاد لق لقو رو با خودمون راه بندازیم 
که نذاره آدم با خیال راحت بو بکشه و صدای خسته و لرزونش رو 
دم گوشش حس کنه؛ مثال وقتی گفت خوبی؟ موهای تنم سیخ 

شد انگاری یک باد سرد که از الی یقه ت میره تو و می پیچیه...
ساله  پنج  که  چرا  می بره  اینم  میره  هرجا  صابره،  تقصیر  همشم 
دوستن و یک جورایی صمیمی. احمد از اولم خیلی خوش نداشت 
تو جمعشون باشم چرا که به قول خودش سوسولی بودم و بهشون 
نمی خوردم اما صابر آدم حسابی گروهشون بود از همون اول تو 
کالس باهام درست برخورد کرد، گفت غریب نمون بیا تو جمع 
ما، به همین حساب بقیه هم با تردید تحویلم گرفتن. با اینکه نه 
از جنس حرف هاشون بودم و نه خاطراتشون اما رفتم تا گاهی که 
بیشتر جمع  یا  نفره  نفره، سه  یا رولی گیر می اومد دو  یک پکی 
بشیم برا کشیدن. از همه هم فقط همین احمد بهم گیر میده وگرنه 
بقیه شون اصال آدم حسابم نمی کنن و فقط صابر رو خطاب دارند تو 
حرف هاشون. منم برام فقط صابر مهمه و همین که گاهی تو شلوغی 
و خاطره ها حواسش به من باشه و با ابرو بهم بگه کجایی؟ تا من 
بخندم و بگم راحت باش، کافیه. هیچ وقت هم پیش نیومد تنها باهم 
بکشیم یا باشیم و کم کم به این رفاقت گله ای عادت کردم. گاهی 
به خیالم می گفتم فردا روزم تو رختخواب اینا همه با هم میان... 
حاال تو پارک بودیم و صابر گشاد رو یک صندلی نشسته بود و 
سعی می کرد با سوت توجه کالغ رو شاخه رو به خودش جلب کنه. 
الکی می خندید و به من تنه می زد. حتی برگشت  احمدم داشت 
گفت جوون چه لب هات قرمزه تاحاال ندیده بودمش. بعد ما شروع 
کردیم به هم ر*یدن، یک لذت خاصی داره وقتی باالیی و شروع 
می کنی واقعیت رو تو چتی می گی. بهش گفتم ک*ون گشاد چتر 
که فقط بلدی زر بزنی و اونم هی می گفت جوون تو بگو خرابم 
کن یا اقا صابر ببخشیدا. بهش گفتم پای اونرو چرا وسط می آری 
که گفت اوا نفرما نشون شدشی دیگه! که صابر برگشت از اون دور 
گفت احمد خفه میشی یا خفت کنم و این با یک حالت میمونی 
رفت سمت صابر و آروم یک چیزی گفت و ریز ریز خندید. داشت 
کاراش عصبی ام می کرد مخصوصا که صابر هم دمق شد. بعد باز 
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بلند گفت ما که بخیل نیستیم برید ک*ون هم بذارید اصال که 
صابر بلند شد چند تا کشید زیر ک*ونش اما اون باز خندید و گفت 
اوه اوه غیرتی هم که هستی بابا! فرید جوون جلو شوهرت رو بگیر.

یهو همه ساکت شدیم، فکر کنم فهمید چه حرف بی ربطی زده 
اما صابر داغ کرد و گفت چی ک*س شعر تف میدی عمه ج*نده! 
من ساکت همون نزدیکی ها نشستم و به سیگار پشت سیگار و 
گه خوردن های احمد هم توجه نکردم. داشت آروم به صابر می گفت 
بابا شوخیه کی حرف درمی آره؟ بعد دوباره صداش رو پایین برد که 
فکر کنم داشت از من می گفت، حدس می زدم چی ها میگه یکی 
به گوشم قبال رسونده بود که من سوسولم که به اینا نمی خورم 
یا اوب دارم و ازین حرف های مسخره. اوایل ناراحت می شدم اما 
بعدها که دیدم رو صابر هیچ تاثیری نداره خیالم راحت شد. هزار 
کاری هم که کرد نتونست رفاقت من و صابر رو بهم بزنه. فقط 
کاش انقدر ترسو نبود این صابر، از اینکه با هم تنها باشیم می ترسه 
حتی چند بارم دعوتش کردم خونه که بهونه آورد و پیچوند. وقتی 
اینها تو چتی حس کردن بین ما چیزیه پس چرا باید خودمون رو 
بزنیم به انکار؟ اینکه گاهی بهم خیره می شیم، گاهی لبخندهای 
معنادار می زنیم، گاهی حتی دست دور گردن هم می ندازیم و به 
شوخی گردن هم رو بو می کنیم بی دلیل نیست. من حتی چندبارم 
گونه هاش رو بوسیدم که باز موهای بدنم سیخ شد و دلم تند تند زد. 
خودم،  خیاالت  تو  بودم  گم  من  و  می کردن  پچ پچ  داشتن  اونها 
برا  باز صابر  و  میگن  نبود که چی  دیگه مهم  برام حرف هاشون 
یک  من  یا  داره  گناه  این  تنهاست،  این  میگه  داره  الپوشونی 
شهرستانی تازه رسیده به تهرانم و غریبم. هیچ وقت از این حرف ها 
خوشم نمی اومد حتی اینکه بگن مثل داداش کوچیکشون باشم یا 
هستم. دلم می خواست تو همین چتی می رفتم و می گفتم صابر 
انقدر ترسو نباش, گ*ه اصال ک*س ننه ی احمد و اطرافیانش تو 
منو و دوست داری یا نه؟ که بعد اون باز لب هاش رو شبیه نی نی ها 

