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زندگی و مبارزات زنان منطقه ی خاورمیانه بیش از هر زمان 
در تاریخ معاصر، با هم گره خورده است. این درهم تنیدگی 
بر  بار مسئولیت سنگینی را  سرنوشت و هم سویی خواست ها، 
دوش جنبش زنان، فارغ از مرزبندی های جغرافیایی، تعلقات 
بر  تکیه  با  می توانند  ایرانی  زنان  مذهبی  می گذارد.  و  قومی 
تجربیات خود، ابتکار سازماندهی اولیه و دعوت به راه اندازی 
یک جنبش سراسری در منطقه را به دست گیرند و نقشی به 
هیچ  می دهد که  نشان  موجود  واقعیت  کنند.  ایفا  ماندنی  یاد 
کدام از جنبش های زنان در ایران، ترکیه، پاکستان، اسراییل و 
فلسطین، افغانستان، عراق، آذربایجان، تاجیکستان... به تنهایی 
نمی توانند روند زن ستیزی در حال گسترش و نظامی گری در 

منطقه را متوقف کنند. 
 

خواست صلح و برابری نشانگر ارتقای مطالبات جامعه ی خواهان 
رشد و تحول است. همبستگی فراملیتی و فراقومی با حفظ استقالل، 
درس های مبارزات اجتماعی و رمز بقای جوامع بشری اند. زنان 
در تاریخ بشر همواره اولین قربانیان جنگ، ناسیونالیسم افراطی، 
خشونت های قومی و مذهبی بوده اند. آنچه بر سر افغانستان آمده 
خشونت های  اوج گیری  بگیرد.  را  ایران  گریبان  می تواند  فردا 
همه ی  سرنوشت  بر  عراق  در  نظامی  و حضور  مذهبی  و  قومی 
خواهد  را  همه  دامن  و  می گذارد  مخرب  تاثیر  منطقه  ساکنین 
و  دارد  ویرانگری  عواقب  ما  منطقه ی  در  گرفت. شرایط جنگی 
اوج گیری  و  رشد  پروسه ی  کند شدن  آن  تاثیر  بی واسطه ترین 
زیست  محیط  نظامی گری  است.  پایین  از  اجتماعِی  جنبش های 
و منابع طبیعی منطقه را که سرمایه ی مشترک فرزندان ماست 
یغما می برد و تحقق رویای دیرین آزادی و  به  نابود می کند و 
استقالل مردمان ما را باز هم به آینده ایی نامعلوم پرتاپ می کند.

قومیت ها،  کودکان،  زنان،  علیه  دولتی  و  ساختاری  خشونت 
به  بیشتر  هرچه  منطقه  سراسر  در  جنسی  و  مذهبی  اقلیت های 
است.  شده  تبدیل  برابری خواهی  جنبش  علیه  عمده  خطری 
شدت،  به  و  تردید  بدون  نظامی،  و  سیاسی  خشونت  اوج گیری 
رشد جنبش زنان را محدود می کند. نظامی گری، شرایط جنگی 
و آماده باش نظامی در منطقه بر الویت گذاری های جامعه تاثیر 
منفی خواهد گذاشت و مبارزه برای رشد آگاهی زنان و تمرکز 
بر خواسته های جنسیتی را از دستور کار جامعه ی مدنی خارج 
خواهد کرد. دولت های منطقه به بهانه ی خطر حمله از یک سو 
را  صداها  سوی،  دیگر  از  تروریسم  با  مبارزه  بهانه ی  به  ناتو  و 
برابری طلب،  و  مترقی  نیروهای  اگر  کرد.  خواهند  خفه  گلو  در 
بنیادگرایان  ندهند،  سازمان  را  نظامی گری  این  علیه  مقاومت 
مذهبی جنگ طلب، چه آنان که در راس قدرتند و چه کسانی که 
در کمین آن، تا سال ها سکان داران بسیج مردم به بهانه ی دفاع 

آو ای زن
ضرورت همدستی شفاف جنبش های زنان 

علیه زن ستیزی و نظامی گری در منطقه
مقدس خواهند بود و با پرچم بنیادگرایی و ناسیونالیسم افراطی، 
ارزش های ارتجاعی را هرچه بیشتر رواج و گسترش خواهند داد. 
کشورهای  در  زنان  جنبش های  موجود  نیروهای  اتحاد  با  تنها 
قوانین  تثبیت  و  خشونت  تعمیق  با  می توان  که  است  منطقه 
اینکه مسببانش دولت های منطقه باشند یا  از  زن ستیزانه، فارغ 
ماندگار  به دست آوردهای  و  مبارزه کرد  و گماشتگان آن،  ناتو 

رسید. 
برابری طلب،  و  مبارز  زنان  علنی  و  شفاف  همدستی  با  تنها 
در  می توان  که  است  خارجی  و  داخلی  قدرت های  از  مستقل 
منطقه  کشورهای  در  نظامی گری  و  نظامی  خشونت  با  چالش 
و  اجتماعی  جنبش های  گفت.  سخن  آزادی  و  برابری  صلح،  از 
به ویژه جنبش های زنان می توانند با ابتکار عمل در برابر رشد 
نشان  و  پی گیرند  را  دامنه دار  مبارزه ای  منطقه  در  نظامی گری 
خود  به دست  تنها  ما  کشورهای  مردمان  مسائل  که  که  دهند 
علیه  همبستگی  پروسه ی  در  می توانند  زنان  آنان حل می شود. 
ارتجاع محلی نشان دهند که راهکارهای »زنانه«  و  نظامی گری 
برای بهبود زندگی و حل مسائل منطقه از افغانستان تا اسراییل، 
راهکارهایی انسانی، سکوالر، عملی و صلح جویانه هستند و عدم 

توجه به آنها محیط زیست و بقای جوامع ما را تهدید می کند. 

و  تعامل  خبررسانی،  یکدیگر،  مشکالت  از  همه جانبه  آگاهی 
برگزاری  منطقه ای،  و  و دیدار در سطوح مختلف محلی  ارتباط 
کنفرانس ها، سازماندهی پروژه های مشترک و سراسری، پشتیبانی 
هم  و  پیرامون  کشورهای  در  زنان  جنبش های  خواسته های  از 
عملی  همبستگی  تقویت  گام های  نخستین  از  اینها  سرنوشت،... 

و ایجاد جبهه ایی مشترک علیه زن ستیزی و نظامی گری است. 

تشکیل جبهه ی متحد فراملیتی فارغ از تعلقات نظری و مذهبی، 
علیه زن ستیزی، استبداد و نظامی گری در منطقه، یکی از کارآ ترین 
راهکارها برای تقویت بنیه ی جنبش رهایی زنان در سطح ملی نیز 
هست. اگر جنبش های زنان منطقه، سازمان ها و گروه های موجود، 
با حفظ گوناگونی شان، هم صدا در برابر نظامی گری قدرت های 
دولت های  شوند،  بسیج  داخلی  قدرت های  سرکوب  و  خارجی 
منطقه و هم نیروهای نظامی بیگانه، با جنبشی فراگیر و قوی رو به 
رو می شوند که نه توان انکارش را خواهند داشت و نه سرکوبش 
به آسانی میسر و قابل توجیه خواهد بود. چنین جنبشی بی شک 
از حمایت جهانی نیز برخوردار خواهد شد و نیروهای مترقی و 
صلح جوی جهان را به یاری خواهد گرفت. پاگیری و رشد چنین 
همدستی مترقی ایی به نوبه ی خوداشکال جدید همبستگی عملی 

در میان مردمان منطقه را بازتولید خواهد کرد. 
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مالله جویا

شعله	ایرانی

مالله	جویا	را	سال		ها	پیش	در	سفرش	به	اروپا	مالقات	کردم.	
دیدار	کوتاه	بود	و	فرصتی	برای	صحبت	و	تبادل	نظر	نبود.	بعد	
از	آن	چند	بار	سفارش	نشریات	مختلف	با	او	تلفنی	مصاحبه	
کردم	و	با	پی	گیری	نوشته		ها	و	فعالیت		هایش	بیشتر	با	او	آشنا	
شدم.	باالخره	چند	ماه	پیش	در	سفر	مجدد	جویا	به	استکهلم	
فرصت	دیدار	دست	داد.	به	محل	قرار	که	رسیدم	ایستاده	بود	
و	مشغول	تماشای	ویترین	مغازه	ایی.	بی	خیال	و	آرام.	به	طرفم	
که	برگشت	دیدم	هنوز	همان	مالله	است	با	چشمانی	درخشان	
و	هشیار	که	نشان	از	جانی	شیفته	دارد.	حاال	32	ساله	است.	
از	حفظ	می	خواند.	بی باکی	و	عشق	 را	 هنوز	شعرهای	شاملو	
پایان	ناپذیرش	به	مردم	افغانستان	و	آگاهی اش	در	مورد	تاریخ،	

مسائل	و	رنج		های	کشورش	احترام	برانگیز	است.	
معرض	 در	 نباشم.	 نگرانش	 که	 داد	 دلداری ام	 همیشه	 مثل	
حفظ	 برای	 جابجایی	 در	 زندگی اش	 و	 است	 دائمی	 تهدید	
امنیت	می	گذرد.	هر	دو	نگاهی	به	زنان	سرخوش	جوانی	که	در	
میز	بقل	نشسته	بودند	انداختیم	و	ناخودآگاه	موضوع	بحث مان	
به	نقش	سوئد،	حضور	نظامی	در	افغانستان	و	سکوِت	به	عالمت	

رضاِی	جامعه ی	سوئد	صحبت	کشیده	شد.	
تنها	جنگ	ساالرها	و	طالب	ها	دشمنت	نیستند!	 -	حاال	دیگر	
از	 نظامی	 نیروهای	 باشی!	خروج	 خیلی		ها	می	خواهند	ساکت	
افغانستان	برای	همین	سوئدی	های	»صلح	طلب«	هم	دیگر	به	

صرفه	نیست!
-	درسته.	ولی	خیلی		ها	هم	مواظبم	هستن!	مردم	نمی	گذارند	

بالیی	به	سرم	بیاید.	تا	حاال	که	جان	سالم	در	برده ام.
و	باز	چشم	هایش	درخشید،	شعری	از	شاملو	بازگو	کرد	و	برایم	
از	یاری		ها	و	دلسوزی		های	مردم	گفت	که	از	او	چون	دخترشان	
از	 حال	 به	 تا	 مالله	 می	رسند.	 دادش	 به	 و	 می	کنند	 مراقبت	
چندین	سوقصد	جان	سالم	به	در	برده	ولی	همواره	خطر	حمله	

و	انتقام	مخالفان	تهدیدش	می	کند.	
مالله	جویا	در	سال	2006	پس	از	آنکه	به	عنوان	نماینده	با	رای	
باال	به	مجلس	افغانستان	راه	یافت،	غوغایی	به	پاکرد.	یک	تنه	
و	با	جسارتی	کم	نظیر	به	جنگ	ساالران	و	سودجویان	نه	گفت.	
شورشی	و	سازش	ناپذیر	بود،	پس	از	مجلس	حذفش	کردند	و	
اقدام	به	دستگیری	و	قتلش.	اما	مالله	جویا	همچنان	محبوب	
و	استوار	به	مبارزه	اش	برای	رهایی	کشورش،	آنگونه	که	خود	
باور	دارد،	ادامه	داده	است.	او	صدای	بی صدایان	شد.	به	تازه گی	
کتابی	تحت	عنوان	»زنی	در	میان	جنگ	ساالران«،	نیز	منتشر	

کرده	که	به	بسیاری	زبان		ها	ترجمه	شده	است.	

جویا و جنگ
را	 افغانستان	 زن	 از	 جهانیان	 کلیشه	ایی	 تصویر	 جویا	 مالله	
آزادی خواه	 زنان	 هزاران	 از	 یکی	 مالله	 است.	 کرده	 پریشان	
آمریکا	 سران	 که	 زنانی	 همان	 از	 یکی	 است.	 افغانستان	
می	خواستند	»نجاتش«	دهند.	حاال	مالله	به	آنها	می	گوید:	»از	
کشورم	بیرون	روید!	بگذارید	مسائل	مان	را	خودمان	حل	کنیم!	
ما	قادریم	خود	را	از	فالکت	نجات	دهیم.	شما	کار	را	خراب	تر	

کرده	اید!«	
از	 ناتو	 نظامی	 نیروهای	 فوری	 و	 کامل	 خروج	 خواهان	 جویا	
افغانستان	است.	او	معتقد	است	که	دمکراسی	بدون	استقالل	
مایلز	 با	 نوامبر	 ماه	 در	 جدیدی	 مصاحبه	ی	 در	 بی	معناست.	

اشدان	ژورنالیست	استرالیایی	از	دالیل	مخالفتش	می	گوید:
-	مردم	ما	دارند	بین	دو	دشمن	بزرگ	له	می	شوند.	نیروهای	
را	 غیرنظامی	 مردم	 و	 می	ریزند	 بمب	 آسمان	 از	 اشغالگر	
می	کشند	و	نیروهای	طالبان	و	جنگ	ساالران	از	پایین	به	اعمال	
فاشیستی	خود	ادامه	می	دهند.	ناتو	و	نیروهای	آمریکایی	کشور	
مرا	تحت	نام	زیبای	دمکراسی	و	به	بهانه	ی	تامین	حقوق	زنان	
و	بشر	اشغال	کردند.	و	حاال،	پس	از	آنکه	نه	سال	خون	مردم	را	
تحت	نام	مبارزه	با	تروریسم	ریخته	اند	دارند	از	طالبان،	یعنی	

همان	تررویست		ها،	دعوت	می	کنند	که	به	دولت	بپیوندند.
-	آیا	بهتر	نیست	که	که	آمریکا	و	ناتو	افغانستان	را	ترک	کنند	
تا	آنوقت	مردم	ما	اقلن	با	یک	دشمن	سر	و	کار	داشته	باشند؟

مخالفان	 از	 آمریکایی	 مارک		هارولد	 پرفسور	 اخیر	 گزارش	
نه	 از	 پس	 که	 می	دهد	 نشان	 افغانستان،	 در	 نظامی	 حضور	
افغانستان،	 در	 قویترین	کشورهای	جهان	 نظامی	 سال	حضور	
حکومت	 تحت	 افغانستان	 مناطق	 درصد	 	80 حدود	 هنوز	
طالبان		هاست.	شاید	به	همین	دلیل	است	که	آمریکایی	ها	چاره	
رییس	 گورباچف،	 اخیرن	 می	بینند.	 طالبان	 با	 مصالحه	 در	 را	
جمهور	سابق	اتحاد	شوروی	که	مجبور	شد	با	خسارات	بسیار	
افغانستان	را	ترک	کند،	به	بی	بی	سی	گفت	که	آمریکایی	ها	
اگر	نمی	خواهند	تجربه	ی	شکست	ویتنام	را	تکرار	کنند،	بهتر	
و	 ژورنالیست	 بروند.	 بیرون	 افغانستان	 از	 امروز	 همین	 است	
نویسنده	ی	سوئدی	جسپر	هور،	که	پنج	ماه	را	در	افغانستان	به	
تهیه	ی	گزارش	گذرانده	نیز	در	کتابش	مکرر	از	زبان	مردمان	
افغانستان	این	مسئله	را	تکرار	می	کند	که	افغانستان	»قبرستان	

امپراطوری	هاست«	و	مردمش	هرگز	تسلیم	بیگانه	نمی	شود.

نشده	ی	 بهره	برداری	 بزرگ	 مخاذن	 پیش	خبر	کشف	 چندی	
نفت	در	افغانستان	تیتر	خبرها	شد.	خبر	به	سرعت	به	فراموشی	
موقعیت	 جمله	 از	 گوناگون،	 دالیل	 به	 افغانستان	 شد.	 سپرده	
جغرافیایی	اش،	اکنون	به	یکی	از	مراکز	رقابت	قدرتهای	بزرگ	
در	منطقه	ی	خاورمیانه	تبدیل	شده	است.	مالله	جویا	در	این	

مورد	به	خبرنگاران	استرالیایی	چنین	می	گوید:
-	دولت	پاکستان	و	رژیم	فاشیستی	ایران	از	طالبان		ها	حمایت	
می	کنند.	آمریکا	هم	به	نظر	از	این	داستان	خوشنود	است	چون	
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فکر	می	کند	با	این	بهانه	که	شرایط	افغانستان	از	قبل	ناامن	تر	
ادامه	ی	 به	 را	 جهان	 عمومی	 افکار	 می	توان	 راحت	تر	 شده،	

اشغال	افغانستان	جلب	کند.	

	دولت	و	رسانه		های	افغانستان	برخالف	اظهارات	جویا،	با	اتکا	
منتشر	می	کنند	مدعی	اند	که	مردم	 پرسی		هایی	که	 به	همه	
این	کشور	خواهان	ادامه	ی	حضور	نیروهای	ناتو	هستند.	مالله	

جویا	در	استرالیا	به	خبرنگاران	می	گوید:
نظامی	 جنگ	 گرفتار	 تنها	 افغانستان	 که	 بدانید	 باید	 شما	 	-
و	 اصلی	 رسانه		های	 است.	 برقرار	 هم	 تبلیغاتی	 نیست.	جنگ	
بزرگ	توسط	سیاستمداران	فاسدی	که	سعی	می	کنند	مفید	
آنها	 می	شود.	 اداره	 بدهند،	 مردم	 خورد	 به	 را	 جنگ	 بودن	

می	گویند	جنگ	عراق	بد	است،	اما	این	جنگ	خوب	است.	

مالله	جویا	معتقد	است	که	این	قبیل	همه	پرسی	ها	سفارشی	
هستند	و	در	جهت	تامین	منافع	کسانی	که	از	حضور	نظامی	

ناتو	منفعت	می	برند	تنظیم	می	شوند.
از	 پس	 رسانه		ها	 توسط	 نوع	 این	 از	 همه	پرسی		هایی	 	-
شهرهای	 در	 کسانی	 برگزیدن	 و	 عمومی	 افکار	 جهت	دهی	
بزرگ	که	حرف	آنها	را	تایید	می	کنند،	صورت	می	گیرد.	اینها	
توسط	سیاستمدارانی	ناصادق	که	که	از	این	اشغال	سود	برده،	

ثروت	و	شهرت	اندوخته	اند	سرهم	بندی	می	شوند.