وربچینه و من نزارم دیگه حرفی بزنه و همه ش رو یک جا بکنم تو 
دهنم. آخ که چقدر این صحنه رو مجسم کردم و به یادش زدم. 
فقط قدش اونقدر بلند هست که باید نوک پا وایستم و اون گردن 
خم کنه البد، بوی نفت و حش با هم بپاشه به صورتم و آخ... بعد 
شاید رو دست هاش بلندم کنه و آروم دم گوشم بگه خوبی؟ که 
بگم خوبم خوبم، اونقدر خوبم که قد تموم این چتی ها دلم می خواد 
تو بغلت باشم و تو فقط نترس باشه؟ نترس، جون مادرت که انقدر 

دوستش داری فقط نترس. 
زد رو شونه هام و گفت پاشو بریم دیگه فاز نمیده. احمد هم اومد 
جلو و پاکشون رو زمین گفت داداش شرمنده، دست خودم نبود 
نگیر  تو جدی  زیاد میگم،  می زنم خودت که دیدی ک*س شعر 
و بدون اینکه من چیزی بگم لپم رو بوسید. صابرم زیر لب گفت 
اینم از فاز ک*یری ما! منم فقط گفتم چیزی نبود بابا، بی خیال؛ اما 
صابر جلو انداخت و رفت سمت ایستگاه های اتوبوس. از ما جلوتر 
می رفت و ما دو تا عقبش. همه الل بودیم و تو خودمون. همش 
تقصیر احمد بود، نه صابر شاید، نمی دونم، نمی دونستم حتی دیگه 
بگم  دم گوشش  و  بشم  نزدیکش  که  کنم  تند  نمی خواست  دلم 
خوبی؟ می دونم منتظره، می دونم دلش می خواد برم و مثل خودش 
دست بندازم دور گردنش و به شوخی گردنش رو بو کنم و تا نخنده 
ول نکنم، اما حالم خوب نبود، گشنم شده بود و دلم ضعف می رفت، 
دلم می خواست آروم کنم و جدا بشم ازشون تا تو این اللمونی و فاز 
سنگین از کنار این دهن گشاد که سعی میکنه با نگاهش سر حرف 
رو باز کنه و من سعی می کنم محلش ندم، جدا بشم. جدا بشم و 
برم بشینم رو یک نیمکتی جایی و گم شم تو خودم. تنها، ساکت، 
با یک بسته سیگار و شاید چند بسته های بای، آره باید برم، جدا 
شم، حالم داره بد میشه از این آدم ها؛ از این شهر، باید برم یه گوشه 

و همه شونو یه جا باال بیارم...
تینو

گفت: هیچ گل
.1

پسر به همراه کیف آویزان به شانهاش و دوربین آویخته به گردنش 
و نگاهی هولناک به آسمان خودش را در خیابانی میاندازد که او 
را از آپارتمانی دور میکند ماشین بدنهی سفید در برابر جنازهی او 
ترمز میکشد تا جایی که پسر از روبهرو به اِ - الین خودرو مصلوب 
بیرون..  میریزد  دهانش  در  مانده  باقی  خون  لختهی  و  میشود 
خودش را از آن وضعیت دور میکند و به نگاه مرد پاسخ میدهد که 
با اشارهی سر از او میخواهد به داخل بیاید.. با پشت دست خون را 
از روی لبهایش میکشد تا گونهی سفیدش -لبخندی هیستریک- 
در را باز میکند و میافتد روی صندلی.. مرد تمام امکانات ممکن 
در  بسته  با چشمان  پسر  میکند..  تکمیل  بر صندلیش  را  آسایش 

تابوت تکینش، آرام شده، نفسهایش کند میشود.