از	سال	2002	چهار	بیلیون	دالر	کمک	های	نقدی	رسمی	به	
دنبال	 به	 تایمز	 نیویورک	 اخیرن	 است.	 شده	 اعطا	 افغانستان	
افشاگری		های	سایت	ویکی	لیکز	در	مورد	مداخله	ی	جمهوری	
بدون	 که	 پول	 بزرگ	 کیسه		های	 از	 افغانستان،	 در	 اسالمی	
حساب	و	کتاب	از	آمریکا	و	دولت	جمهوری	اسالمی	مستقیم	
می	شود،	 ارسال	 کارزای	 حامد	 جمهوری	 ریاست	 کاخ	 به	
مالله	 اما	 کرد.	 تایید	 را	 خبر	 افتخار	 با	 نیز	 کارزای	 داد.	 خبر	
افغانستان	و	بسیاری	گزارشگران	 جویا	همچون	اکثر	مردمان	
از	این	کشور	دیدار	کرده	اند،	می	گوید	که	فقر،	 بی	طرفی	که	

و	 نوکیسه	 عده	ایی	 و	 می	کند	 بی	داد	 رشوه	خواری	 و	 فساد	
حمایت	 تحت	 قدیمی،	 جنگ	ساالران	 همان	 بخشن	 مستبد،	
جویا	 می	کنند.	 حکومت	 مردم	 مال	 و	 جان	 بر	 ناتو	 نیروهای	

می	گوید:
درصد	 هشتاد	 شده،	 سرازیر	 دالر	 همه	 این	 وجود	 با	 هنوز	 	-
عمده	ی	 بخش	 می	کنند.	 زندگی	 فقر	 خط	 زیر	 ما	 مردم	
کمک		های	سرازیر	شده	به	افغانستان	در	واقع	به	جیب			سران	

دولت	رفته	است.	

مالله	جویا	معتقد	است	که	ایاالت	متحده	ی	آمریکا	همواره	به	
مردم	دنیا	وعده		های	فریبنده	داده	اند.	در	حالیکه	از	جنگ	دوم	
سرنگون	 را	 دمکراتیک	 نظام		های	 آمریکایی		ها	 بعد	 به	 جهانی	
به	 استرالیا	 او	در	 را	جایگزین	ساخته	اند.	 و	دیکتاتورها	 کرده	

اشتدان	می	گوید:
سیاست		های	 ثمره	ی	 می	گذرد	 درافغانستان	 امروز	 آنچه	 	-
آمریکاست.	آنها	به	این	زودی		ها	این	کشور	را	ترک	نخواهند	
کرد.	اما	من	آرزو	می	کنم	که	اینها	همین	امروز	افغانستان	را	

ترک	کنند.	امروز	از	فردا	برایشان	بهتر	است.	
شده	 سرازیر	 کشور	 این	 به	 که	 دالری	 میلیون		ها	 ازای	 در	 	-
طرفداران	اشغال	افغانستان	البته	چندین	مدرسه	و	بیمارستان	
هم	ساخته	اند.	ولی	بیشتر	از	بودجه	ی	این	ساختمان		ها،	آنها	
پول	صرف	تبلیغ	در	مورد	این	چند	مدرسه	و	بیمارستان	در	
که	 دهند	 نمایش	 دنیا	 مردم	 به	 تا	 کرده	اند	 تلویزیون		هایشان	
کار	می	کنند.	شکی	نیست	که	افغانستان	جنگ	و	طالبان	زده	
احتیاج	 شهرسازی	 و	 بیمارستان	 به	 ما	 دارد.	 نیاز	 کمک	 به	
در	 ویژه	 به	 هستیم،	 افغانستان	 بازسازی	 نیازمند	 ما	 داریم.	
زمینه	ی	آموزش.	ما	هزاران	بیوه	و	یتیم	داریم.	ولی	پولی	که	

می	آید	صرف	این	مسائل	نمی	شود.

-	البته	که	امنیت	حتی	از	آب	و	غذا	هم	برای	مردم	ما	مهم	تر	
است.	ولی	حتی	همین	امروز	با	حضور	ده		ها	هزار	سرباز	مسلح	

آمریکایی	در	کابل،	ما	امنیت	نداریم!

مشهد 
باالی رودی که نیست 
خوابیده جانور زخمی 

شن می ریزد 
از پهلوی شکافته

از درزوکناره هاش 
هر سو قد مناره / در باد خم می شود 

خش ش ش ش ش می ریزد و
آب می برد

این شهر 
خمیده روی خودش 

گلوله خورد ه و دارد تمام... 
... و انا هلل

این قصیده را دخیل بسته اند
به آینه های پاک دیوانه و 
صد ضربه شالق در خفا 

از هول اذان 
آسمان؛ آویزان به شاخه های غروب 

تا نریزد 
وتابستان درخت ندارد 

از فرط راه بندان 
از شدت کالغ 

تنها خوبی اش همین که 
پشت پرده ی ضامن آهو 

با لحن بلند
می شود ده بار آبی نوشت

فوج کبوتر و بازار مرده روزعزا 
در عکس ها چه بغضی ...می بینی؟ 

خواب ها سیاه پوشیده اند 
پشت سر 

هر چه نگاه می کنم 
پیچ تمام کوچه ها 

اشن و اقاقیا
و آن مرد در باران آمد 

با چاقو در دستش / هنوز 
که از این طرف ... بیا!!

آب سیاه

شقایق ها اول آمدند و
ملخ ها 

بعد وقت باد 
این تمام کودکی ی چشم های تو بود 

پیش از آب سیاه و تیغ 
رشتهرهای هزار مسجد

از گل های دیوانه رد می شد

اول شقایق ها رفته اند 
بعد مادر بزرگ و
اتاق نمور شازده 

عکس اوپنهایمر و پاتریس لومومبا 
مبل قرمز در حراجی ی الیاس 

چارقدهای بته دار آبی رد شدند 
آکاردئون و پرچم های عزا 

ترک ها کردها 
عمو هایم با عکس شان ته قلیان 

مادرم در صف اول نماز جمعه پشتش به من 
برادرم عضو ...

اول ملخ ها می آیند و بعد شقایق ها 
نه

اول شقایق ها رفته بودند 
و ملخرها .....

گودی چشم از برف پر می شد 
دره های زمستان سفیداست 

بعد تیغ و آب های سیاه

آزیتا قهرمان

شعر ایران

مالله جویا هنگام اقامت کوتاهش در استکهلم.
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Feminist Theory:
 From Margin to Center

فصل آخر:
انقالب فمینیستی:

گسترش از طریق مبارزه

بِل هوکز
 ترجمه: پریسا اسود          ی - نسرین ماهوتچی

این	روزها	کمتر	کسی	از	انقالب	فمینیستی	صحبت	می	کند.	
فعالین	فمینیستی	رادیکال،	با	این	تصور	که	انقالب	به	سادگی	
افزایش	 که	 می	کردند	 احساس	 افتاد	 خواهد	 اتفاق	 سرعت	 و	
و	 سازماندهی	 تظاهرات،	 برگزاری	 	- فعالیت		ها	 گسترده	ی	
گسترش	آگاهی	-	که	از	ویژگی		های	مراحل	اولیه	جنبش	بود،	

برای	پایه	گذاری	نظم	اجتماعی	نوین	کافی	است.
فمینیست		های	رادیکال	همیشه	معتقد	بودند	که	برای	از	میان	
بردن	استثمار	جنسی	جامعه	باید	دگرگون	شود.	با	این	حال	
موفقیت	فمینیست		ها	بیشتر	در	زمینۀ	تغییرات	اصالح		طلبانه	
ترقی		خواهانۀ	 فعالیت		های	 خاطر	 به	 بیشتر	 )این	 است	 بوده	
رودخانۀ	 "گروه	 و	 رز"  گل	 و	 "نان	 گروه	 مثل	 گروه		هائی	
کمک	 زنان	 بسیاری	 به	 رفورم		ها	 این	 است(.	 بوده	 کمباهی" 
پدرساالر	 و	 برتر	 پوست	 در	چار	چوب	سیستم	سفید	 تا	 کرد	
با	 اجتماعی	 برابری	حقوق	 قدم		های	مهمی	در	جهت	 کنونی،	
استثمار	 کاهش	 معنای	 به	 رفورم		ها	 این	 اما	 بردارند.	 مردان،	

و	ستم	جنسی	نبوده	اند.	ارزش		ها	و	برداشت		های	سکسیستی	
رایج	دست	نخورده	مانده		اند.	برای	نیروهای	محافظه	کار	ضد	
بوده.	 رفورم		ها	ی	فمینیستی	آسان	 نتایج	 فمینیستی	تضعیف	
را	 رفورم	 فمینیستی،	 جنبش	 مترقی	 منتقدان	 از	 بسیاری	
برای	جنبش	زیان	آور	می	شمارند.	ساندرا		هاردینگ	در	مقاله	
"فمینیسم:	رفورم	یا	انقالب" در	طرفداری	از	رفورم	به	عنوان	

مرحله	ای	از	پروسه	انقالبی	چنین	می	نویسد:
یک	 رفورمیست		ها	 که	 کرد	 تصور	 طور	 این	 شود	 ......می	
ای	 جامعه	 از	 تصویری	 شبیه	 چیزی	 مدت،	 دراز	 هدف	
نوین،	در	سر	داشته	باشند.	رفورم		ها	این	تصویر	را	تکه	تکه	
تکمیل	می	کنند.	بعضی	از	این	تکه		ها	می	توانند	این	تصویر	
مساوی	 آمد	 در	 )مثال	 کنند	 تکمیل	 آسانی	 به	 تقریبا	 را	
برای	کار	مساوی(،	و	بعضی	از	این	تکه		ها	این	تصویر	را	با	
سختی	بسیار	بیشتری	تکمیل	می	کنند	)مثال	حق	مساوی	
برای	دسترسی	به	تمام	مشاغل(.	ولی	مشکالت	چه	بزرگ	
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یا	کوچک،	برای	هر	گونه	دگرگونی	در	جامعه	پس	همیشه	
تغییراتی	خواسته	می	شوند	 تنها	 و	 دارد	 ای	وجود	 زمینه	
کنند.	 تکمیل	 را	 جامعه	جدید	 از	 آل	 ایده	 تصویر	 آن	 که	
تغییرات	کمی	 از	 دراز	 ای	 رشته	 انتهای	 در	 ترتیب	 بدین	
کوچک،	همه	چیز	به	تدریج	تغییر	می	کند	بطوریکه	کل	
سلسله	 یک	 روش،	 این	 با	 می	گردد....	 متفاوت	 سیستم	

رفورم	میتواند	یک	انقالب	به	حساب	بیاید."
رفورم		ها	می	توانند	امری	حیاتی	در	پروسه	ی	حرکت	به	طرف	
رفورم		هاست.	 نوع	 امر	 این	 در	 مهم	 مسئلۀ	 اما	 باشند،	 انقالب	
تمرکز	فمینیسم	بر	رفورم	برای	بهبود	وضعیت	اجتماعی	زنان	
در	درون	ساختار	اجتماعی	کنونی،	باعث	شد	که	نیاز	به	تغییر	
و	دگرگونی	همه	جانبۀ	جامعه	را	نادیده	گرفته	شود.	برای	مثال	
کمپین	"ای-	آر-	ا" مقادیر	زیادی	از	منابع	مالی	و	انسانی	را	در	
جهت	رفورم		هائی	سوق	داد	که	در	واقع	می	بایستی	در	جهت	به	
راه	اندازی	مبارزه	ای	عظیم	برای	جلب	به	جنبش	فمینیستی	
بکار	می	رفتند.	جلب	حامیانی	که	می	توانستند	موفقیت	"ای-
ای	که	 انقالبی	 رفورم		های	 را	تضمین	کنند.	متاسفانه،	 ا"  آر-	
در	 مردان	 و	 زنان	 توده	 آموزش	 هدفشان	 مهمترین	 و	 اولین	
باره	جنبش	فمینیستی	و	نشان	دادن	راههائی	برای	دگرگونی	
نشدند.	 گذاری	 بنیان	 هرگز	 باشد	 آنان	 به	 زندگیشان	 مثبت	
دربارۀ	 تفکر	 به	 فمینیستی	کمتر	 رفورم		های	 برای	 فعال	 زنان	
به	 متمایل	 بیشتر	 و	 اند	 داشته	 تمایل	 دگرگون	کردن	جامعه	

مبارزه	برای	شعار	برابری	و	تساوی	حقوق	با	مردان	بودند.	
بسیاری	از	فعالین	رادیکال	در	جنبش	زنان	که	به	بدست	آوردن	
ساختارهای	 چارچوب	 در	 مردان(	 )با	 اجتماعی	 برابر	 حقوق	
چنین	 فعالیت	حول	 جای	 به	 نداشتند	 باور	 موجود	 اجتماعی	
شعاری	به	مبارزه	با	رفتار	ظالمانه	و	استثمارگرانۀ	سکسیستی	
و	 خطاکار	 عنوان	 به	 مردان	 کردن	 شناسائی	 با	 پرداختند.	
عنوان	 به	 مردان	 افشا	کردن	 بر	 را	 توجه	شان	 آنها	 "دشمن"،	
"نیروی	شیطانی" متمرکز	کردند.	نمونه	ای	از	این	نوع	برخورد،	
که	 است	 روشن	 این	 است.	 پورنوگرافی	 به	 حمله	 و	 انتقاد	
خشونت	 و	 سکسیسم	 زنان،	 خواری	 ترویج	 باعث	 پورنوگرافی	
جنسی	می	شود.	این	هم	واضح	است	که	صرف	محکوم	کردن	
با	تاکید	دائمی	بر	دگرگونی	جامعه	و	 پورنوگرافی،	اگر	همراه	
پر	 ایی	 مبارزه	 بود.	 فایده	خواهد	 بی	 نباشد،	 بالطبع	جنسیت	
قرار	 فمینیستی	 جنبش	 توجه	 مورد	 جدی	 بطور	 که	 اهمیت	
در	 مردانه"،	 "رفتار	 و	 "مردان"  نقش	 بر	 تمرکز	 است.	 نگرفته	
فرهنگی	 دگرگونی	 برای	 زنان	 سیاسی	 رشد	 بر	 تمرکز	 عمل	
که	راه	را	برای	بناگذاری	نظم	نوین	اجتماعی	هموار	می	کند،	
را	تحت	شعاع	قرار	داد.	هدف	اصلی	بخش	مهمی	از	آموزشها	
برای	باال	بردن	آگاهی	فمینیستی	کمک	به	زنان	برای	فهمیدن	
طبیعت	پدیدۀ	سکسیسم	در	زندگی	شخصی	شان،	بخصوص	
آنجائی	که	به	تسلط	مردانه	مربوط	می	شود،	بوده	است.	گرچه	
باال	 راه	 در	 وظیفه	 تنها	 این	 ولی	 ضروریست،	 ای	 وظیفه	 این	

بردن	آگاهی	زنان	نیست.	
برانگیختن	آگاهی	فمینیستی	نتوانسته	زنان	را	به	میزان	تعیین	
کننده	ای	به	طرف	سیاست		های	انقالبی	سوق	دهد.	و	در	بیشتر	

قرار	 سئوال	 مورد	 را	 کنونی	 شرایط	 بودن	 همیشگی	 و	
می	دهند.	شورش		ها	ارزشهای	کهنه	را	به	لرزه	درمیاورند	
به	طوری	که	غیرمحتمل	است	رابطه	بین	افراد	و	گروه		های	
است.	 بوده	 قبال	 بماندکه	 همانی	 جامعه	 در	 مختلف	
انگاری	که	لختی	جامعه	از	هم	گسیخته	شده	است.	تنها	
می	آورد	 بدست	 چیز		هائی	 چه	 شورش	 اینکه	 فهمیدن	 با	
می	شود	محدودیت		هایش	را	بازشناخت.	شورش	جامعه	را	
بهم	می	ریزد،	اما	ضرورت		های	بوجود	آمدن	یک	نظم	نوین	

اجتماعی	را	فراهم	نمی	آورد.	
به	 است،	 بوده	 آورد	 دست	 یک	 فمینیستی	 شورش	 گرچه	
پیشبرد	گسترش	انقالب	منجر	نشده	است.	چنین	پیشرفتی،	
احساس	 که	 فمینیستی	 فعالین	 وسیلۀ	 به	 جنبش	 درون	 از	
بلکه	 مردان	 و	 زنان	 تمامی	 پیشرفت	 برای	 جنبش	 نمی		کنند	
وجود	 به	 آن	 در	 کننده	 شرکت	 افراد	 اهداف	 پیشبرد	 برای	
آمده،	که	از	نظرات	و	عقایدی	که	با	نظرات	ایدئولوژیک	غالب	
صداهای	 که	 می	کنند،	 خطر	 احساس	 متفاوتند	 فمینستی	
تالش	 به	ضرورت	 که	 و	سرکوب	می	کنند،	 را	ساکت	 مخالف	
کند	 ندارند،	 باور	 انقالبی	 ایدئولوژی	 آفرینش	 برای	 همیشگی	
شده	است.	این	فعالین	زن	در	برابر	تالش	برای	بررسی	نقادانۀ	
قبول	 از	 و	 کرده	 مقاومت	 فمینیستی	 غالب	 ایدئولوژی		های	
محدودیت		های	آن	سرباز	می	زنند.	از	خارج	جنبش،	پیشرفت	
بوسیله	فعالیت	سازمان	یافتۀ	ضد	فمینیستی	و	هم	چنین	به	
به	 که	 مردانی	 و	 زنان	 تفاوتی	سیاسی	خیل	عظیم	 بی	 خاطر	
اندازه	کافی	با	هیچکدام	از	دو	طرف	قضیه	آشنائی	کافی	ندارند	

تا	به	دفاع	از	یکی	در	برابر	دیگری	برخیزد،	کند	شده	است.