.2
صدای موجها و نور ضعیف خورشیدی که بر چشمان پسر افتاده 
آنها را از هم باز میکند مرد در حاشیهی ساحل در حال قدم زدن، 
موهاش را باد آشفته میکند پسر افق را در دریا و هر دو را در قامت 
مرد، با ذهنش یک نقاشی آبستره میکند یک سیگار از پاکت افتاده 
روبهرویش برمیدارد و همینطور که جیبهایش را برای پیدا کردن 
کبریت وارسی میکند از ماشین پیاده میشود چند قدمی در ماسهها 
پیش میرود.. میایستد.. دستش را حلقه میکند و ناشیانه میخواهد 
بر باد غلبه کند کبریت را به سویی میاندازد همانطور که سیگار 
از گوشهی لبهاش آویزان است به سمت دریا قدم برمیدارد.. و در 

موجهای بلندی که از دور میآیند دست تکان میدهد.
ساشا خسروی
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آمادگی 

صدای ناله هاش از اتاق خوابم به گوش می رسه. کیفم رو روی 
میز سالن می زارم و به طرف اتاق میرم. مثل گلوله ی برفی دور 
تو هم  درد  از  گرفته صورتش  رو  و شکمش  خودش جمع شده 
رفته هر از گاهی ناله میکنه به طرفش میرم و موهای ژولیده اشو 
نوازش می کنم. بازم بعد حموم موهاشو شونه نکرده. بدون اینکه 

سرش رو بلند کنه میگه:
درد میکنه دارم می میرم!  -

مسکن خوردی؟  -
یکی  -

ناله کنان چرخ می زنه و پتوی مچاله شده رو بغل می کنه. از اتاق 
بیرون میرم. روسری و مانتوم رو درمی آرم و از کابینت آشپزخونه 
آمپول مسکن رو پیدا می کنم. الکل و پنبه رو برمی دارم و به اتاق 
برمی گردم. با دیدن آمپول پتو رو روی سرش می کشه و ناله کنان 

میگه:
آمپول نمیزنما  -

بچه نشو داری می میری!  -
نمی خوام میترسم.  -

به زور پتو رو از روی سرش می کشم:
پشت کن شلوارتو بکش پایین  -

نه  -

صدای جیغش برق از سرم می پرونه.
اصال بیاوفت بمیر  -

میرم.  کمد  طرف  به  و  می کنم  پرت  توالت  میز  روی  رو  آمپول 
شلوار  با  رو  هست  زمین  کره  عکس  روش  که  آبی ای  تیشرت 

گرمکن سفید می پوشم برمی گردمو با پا هلش میدم اون طرف:
-  برو اون ور می خوام بخوابم.

دیوار  به   یک کم خودش رو گوشه تخت می کشه و می چسبه 
صداش رو می شنوم که میگه:

ازت متنفرم.  -
دراز می کشم و سرم رو می زارم روی بالش. به زور گوشه ی پتو رو 
از چنگالش در میارم و می کشم روم. با الالیی ناله هاش می خوابم.

در حالی که چیز نرمی رو بغل کردم از خواب بیدار میشم. پایین 
رو نگاه می کنم می بینمش که دستش رو دور کمرم حلقه کرده 
و سرش رو کشیده زیر پتو، یک پام رو انداخته ام روی پاهاش و 
یک دستم روی کمرش هست. نفس هاش منظم شده بود آهسته 
سرش رو باال می گیرم و پتو رو کنار می زنم تا راحت تر نفس بکشه 
نگاهی به ساعت می ندازم خیلی از ظهر گذشته. بلند میشم تا غذا 
توی  کنم  پرتش  تا  برمی دارم  رو  آمپول  راهم  سر  کنم.  درست 

کابینت برای ماه بعد.
یاسمن

حال همه ما خوب است
ما چقدر خوشبختیم در اینجا

همه چیز هست اینجا و ما خوشبختیم
پول هست و کار هست و همه خوشحالیم

مردم همه استاد فلسفه و منطق اند و ادبیات!
فحش را نمی شناسد هیچکس!

و بلد نیست احدی دروغ را!
خدا همه مان را در آغوش گرفته و گرم می فشارد

غم نیست تا وقتی زیر سایه ی خدا هستیم
گناه نیست و نابود است

و دخترهامان شب ها در آغوش همسرانشان اوردز می کنند
را پر کرده و من یک  از ته دل جوان ها خیابان  صدای خنده ی 

بیگانه ام
از سرزمینی دور و غریب که فقط مرگ را کم دارم تا خوشی ام 

کامل شود

مهراد



فرهنگسرای اقلیتفرهنگسرای اقلیت

883

باشگاه نویسندگان

بی عنوان
 1

درمان درد هایت.  برای  زیستن.  ادامه ی  برای  تو مرد می خواهی 
برای  می خواهی  مرد  تو  لب هایت.  روی  لبخند  نشاندن  برای 
مردی  نداشته ات.  فرزند های  به  رسیدن  آرزوهایت.  به  رسیدن 
می خواهی برای نان روزت. تو مرد می خواهی برای ارگاسم های 
می خواهی  مرد  تو  پنهانی ات.  معاشقه های  برای  احتمالی ات. 
اخوان  عاشقانه های  برایش  تو  و  زانو هایت  روی  بگذارد  سر  که 
تا سر بگذاری روی سینه اش و برایت  بخوانی. مرد می خواهی 
به شانه  بخواند. مرد می خواهی که دست در دست، شانه  فروغ 
نظاره گر کنسرت شهرام ناظری باشی. با تو زمزمه کند ترانه هایش 
پای ظرف شویی  بخواند.  حافظ  برایت  که  مرد می خواهی  تو  را. 
وقتی دست هایت تا ساق در آب و کف است برایت شاملو بخواند. 
داشته  شجریان  کاست های  آرشیو  بزند.  حرف  پناهی  از  برایت 
ببیند.  فرانسوی  فلسفی  فیلم های  تو روی مبل خانه ات  با  باشد. 
کند.  گوش  شجریان  باشد.  بر  از  را  عالقه ات  مورد  آهنگ های 
نترسد وقتی  از روند زودگذر سنت  نباشد.  با سکوت هایت درگیر 
هراس داری تو را در آغوش امنش پنهان کند. تو برایش مرد من 
سیمین غانم بخوانی و... زیاد است. اما مهم این است که تو مرد 