که	 بن		بستی	 از	 و	 فمینیستی	 شورش	 مرحلۀ	 از	 گذار	 برای	
ضرورت	 باید	 زنان	 است،	 معاصر	 فمینیستی	 جنبش	 ویژگی	
نادیده	 بدون	 باید،	 ما	 دهند.	 تشخیص	 را	 دوباره	 سازماندهی	
بپذیریم	 این	زمان،	 تا	 ابعاد	مثبت	جنبش	فمینیستی	 گرفتن	
در	جنبش	 و	شرکت		کنندگان	 سازمان		دهندگان	 از	طرف	 که	
توده		ای	 آگاهی	 ایجاد	 برای	 ای	 استراتژی	 هرگز	 فمینیستی	
جنبش	 وجود	 به	 نیاز	 درمورد	 سیاسی(	 آموزش	 طریق	 )از	
قراراست	 فمینیسم	 اگر	 است.	 نشده	 داده	 شکل	 فمینیستی	
جنبش	سیاسی		ای	باشد	که	به	شکلی	انقالبی	و	دگرگون	کننده	
وجود	 ای	 استراتژی	 به	چنین	 نیاز	 می	گذارد	 تاثیر	 جامعه	 بر	
که	 روبرو	شویم	 واقعیت	 این	 با	 داریم	 نیاز	 ما	همچنین	 دارد.	
بسیاری	از	معضالتی	که	امروزه	در	مقابل	جنبش	فمینیستی	
قرار	دارند	توسط	زنان	بورژوائی	ایجاد	شدند	که	جنبش	را	به	
نحوی	شکل	دادند	تا	در	خدمت	منافع	فرصت	طلبانۀ	طبقاتی	
خودشان	باشد.	ما	باید	برای	تغییر	سمت	و	سوی	جنبش	تالش	
جنبش	 دریابند	 اجتماعی	 طبقات	 همه	 زنان	 اینکه	 تا	 کنیم،	
فمینیستی	به	منافع	آنان	برای	پایان	بخشیدن	به	ستم	جنسی	
از	 فرصت	طلب	 بورژوازی	 اینکه	 تشخیص	 می	کند.	 خدمت	
به	عنوان	حمله	 نباید	 استفاده	کرده	 جنبش	فمینیستی	سوء	
وجود	 بورژوائی	 زنان	 شود.	 قلمداد	 بورژوازی	 زنان	 همه	 به	
نظر	 از	 که	 می	کنند،	 رد	 را	 شان	 طبقاتی	 امتیازات	 که	 دارند	
انقالبی		گرانه،	 از	وجود	خودشان،	 که	 پیشرو	هستند،	 سیاسی	
برای	پیشرفت	جنبش	فمینیستی	مایه	گذاشته	و	می	گذارند.	
فمینیستی	 جنبش	 طبقاتی	 سیاست	 به	 دادن	 دوباره	 شکلی	
استراتژی		ای	است	که	راه	را	برای	پیوستن	زنان	همه	طبقات	

اجتماعی	به	مبارزۀ	فمینیستی	هموار	خواهد	کرد.
توده		ای	 پایه		های	 با	 فمینیستی	 جنبش	 یک	 ساختن	 برای	
درآن	 بتوانند	 همه	 که	 خواهانه		ای	 آزادی	 ایدئولوژی	 باید	 ما	
شریک	شوند	داشته	باشیم.	چنین	ایدئولوژی	انقالبی		ای	فقط	
که	 مردمی	 تجربیات	 که	 آید	 وجود	 به	 می	تواند	 صورتی	 در	
درحاشیۀ	جامعه	از	ستم	سکسیستی	و	دیگر	اشکال	ستم	رنج	
نظر	گرفته	 و	در	 قرار	گرفته	 می	برند	درک	شده،	مورد	بحث	
شوند.	آنها	باید	به	عنوان	سازندگان	تئوری	و	رهبران	حرکت	
گذشته	 تجربیات	 در	 کنند.	 شرکت	 فمینیستی	 جنبش	 در	
انتخاب	 را	 افرادی	که	خودشان	خود	 به	 به	تکیه	 فمینیسم،ما	
کرده	بودند	و	بعضی		هاشان	بیشتر	از	اینکه	دل	نگران	برقراری	
ارتباط	با	افراد	از	پس	زمینه		های	گوناگون	و	دارای	نقطه	نظرات	
راضی	 بودند،	 اختیار	 و	 قدرت	 دنبال	 باشند	 سیاسی	 مختلف	
جمعی	 تجربه	 درباره	 نمی	کنند	 سعی	 افرادی	 چنین	 بودیم.	
زنان	بیاموزند،	بلکه	می	خواهند	عقاید	و	ارزشهایشان	را	تحمیل	

کنند.	
رهبرها	مورد	نیازند،	و	آنها	باید	افرادی	باشند	که	به	روابطشان	
با	جمع	باور	داشته،	و	نسبت	به	آن	احساس	مسئولیت	کنند.	
آنها	باید	توانائی	داشته	ابراز	عشق	و	دلسوزی	داشته	باشند،	و	
عشق	شان	را	در	عمل	نشان	دهند،	که	توانائی	ورود	و	حضور	در	
تبادل	نظرهای	سازنده	داشته	باشند.	به	نظر	پائولو	فریر	چنین	

عشقی	تسلط	را	دگرگون	میکند:

موارد،	به	زنان	برای	درک	سرمایه	داری،	چگونگی	کارکرد	آن	
به	عنوان	سیستمی	که	نیروی	کار	زنان	را	استثمار	میکند،	و	
ارتباط	درونی	این	استثمار	با	ستم	جنسی،	کمک	نکرده	است.	
هم	چنین	زنان	به	یادگیری	دربارۀ	سیستم		های	سیاسی	مختلف	
مثل	سوسیالیزم	و	یا	تصور	و	ابداع	سیستم		های	نوین	سیاسی	
فمینیستی	 آگاهی	 برانگیختن	 برای	 تالشها	 نشدند.	 تشویق	
به	ثروت	اندوزی	و	اعتیاد	جامعه	ما	به	مصرف	بی		رویه	حمله	
نکردند.	به	زنان	نشان	داده	نشد	که	چگونه	کشور	ما	)آمریکا(	از	
استثمار	و	انقیاد	زنان	و	مردان	سایر	ملل	سود	می	برد	و	یا	اینکه	
چگونه	باید	با	امپریالیزم	مبارزه	کرد.	از	همه	مهم	تر	این	درک	
که	جنبش	فمینیستی	برای	پایان	دادن	به	ستم	سکسیستی	
فقط	در	صورت	تعهد	همۀ	ما	به	انقالب	و	برپاسازی	جامعه	ای	
با	نظم	جدید	اجتماعی	می	تواند	موفق	شود،	به	طور	دامنه	دار،	

در	برابر	زنان	قرارداده	نشد.	
این	 پذیرش	 می	آید.	 وجود	 به	 تدریجن	 اجتماعی	 نوین	 نظم	
مسئله	در	ایاالت	متحده	سخت	است.	در	اجتماع	به	ما	آموزش	
داده	شده	تا	باور	داشته	باشیم	که	انقالب		ها	همیشه	با	خشونت	
اینکه	 یا	 و	 استثمارگرانشان	همراهند	 و	 استثمارشدگان	 میان	
انقالب		ها	به	سرعت	اتفاق	می	افتند.	ما	همچنین	آموزش	داده	
سریع	 پاسخ	 و	 نیاز		ها	 همه	 فوری	 ارضاء	 تمنای	 که	 شده		ایم	
همه	 مثل	 فمینیسم،	 باشیم.	 داشته	 را	 خواسته		هایمان	 به	
جنبش		های	آزادی	خواهانه	در	این	جامعه،	آسیب	دیده	چراکه	
چنین	گرایشاتی	شرکت	کنندگانش	را	از	شکل	دادن	به	تعهدی	
که	الزمه	مبارزه	طوالنی	برای	امکان	پذیرکردن	انقالب	است،	
نتوانسته	 فمینیستی	 جنبش	 درنتیجه،	 است.	 داشته	 دورنگه	
شتاب	آهنگ	انقالبی	اش	را	حفظ	کند	اما	شورشی	موفق	بوده	
و	 شورش	 بین	 تفاوت	 مورد	 در	 گز	 با	 جیمز	 و	 گریس	 است.	

انقالب	اینگونه	تاکید	می	کنند:
شورش	مرحله	ای	در	راه	گسترش	انقالب	است،	اما	خود	
انقالب	نیست.	مرحله	ای	بسیار	مهم	است،	چرا	که	تجلی	
است.	 آنان	 انسانیت	 تثبیت	 و	 ستمدیدگان	 خواستن	 بپا	
که	 می	دهد	 خبر	 گان	 همه	 و	 ستمدیدگان	 به	 شورش	
موقعیت	غیر	قابل	تحمل	شده	است.	شورش		ها	نوعی	شیوه	
همزمان	 و	 می	آورند	 بوجود	 ستمدیدگان	 بین	 ارتباطی	
چشم	وگوش	مردمی	که	تا	آن	زمان	نسبت	به	سرنوشت	
شورش	 بازمی	کنند.	 را	 اند	 بوده	 اعتنا	 بی	 خود	 همنوعان	
کرده	 پاره	 میدارد	 نگه	 پا	 سر	 را	 که	سیستم	 پودی	 و	 تار	

آغاز  آنگاه  خواه  آزادی  جنبش  یک  شکست 
نه  و  دشمن  از  نفرت  ایدۀ  از  فقط  که  می شود 
مفاهیم  بگیرد.  الهام  امکانات«  از«  دورنمائی  از 
چنین جنبشی دیگر شفا بخش نخواهند بود. هر 
چند خودش را حامی آزادی قلمداد کند، زبانش 
سانسوری  خود  به  نیست.  خواهانه  آزادی  دیگر 
و  تنگ  حقیقت  بیان  در  ایده  هایش  می افتد. 

تنگ تر می شوند.
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گفتگو	در	غیاب	عشق	عمیق	برای	دنیا	و	زنان	و	مردانش	
اگر	 جهان،	 آفرینش	 دوباره	 و	 آفرینش	 است.	 بی	معنی	
عشق	در	آن	دمیده	نشود	عملی	نیست.	عشق	هم	بنیان	
و	هم	خود	گفتگوست.	و	بنابراین	عشق	ضرورت	و	وظیفه	
سلطه	جویانه	 رابطۀ	 در	 عشق	 است.	 مسئول	 ذهن	 یک	
است:	 عشق	 بیماری	 کننده	 برمال	 تسلط	 ندارد.	 وجود	
سادیسم	در	تسلط	گر	و	مازوخیسم	در	سلطه	پذیر.	عشق	
روی	 از	 نه	 و	 دلیرانه	 عملی	 چون	 دیگرانست	 به	 تعهد	
ترس	است.	ستم	دیدگان	هرکجا	باشند،	کار	عشق	تعهد	
این	 چون	 و	 آزادی.	 معضل	 آنهاست،	 معضل	 به	 داشتن	
تعهد	عاشقانه	است،	پس	گفت	و	شنود	و	مبادله	است.	

آگاهی	 این	 با	 را	 فمینیسم	 دوباره	سازماندهی	 کار	 باید	 زنان	
نژاد،	جنس	 نظر	گرفتن	 )بدون	در	 ما	 از	سر	گیرند	که	همۀ	
کرده		ایم.	 هم	دستی	 کنونی	 ستمگر	 سیستم	 با	 طبقه(	 یا	 و	
از	 شدن	 جدا	 برای	 آگاهانه	 تصمیمی	 که	 محتاجیم	 همه	 و	
بقیه	 از	 زودتر	 را	 جدائی	 این	 ما	 از	 بعضی	 بگیریم.	 سیستم	
این	واقعیت	که	تغییر	روان	آگاه	 بازشناسی	 شروع	می	کنیم.	
و	حرکت	مان	یک	پروسه	را	در	نوردیده	باید	مشخصه	اصلی	
ما	 باشد.	 ندارند	 سیاسی	 آگاهی	 که	 افرادی	 به	 ما	 برخورد	
با	ادعای	برتری	سیاسی،	 با	آگاهی	کمتر	را	 افراد	 نمی	توانیم	
که	جنبش	را	تبدیل	به	یک	حکومت	ستمگر	دیگر	می	کند،	

برای	پیوستن	به	جنبش	فمینیستی	برانگیزانیم.	
قرار	 خطاب	 مورد	 را	 مردم	 توده	 بتوانیم	 اینکه	 از	 قبل	 ما	
که	 زنان	 از	 بسیاری	 همکاری	 و	 حمایت	 توجه،	 باید	 دهیم،	
روزی	در	جنبش	فمینیستی	فعال	بودند	ولی	بعدا	از	آن	سر	
خورده	شدند	را	دوباره	بدست	آوریم.	بسیاری	از	زنان	جنبش	
ایده		های	 نمی	توانستند	 چون	 کردند	 رها	 را	 فمینیستی	
بر	 را	حمایت	کنند	که	قدرت	هژمونیک	 تعداد	معدودی	زن	
حرکت	 پایه	 که	 تئوری	 )پردازش	 فمینیستی	 گفتمان		های	
عملی	است(	اعمال	می	کردند.	تعداد	زیادی	زنان	که	رابطه		ای	
نزدیک	و	مثبت	با	مردان	داشتند	از	جنبش	فمینیستی	دور	
عنوان	 به	 "مردان	 نامیدن	 احساس	می	کردند	 که	 شدند	چرا	
دشمن" ابرانگاره	سازنده	ای	نیست.	بسیاری	زنان	رابطه	شان	
ایدئولوژی	ایی	 که	 چرا	 کردند	 قطع	 فمینیستی	 جنبش	 با	 را	
از	زنان	 دگم،	مطلق		گرایانه	و	بسته	بوده	است.	تعداد	زیادی	
به	 آنها	 خود	 که	 چرا	 کردند	 ترک	 را	 فمینیستی	 جنبش	
عنوان	"دشمن" قلمداد	شده	بودند.	توجه	فعالین	فمینیستی	
همه	 "راه	 مقاله	اش	 در	 که	 گریفین	 سوزان	 سخنان	 به	
ایدئولوژی		ها" ما	را	یاد	آوری	می	کند	به	سودشان	خواهد	بود:	
چرا	که	یک	درک	عمیقا	سیاسی	ازجهان	به	ایجاد	دشمن	
بدون	 هیوال	 آوردن	 وجود	 واقع،به	 در	 نمی	شود.	 منجر	
توضیح	شرایط	وجودی	آن	به	فراموشی	سپردن	دورنمای	
سیاسی	ایست	که	باالتر	از	همه	رفتار	را	به	عنوان	پدیده	
به	 که	 می	دهد،دیدگاهی	 توضیح	 شرایط	 از	 ناشی	 ای	
همه	 با	 که	 مهربانی	 و	 آفرینش،نشاط	 برای	 گنجایش	
مناسب	 انسانی-طبیعی	 درشرایط	 و	 شده	 زاده	 انسانها	

می		تواند	شکوفا	شود	باور	دارد.	
شکست	یک	جنبش	آزادی	خواه	آنگاه	آغاز	می	شود	که	فقط	
الهام	 امکانات"  از	ایدۀ	نفرت	از	دشمن	و	نه	از	دورنمائی	از" 
بگیرد.	مفاهیم	چنین	جنبشی	دیگر	شفا	بخش	نخواهند	بود.	
دیگر	 زبانش	 کند،	 قلمداد	 آزادی	 حامی	 را	 چند	خودش	 هر	
آزادی	خواهانه	نیست.	به	خود	سانسوری	می	افتد.	ایده		هایش	
از	 که	 جنبشی	 می	شوند.	 تنگ	تر	 و	 تنگ	 حقیقت	 بیان	 در	
آینۀ	 خود	 می	کند،	 جلوه	 تقلبی	 بیرون	 از	 می	گفت	 حقیقت	
اکنون	 که،	 چرا	 می	شود.	 می	کرد	 ردشان	 که	 آنچه	 همه		ی	
مانند	 و	 شده	 سخنگویان	 و	 حقایق	 بعضی	 سرکوبگر	 خود	

ستمگران	قدیمی	روی	پنهان	می	کند.
زنان	و	مردان	باید	برای	بازگرداندن	نیروی	حیات	انقالبی	به	
به	 نو	 از	 دادنی	 شکل	 و	 دوباره	 تفکر	 به	 فمینیستی،	 جنبش	
اهمیت	 باید	 ما	 که	 حالی	 در	 کنند.	 آغاز	 جنبش	 این	 مسیر	
شورش	فمینیستی	را	تشخیص	داده	و	از	زنان	)و	مردانی(	که	
آنرا	میسر	کردند	قدردانی	کنیم،	باید	خواهان	انتقاد	و	بررسی	
کنیم.	 شروع	 نو	 از	 را	 فمینیستی	 حرکت		های	 و	 بوده	 دوباره	
را	 کاری	 تاریخی	چنین	 سابقه	 ما	 که	 دشوار،	چرا	 وظیفه		ای	
نداریم.	راه		های	زیادی	برای	بوجود	آوردن	انقالب	وجود	دارد.	
انقالبها	می	توانند	و	معموال	هم	اینطور	است	که	با	سرنگونی	
قهرآمیز	حکومتهای	موجود	آغاز	می	شوند.	در	ایاالت	متحده	
ما	 که	 می	دانند	 فمینیستی	 جنبش	 طرفدار	 مردان	 و	 زنان	
تنها	 نه	 که	 هستیم،	 مخالفان		مان	 قدرت	 مقهور	 کامل	 بطور	
را	 بشریت	 نابودی	 برای	 شده	 شناخته	 اسلحه	 هرگونه	 آنها	
را	 آموخته	اند	که	خشونت	 را	 ذهنیتی	 بلکه	 دارند	 اختیار	 در	
ادامه	دهد.	 ابد	به	آن	 تا	 می		پذیرد	و	مهارت	این	را	دارد	که	
بنابراین،	خشونت	نمی	تواند	پس	زمینۀ	انقالب	فمینیستی	در	
این	جامعه	باشد.	تاکید	ما	باید	بر	دگردیسی	فرهنگی	باشد:	
غلبه	 سیستم		های	 کردن	 کن	 ریشه	 دوگانگی،	 بردن	 بین	 از	
بود.	 خواهد	 طوالنی	 و	 تدریجی	 جنبشی	 ما	 جنبش	 جویانه.	
اینجا	می	تواند	 انقالب	فمینیستی	در	 ایجاد	 برای	 هر	تالشی	
به	وسیله	نمونه		های	جنبش		های	آزادی	خواهی	به	سرکردگی	
خوفناک	 قدرت		های	 مقابل	 در	 که	 جهان	 دیده	 ستم	 مردم	