می خواهی نه زنی را که مردانه دوستت دارد اما با ظرافت زنانه 
درکت می کند. تو مرد می خواهی. جنس مهم است نه کیفیتش.

2
دستش را فرو کرده بود توی گلویش. اول چایی نیم ساعت پیش 
را باال آورد. بعد کمی آب. ته مانده ی غذای ظهر هم باال آورد. باید 
انگشت  آن قدر  را.  نخورده  و  خورده  چیزهای  همه  می آورد.  باال 
کرده بود توی حلقش که تمام راه گلویش زخم شده. آنقدر که 
همراه زردآب ها خون باال می آورد. زردآب هایی با رگه های قرمز. 
باید باال می آورد. خودش را. فکرهایش را. همه ی آنچه که داشت. 
باال  باال  بود.  دیده  که  چیزی  هر  و  نداشت  که  را  آنچه  همه ی 
روی  گرفت  آب  خالی شد.  که  معده اش  تا سبک شود.  می آورد 
بیرون  فاضالب.  توی  ریخت  را  خودش  همه ی  ته مانده هایش. 
نشست.  مبل  روی  پریده  رنگ  و  کرده  عرق  صورت  با  خزید. 
آرام به معشوقه اش لبخند زد. دست گردن دوستش انداخت؛ اما 
تصویرها برگشتند. باال آورد روی دوستش. روی معشوقه اش که 

حاال شب ها زیر بهترین دوستش می خوابید.

فروغ

دلنوشته
سالم به اقلیت عزیزم منم یک تکه از رنگین کمان، خسته خیلی 
خسته می خوام براتون بنویسم. از دل نوشته هام از حرف هام تا به 

جمع شما بپیوندم.

من عادتم شده
و  نیرنگ  جز  که  آدم هایی  میان  در  رفتن  راه  شده  عادتم  من 
دروغ چیزی به من نشان نمی دهند، من عادتم شده که سر به 
زیر باشم زمین که از دل های این آدمها تیره تر نیست، من عادتم 
من  به  دیگر  کیست  آخر  بلند  افکارهای  کوتاه  زمزمه های  شده 
گوش دهد، من عادتم شده عاشقی های کم َکمک و دل بستن های 
شده  عادتم  من  ندارد،  معنا  اینجا  وفاداری  دیگر  چون  نم نمک 
هم خوانی های  شده  عادتم  من  و  بی ثبات  حرف های  شنیدن 
بی عشق،  چرا  و  بی چون  همخوابی ای  شده  عادتم  من  بی صدا، 

من عادتم شده به رفتن های بی مقصد. من عادتم شده به گریه 
اوست که  تنها  بالشتی که  با  به هم آغوشی  بی هدف  کردن های 
به حرف هایم گوش می دهد، من عادتم شده نوشتن و نوشتن و 

نوشتن...

قسمت
قسمت قسمت کردند وجودم را و می گویند قسمت است، تنها شدنم 
گذاشتند،حبس  پای قسمت  را  احساسم  گذاشتند  پای قسمت  را 
شدم در قسمتی که هر قسمتش دردی است برای خودش این 
روزها دیگر نمی دانم به کجا باید بروم دیگر توانی هم مگر مانده 
و می گویند قسمت این بوده،گویی قسمت این دنیا این است که 
قسمت قسمت کند دنیای مرا به روزگاری تلخ به دنیای سرد و 

رویایی بی رنگ  و باز بگویند قسمت است...
پویار
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پرواز
حرف زدن کافی نیست؟

توی گلخونه قلبم جای هیچ گلی جز تو نیست

تار و پود وجودمو رشته رشتهی وجودت ساخت
شهادتین مرگ من اسم و یادته اما مرگ از وقتی صورتتو دید خودشو باخت

حقیقت فقط تو و منیم دیگه نگیر بهونه
تو درخشانی مثل یه رویای کودکانه

کنارم بشین و کمربندتو ببند 
تو کل زمان سفر میکنیم پس چشماتو ببند

بشین کنار من که بیرون جنگله
آدما و قانون هیچ. فقط جنگه

بگیر بشین و از نمایشم لذت ببر، تو اولین و تنهاترین لذتی
همهجا رو برات پر میکنم از قلب وعشق. پیشم بمون بیهیچ ذلتی

چراغارو خاموش کن و ببین نمایش محبت منو
اینجا کسی نیست جز من و تو 

با من برقص، کثیف برقص. دستام دور کمرته
بچسب به دیوار، حاال لب رو لبم و دستم دور گردنته

با یه بوس از لبات یه دور تو بهشت میزنم
با یه جرعه از گیالس شیطان وجودم برمیگردم

 
تو ملکه هر شب و روزی. ما با هم یه فاجعهایم

وقتی با هم بخوابیم مثل دو تا فاحشه ایم

با بوی سیگار و مشروب لبای هم دیوونه میشیم
زمان رقص برای هم دو تا عاشق ویرونه میشیم

ما مال اینجا نیستیم باالمون کم کم داره در میاد
میریم و پرواز میکنیم. نمیبینن؟ چششون درآد

4:47 بامداد 1392/4/5

کجایی؟
من به زودی میروم

با یک تیر توی سرم
کجاست نمیدانم

آنجا هم مامور حراست داشت
آنجا میشد پرواز کرد.
بهشت و جهنمی نبود
همه هم را میشناختند

همه همدیگر را دوست داشتند
برای هم غصه میخوردیم.

اما آنجا تنهام
کجایی؟

باز هم نبودی.
اولش بودی اما وقتی من را بردند تو دنبالم نیامدی

 کجایی؟
کنارمی اما بودنت ملموس نیست

چرا بودن و نبودنت مثل هم شده؟
چرا شبها اشکهایم بیدلیل به رگبارم میبندند؟

در این سینه لعنتی چه پنهان است؟
نمیدانم؟

مگر میشود قلبی که نمیزند بازهم بشکند؟
 کجایی؟

اشکهایم سرم را جوش آورده
بغض تنهایی چنگ روی گلویم گذاشته است

 کجایی؟
کمکم کن.

را دفع که سهل  کلیهام  آنقدر هست سنگ  اشکم  و  جوش سر 
است آب کند

 کجایی؟
رختخوابم بوی بیکسیام را میدهد

سینههای داغم، پشت سردت را میطلبد
بوی موهایت از یادم رفته.

چند صبایی از عمرم بیشتر نمانده، شک ندارم
کنارم باش

کجایی؟

3:05 بامداد 1392/4/6

سه شعر از بازیار
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چشمات
بگو دیشب خواب ندیدم 

چشماتو توی خورشید من دیدم 
 

تموم ماه ستاره های آسمون 
چهرتو نقاشی کردن تو آسمون 

 
جز اون ابر سیاه رو سرمون 

ابرو کنار زدم تا ببینم شکل نازتو تو آسمون 
 

خیلی ناز و قشنگ بود ولی 
چشمات تو خورشید خیلی کمرنگ شده بود 

 
گفتمش جمع کن این بساطتو 

برق چشمای فرهود توی این آفتابتو 
 

برق چشمای اونو نداری 
تو که سهلی،7 تا آسمونم ندارین 

 
گفتمش می خوام که من بیدار بشم 

دوست دارم فدای اون چشمای خواب آلوش بشم 
 

بیدار شدم و دیدم 2 تا چش نازنازی بسته شدن 
خیلی آروم باز بوسیده شدن 

 
خالصه که دنیارو چشمات می چرخونه 

المصب عین 7 رنگ رنگین کمونه 

4:47 بامداد 5.4.1392

داستان،  درد دل،  )نامه،  را  آثار خود  شما می توانید 
شعر و...( برای باشگاه نویسندگان ارسال کنید. به 
سیاسی،  صرفا  مطالب  اقلیت  که  باشید  داشته  یاد 

مذهبی و پورن را بازتاب نمی دهد.

AghaliatMagazine@Gmail.com

برای دریافت آرشیو 
پی دی اف هر یک از 

شماره های مجله، لطفا 
بر روی نسخه مورد نظر 
کلید کنید و یا با ارسال 

یک ایمیل از ما بخواهید. 
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هنرمندان  با  آشنایی  و  معرفی  ستون،  این  ایجاد  از  هدف 
و  رنج ها  چه  اینکه  و  می باشد  ترکیه  کشور  دگرباش 
شده اند؛  متحمل  ترکیه  کشور  فضای  در  سختی هایی 
چگونه با قوانین اسبق و سفت و سخت و همجنسگراستیز 
ترکیه کنار آمده اند؛ چه نقشی در تغییر آن قوانین داشته اند 
و  هنری  سرنوشت  در  تاثیری  چه  آنها  جنسی  گرایش  و 
میزان محبوبیت آنها داشته است. در این راستا ما به نکته 
پی خواهیم برد که آیا می توان از تجربه و سرگذشت این 
هنرمندان در فضای هنری داخل ایران نیز استفاده کرد یا نه؟!