مقاومت	می	کنند،کمک	شود.
جنبش	 برای	 دگرخواهانه	 جهانی	ای	 نگرش	 به	 دادن	 شکل	
فمینیستی	ضروری	است.	این	بدین	معناست	که	جهانی	که	
ما	با	آن	از	نزدیک	آشنا	هستیم،	جهانی	که	ما	در	آن	احساس	
بیهوده	 خیالی	 است	 ممکن	 این	 )گرچه	 می	کنیم	 "امنیت" 
باشد(	باید	به	طور	ریشه	ای	دگرگون	شود.	شاید	این	آگاهی	
که	همه	و	نه	فقط	آنهائی	که	ما	دشمن	یا	ستم		گر	خطابشان	
تا	 را	 ما	 انقالبی	 تکانۀ	 که	 است	 شوند	 عوض	 باید	 می	کنیم،	
اکنون	وارسی	کرده	است.	اگر	جنبش	فمینیستی	برای	پایان	
ما	 اگر	 کند،	 پیشرفت	 بخواهد	 جنسی	 ستم	 به	 بخشیدن	
تکانه		های	 این	 دهیم،	 تغییر	 را	 کنونی		مان	 واقعیت	 بخواهیم	

انقالبی	باید	آزادانه	تئوری	و	عمل	ما	را	هدایت	کنند.
پایان

فصل	به	چاپ	رسیده	در	این	شمارۀ	آوای	زن	فصل	آخر	کتاب	
»فمینیست	تئوری:	ازحاشیه	به	مرکز«	نوشتۀ	بل	هوکز	است.	
خوانندگان	آوای	زن	شاید	به	خاطر	بیاورند	که	به	چاپ	رساندن	
تمام	فصول	کتاب	در	این	نشریه	پروژه		ای	چند	ساله	بوده	است.	
با	این	نوشته	مترجمین	کتاب	می		خواهند	قبل	از	هر	چیز	از	
آوای	زن	برای	اولن	چراغ	سبز	دادن	به	این	پروژه	و	دومن	برای	
حمایت	شان	که	در	طول	این	سالها	جاری	بوده	قدردانی	کنند.	

شاید	این	روزها	کتابی	)ترجمه		ای(	را	به	شکل	پاورقی	به	چاپ	
کشاندن	دیگر	ازمد	افتاده	باشد	اما	ما	واقف	به	سنت		هائی	در	
رسانه		های	چاپی	در	ایران	خودمان	در	طول	سالهای	دهۀ	چهل	
فقط	 اگر	 حتی	 می	کردند.	 استفاده	 روش	 ازاین	 که	 هستیم	
نوستالژی،	ولی،	تصور	اینکه	ما	بخشی	از	سنتی	که	در	شاید	
ادبی	 سیاسی-	 هنری-	 فعالیت	 دهه		های	 پربارترین	 از	 یکی	
ارزشمند	 احساسی	 بوده		ایم	 رسید	 ظهور	 منصۀ	 به	 کشورمان	

است.	

کتاب	بل	هوکز	در	سال	1984	میالدی	به	چاپ	رسیده	است.	
درزمان	شروع	به	کار	ترجمۀ	این	کتاب	بیست	سال	و	اندی	و	
ازتاریخ	چاپ	کتاب	 بیست	و	شش	سال	 حاال	هم	که	دقیقن	
گذشته	است.	اما	درطول	مدتی	که	کتاب	فصل	به	فصل	ترجمه	
و	در	نتیجه	با	داده		هایش	سر	وکله	زده	می	شد	ما	بارها	و	بارها	
راجع	به	تازه	بودن،	بجا	بودن،	و	مصداق	کنونی	داشتن	مفاهیم	
خوانندگان	 آیا	 اینکه	 البته	 زدیم.	 حرف	 کتاب	 پیشنهادات	 و	
آوای	زن	و	بخش	بخش		های	کتاب	بل	هوکز	این	ویژگی		های	
–مثبت-	یادشده	رادرکتاب	بل	هوکز	می	بینند	یا	نه	هنوز	برای	
ما	روشن	نیست	و	جالب	خواهد	بود	که	این	حدیث	خود	بتواند	

به	مباحثه	ای	تبدیل	شود.	

اما	ما	براین	نظریم	که	تازگی	و	بجا	بودن	داده		های	کتاب	»تئوری	
فمینیستی:	از	حاشیه	به	مرکز«	ناشی	از	این	خاصیت	است	که	
و	 درگیرست	 )آمریکا(	 جامعه	 یک	 مشخص	 شرایط	 با	 کتاب	
)سیاه	 زن	مشخص	 نظر	یک	 نقطه	 از	 که	 درگیری		ایست	 این	
فقط	 که	 باوریم	 این	 به	 همچنین	 و	 می	گیرد.	 نشات	 پوست(	
و	 مشخص،	 نظری	 نقطه	 از	 مشخص	 شرایط	 با	 رفتن	 کلنجار	
آرزوهای	 و	 آمال	 و	 اهداف	 که	 جائی	 به	 رسیدن	 گذر	 این	 از	
حرکتی	که	می		تواند	جهانی	باشد	در	آن	بیان	بیابند،	و	نه	از	
آغازیدن	ازکلیتی	همه	شمول	تا	از	گذر	از	آن	شرایط	مشخص	
تبیین	و	راهکارها	دریافت	شوند	است	که	امکان	ایجاد	»خرد«	
بودن،	 حاشیه		ای	 این	 می		دهد.	 دست	 به	 را	 کننده	 دگرگون	
برخاستن،	 فقیر	 از	خاستگاهی	 بودن،	 پوست	 بودن،	سیاه	 زن	
و	بدین	ترتیب	ستم	نژادی،	طبقاتی	و	جنسی	را	تجربه	کردن	
است	که	به	آنچه	از	بل	هوکز	می	تراود	شفافیت	و	صداقت	و	
از	 هوکز	 بل	 آنچه	 به	 که	 این	خصوصیاتند	 می		دهد.	 شجاعت	

تئوری	و	حرکت	فمینیستی	می	طلبد	پوششی	با	وسعتی	جهان	
شمول	می		دهند.	انگاری	که	روح	نام	کتاب	»ازحاشیه	به	مرکز«	
به	واقع	در	جابجای	نوشته		های	کتاب	جاریست	و	این	امکان	
را	فراهم	می	آورد	که	از	یک	نقطه	مشخص	آغازید	و	نوری	بر	
شرایط	کلی	تاباند	و	پیشنهاد	پیش	نهاد	تا	این	شرایط	را	بهبود	

بخشید.

اصطالح	 به	 اجتماعی	 سیاسی-	 فعالین	 محافل	 در	 غرب	 در	
آکادمیک،	 زبان	 بودن	 دسترس	 غیرقابل	 گفتمان	 رادیکال،	
مشخص	 مورد	 دراین	 و	 مردمان	 تودۀ	 برای	 تئوریک،	 زبان	
ترتیبی	بی		حاصل	 به	 ما	 نظر	 به	 و	 و	دراز	 زنان،	گفتمانی	دور	
از	 به	مرکز«	 ازحاشیه	 فمینسیتی:	 »تئوری	 است.	کتاب	 بوده	
کاملن	 نه	 اگر	 که	 زبانی	 به	 واقع	 به	 که	 کتابهائیست	 معدود	
از	 گسترده		ای	 گروه	 برای	 فهم	تر،	 قابل	 بسیار	 ولی	 قابل	فهم	
زنان،	نوشته	شده	است.	و	ما	براین	باوریم	که	همین	خصوصیت	
زبان	 از	 را	 بل	هوکز	 زبان	کتاب	 است	که	 بودن	 »حاشیه		ای«	
جاری	در	بسیاری	از	متون	فمینیستی	معاصر	خودش	متمایز	
می		کند.	نه	اینکه	ویژگی	زن	سیاه	پوست	و	مشخص		گرا	بودن	
ضرورتا	چنین	زبانی	را	ایجاد	می	کند،	نه.	بل	هوکز	با	آگاهی	به	
معضلی	که	در	باال	بدان	اشاره	شد	دست	به	»ترجمۀ«	مفاهیم	
جنبش	فمینیستی،	از	زبانی	که	بوسیلۀ	و	برای	گروه	خاصی	از	
زنان	– آکادمیک،	فعال	سیاسی-	آفریده	شده،	به	زبانی	دیگر	
در	چارچوبی	 فقط	 که	 نیست	 اما	حرکتی	 ترجمه	 این	 میزند.	
جانبه	 دو	 انگار	حرکتی	 اینجا	 باشد.	 جاری	 زبان/معناشناسانه	
صورت	پذیرفته	است:	از	یک	طرف	آگاهی	به	نیاز	به	زبانی	دیگر	
و	آشنائی	با	فرهنگی،	فرهنگ	آدمهای	عادی،	که	بتواند	پوستۀ	
و	 احساسات	 عواطف،	 حامل	 دیگر	 از	طرف	 و	 باشد	 زبان	 این	

تجربیاتی	بودن	که	بتواند	از	درون	این	زبان	را	حجم	بدهد.	

این	 که	 پدیده		ای	 هوکز،	 بل	 انقالبی	 شور	 که	 هم	 آخر	 دست	
پسامدرنیزم	 دوران	 )منظورم	 البته	 زمانه	 به	جبر	 شاید	 روزها	
به	 تبدیل	 خود،	 برای	 و	 خودش	 در	 زبان،	 آن	 در	 که	 است	
است	 شده(	 است	 فکری	 تعمق	 هدف	 و	 هسته	 که	 پدیده		ای	
که	تازه	کنندۀ	روح	است.	شور	انقالبی	ای	که	از	نیاز	انسانی		ای	
عمیق	به	دگرگونی	شرایط	کنونی	برای	ایجاد	»برابری«	نشات	

میگیرد	و	حاضر	به	مبارزه	در	راه	این	بزرگ	است.

با	امید	به	اینکه	ترجمه	فارسی	این	کتاب،	توانسته	باشد	گامی	
یادآور	 ما	 به	 آنچه	بل	هوکز	در	کتابش	 راه	بدست	آوردن	 در	

میشود	و	از	ما	می	خواهد	بوده	باشد.	

با	احترام

پریسا	اسودی-	نسرین	ماهوتچی

موخره ی مترجمین کتاب »تئوری فمینیستی: از حاشیه به مرکز«
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"هر	روز	می	کشتند	یا	مردامون	را	می	بردند.	یک	باره	بار	زدیم	
ماشین	 که	 بود	 اومدیم.	شب	 والیت	 به	 والیت	 را.	 زندگیمون	
چپ	کرد	و	سرم	اون	زیر	موند.	چشمم	از	همون	موقع	به	زور	
می	بینه.	تازه	به	مرز	که	رسیدیم؛	40	روز	توی	اردوگاه	زندانی	
امنیت	 افغانستان	 خب	 مشهد.	 رفتیم	 شدیم،	 که	 آزاد	 بودیم.	

نداشت	که	آواره	کردیم	خودمون	را."
حیاط	 افغانستان	 در	 خودش	 برای	 زمانی	 ساله	 	65 نوربی	بی	
داشته	است.	همان	هم	شد	خرج	راه	همه	ی	خانواده	از	دختر	
افغانستان	 در	 خانه	داری	 از	 نوه	هایش.	 تا	 گرفته	 پسرش	 و	
و	 آب	 به	 ریه	هایش	 دیگر	 حاال	 رسید.	 ایران	 در	 پله	شویی	 به	

وایتکس	حساسیت	دارند	و	کار	را	کنار	گذاشته	است.
از	 آنان	که	 برای	 نباشد	 از	روی	جبر	 برای	همه	 اگر	 مهاجرت	
افغانستان	به	ایران	آمده	اند	سراسر	جبر	بوده	است.	"سه	ساله	
بودم	که	اومدیم،	وضع	طالبان	و	جنگ	خیلی	بد	بود،	چیزی	
برای	خوردن	نداشتیم،	برای	پدرم	کار	نبود..	" خانم	حیدری	

کوچک	تر	از	آن	بوده	که	به	یاد	بیاورد..	ولی	شنیده..	
ایجاد	 برای	 میل	خود	 به	 یعنی	جابجایی	 مهاجرت	 می	گویند	
مهاجریِن	 باصطالح	 برای	 داستان	 اما	 زندگی.	 بهتر	 شرایط	
افغانِی	ما	اینگونه	نیست..	چرا	که	انتخاب	دیگری	نداشته	اند.	
و	می	گویند	پناهندگی	یعنی	جابجایی	برای	کسب	امنیت	-از	
برای	 باشد	 دقیق	تری	 تعریف	 شاید	 که	 مختلف-	 جنبه		های	
حکومت	 و	 جنگ	 سال	های	 ایران...	 در	 مقیم	 فعلِی	 افغانیاِن	
طالبان	چنان	ترس	در	جانشان	انداخته	بود	که	بسیاری	راهی	
مرزها	شدند.	آنها	که	به	دین	و	مذهب	مقیدتر	بودند	و	دستشان	

تنگ	تر،	راهی	ایران	شدند	و	برخی	نیز	به	دیگر	کشورها.
و	اما	پناِه	اینجا	برای	این	پناهجویان	چه	بوده	است؟

تعبیر	شده	اند	که	وظیفه	ی	 به	مهاجر	 ما	 افراد	در	کشور	 این	
زندگی	خود	را	باید،	باید،	خود	بر	دوش	بکشند؛	و	پناهی	برای	
آنها	در	کار	نیست	و	گویا	تنها	وظیفه	ی	پذیرندگان	ساماندهی	
موقت	 اقامت	 کارت	 برخی	 اقامت!	 کارت	 صدور	 نوع	 از	 ست،	

دارند	و	گروهی	دیگر	بدون	کارت	زندگی	می	کنند.	
کارت	 کار،	 اجازه	ی	 برای	 می	توانند	 خانواده	 هر	 سرپرستان	
موقت	دریافت	کنند	که	شش	ماه	نیز	اعتبار	دارد	و	مربوط	به	

همان	شهری	است	که	از	آن	صادر	شده	است.	
خانم	عاشوری	می	گوید	"کارت	کارگری	خودش	پونصد	هزار	
تومنه	و	فقط	به	شوهرم	میدن.	تازه	اونم	مربوط	به	شهریه	که	
صادر	شده.	یعنی	قم.	تازه	با	این	کارت	خیلی	از	کارا	رو	نمیشه	

انجام	داد." 
این	هزینه	می	توانند	 پرداخت	 و	 از	درخواست	 افراد	پس	 این	
از	 کارت	دریافت	کنند؛	کارتی	که	فقط	در	همان	شهری	که	
اقامت	 کارت	 از	 جدای	 این	 البته	 دارد	 اعتبار	 شده	 صادر	 آن	
نفره	 	7 خانواده	ی	 یک	 برای	 که	 است	 خانواده	 اعضای	 برای	
تومان	 هزار	 پنجاه	 و	 چهارصد	 تا	 پنجاه	 و	 سیصد	 معادل	
برایشان	صادر	نشده	در	 افغان	که	کارت	 پناهجویان	 می	شود.	
صورت	برخورد	با	پلیس	به	مرز	فرستاده	شده	و	از	آنجا	راهی	

طناب پوسیده ی مهاجرت و 
چاه پناهندگی

 بهناز جاللی پور، جیران پیله وری 

کشورشان	می	شوند.	کودکان	افغان	حتی	در	صورتی	که	متولد	
ایران	باشند؛	تنها	با	در	اختیار	داشتن	این	کارت	اجازه	تحصیل	
دارند.	اما	شرایط	برای	آنان	که	کارت	ندارند؛	فقط	اخراج	است.
است.	 بار	مشمول	همین	وضعیت	شده	 دو	 فاطمه	هم	 شوهر	
"کنار	میدان	ایستاده	بود	برای	کارگری	که	گرفتنش	و	بردنش	
اردوگاه.	یک	بار	اون	قدر	التماس	کردم	که	دلشون	سوخت	و	
برش	 تا	 دادیم	 تومان	 پانصد	هزار	 بار	هم	 آزادش	کردند.	یک	

نگردونن	افغانستان."
"12	ساله	اینجاییم	هنوز	شوهرم	کارت	نداره.	چند	سال	پیش	
سر	فلکه	گرفتنش	و	رد	مرزش	کردن.	تا	یه	سال	تنها	مونده	
را	 اینها	 بی	 بی	 شاه	 برگرده"  قاچاقی	 دوباره	 تونست	 تا	 بودم	
کارت	 بزرگم	 دختر	 و	 خودم	 "فقط	 می	کند:	 گله	 و	 می	گوید	
داریم،	به	بقیه	ندادن	همش	می	پرسن	شوهرت	کجاس	چون	
قاچاقی	اومده	مجبورم	بگم	افغانستانه،	بهمون	کارت	نمی	دن"
خانم	حیدری	اصال	دنبال	کارت	نرفته	است	"فایده	ای	نداره،	
فقط	پول	اضافه	اس.	من	بچه		هام	همین	جا	)جمعیت	دفاع(	

درس	می	خونن".
می	فروشند	 فال	 خیابان	 در	 و	 ندارند	 کارت	 ضیاگل	 بچه	های	
زمانی	 به	جای	درس	خواندن	در	مدرسه.	خودش	 و	جوراب،	
که	یک	ماهه	حامله	بوده،	بیوه	شده	است.	تا	پیش	از	این	که	
آسم	بگیرد	در	خانه	ها	کار	می	کرده؛	اما	حاال	دیگر	نمی	تواند.	
او	 به	 است	 افغان	 به	دلیل	آن	که	 اما	 آرایشگر	شده	 دخترش	
هیچ	مدرکی	نمی	دهند	و	اجازه	کار	هم	ندارد.	اکنون	بی	مزد	

کار	می	کند.
گفتند	 اول	 داده	ام.	 کارت	 برای	 تومان	 هزار	 ضیاگل:"300	
نیمه	ی	مهرماه	صادر	می	شود.	بعد	گفتند	آبان؛	اما	هنوز	هیچ	

خبری	نشده."
مهاجران	 و	 است	 آنها	 صدور	 محل	 به	 مربوط	 کارت	ها	 اعتبار	
زندانِی	محل	صدور	کارتشان	هستند.	"برای	رفت	و	آمد	بین	
پول	 باید	 هم	 همان	 برای	 و	 بگیریم	 تردد	 کارت	 باید	 شهرها	
بدهیم." خانم	عاشوری	به	یاد	می	آورد	که:	"یک	بار	شوهرم	را	
گرفتند	خواستم	دنبال	آزادیش	برم	ولی	اگر	می	رفتم	مرا	هم	
می	گرفتند.	مجبور	شدم	تا	قم	برم	کارت	تردد	بگیرم	و	برگردم.	
شب	رسیدم	و	مامور	خیلی	بهم	توهین	کرد	که	چرا	از	قم	در	
اومدی	و	چرا	شب	اومدی.	اما	به	آنها	نگفتم	در	اینجا	زندگی	

می	کنم."
بار	دیگر	او	را	شب	هنگام	در	جاده	ی	شمال	از	اتوبوس	پیاده	

کرده	اند.