وحید

در تاریخ 9 ژوئن سال 1952 در استانبول، با جنسیتی در ظاهر 
»مذکر« به دنیا آمد و به همین سبب خانواده وی اسم »بولنت« 

را که نامی پسرانه است، بر وی نهادند.
زندگی هنری وی با تعلیمات دروس موسیقی بصورت خصوصی 
شروع شد. از همان سنین کودکی و نوجوانی، حس عالقه مندی 

به موسیقی در بولنت موج می زد. 
بولنت فرزند خانواده متمول و ثروتمندی بود. در سن 15 سالگی 
پدر و مادر خود را در یک سانحه رانندگی از دست داد و چون تک 
فرزند خانواده اش بود، به عنوان تنها وارث خانواده ی »ارسوی« 

صاحب ثروت عظیمی شد.
اساتید  دانشجوی  استانبول،  دانشگاه  هنر  دانشکده ی  در  بولنت 

مجرب ترک بود و هنگامی که فارغ التحصیل شد، به لطف صدای 
زیبا و دلنشین خدادادی اش و همچنین تجربیات موسیقایی، اولین 
در  کرد. سپس  تجربه  در سال 1970  را  در صحنه  زنده  اجرای 
یک مسابقه رسمی خوانندگی در سرتاسر ترکیه شرکت کرد و در 
این مسابقه به عنوان نفر اول برنده شد و عالوه بر دریافت جایزه 
1000 پوندی، به عنوان یک خواننده و ترانه سرای رسمی نیز در 
عرصه  وارد  رسمی  طور  به  و  کرد  دریافت  مجوز  ترکیه  کشور 

خوانندگی شد و روز به روز به شهرت و محبوبیت او افزوده شد.
وی از سال 1976 در کنار کار ترانه سرایی و موسیقیایی، شروع به 

تدریس در دانشگاه هنر استانبول نمود.
در دهه 70 که بازار موسیقی پاپ در ترکیه داغ و رو به گسترش 
بود و تمایل قشر جوان و اکثریت ترکیه به سمت موسیقی پاپ بود 
و موسیقی کالسیک رو به افول و فراموشی بود، بولنت توانست 
با آلبوم های ناب خود موسیقی کالسیک ترکیه را از نو احیا کند.

سال های 1980 تا 1989 را می توان سال های حساس و سخت 
و نقطه عطف زندگانی بولنت نامید. چرا که این سال ها مستقیما 
که  و سختی هایی  آشکارسازی وی  نحوه ی  و  به هویت جنسی 
دهه ی  از  چنانچه  می شوند.  مربوط  کشید،  آشکارسازی  از  بعد 
80 به عنوان »دوره ممنوع و تغییر« بولنت در نزد نویسنده ها و 

سایت های ترکی زبان یاد شده است.
بولنت  ازمیر،  نمایشگاه  موسیقی  فستیوال  در   1980 آگوست  در 

نگاهی گذرا به زندگی هنرمندان دگرباش ترکیه
Bülent Ersoy ، بخش نخست: بولنت اِرسوی
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هنر اقلیت
روی صحنه رفت و طبق معمول پس از اتمام اجرای فوق العاده اش 
و پس از تشویق از سوی تماشاگران، به یک باره با بیان جمالتی 
افشای  به  خود،  سینه  قفسه  کردن  باز  و  دل  درد  عنوان  تحت 
و  برانگیخت  را  همگان  تعجب  که  پرداخت  خود  جنسی  هویت 
ازمیر  انقالب  از طرف دادستان عمومی و  همین امر موجب شد 
یک پرونده تحقیق و دعوی علیه وی باز شود؛ اما این فقط یک 
طرف قضیه بود و طرف دیگر قضیه، محبوبیت بی حد و حصر وی 
در بین شهروندان ترک بود که علی رغم عدم پذیرش اقلیت های 
جنسی نزد اقبال عمومی و ُعرف مردم ترکیه، طرفداران وی به 
راحتی و بدون هیچ مشکلی با این موضوع کنار آمدند و نه تنها از 
تعداد طرفداران بولنت کم نشد بلکه همچنان روز به روز به تعداد 

طرفداران بی شمار وی افزوده می شد.
بخت  بولنت  ترکیه،  وقت  دولت  و  حاکم  قوانین  حیطه  در  البته 
دیگر  همراه  به   1981 ژوئن  در  که  چرا  نداشت.  خوبی  اقبال  و 
سال   8 مدت  به  ترک  ترنس سکشوال  و  تراجنسی  هنرمندان 
از  تصمیم  این  با  هم زمان  شد.  ممنوع الصحنه  و  ممنوع التصویر 
سوی قاضی دادسرا، بولنت نیز یک شکایت و دعوی علیه قاضی 
چرا  که  کرد  مطرح  ترکیه  عدالت  عالی  دیوان  نزد  خود  پرونده 
باید به خاطر موضوعی که خودش در آن هیچ نقشی نداشته و 

خدادادی است، محاکمه و مجازات شود.
وی در مصاحبه ای در همین زمینه و ممنوعیت 8 ساله از صحنه گفت:

مرا  نمی تواند  هیچ کس  و  هستم  خوشحال  خیلی  امروز  »من 
بسیار  من  هستند.  دادگاه  در  حاضر  حال  در  آنها  کند.  عصبانی 
خوشحالم. حتی اگر 8 سال پشت خط بمانم هیچ وقت به عدالت 
شک و اعتراض نخواهم کرد؛ زیرا اکنون نیز آنها محاکمه می شوند. 
سال ها بعد شاید نامی از ما باقی نماند و حتی کسی متوجه نشود 
اندوه و عذابی می کشم و چه  این 8 سال چه غم و  که من در 
فرصت بی نظیری را از من دریغ کردند، اما همین که به هدف و 
مقصود خودم برسم، برایم خوشبختی و سعادت است. لذا خیلی و 

بیش از حد خوشحالم، هیچ کس نمی تواند این شیرین کامی مرا 
به تلخی تبدیل کند.«

تغییر  لندن تحت عمل جراحی  در  آوریل 1981  در 14  بولنت   
جنسیت قرار گرفت و جنسیت خود را از مرد به زن تغییر داد و 
لطف  به  اوزال«  »تورگوت  نخست وزیری  زمان  در  بعد،  سال ها 
اقلیت های جنسی  قبال  ترکیه در  اساسی  قانون  تغییراتی که در 
صورت گرفت و نرمش قانونی بیشتری به سمت این قشر ایجاد 
شد، ممنوعیت وی از صحنه موسیقی برداشته شد و وی مجال 
آن را یافت تا دوباره فعالیت های موسیقیایی خود را بر روی صحنه 

از سر گیرد.
کشور  چندین  از  بودنش  ممنوع الصحنه  مدت  طول  در  بولنت 
اروپایی پیشنهاد ارائه شهروندی دریافت کرد ولی بخاطر عشق و 
عالقه ای که به وطن خود داشت، تمامی آن پشنهادها را رد کرد. 
همچنین در طول این سال ها وی کنسرت های فراوانی در آلمان، 
یونان، قبرس، آمریکا، استرالیا و انگلیس برگزار کرد که طرفداران 
وی فقط و فقط برای حضور در کنسرت های وی از ترکیه راهی 
ترکیه  حکومت  میل  باب  هرگز  این  که  می شدند  کشورها  این 
نبود و تاثیر به سزایی در تعلیق ممنوعیت از صحنه وی و سایر 

خواننده های ترنس سکشوال داشت.
تا به امروز، بولنت ارسوی سال های سال است همچون الماسی 
در کهکشان موسیقی ترکیه و حتی جهان می درخشد و همچنان 
و  می دهد  ادامه  حرفه ای  سطح  در  خود  موسیقیایی  فعالیت  به 
طرفدارانش که اکثرا ُترک هستند و با اینکه شهروندان ترکیه با 
اقلیت های جنسی میانه چندان خوبی ندارند ولی با این حال بولنت 

را کامال پذیرفته و خودشان را شیفته ی وی می نامند.
بولنت نیز چه در برنامه ها و شوهای تلویزیونی و چه در زندگی 
معمول خود همواره به طور آشکارا به حمایت از دگرباشان جنسی 

پرداخته و برای احقاق حقوق آنها تالش کرده و می کند.
منابع در دفتر مجله موجود است
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معرفی فیلم

ریتم متناسب و قصه ی روان فیلم، بدون هیچ انگیزه ی دیگه ای 
از جایی  اما  با خودش همراه می کنه،  کافی  قدر  به  رو  مخاطب 
جالب میشه که بدونی داری یه داستان واقعی رو تماشا می کنی! 
داستان زندگی و ستاره شدن یکی از بزرگترین سرآشپزهای دنیا! 
کسی که پر فروش ترین کتاب آشپزی رو تو سراسر جهان داره 
و یه شخصیت تلویزیونی محبوبه! و البته سرآشپز هتل مشهور و 
بزرگ ساووی! بله! نایجل اسلیتر! آدم هایی که تو اقلیت جنسی 
هستن و اتفاقا آدم های سرشناس و محبوبی هم هستن تعدادشون 
کم نیست و نایجل اسلیتر هم یکی از اون هاست. یک مرد مشهور 
و همجنس گرا! کمتر راجع به خود فیلم توضیح میدم تا قصه لو 

نره و جذابیتش از دست نره اما همینقدر بدونین که کارکتر اصلی 
زن داستان رو هلنا بونهام )همسر تیم برتون( بازی کرده که جدا 
همه جا بازی واقعا خیره کننده ای داره، اینجا هم همینطور و نقش 
اصلی داستان رو هم »فردی هایمور« بازی کرده که احتماال با 
 Bates چهره ی سرد و بازی عالیش در سریال ترسناک و جنایی
سینمایی  اکران  و  بوده  تلویزیونی  فیلم  این  بشناسیدش.   Motel

نداشته اما خیلی خوب دیده شده و نقدهای مثبت منتقدان زیادی 
رو به همراه خودش داشته! دیدن این فیلم فوق العاده رو به شدت 

به همه پیشنهاد می کنم!