"یک	بار	سفر	فوری	پیش	آمد	و	فرصت	دریافت	کارت	خروج	
بودیم	 تهران	 به	 بازگشت	 در	حال	 که	 زمانی	 نکردیم.	 پیدا	 را	
در	پلیس	راه	ماموران	من	و	بچه	هایم	را	پیاده	کردند	و	گفتند	
برگردید.	راننده	دلش	سوخت	و	قرار	شد	کمی	جلوتر	به	بهانه	ی	
خرابی	اتوبوس	منتظر	ما	شود	و	ما	از	زمین	های	اطراف	و	در	

تاریکی	خود	را	به	اتوبوس	رساندیم." 
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شاه	بی	بی	و	آمنه	برای	سرشماری	به	پایگاهی	در	شماره	2	
بهمون	دادن	روش	شماره	 برگه	 "یه	 آمنه	می	گوید	 اند.	 رفته	
نوشته	شده.	دیگه	هیچی" شاه	بی	بی	اضافه	می	کند	"رفتیم	
گفتیم	خوب	حاال	چی؟	بهمون	کارت	می	دین؟	گفتن	نه	این	
برای	این	بود	که	بفهمیم	چند	تا	افغانی	تو	ایران	هست.	وگرنه	

کاری	نداریم	باهاتون"
افغان	ها	 از	 که	 سرشماری	هایی	 اساس	 بر	 شهر	 هر	 کارت	های	
حضور	 برای	 شهر	 آن	 سهمیه	 و	 ظرفیت	 و	 می	شود	 انجام	

پناهجویان	صادر	می		شود.
اما	"بچه	که	بودم	بابامو	گرفتن	کارتشو	قیچی	کردن	بردن	سر	
میومدن	 می	کردن،	 اذیت	 خیلی	 مشهد	 تو	 کردن.	 ولش	 مرز	
خونه		هامون	هرکی	که	بود	تو	خونه	حتی	اگه	کارت	داشتیم	بار	
می	زدن	می	بردن	سر	مرز" اینطور	که	خانم	عاشوری	می	گوید	

این	کارت		ها	هم	بی	اعتباری		های	خودش	را	دارد.
تا	 می	دهد	 افغان	ها	 به	 را	 اجازه	 این	 ماهه	 شش	 کارت	های	

فرزندانشان	تحصیل	کنند.
بچه	های	فرشته	را	از	مدرسه	اخراج	کرده	اند؛	زیرا	توان	پرداخت	
120	هزار	تومان	برای	دریافت	کارت	را	نداشته	است.	بچه	های	
اقامتشان	 کارت	 که	 چرا	 ندارند؛	 تحصیل	 اجازه	 هم	 برادرش	
مربوط	به	ورامین	است	و	خودشان	در	تهران	زندگی	می	کنند.

"جوری	با	دخترم	رفتار	می	کنن	تو	مدرسه	انگار	آدم	کشته" 
که	 هم	 بچه		هایی	 کسانی	 حتی	 دارد	 عقیده	 عاشوری	 خانم	
کارت	دارند	بسته	به	نظر	لطف	مدیر	ثبت	نام	می	شوند:	"ثبت	
نام	بچه		ها	بستگی	به	مدیر	دارد،	گاهی	ثبت	نام	می	کنن،	گاهی	
هم	فریاد	می	زنند،	تحقیر	می	کنند..	کال	ثبت	نام	بچه		ها	موقت	

است"
خانم	عاشوری	صبح	ها	دلشوره	دخترش	را	دارد	و	بعد	از	ظهرها	
مدرسه	 از	 را	 آنها	 که	 است	 منتظر	 لحظه	 هر	 را.	 پسرش	 هم	

بازگردانند.
بود	و	 افغان	ها.	هم	جنگ	 برای	 بود	 بازتر	 ایران	 زمانی	درهای	
الزام	به	حمایت	از	پناهجویان	و	هم	ایران	راه	توسعه	را	در	پیش	
ایران	 در	 ساختمان	ها	 بود.	 گرم	 کارگرانش	 بازار	 و	 بود	 گرفته	
باال	رفتند	با	کارگران	افغان؛	اما	سهم	آنان	از	همه	این	کار	جز	
حاشیه	نشینی	چیزی	نشد.	حتی	آنان	که	دیگر	متولد	همین	
خاک	هستند	و	صاحب	فرزند؛	باز	همان	مثال	مهاجرانی	هستند	
که	بودند.	ُمهر	مهاجرت	از	خون	به	این	افراد	منتقل	می	شود..	

بی	آنکه	هرگز	مهاجرتی	کرده	باشند...	
هویت	دار	 میاد	 دنیا	 به	 مهاجری	 بچه	ی	 هرجا	 دنیا	 تمام	 "در	
اقامت	 ما	 و	 داره	 وجود	 مسئله	 این	 ایران	 توی	 تنها	 میشه.	
نمیگیریم	حتی	با	اینکه	اینجا	به	دنیا	اومدیم" خانم	عاشوری،	
از	قم	صادر	 او	 ایران	است.	کارت	 متولد	مشهد	و	بزرگ	شده	
شده	و	اکنون	در	تهران	زندگی	می	کند.	زندگی	غیرقانونی.	او	
و	خواهرش	از	طریق	کالس	هایی	که	سازمان	ملل	تشکیل	داده	
توانسته	اند	یکی	معلم	و	دیگری	ماما	شوند؛	اما	تنها	می	توانند	
از	آب	و	خاک	 آنان	سهم	 در	مراکز	خصوصی	کار	کنند.برای	

منتقل	 خاک	 اساس	 بر	 ملیت	 ایران	 در	 ندارد.	 معنا	 ایران	
نخواهی	 آن	 اهل	 ولی	 دنیا	می	آیی	 به	 نمی	شود..	در	کشوری	
بود	و	بر	هیچ	چیز	آن	حقی	نخواهی	داشت.	بر	اساس	قانون	
ایران،	اتباع	خارجی	نمی	توانند	ملک	یا	خودرویی	به	نام	خود	
داشته	باشند.	"اگر	خونه	بخریم	باید	به	اسم	یکی	دیگه	باشه	
مال	 ملک	 که	 می	گیریم	 نوشته	 یه	 ازش	 داریم.و	 قبولش	 که	
ماست.	ولی	باز	هم	ممکنه	آدما	سواستفاده	کنن.	عموم	ماشین	
خریده	بود	و	به	اسم	یکی	دیگه	سند	زده	بود.	اما	بعدا	یارو	دبه	
سامان	خودش	 نگرفتن"  نتیجه	ای	 ولی	 و	هنوز	درگیرن	 کرد	
و	 آمده	 ایران	 به	 انقالب	 از	 پیش	 پدرش	 است،	 ایران	 متولد	
شناسنامه	دارد	اما	"پایین	شناسنامه	نوشته	که	افغانی	هستیم	
که	بیمه	و	هیچ	خدماتی	بهمون	ندن.	و	چیزی	رو	نتونیم	به	
اسم	خودمون	بزنیم.	تازه	از	کارت	گرون	تره.	چون	بابام	باید	تند	

تند	پاسپورتشو	تمدید	کنه	که	پولش	بیشتره"
قبول	 الکترونیک	 "برادرم	 که	 می	گوید	 هم	 عاشوری	 خانم	
افغانستان	می	خواستن.	 از	 پاسپورت	 نکردن،	 نامش	 ثبت	 شد	

نداشت..	از	لحاظ	روانی	خیلی	آسیب	دید."
کارگری	 بازار	 به	 امید	 چشم	 چهارنفره	اش	 خانواده	 و	 فاطمه	
ایران	داشتند.	برای	همین	5	سال	قبل	علی	رغم	آن	که	جنگ	
است.	 بوده	 ساله	 	25 موقع	 آن	 کردند.	 کوچ	 بود،	 شده	 تمام	
طال	 بنایش	 برادر	 کارمزد	 دیده	 که	 شده	 جزم	 عزمش	 زمانی	
می	شود	بر	دست	و	گردن	همسرش؛	اما	حاال	همه	مزد	شوهر	

کارگرش	می	شود	اجاره	خانه	و	لقمه	ای	نان..	
در	 مشهد	 در	 تابستان	 "امسال	 می	گوید:	 عاشوری	 خانم	
بخشنامه	ای	از	اداره	ی	اتباع	خارجی	اعالم	شد	که	کسانی	که	
به	 ملزم	 مقرر	 مدتی	 طی	 دارند	 آنجا	 در	 خودرویی	 یا	 ملکی	
به	تصرف	 تعیینی	ملک	 پایان	مدت	 از	 فروش	هستند	و	پس	

دولت	ایران	در	خواهد	آمد."
حسین	هم	همسن	سامان	است.	پدرش	بچه	بوده	که	به	ایران	
آمده	و	اینجا	ازدواج	کرده	است.	سال	قبل	موتورش	را	پلیس	
متوقف	و	او	را	10	هزار	تومان	جریمه	کرد؛	اما	زمانی	که	کارت	
افغانش	را	دیده	است؛	جریمه	اش	را	به	25	هزار	تومان	افزایش	

داده	است.
حسین	گله	می	کند	از	قانون	ایران	که	علی	رغم	سال	ها	زندگی	
به	 فامیل	 از	جوانان	 "یکی	 ندارند.	می	گوید:	 هنوز	هیچ	حقی	
سوئد	رفته	و	اکنون	اقامت	آنجا	را	گرفته	و	در	حال	تحصیل	
دانشگاه	های	 در	 مگر	 نداریم؛	 را	 امکان	 این	 ما	 اما	 است؛	

غیردولتی".
زمانی	جنگ	بود	و	ناامنی.	اما	اکنون	به	نظِر	ساده	نگران،	شرایط	
افغانستان	تثبیت	شده	است	و	در	نتیجه	دولت	ایران	نیز	مصر	
برای	 دولت	 کمک		های	 از	 بی	 بی	 شاه	 پناهجویان.	 خروج	 به	
بخوایم	 "اگر	 می	زند:	 حرف	 برگردند	 می	خواهند	 که	 کسانی	
برگردیم	یه	ذره	خورده	ریز	و	100	دالر	به	هر	نفر	می	دهند	
دم	مرز" اما	این	صد	دالر	فقط	کرایه	ی	راه	می	شود	"به	پول	
اونجا	 زندگی	 خرج	 صورتیکه	 در	 تا	 	2500 میشه	 افغانستان	
ماهی	6-7	هزار	تا	میشه" خانم	عاشوری	اطالعات	دقیق	تری	

دارد:	" کمکی	که	سر	مرز	برای	برگشت	به	افغانستان	می	کنن	
از	طرف	سازمان	ملله،	خود	ایران	کمکی	نمی	کنه..	دو	کیسه	

آرد	و	اینجور	چیزا..	تازه	برای	اونایی	که	کارت	دارن." 
با	این	وجود	اکثر	آنها	رفته	اند	و	هر	چند	این	خروج	منجر	به	از	
دست	دادن	کارت	اقامتشان	شده؛	اما	ماندگار	نشده	اند	و	یک	
بار	دیگر	و	به	صورت	قاچاق	مجبور	به	بازگشت	شده	اند.	خانم	
حیدری	سه	ساله	بوده	که	به	ایران	آمده	اند،	اما	5	سال	پیش	و	
با	داشتن	دو	بچه	تصمیم	به	بازگشت	به	افغانستان	گرفته	است،	
"دو	سال	موندیم	ولی	خیلی	بد	بود..	کار	نبود،	خرج	گرون	بود،	
زن		ها	نمی		تونستن	هیچ	کاری	بکنن،	تا	اینکه	زمستون	دو	سال	
پیش	که	یه	عالمه	بچه	از	سرما	یخ	زدن	ترسیدیم	باالخره	و	

مجبوری	برگشتیم" 
اما	برخی	حتی	فکر	بازگشت	به	افغانستان	را	هم	نکرده	اند...

گل	ضیا،	می	گوید:	"در	اینجا	نان	خالی	داریم	برای	خوردن؛	اما	
آنجا	همین	هم	نیست	یا	خانه	ای	هست	برای	تمیز	کردن؛	اما	

در	افغانستان	کجا	کار	کنیم؟"
خرج	 می	شود	 بفروشیم	 داریم	 چه	 هر	 "اگر	 می	گوید:	 حسین	
راهمان	و	به	افغانستان	که	رسیدیم	باید	از	صفر	شروع	کنیم."

شفیقه	می	گوید:	"شوهرم	اینجا	نان	خشک	جمع	می	کند؛	در	
افغانستان	همین	کار	را	هم	نخواهیم	داشت."

می	کند.	 زندگی	 کابل	 در	 "برادرم	 می	گوید:	 عاشوری	 خانم	
اما	 برگردید؛	 کنید	 زندگی	 راحت	تر	 می	خواهید	 اگر	 می	گوید	
اگر	می	خواهید	بچه	هایتان	تحصیل	کنند	و	آینده	داشته	باشند؛	
بمانید.	ما	هم	از	اول	اینجا	زندگی	کرده	و	بزرگ	شده	ایم.	بچه	ها	

حاضر	نیستند	بیایند."
و	 خسته	 اینجا	 قاچاقی	 زندگی	 از	 چنان	 شوهرش	 اما	 فاطمه	
کالفه	شده	است	که	گفته	همین	روزها	برمی	گردد	افغانستان.	
زندگی	پناهجویان	افغان	چه	آنان	که	کارت	دارند	و	چه	آنان	
ندارد.	 هم	 با	 تفاوتی	 چندان	 می	کنند	 زندگی	 غیرقانونی	 که	
همه	ی	آنان	تنها	می	توانند	کارگر	باشند	که	آن	هم	فصلی	است	

این	فصول	 برای	کارت	دارها	 و	 پاییز	و	زمستان	بی	رونق	 و	در	
را	 کارت	 صدور	 هزینه	 که	 چرا	 می	شود؛	 محسوب	 هم	 ضرر	
می	دهند؛	اما	امکاِن	کار	برایشان	نیست.	حقوقشان	هم	نسبت	
به	کارگران	ایرانی	گاه	پایین	تر	است	و	حتی	همین	حقوق	نیز	
گاهی	به	دلیل	افغان	بودنشان	پرداخت	نمی	شود.	حقوق	ناچیِز	
تنها	کفاف	 نفره	جمع	می	شد	 با	کار	چند	 کارگری	که	گاهی	
خرج	ساده	یک	ماه	و	دریافت	کارت	های	شش	ماهه	و	اجاره	
خانه	را	می	داده؛	از	اکنون	آنان	را	نگران	کرده	که	اگر	یارانه	ها	
حذف	شود؛	چطور	همین	نان	ساده	را	بخرند.	و	تازه	حتی	از	
همان	بهره	ی	ظاهریِ	ناچیز	مردم	از	حذف	یارانه		ها	که	ماهانه	
واریز	خواهد	شد	هم	سهمی	نمی	برند..	فرشته	از	اکنون	نگران	
است	که	شوهرش	با	وانت	اجاره	ای	چطور	هم	پول	بنزین	آزاد	
را	بدهد	و	هم	کرایه	خانه	را	و	اجاره	وانت	را.	شاه	بی	بی	نگران	
اندازی..	 پس	 هیچ	 بی	 کردیم	 زندگی	 اینجا	 سال	 	12" است:	
فقط	خرج	زندگی	در	آوردیم	اگر	همین	هم	دیگر	در	نیاید	که	
پناهجوی	افغانی	که	از	پناه	جستن	 کاری	نمی	توانیم	بکنیم" 
به	چنگ	گرفته	 را	 ادامه	ی	حیات	 برای	 ناگزیری	 تالِش	 فقط	

دلخوِش	نانی	برای	خوردن	است،	که	شاید	دیگر....

به	نقل	از	سایت	جمعیت	دفاع	از	کودکان	کار-	تهران

ندارند و در خیابان فال  بچه های ضیاگل کارت 
می فروشند و جوراب، به جای درس خواندن در 
مدرسه. خودش زمانی که یک ماهه حامله بوده، 
بیوه شده است. تا پیش از این که آسم بگیرد 
در خانه ها کار می کرده؛ اما حاال دیگر نمی تواند. 
دخترش آرایشگر شده اما به دلیل آن که افغان 
است به او هیچ مدرکی نمی دهند و اجازه کار هم 

ندارد. اکنون بی مزد کار می کند.
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مقــد مـه
زیر ذربین این شماره به مسائل همجنس گرایان و گروه های گوناگون جامعه ی دگرباشان ایرانی می پردازد. آوای 
زن از ابتدای انتشارش در آغاز دهه ی نود میالدی به مسائل همجنس گرایان و ضرورت مبارزه با هموفوبیا پرداخته 
آنان  علیه  و خشونت  اقلیت های جنسی  تحقیر  و طبیعی،  اجتماعی  نقض حقوق  با  مبارزه  فمینیست ها  است. 
در جوامع خود را مبارزه ایی در راستای مبارزه با ستم جنسی و زدودن عرف و فرهنگ ارتجاعی مردساالرانه 

می دانند. 
از چه حقوقی  و  ابراز علنی گرایش جنسی مهم است، دگرباشان چه می خواهند  هم جنسگرایی چیست، چرا 
محرومند، برخورد خانواده و جامعه با آنان چگونه است و آیا جامعه ی ایرانی آماده گی پذیرش گرایشات جنسی 
متفاوت با گرایش جنسی اکثریت را دارد، وضعیت پناهجویان دگرباش چگونه است... این ها پرسش هایی است که 

زیر ذربین این شماره با فعالین جنبش دگرباشان در میان گذاشته است.

پنهان  را  جنسی		اش  هویت  و  است  هم جنس گر  شما  پسر 
نمی		کند. به اصطالح یک زندگی علنی دارد*. شما به عنوان 
یک مادر چگونه با این موضوع کنار آمدید؟ شما هم مثل هر 
مادری رویاهایی برای پسرتان داشتید. پس از پی بردن به هم 

جنسگرا بودن او با آن آرزوها چه کردید؟		

جامعه	ای	 در	 پسرم	 نمی	خواست	 دلم	 نبود.	 آسان	 راستش	 	-
محدودیت	های	 شهروندان	اش،	 برای	 محددویت	 همه	 این	 با	
فکر	 آرزو		هایم	 و	 به	خودم	 تجربه	کند.	خیلی	 را	هم	 بیشتری	
نمی	کردم،	بیشتر	نگران	آینده	ی	او	بودم.	این	که	چطور	زندگی	
می	بردم.	 رنج	 او	 تنهایی	 از	 من	 و	 بود	 تنها	 او	 کرد.	 خواهد	
می	دیدم	که	با	خودش	درگیر	است	و	نمی	تواند	خودش	را	پیدا	
کند	و	برای	فرار	از	واقعیت	دست	به	کارهایی	می	زند	که	به	نفع	
نداشتم.	 زیادی	 مشکل	 موضوع	 اصل	 با	 من	 نیست.	 زندگیش	
داشتن	گرایش	به	همجنس	را	می	پذیرفتم	و	حق	طبیعی	هر	
کس	می	دانستم.	ولی	دل	ام	می	خواست	دوستان	خوبی	داشته	
باشد	و	همیشه	نگران	معاشرت	هایش	بودم.	به	دلیل	آزاد	نبودن	
این	گونه	روابط	در	ایران،	هم	جنس	گرایان	حق	انتخاب	زیادی	
برای	دوستی	ندارند	و	این	بیشتر	رنج	ام	می	داد.	همیشه	هم	به	
پسرم	می	گفتم،	شماها	باید	از	هر	نظر	عالی	باشید	تا	به	شما	
بی	احترامی	نکنند	و	به	دنبال	تخصصی	باشید	که	جامعه	به	شما	
تا	 می	کنند	 مضاعفی	 تالش	 که	 زنان،	 مانند	 داشته	باشد.	 نیاز	

بتوانند	تبعیض	را	از	بین	ببرند	و	حق	شان	را	بگیرند.

	بعضی از خانواده ها با گرایش به هم جنس در فرزندشان کنار 
روی  از  صرفن  پذیرش  حتی  یا  آمدن  کنار  این  اما  می آیند، 
احساس مادرانه/پدرانه است نه از روی آگاهی. این موضوع 

در باره ی شما چگونه بود؟

موضوع	 این	 پذیرفتن	 بگویم،	 می	توانم	 خودم	 با	 رابطه	 در	 	-
فقط	بر	حسب	حس	مادرانه	نبود	بلکه	آگاهی	و	دانش	هم	در	
پذیرش	آن	بسیار	موثر	بود.	من	سعی	می	کردم	در	این	زمینه	
مطالعه	کنم	و	با	نظرات	روانشناسی	در	این	زمینه	آشنا	شوم.	
این	 ایران،	هنوز	 از	روانشناس	ها	در	 هر	چند	متاسفانه	بعضی	
گرایش	را	طبیعی	نمی	دانستند.	اما	حسی	در	من	بود	که	باعث	
کاملن	هم	 برایم	 بلکه	 بپذیرم	 را	 این	گرایش	 تنها	 نه	 می	شد،	
انتخاب	خوبی	 طبیعی	باشد.	من	فکر	می	کردم	که	اگر	پسرم	
در	زندگی	داشته	باشد	و	ازدواج	کند	باعث	خجالت	من	نخواهد	
کرد.	 خواهم	 افتخار	 همیشه	 مثل	 او	 به	 همچنان	 من	 و	 بود	
البته	خود	بچه	هم	موثر	است	در	رشد	آدم.	پسر	من	خیلی	با	
مالیمت	روی	من	کار	می	کرد.	خودم	متوجه	بودم.	در	درد	و	
دل	های	مادر	و	فرزندی	می	دیدم	چقدر	خوب	فکر	می	کند	و	در	
هر	زمینه	ایی	کنجکاو	است	که	اطالعات	درست	داشته	باشد	و	

به	من	هم	منتقل	کند.	

 گفتگو با فریده م.

 مادر یک هم جنس گرای ایرانی

یاور خسروشاهی 

بهفرزندمافتخارمیکنم
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آیا گرایش به هم جنس را از کودکی در فرزندتان می دیدید و 
اگر این چنین بود، نمود بیرونی اش در منش و عالیق او چگونه 

بود؟

-	او	همیشه	من	به	نظرم	بچه	ی	خاصی	بود.	مخالف	خشونت	
تفنگ	 زیاد	خوشش	نمی	آمد.	 اسباب	بازی	های	پسرانه	 از	 بود.	
دوست	نداشت	و	از	بازی	های	خشن	بدش	می	آمد.	یادم	می	آید	
پنج	ساله،	من	 فکر	می	کنم	چهار-	 بود،	 وقتی	خیلی	کوچک	
پسر	 با	 او	 می	خواندم.	 را	 تافلر	 الوین	 سوم	 راه	 کتاب	 داشتم	
خاله	اش	مشغول	بازی	بود	و	دعوایشان	شد.	من	برای	این	که	
آن	ها	را	ساکت	کنم،	گفتم	بیایید	ببینید	این	کتاب	چه	می	گوید	
و	پرسیدم	اگر	در	کره	ی	زمین	دیگر	جایی	برای	زندگی	نباشد	
شما	دوست	دارید	کجا	زندگی	کنید؟	در	سیارات	دیگر	یا	در	
قعر	اقیانوس	ها؟	پسر	خاله	اش	فوری	جواب	داد:	»من	می	روم	در	
یک	ستاره		و	از	آنجا	با	ستاره	های	دیگر	می	جنگم.«	)آن	زمان	
با	ستارگان	خیلی	طرفدار	داشت.(	پسر	 کارتونی	جنگ	 فیلم	
من	گفت:	»من	از	جنگ	بدم	می	آید.	من	می	روم	ته	اقیانوس	
پسر	 همه	 با	 بگویم	 می	خواهم	 می	کنم.«	 زندگی	 حیوان	ها	 با	
بچه	های	اطراف	ما	فرق	داشت.	از	بچگی	خیلی	محترم	بود	و	
همه	به	او	احترام	می	گذاشتند.	ولی	اینکه	گرایش	به	هم	جنس	

داشته	باشد،	از	بچگی	معلوم	نبود.

آسان تر  پذیرش  به  فرزندتان  در  تفاوت ها  این  دیدن  آیا 
موضوع کمکی کرد؟

-	بله.	نه	تنها	برای	من،	حتی	برای	اطرافیان	هم.	تا	همین	امروز	
هم	وقتی	کسی	متوجه	گرایش	جنسی	او	می	شود،	می	گوید	او	
با	بقیه	فرق	داشت.	شاید	این	ماجرا	هضم	موضوع	را	 ابتدا	 از	

برای	اطرافیان	و	حتی	خودم	آسانتر	کرده	باشد.

در ابتدای پی بردن به گرایش جنسی او آیا تالشی در تغییر 
آن کردید؟

ازدواج	 به	 تصمیم	 نه.	حتی	یک	بار	 وقتی	مطمئن	شدم،	 از	 	-
عجله	 گفتم	 ولی	 نکردم	 مخالفت	 من	 گرفت.	 دختری	 با	
هرچه	 شد.	 خواهد	 پشیمان	 به	زودی	 که	 می	دانستم	 نکنید.	
من	 را.	 داماد	 و	 عروس	 لباس	 کردم.	حتی	 تهیه	 می	خواستند	
می	دانستم	اشتباه	می	کند	و	پشیمان	خواهد	شد.	باالخره	هم	
آن	که	مطمئن	شوم،	 از	 پیش	 بگویم،	 باید	 اما	 نکردند.	 ازدواج	
اصرار	می	کردم	که	دوست	دختر	بگیر	و	از	زندگی	ات	لذت	ببر	

و	سعی	می	کردم	مسیر	زندگی	اش	را	تغییر	دهم.

خب از کجا مطمئن شدید؟ در جامعه ای مانند جامعه ی ایران 
بلکه  است،  ممنوع  قانون  طبق  تنها  نه  هم جنس گرایی  که 
و  آشنایان  برخورد  نگران  آیا  نیز هست،  فرهنگی  تابوی  یک 

اطرافیان در رابطه با گرایش پسرتان نبودید؟ 

-	از	نگاه	های	تحقیر	آمیزشان	به	شدت	ناراحت	می	شدم،	رنج	
در	 حتی	 من	 می	دادم.	 نشان	 عکس	العمل	 حتی	 و	 می	بردم	
می	کردم	 سعی	 البته	 می	کردم.	 مبارزه	 خانه	مان	 چاردیواری	

از	 بپذیرد،	 نمی	توانست	 همسرم	 وقتی	 کنم.	 برقرار	 را	 تعادل	
پسرم	می	خواستم	که	رعایت	حال	پدرش	را	بکند.	آسان	نبود.	
درگیری	های	زیادی	داشتیم.	اما	باالخره	تا	جایی	پیش	رفتیم	
که	پسرم	با	دوست	پسرش	برای	مدتی	با	ما	زندگی	کردند	و	
من	آنقدر	سپر	بال	شده	بودم	که	کسی	جرات	نمی	کرد	حرفی	

بزند.

می	شود	 جامعه	 طرف	 از	 که	 نگاه	هایی	 می	کنم	 فکر	 من	 	-
به	 مثلن	 که	 می	اندازد.	 بچه	ها	 جان	 به	 بیشتر	 را	 خانواده	ها	
فرزند	 مادرها	 و	 پدر	 من	 نظر	 به	 کنند.	 آبروداری	 خود	 خیال	
خود	را	می	پذیرند،	اگر	نگاه	های	تحقیرآمیز	در	جامعه	نباشد	و	
بچه		ها	هم	به	بزرگترها	فرصت	بدهند	و	سعی	کنند	با	احترام	و	

مالیمت	آنها	را	رشد	دهند.

شنیدن  پذیرش  حتی  هنوز  ایرانی  جامعه ی  بسیاری  باور  به 
مسائل هم جنس گرایان را ندارد. شما چگونه فکر می کنید؟

این	زمینه	ها	بسیار	الزم	است	ولی	 به	نظر	من	صحبت	در	 	-
دریکی	 نکنم	 اشتباه	 اگر	 پارسی،	 آرشام	 مثلن	 ساده.	 زبان	 به	
ساده	 بسیار	 آمریکا،	 صدای	 پارازیِت	 برنامه	ی	 قسمت	های	 از	
در	 برنامه	هایی	که	 تولید	 باره	صحبت	کرد.	 این		 در	 و	قشنگ	
آن	فعاالن	حقوق	بشر	و	چهره	های	شناخته	شده	فارغ	از	اینکه	
روشنگری	 به	 نه،	 یا	 باشند	 هم	جنس	 به	 گرایش	 دارای	 خود	
می	تواند	 نظرم	 به	 بپردازند،	 هم	جنس	گرایی	 موضوع	 حول	
تاثیر	بسیاری	بر	فرهنگ	جامعه	ی	ما	بگذارد.	با	توجه	به		اینکه	
دارند،	من	 بسیاری	 ایران	مخاطبان	 در	 ماهواره	ای	 شبکه	های	
فکر	می	کنم	وظیفه	ی	رسانه	های	خارج	از	کشور	است	که	به	
اگر	خودشان	هم	جنس	گرا	ستیز	 البته	 بپردازند.	 موضوع	 این	

نباشند!

ستیزی  هم جنس گرا  با  مبارزه  برای  شما  پیشنهادی  حل  راه 
یا هوموفوبیا در مختصات فرهنگی/اجتماعی/سیاسی فعلی در 

ایران چیست؟

نگاه	کنیم،	مشکالت	فرهنگی	 اگر	در	کل	 را	 ایرانی	 -	جامعه	
زیادی	دارد	که	باید	با	فرهنگ	سازی	و	تغییر	قوانین	به	موازات	
نقش	 می	توانند	 روشنفکر	 هم	جنس	گرایان	 شود.	 بهتر	 هم	
مانند	 باید	 آن	ها	 کنند.	 ایفا	 هموفبیا	 بردن	 بین	 از	 در	 زیادی	
سایر	اقلیت	ها	از	حقوق	خود	دفاع	کنند	و	موجی	ایجاد	کنند	
که	هرگز	از	بین	نرود	و	فراموش	نشود.	آن	ها	باید	پیش	از	همه	
فعالین	حقوق	بشر	را	وارد	این	موج	بکنند	و	آنان	را	از	طرق	
انجام	 دارید	 االن	 که	 کاری	 مثل	 بکشند.	 چالش	 به	 مختلف	
می	دهید.	با	همه	مصاحبه	کنید.	مخصوصن	با	افراد	سرشناس	و	
آنها	را	در	گیر	کنید.	این	یک	مساله	شخصی	یا	فرقه	ای	نیست،	
بلکه	یک	مساله	اجتماعی	است.	درهرحال	حرکت	در	این	مسیر	
نیاز	به	تالش	بیشتر	کسانی	دارد	که	روی	این	موضوع	تمرکز	

دارند.

ایرانی،  جامعه ی  کوئیر  فرزندان  کنار  ایستادن  به  حاضر  آیا 
علیه  مبارزه  در  خود،  فرزند  قبال  در  مادری تان  نقش  فرای 

هوموفوبیا یا هم جنس گرا ستیزی هستید؟ 

-	ببینید	برای	هر	ایستادنی	باید	هزینه	-	فایده	را	در	نظر	گرفت.	
من	تاثیر	ایستادنم	را	باید	بسنجم	و	ببینم	به	سایر	فعالیت	هایم	
چقدر	ضربه	می	زند.	در	حال	حاضر	در	ایران	پرداختن	به	این	
اگر	آشکارا	بخواهی	 زیادی	دارد.	مخصوصن	 موضوع	هزینه	ی	
در	حوزه	اجتماعی	از	هم	جنس	گرایان	حمایت	کنی.	این		کار	
قطعن	محدودیت	های	جدی	برایت	به	وجود	می	آورد	و	شاید	هم	
فقط	به	بهانه	ی	این	حمایت	به	زندان	بیافتی.	حمایت	علنی	و	
آشکار	نه	قانونی	است	نه	عرفی.	حتی	مردم	هم	این	مسئله	را	
نمی	فهمند	و	نمی	پذیرند.	باید	کار	فرهنگی	کرد	و	کار	فرهنگی	
فرهنگ	 رشد	 به	 هم	 قانون	 البته	 دیرپاست.	 می	دانید	 که	 هم	
کمک	می	کند	ولی	راه	درازی	در	پیش	است	تا	این	تبعیض	ها	

از	بین	برود.

	-	اما	برای	اینکه	پاسخ	سوال	شما	را	کامل	داده	باشم،	بگذارید	
بگویم	اگر	خطری	فرزندم	را	تهدید	کند،	حاضرم	سفت	و	سخت	
بایستم	و	از	او	و	گرایشش	دفاع	کنم.	هر	جا	که	باشد.	چه	در	
حوزه	ی	خصوصی،	چه	در	حوزه	ی	اجتماعی.	همان	طور	که	تا	

کنون	نیز	همین	کار	را	کرده	ام.

جامعه ی  با  صحبتی  اگر  مصاحبه  این  ختام  حسن  عنوان  به 

کوئیر ایرانی و خانواده هایشان دارید، بفرمائید.

-	صحبت	ام	با	خانواده	ها	این	است	که	کمک	کنید	تا	فرزندان	تان	
خود	را	بشناسند.	در	ایران	پزشکان	و	روان	پزشکانی	هستند	
که	با	تست	های	مختلف	می	توانند	گرایش	جنسی	فرزندتان	را	
مشخص	کنند.	خودتان	را	فریب	ندهید.	واقعیت	را	بپذیرید	و	

نگویید	چرا	من؟	بگویید	چرا	من	نه؟	

-	حرفم	با	جامعه	کوئییر	هم	این	است	که	سعی	و	تالش	کنید	
راحت	تر	 را	 شما	 آن	وقت	 باشید.	 جامعه	 برای	 مفیدی	 فرد	 تا	
می	پذیرند	و	به	شما	احترام	می	گذارند.	متاسفانه	عقل	ما	مردم،	
به	چشم	مان	است.	به	امید	روزی	که	همه	با	هم،	حقوق	برابر	

داشته	باشیم.