 Toast
یک نمونه ی عالی از یک فیلم فوق العاده خوش ساخت!
مهراد
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معرفی ترانه

  Macklemore توسط  که   The Heist آلبوم  از   Same Love ترانه 
و  سر  پر  ترانه های  از  یکی  شد  بازار  وارد  آمریکایی  خواننده ی 
صدای امسال بود. هم به خاطر زیبایی آهنگ و هم به خاطر اینکه 
درباره حقوق همجنس گراها بود. عکس کاور این آهنگ عکس 
دو پیرمرد رو نشون می ده. عموی همجنس گرای Macklemore به 
همراه پارتنرش. این آهنگ در بحبوحه ی جریان الیحه ی قانونی 
شدن ازدواج در واشنگتن وارد بازار شد. تو فهرست بیلبورد تا رتبه 
11 باال اومد! حدود 2 میلیون نسخه هم تو آمریکا فروش داشت.

بهترین  جایزه  دریافت  نامزدهای  بین  آهنگ  این  گرفتن  قرار 

این  باالی  موفقیت  از  نشون   Grammy مراسم  در  سال  آهنگ 
 The Fosters آهنگ داره. همچنین این آهنگ تو بخشی از سریال
ازدواج  مراسم  به  مربوط  که  معرفی شد(  اقلیت  قبل  شماره  )در 
زوج لزبین سریال بود پخش شد. متن این آهنگ به موضوعاتی 
چون برخورد فرد با گرایش جنسیش و برخورد اجتماع و مذهب با 
این مسئله می پردازه و و از برخوردهایی که در فضای مجازی با 
مسئله همجنس گرایی میشه و توهین هایی که به همجنس گراها 

میشه انتقاد می کنه.

Same love
باران
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معرفی کتاب

»حسین با عصبانیت الاله هللا اي گفت و بلند شد:
کن.  درک  رو  وضعیت  رضا.  ميدونم  کني.  عمل  ميخواي   -
شانزده سالت شد گفتي دیگه نميخوام روسري سر کنم، ميخوام 
خودم باشم. یادته روزي که یه دست لباس منو تن کردي رفتي 
بیرون، بابا ميخواست نفت بریزه روت؟ کي اومد جلو؟ فقط یک 
سال طول کشید راضي بشن تو این طوري بري بیاي، بعد هم که 
گفتي باید نامه پزشک داشته باشي وگرنه مامورا گیر ميدن، کي 
باهات اومد؟ به جز من؟ رضا با خودت لج ميکني، با من نکن. 

این مردم زمان الزم دارن.
- زمان؟ چقدر زمان؟ چیز زیادیه ميخوام تو آرامش توي خیابون 
راه برم؟ ميخوام وقتي ميرم رستوران و غذا ميخورم مردم یه 

جور نگاه نکنن که انگار یه فضایي دیدن؟«
مطلبی که خواندید بخشی از رمان »بنفشه سفید« نوشته ی یاسمن 
نسا است که انتشارات الکترونیکی نوگام آن را منتشر کرده. در 
انتشارات درباره این رمان نوشته شده »اقلیت بودن آدم  سایت 
یاد  باشی  اقلیت که  یا مثل سنگ سرسخت.  یا خرد می کنه  رو 
می گیری بمیری یا بمونی. وقتی موندن رو انتخاب می کنی باید 
مبارزه کنی. اقلیت بودن دیدگاهت رو برای همیشه به دنیا عوض 
می کنه. اقلیت که باشی راز بزرگت رو فقط می تونی پشت درهای 

اتاقت داد بزنی اما اینجا اتاق ها در ندارند.«. 
یاسمن نسا در یاداشت کوتاهی خودش را این گونه معرفی می کند: 
»از وقتی یادم میاد می نویسم حتی قبل از اینکه خوندن و نوشتن 
بلد باشم. نوشتن رو با تراژدی شروع کردم به فانتزی رسیدم و 
بعد از نوشتن یک مجموعه بلند فانتزی تصمیم گرفتم کمی هم 

به رئال سرک بکشم«. 
او در باره کتابش می گوید: »بنفشه سفید« روایت زندگی دو زن 
ایرانی  قاچاق زن های  داستان  با دردی مشترک،  فرهنگ  دو  از 
کشورهایی  در  ترنس جندرها  مشکالت  و  عربی  کشورهای  به 
آن  انتشارات کتاب درباره  تعریفی است که  این  ایران.  همچون 

می گوید.
را  خود  نویسندگان  کتاِب  الکترونیکی  نسخه  نوگام  انتشارات 
مقداری  تامین  از  پس  می گذارد.  فروش  به  حمایت  جلب  برای 
از هزینه ها فایل پی دی اف آن را برای دریافت رایگان در سایت 
خود قرار می دهد. تاکنون که این مطلب تهیه می شود 37درصد از 
حمایت های مورد نظر انتشارات تامین شده. اگر توان خرید کتاب 
را دارید از شما درخواست می شود برای تهیه آن به سایت نوگام 
مراجعه کرده و در غیر این صورت، با دعوت دوستانتان به حمایت 
مالی از این کتاب، منتظر در اختیار گذاشتن نسخه رایگان باشید.

بنفشه سفید
اثر یاسمن نسا
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