گرایش	 فردی	 وقتی	 آشکارسازی.	 یا	 	coming out پانوشت:* 
جنسی	خود	را	در	جامعه	آشکار	و	علنی	می	کند	و	در	نتیجه	هویت	
جنسی	ای	غیر	از	هویت	هتروسکسوال	یا	دگرجنسگرا	می	یابد.	مانند	
گی،	لزبین،	ترانس	سکسوال،	ترانس	جندر	و	بای	سکسوال.	در	اینجا	
منظور	فردی	است	که	به	شکل	علنی	و	آشکار،	شیوه	ی	زندگی	کوئیر	

را	انتخاب	کرده	است.ه	
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فریاد  من  کار 
کشیدن است!

از سایه اسکای خواستم که خودش را تعریف کند.

-	آدمی	هستم	که	به	جنس	موافق	گرایش	دارم...

تعریف خودت  را قطع کنم. چرا در  بگذار همین جا حرفت 
نمی گویی  چرا  می کنی؟  اشاره  جنسی ات  گرایش  به  ابتدا 

دخترم و هنرمند و...

ابراز	 ایرانی	 لزبین	 یک	 دغدغه	ی	 اولین	 و	 مهمترین	 چون	 	-
جنسی	 هویت	 است.	 جنسی	اش	 هویت	 علنی	 و	 آزادانه	
تأثیر	 تحت	 را	 زندگی	اش	 جوانب	 همه	ی	 ایرانی	 لزبین	 یک	
می	کند.	 محروم	 اجتماعی	اش	 حیات	 از	 را	 او	 می	دهد،	 قرار	
از	 وقتی	 ولی	 باشی،	 اکتیویست	 باشی،	 هنرمند	 می	توانی	
جانی	 امنیت	 احساس	 و	 ببری	 رنج	 جنسی	ات	 هویت	 انکار	
و	روانی	نکنی،	نه	می	توانی	خودت	باشی	و	نه	هویت	تعریف	
در	 جنسی	 گرایش	 و	 هویت	 نفی	 داشت.	 خواهی	 شده	ایی	
را	 همجنس	گرایان	 دیگر	 هویت	های	 ایران،	 سرکوب	 شرایط	

تحت	الشعاع	قرار	می	دهد.

چندین	 به	 بگذارم	 آهنگ	 شعرم	 روی	 می	خواستم	 وقتی	 	-
خودم	 که	 نگفتم	 آنها	 به	 البته	 کردم.	 مراجعه	 آهنگ	ساز	
در	 که	 شعرم	 برای	 آهنگی	 می	خواهم	 گفتم	 هستم.	 لزبین	
حتی	 آنها	 بسازم.	 گراهاست	 همجنس	 و	 زنان	 حقوق	 مورد	
داشتند.	می	گفتند	که	 لزبین	در	شعر	حساسیت	 کلمه	ی	 به	
داره،	 افت	 »برامون	 می	گفتند	 کن.	 کلن	حذف	 را	 کلمه	 این	

مسخره	س!«.

به	دوش	 را	 انکار	 و	 تحقیر	 بار	سنگین	 باید	چنین	 ما	 -	چرا	

سایه اسکای به صدای همجنس گرایان ایرانی 
معروف شده است. این خواننده ی رپ به دنبال 
تهدید  مورد  مصاحبه هایش  و  آهنگ ها  پخش 
قرار گرفت و مجبور به ترک ایران شد. اکنون 
ترکیه  در  اسکای  سایه  که  است  ماهی  چند 
است  پناهنده پذیر  به یک کشور  انتقال  منتظر 
این شماره ی  توزیع  هنگام  تا  است  امیدوار  و 

آوای زن از ترکیه به کانادا منتقل شود. 

اولین  بی شک  ایرانی«  زن  یک  »سایه  آهنگ 
آهنگ تاریخ موسیقی ایرانی است که بی پرده 
از  به دفاع  با زبانی تعرضی و مطالبه گرایانه  و 

حقوق هم جنس گرایان می پردازد.

نام  با  ساله  بیست  خواننده ی  این  دوم  آهنگ 
»حق کشی« به مسائل ترنس سکسوال  ها و دید 

جامعه نسبت به آنها می پردازد.

سایه اسکای به تازه گی سومین آهنگش به نام 
»بیداری« را که گویای خواست و تمایالت یک 
لزبین ایرانی است منتشر کرده است. این ترانه 

را می توانید در یوتوب ببینید.

سایه اسکای

شعله ایرانی
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محکوم	 تدریجی	 مرگ	 به	 را	 آن	ها	 نظام	 و	 جامعه	 خانواده،	
ساختن	 و	 سوختن	 جز	 چاره	ایی	 دختران	 این	 می	کنند.	

ندارند.	در	موارد	زیادی	هم	دست	به	خودکشی	می	زنند.	

اعتماد  گرفته  پیش  در  که  حرفه ایی  و  راه  در  اسکای  سایه 
و  می خواهد  چه  که  می داند  دارد.  تحسینی  قابل  نفس  به 
آزارها  و  تهدیدها  است.  کرده  برنامه  ریزی  آینده اش  برای 
از شجاعتش نکاسته. مصمم است به تحصیالتش ادامه دهد. 
دانشجوی اخراجی رشته ی الکترونیک بوده و معتقد است که 
ادامه ی تحصیل و داشتن تخصص برای او از ضروریات است. 
و  کانادا  در  نزدیک  آینده ی  در  کنسرت  برگزاری  فکر  در 

آمریکا هم هست. 

-	در	ایران	که	بودم	در	مهمانی		های	زیرزمینی	کنسرت	اجرا	
می	کردم.

میان گی/لزبین/ترانس  ها  زیرزمینی  ارتباطی  آیا شبکه های   
وجود دارد؟

-	بچه	هایی	که	یکدیگر	را	می	شناسند	با	هم	تماس	دارند.	ما	
پشتیبانی	 از	هم	 و	 به	هم	کمک	 بزرگ	 خانواده	ی	 مثل	یک	
مشکل	 خیلی	 معمولن	 این	جمع		ها	 به	 وارد	شدن	 می	کنیم.	
راه	 خودمان	 مجامع	 به	 راحتی	 به	 را	 کسی	 هر	 و	 است	

بکشیم؟	چون	در	ایران	دنیا	آمده	ایم؟	من	تصمیم	گرفتم	که	
این	بار	را	از	دوشم	بردارم،	سکوت	نکنم	و	صدایم	را	به	همه	
برسانم.	با	این	امید	که	دیگران	هم	به	فکر	بیافتند	و	با	آن	چه	
تحقیرشان	می	کند	و	آزارشان	می	دهد،	به	مقابله	بلند	شوند	

و	صدایشان	را	بلند	کنند.	

سایه اسکای می گوید که در ترکیه هم از جانب افراد متعصب 
تماس  های  می شود.  تهدید  اسالمی  جمهوری  ماموران  یا  و 

تلفنی تهدیدآمیز و ای- میل از آن جمله اند. 

-	می	گویند	باید	خفه	شوی.

رسانه ها  با  و  ساختی  آهنگهایی  چنین  و  کردی  ریسک  چرا 
مصاحبه کردی؟

-	نمی	توانستم	این	همه	اجحاف،	این	همه	انسان	را	که	دارند	
پرپر	می	شوند	ببینم	و	سکوت	کنم.	نمی	توانستم	تحمل	کنم	
وقتی	می	دیدم	چطور	دوستان	لزبین	را	به	زور	شوهر	می	دهند		
من	 می	کنند.	 تیمارستان	 روانه	ی	 روانی	 بیمار	 عنوان	 به	 یا	

نمی	توانم	ببینم	و	حرف	نزنم.	زیر	بار	زور	نمی	روم!	

-	هر	روز	و	هر	لحظه	از	زندگی	چنین	دخترانی،	که	مجبور	به	
ازدواج	با	مردی	می	شوند،	تجاوز	روحی	و	جنسی	محض	است.	

نمی	دهیم.	سعی	می	کنیم	با	خانواده	ها	هم	رابطه	برقرار	کنیم	
و	در	زمینه	ی	مشکالت	پذیرش	شرایط	بچه		ها	به	آنها	کمک	

کنیم.

آیا به نظرت دید مردم عادی نسبت به گذشته و با توجه به 
ایران،  قوانین حاکم نسبت به هم جنس گراها و ترانس  ها در 

بازتر شده؟

-	بله	شده!	مردم	معمولن	وقتی	مسأله	ایی	را	درک	می	کنند	
بازتر	برخورد	می	کنند.	من	فکر	می	کنم	علت	اصلی	مخالفت	و	
یا	دشمنی	مردم	با	مسأله	ی	هم		جنس		گرایی	نداشتن	آگاهی	
و	عدم	اطالع	رسانی	درست	هست.	خود	مردم	هم	که	اینقدر	
بدبختی	دارند	که	وقت	اینکه	خودشان	اطالعات	کسب	کنند	
ندارند.	خیلی	ها	هنوز	فکر	می	کنن	که	مثلن	هم		جنس	گرایی	

و	ترانس	یعنی	پورنو!	

از  پس  یزد  از  که  می گوید  ساله ایی  شصت  مادر  از  سایه 
او تماس گرفته  با  از مصاحبه ایی تلویزیونی اش  دیدن یکی 

بود. 

-	او	در	ای-	میل	نوشته	بود	که	با	دیدن	مصاحبه	ی	من	گریه	
کرده	و	از	خودش	پرسیده	که	»چرا	در	این	مملکت	با	جوونها	

چنین	رفتار	می	کنن«.

زدن  کنار  و  رسانی  اطالع  با  که  است  معتقد  اسکای  سایه 
موفق  او  امثال  و  او  می پوشانند«،  را  حقیقت  که  »پرده  هایی 
از  و  کنند  روشن  مرور  به  را  عمومی  افکار  شد  خواهند 
تبعیضات بکاهند. او از رواج پدیده ی هم	جنسگرایی کاذب و 
یا آنطور که خودش می نامد »هم جنس بازی« می گوید که 
با جنس  برابر  و  آزاد  روابط  در جامعه ی گرفتار محدودیت  

مخالف، بسیار رواج یافته است.

مخالف،	 جنس	 با	 رابطه	 امکان	 نداشتن	 دلیل	 به	 بسیاری	 	-
که	 دلیل	 این	 به	 نه	 می	آورند.	 روی	 خودشان	 جنس	 هم	 به	
چنین	گرایش	جنسی	و	عاطفی	ایی	دارند	بلکه	به	این	دلیل	
که	مثلن	ایجاد	ارتباط	رابطه	ی	سکسی	با	هم	جنس	دردسر	
این	 و	 است.	 پنهان	کردن	 قابل	 و	 به	وجود	می	آورد	 کمتری	
خطرناک	است.	چنین	مسأله	ایی	عوارض	روانی	بسیاری	برای	
افراد	به	وجود	می	آورد	و	زیان		های	اجتماعی	به	دنبال	دارد.	
این	مسأله	ایی	است	که	در	ایران	امروز	بسیاری	می	دانند	و	به	

روی	خودشان	نمی	آورند.

آیا به نظر تو فعالین جنبش زنان و فمینیست  ها در ایران به 
اندازه ی کافی به مسائل زنان لزبین اهمیت می دهند و علیه 

تبعیضاتی که بر شما روا می شود مبارزه می کنند؟

-	در	جنبش	زنان	ایران	یک	تضاد	وجود	دارد.	فعالین	جنبش	
و	طرح	مسائل	 لزبین	 زنان	 نظرات	 با	 اما	 آنکه	زن	هستند	 با	
می	کنند.	 حذف	 را	 آن	ها	 نوعی	 به	 دارند.	 مرزبندی	 آن	ها	

نمی	کنند.	 کمک	 ما	 به	 کافی	 اندازه	ی	 به	 هم	 فمینیست		ها	
را	 هم	جنس	گرایی	 مسأله	ی	 هم	 خودشان	 چون	 شاید	
نفهمیده	اند	و	برایشان	حل	نشده.	مثلن	می	گویند	»زنان	این	
همه	مشکل	دارند	و	نمی	توانیم	فعلن	به	مسائل	لزبین		ها	هم	
به	درک	مشکل	 تمایل	جدی	 آن	ها	 فکر	می	کنم	 بپردازیم«.	
ندارند.	به	نظر	من	ما	باید	همه	ی	اشکال	مبارزه	را	با	هم	جلو	
جنبش	 فعال	 خانم	های	 همین	 ما	 جوان	های	 الگوی	 ببریم.	
زنان	هستند	و	این	ها	نباید	لزبین		ها	و	حق	حضورشان	را	انکار	

کنند	و	به	تبعیض	علیه	آنان	بی	توجه	باشند.

سایه اسکای به زودی برای اقامت دائم به کشور کانادا منتقل 
و  ترکیه  مورد مسائل هم جنس گرایان در  او در  از  می شود. 

مشاهداتش در طول مدت اقامت در آنجا سؤال کردم.

-	برخورد	یو	-	ان	ترکیه	با	من	خوب	بود	چون	ظاهرن	مرا	
اما	 دارم.	 رسانه	ایی	 روابط	 که	 می	دانستند	 و	 می	شناختند	
بارها	 هم	 من	 به	 ندارند.	 خوبی	 رفتار	 دیگران	 با	 که	 شاهدم	
گفته	اند	که	نباید	با	رسانه	ها	گفتگو	و	از	شرایط	ترکیه	انتقاد	

کنم.

-	شرایط	بچه	ها	در	ترکیه	اصلن	خوب	نیست.	اکثرن	مجبور	
آن	ها	 به	 هستند.	 سنتی	 و	 کوچک	 شهر		های	 در	 زندگی	 به	
سنگ	پرتاپ	می	کنند،	روی	دیوار	خانه	شان	فحش	و	تهدید	
می	کند.	 بیداد	 هموفبیا	 می	شکنند.	 را	 شیشه	ها	 می	نویسند،	
که	 کسانی	 برای	 زندگی	 هم	 بزرگ	 شهر		های	 در	 حتی	
نمی	توانند	هم	جنس	گرایی	یا	ترانس	بودنشان	را	پنهان	کنند	
آسان	نیست.	همین	چندی	پیش	در	آنکارا	سه	ترنس		سکسوال	
ترک	را	به	قتل	رسانده	بودند.	بدیهی	است	که	اگر	غیرترک	

هم	باشی	میزان	امنیت	جانی	ات	پایین	تر	می	آید.

به	 مجبور	 دائم	 مزاحمت	ها	 و	 آزارها	 دلیل	 به	 خودم	 من	 	-
جابجایی	هستم.	از	نظر	مالی	هم	بچه	ها	تحت	فشارند	و	وقتی	
هم	دنبال	کار	می	گردند	اولین	پیشنهاد	به	آن	ها	تن	فروشی	و	
کار	کردن	در	تجارت	سکس	است.	و	خیلی	ها	مجبور	می	شوند	
برای	گذراندن	امورات	شان	به	این	کارها	تن	بدهند	چون	کار	

دیگری	به	آن	ها	نمی	دهند.

سایه اسکای با لحنی که نشان از یادآوری خاطرات تلخ آزار 
و خشونت علیه دوستانش در ایران و ترکیه دارد، می گوید که 
مثبتی  قدم  تا  و تالش کرده  نمانده  با وجود خطرات، ساکت 
با شور و شوق تعریف  انسانی تر بردارد.  در جهت جامعه ایی 
می کند که پروژه  های زیادی در پیش رو دارد و به کمک و 
حمایت همه ی کسانی که می خواهند از حقوق هم جنس گرایان 

و ترانس  ها و همین طور کودکان و زنان، حمایت کنند دارد.

-	تصمیم	دارم	که	به	فعالیت		هایم	برای	مسائل	زنان	کودکان	
ادامه	بدم.	کار	من	فریاد	 کار	و	هم		جنس	گرایان	و	ترانس		ها	

کشیدن	است.	
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سازمان دگرباشان جنسی ایرانی، ایرکو، سازمانی 
تشکیل   2006 سال  در  که  است  غیرانتفاعی 
از حقوق  این سازمان حمایت  شده است. هدف 
روشنگری  ایرانی،  جنسی  دگرباشان  شهروندی 
است.  شده  اعالم  جنسی  دگرباشی  توضیح  و 
در  هم		جنس		گرایی  از  جرم		زدایی  راه  در  ایرکو 
داخل ایران، و همپای جامعه		ی دگرباشی جنسی 
جهانی، حمایت و همراهی از کسب حقوق بشری و 
شهروندی دگرباشان جنسی در جهان می		پردازد. 
سازمان دگرباشان جنسی ایرانی معتقد است که 
دگرباشان جنسی ایرانی جامعه		ای است چندصدا 
با باورها، مذهب	ها، ملیت	ها، جنسیت	ها، هر کدام 
متعلق به طبقه ی اجتماعی و فرهنگی متفاوت، و در 
نهایت عضو جامعه		ی بزرگ ایران. شورای دبیران 
سازمان دگرباشان جنسی ایرانی ایرکو عبارتند از: 
ساقی قهرمان، نیاز سلیمی، حمید پرنیان، فردوس 

بامداد، روشن برهان، سام کوشا و امیر بهار.

هم جنسگرا

ایرکو	در	 با	ساقی	قهرمان	مدیر	سازمان	دگرباشان	جنسی	– 
تورنتوی	کانادا	که	در	مسیر	حمایت	از	حقوق	دگرباشان	جنسی	
ایرانی	و	جرم	زدایی	از	هم	جنس	گرایی	تالش	می	کند	گفتگویی	

داشتم.	از	او	در	مورد	اهمیت	ابراز	هویت	جنسی	پرسیدم.

هویت	شان  از  )دگرجنس	گرایان(  هتروسکسوئل  ها  وقتی 
دارند  جنسی ایی  گرایش  چه  اینکه  مورد  در  می زنند  حرف 
توضیح نمی	دهند. چرا برای یک همجنس گرا ابراز هویت  های 
مهم تر  اجتماعی	اش  موقعیت  های  و  حرفه  مثلن  دیگرش 
این  کردن  دست  یک  قصدم  چون  نیست.  اگر  البته  نیست؟ 

گروه و خواست  هایشان نیست.

دارد	 را	 غلط	 باور	 این	 ایران،	 فقط	 نه	 و	 جهانی،	 جامعه	ی	 	-
که	همه	ی	مردم	دگرجنس	گرا	هستند	مگر	این	که	خالف	اش	
یک	 برای	 که	 شرایطی	ست	 چنین	 یک	 در	 شود.	 ثابت	
می	آید.	 بوجود	 غلط	 باور	 این	 اثبات	 ضرورت	 همجنس	گرا	
در	 خاصی	 ضرورت	 هم	 همجنس	گراها	 نبود،	 باور	 این	 اگر	
خیلی	 نمی	کردند.	 پیدا	 هم	جنس	گرایی	 هویت	 ابراز	 به	 ابرام	
شما	 با	 مردم	 وقتی	 هستید.	 روزنامه	نگار	 شما	 است.	 ساده	
دست	می	دهند،	اگر	با	شما	به	عنوان	خلبان	هواپیما	و	رفتگر	
شهرداری	دست	بدهند،	شما	بالفاصله	اصالح	می	کنید:	نه،	من	

شهرداری	 رفتگر	 نیستم،	 هواپیما	 خلبان	 هستم،	 روزنامه	نگار	
نیستم.	یا،	نه،	من	ایرانی	هستم،	پاکستانی	نیستم.	یا،	نه،	من	
نیستم،	شعله	 نیستم،	حتی،	شهره	هم	 شعله	هستم،	شاهین	
وقتی	 هم	جنس	گرا،	 جامعه	ی	 که	 است	 این	 منظورم	 هستم.	
که	با	اصرار	بر	هویت	هم	جنس	گرای	خود	تکیه	می	کند،	دارد	
اشتباه	جامعه	ی	دگرجنس	گرا	در	یونیوفرمه	کردن	جامعه	و	در	
همسان	سازی	افراد	هم	جنس	گرا	به	نفع	جامعه	ی	دگرجنسگرا	
را	اصالح	می	کند.	این	اشتباه،	به	قیمت	مسکوت	گذاشته	شدن	
شده.	 تمام	 سال	 سال	های	 طول	 در	 هم	جنس	گرا	 جامعه	ی	
نفع	 به	 ویژه	ی	هم	جنس	گراها	 نیازهای	 اشتباه،	 این	 به	خاطر	
نیازهای	فردی	و	جمعی	جامعه	ی	دگرجنسگرا	در	نظر	گرفته	
نشده؛	نه	تنها	در	نظر	گرفته	نشده،	که	زیر	پا	گذاشته	شده.	
دیگران	 به	گوش	 هم	جنس	گرا	 و	سخن	 هم	جنس	گرا	 صدای	
محکومیت	 جور	 یک	 این	 نرسیده.	 دگرجنسگرا	 جامعه	ی	 در	
محرومیت،	 به	 سکوت،	 به	 محکومیت	 است،	 مادام	العمر	
راحت	طلبی	 برای	 گذشتن	 جان	 از	 به	 عمر،	 رفتن	 هدر	 به	
“یک	 قیمت	 به	 که	 اشتباه	 این	 مقابل	 در	 دیگران.	 روزمره	ی	
زندگی”	برای	هم	جنس	گرایان	تمام	می	شود،	هم	جنس	گرایان	
هویت	 هم	جنس	گرا	 یک	 برای	 می	کنند.	 اصالح	 در	 سعی	
ساختمان	 و	 راه	 مهندسی	 حرفه	ی	 از	 بیشتر	 هم	جنس	گرایی	
اهمیت	دارد،	زیرا،	این	هویت	هم	جنس	گرایی	است	که	وقتی	
انکار	شده	فرد	هم	جنس	گرا	امکان	قدم	گذاشتن	در	عرصه	های	

دگرجنسگرا
گفتگویی با ساقی قهرمان از شورای 

دبیران سازمان دگرباشان ایرانی
شعله ایرانی
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مشاغل،	 اجتماعی،	 سیستم	 ساختار	 اجتماعی،	 موقعیت	های	
تقسیم	مشاغل،	تقسیم	حریم	های	اجتماعی	همه	بر	اساس	این	
پیشداوری	بنا	شده	که	در	این	جامعه	نیمی	از	جمعیت	زن	و	
نیمی	از	جمعیت	مرد	است،	و	این	دو	مثل	قفل	و	کلید	باید	
هی	در	هر	فرصتی	در	همدیگر	بچرخند.	اما	این	تعریف	کامل	
نیست.	بخشی	از	یک	جامعه	را	زنان	و	مردانی	تشکیل	می	دهند	
که	جنسیت	شان	به	قطعیت	مرد	یا	زن	است	و	بخشی	از	جامعه	
را	زنان	و	مردانی	تشکیل	می	دهند	که	در	قالب	بدن	زن،	هویت	
جنسیتی	مرد	و	در	قالب	بدن	زن،	هویت	جنسیتی	مرد	دارند،	
که	 می	دهند	 تشکیل	 مردانی	 و	 زنان	 را	 جامعه	 از	 بخشی	 و	
ترکیبی	از	جنسیت	مرد	و	زن	هستند،	و	بخی	از	جامعه	را	زنان	
مردانه	 قطعیت	 که	جنسیت	شان	 می	دهند	 تشکیل	 مردانی	 و	
یا	زنانه	دارد	و	گرایش	شان	به	همجنس	است.	اعضای	جامعه	
دگرباشان	جنسی،	یعنی	هم	جنس	گراها،	و	دگرجنسگونه	ها،	و	
دوجنسگراها،	و	دوجنسگونه	ها	با	تاکید	بر	هویت	جنسی	پیش	
و	بیش	از	هویت	حرفه	ای،	اشتباه	یا	انکار	آسیب	رسان	جامعه		را	

با	انگشت	نشان	می	دهند	و	یا	سعی	در	اصالح	اش	داند.	

زندگی	اجتماعی	را	از	دست	داده،	و	یا،	این	
هویت	هم	جنس	گرایی	است	که	وقتی	انکار	
شده	فرد	هم	جنس	گرا،	نیازهای	طبیعی	و	

انسانی	اش	انکار	شده.	

-	بنابراین	اول	باید	این	هویت	از	تله	ی	انکار	
یک	 بیاید.	 بیرون	 دگرجنسگرا	 جامعه	ی	
مثال	ساده	این	است	که	یک	هم	جنس	گرا	
هم	جنس	گرا	 که	 نکند	 اعالم	 که	 وقتی	 تا	
نمی	تواند	 دوستانه	 جمع	 یک	 در	 است،	
زن	 یک	 کند.	 پیدا	 را	 خود	 طبیعی	 جای	
هم	جنس	گرا،	عالقه	ی	جنسی	اش	به	زن	ها	
با	 ندارد.	 جنسی	 عالقه	ی	 مردها	 به	 است،	
اما	 باشد،	 دوست	 و	 رفیق	 می	تواند	 مردها	
داشته	 سکس	 و	 بگذارد	 دیت	 نمی	تواند	
در	 هم	جنس	گرا	 زن	 یک	 نگاه	 پس	 باشد.	
سالن	 از	 متفاوتی	 گوشه	های	 به	 یک	جمع	
می	افتد	درست	برعکس	زاویه	هایی	که	برای	
زن	دگرجنسگرا	چشمگیرند.	آینده،	به	شکل	
ازدواج	با	یک	مرد،	و	زن	یک	مرد	بودن،	و	
همسر	یک	مرد	بودن،	و	جنس	ظریف	بودن،	
و	دلبری	کردن	یا	مادری	کردن	برای	مردان	
دور	و	بر،	آن	شیره	ای	نیست	که	بشود	روی	
شیره	ای	 مالید.	 هم	جنس	گرا	 زن	 یک	 سر	
و	سر	زن	هم	جنس	گرا	 درد	صورت	 به	 که	
می	خورد	فقط	از	سوی	یک	زن	دیگر	تولید	
می	شود.	خب	این	یک	تفاوت	بزرگ	است،	و	
اگر	توجه	نشود،	روابط	یک	زن	دگرجنسگرا	
با	 جمع،	 یک	 در	 هم	جنس	گرا	 زن	 یک	 و	
و	 دگرجنسگرا	 مردان	 با	 ارتباط	 در	 و	 هم،	
مرد	 یک	 می	ریزد.	 هم	 به	 هم	جنس	گرا،	

متفاوت	 ویژگی	های	 دگرجنسگرا	 مرد	 یک	 و	 هم	جنس	گرا	
دارند.	یک	مرد	هم	جنس	گرا	عالقه	ای	به	داشتن	سبیل	کلفت	
و	یا	ریش	بلند	ندارد.	از	نشستن	روی	صندلی	ای	که	پیش	از	او	
زنی	روی	آن	نشسته	بوده	هیچ	احساس	خاصی	پیدا	نمی	کند.	
در	واقع،	حجابی	که	یک	زن	در	مقابل	یک	مرد	هم	جنس	گرا	
رعایت	می	کند	تا	به	خیال	سیستمی	که	می	خواهد	ارتباط	آتش	
با	پنبه	محدود	کند،	اصلن	دیده	نمی	شود	چون	برای	یک	 را	
مرد	هم	جنس	گرا،	زن	اصلن	ابژه	ی	جنسی	نیست	و	بعد	این	
همه	تقسیمات	اتوبوس	شهری	و	کالس	دانشگاه	و	کارمندان	
زن	و	مرد،	همه	در	فضایی	که	هم	جنس	گراها	زندگی	می	کنند،	
جوک	می	شود.	این	واقعیت	که	این	تقسیمات	در	فضای	یک	
جامعه	ی	دگرجنسگرا	هم	معنی	ندارد،	بحث	دیگری	است،	اما	
ارتباط	با	یک	زن	برای	یک	مرد	هم	جنس	گرا	تصویری	کاملن	
دگرجنسگرا	 مرد	 یک	 برای	 که	 است	 چیزی	 آن	 از	 متفاوت	

هست.	

اجتماعی،	 رفتارهای	 کنید،	 دقت	 اگر	 ایران،	 جامعه	ی	 در	 	-

-	حاال	این	ساختاری	که	بنا	بر	دگرجنسگرا	بودن	صرف	جامعه	
دشوار	 سادگی	 به	 را	 هم	جنس	گراها	 زندگی	 شده،	 پایه	ریزی	
می	کند.	)ما	به	این	شرایط	در	صورتی	دشوار	می	گوییم	که	در	
جامعه،	 این	 قوانین	 اساس	 بر	 هم	جنس	گرا	 یک	 نگیریم	 نظر	
در	 را	 خود	 ما	 که	 شرایطی	 در	 یعنی	 است،	 اعدام	 به	 محکوم	
از	سوی	 ببینیم،	شرایطی	که	 یک	اجتماع	منصف	و	دوستانه	
این	 اما	 است،	 “دشوار”	 می	شود	 تحمیل	 ما	 به	 دگرجنسگراها	
شرایط	در	واقع	شرایطی	مرگبار	است.(.	این	دشواری	تنها	در	
صورتی	آسان	می	شود	که	هویت	هم	جنس	گرایی	به	صراحت	
اعالم	شود،	یا	مطرح	شود،	و	بر	اثر	این	پیگیری،	در	نظر	گرفته	
شود.	چرا	یک	دگرجنسگرا	چنین	اجباری	را	حس	نمی	کند؟	
یا	 حرفه	اش	 پایه	ی	 بر	 که	 هویتی	 به	 دگرجنسگرا	 یک	 چرا	 و	
مذهب	اش،	یا	ایدئولوژی	اش	کسب	می	کند	بیشتر	بها	می	دهد	
این	هویت	 تا	هویت	دگرجنسگرایانه؟	چون	یک	دگرجنسگرا	
را	کسب	کرده	و	توی	جیب	اش	گذاشته،	و	همراه	با	آن،	هویت	
اعالم	 ندارد	که	 نیازی	 را	هم	توی	جیب	اش	گذاشته.	 دیگران	

کند.	

اندازه ی  به  ایرانی  زنان  جنبش  فعالین  که  می کنی  فکر  آیا 
در  آنها  که  آزارهایی  میزان  و  لزبین  زنان  مسائل  به  کافی 

جامعه می بینند حساسیت نشان می دهند؟

-	نه،	فعالین	جنبش	زنان	ایرانی	به	مسایل	زنان	لزبین	اصلن	
در	 که	 جنبش	 از	 بخش	 آن	 با	 وقتی	 اما	 نمی	دهند،	 اهمیت	
فضای	آزاد	غرب	کار	و	فعالیت	می	کند	تماس	گرفته	می		شود،	
انسانی	و	حرفه	ای	 و	کمکی	خواسته	می	شود،	بسیار	مودب	و	
عمل	می	کنند.	نیازهای	زن	های	لزبین،	با	نیازهای	زنان	دیگر	
متفاوت	است،	آنچه	در	برنامه	ی	جنبش	های	متعدد	زنان	است	
با	توجه	مسایل	اجتماعی	زنان	دگرجنسگرا	تهیه	شده	است.	
خارج	 در	 ایرانی	 جوامع	 میان	 در	 و	 ایران	 در	 زندگی	 شرایط	
از	کشور	برای	زنان	لزبین	سخت	و	آزاردهنده	است.	با	وجود	
آشنایی	اندکی	که	از	هم	جنس	گرایی	زنانه	در	بین	مردم	هست،	
زنان	لزبین	و	نیازهاشان	برای	بقیه	ی	مردم	شناخته	شده	نیست	
و	با	وجود	فشارهای	روانی	که	به	زنان	لزبین	بعد	از	و	در	صورت	
توقع	 لزبین	 زنان	 از	 نمی	شود	 می	شود،	 وارد	 گرایش	 افشای	
داشت	که	آشکارگری	و	اطالع	رسانی	کنند.	فشار	شدیدی	که	
اجباری	تحمل	 ازدواج	 به	خاطر	 لزبین	 زنان	 و	 دختران	جوان	
همراه	 هم	جنس	گرایی	 حدس	 فقط	 وقتی	 حتی	 می	کنند	
می	شود	خطر	از	دست	دادن	خانواده	و	خانه	و	کار	و	محیط	و	
اجتماعی	و	به	سادگی،	پارک-	خوابی	و	یا	انگشت	نما	شدن	و	
تهدید	به	تحویل	به	نیروی	انتظامی	و	بقیه	حواشی	را	دارد.	با	
وجود	این	که	فعاالن	حقوق	زنان	به	شکلی	دوستان	و	آشنایان	
هیچ	 لزبین	 زنان	 مشکالت	 اما	 هستند	 یا	 و	 دارند	 هم	 لزبین	
جایی	در	لیست	دراز	اولویت	های	جنبش	های	زنان	ایرانی	ندارد.	
فکر	می	کنم	ما	باز	هم	باید	با	نیرو	و	امکانات	کم،	بیشتر	از	این	

کار	کنیم،	در	واقع،	یک	غیرممکن	را	ممکن	کردن.	

سازمان شما چه فعالیت  هایی در زمینه آگاهی رسانی در مورد 
مسائل هم جنس گرایان و ترانسکسوال ها انجام می دهد و با چه 

مشکالتی روبه روست؟

مجله	ی	 انتشار	 با	 ایرکو،	 ایرانی،	 دگرباشان	جنسی	 -	سازمان	
و	 سخنرانی	ها	 طریق	 از	 و	 فارسی	 وبالگ	 و	 وبسایت	 و	 چراغ	
سازمان،	 فعالیت	 از	 جدا	 و	 به	شخصه	 من	 خود	 و	 گزارش	ها،	
به	 )یعنی	 زمانه	 رادیو	 صفحه	دگرباش	 وکالتی	 مدیریت	 با	
تالیف	 با	 ایرانی(	 هم	جنس	گرایان	 از	 گروهی	 نمایندگی	
و	 هم	جنس	گرایان	 به	 مربوط	 مطالب	 انتشار	 و	 ترجمه	 و	
و	 مشکالت	 و	 مسایل	 )ترانسکسوال	ها(	 دگرجنس	گونگان	
دگرجنس	گونگان	 و	 هم	جنس	گرایان	 زندگی	 مشخصه	های	
همین	 به	خود	 مسیر،	 همین	 در	 و	 می	کنیم	 مطرح	 را	 ایرانی	
می	دهیم.	 ارائه	 را	 شرایط	 این	 مورد	 در	 الزم	 اطالعات	 جامعه	
آگاهی	رسانی	 و	 آموزش	 به	 که	 فعالیت	 از	 بخش	 این	 جز	 به	
می	پردازد،	ما	به	پناهجویان	هم	جنس	گرا	و	دگرجنسگونه	در	
پناهنده	پذیر	 ترانزیت	نظیر	ترکیه	و	در	کشورهای	 کشورهای	
می	کنیم.	 درمانی	 و	 مالی،	 حقوقی،	 کمک	های	 هلند	 نظیر	
نیازهای	پناهجویان	هم	جنس	گرا	و	دگرجنسگونه	وقتی	ناچار	
از	ایران	خارج	می	شوند	و	مثلن	به	ترکیه	یا	به	کشور	اروپایی	
بروند،	وحشتناک	زیاد	است	و	روحیه	شان	وحشتناک	بد	است،	
به	شدت	تنهایند.	شاید	حتی	بشود	گفت	در	کشورهای	اروپایی	
وضع	پناهجویان	دگرباش	بدتر	از	ترکیه	است.	با	یک	برهوت	
مواجه	می	شوند.	کمک	های	حقوقی	خیلی	زیاد	نیاز	دارند.	در	
اروپا	و	امریکا	بدون	وجود	وکیل	مهاجرت	نمی	شود	پناهندگی	
گرفت،	و	معمولن	این	وکال	از	وضعیت	دگرباشان	در	ایران	فقط	
اطالعاتی	در	حد	سرتیتر	اخبار	دارند.	اگر	پناهجویی	خودش	
پولی	با	خودش	نیاورده	باشد	نه	جا	و	نه	غذا	و	نه	دارو	می	تواند	
تهیه	کند.	در	ترکیه،	فشارهای	مشابه	و	رفتارهای	هوموفوبیک	
شبیه	به	ایران	پناهجوها	را	آزار	می	دهد	و	همینطور	نیاز	مالی.	
ما	در	سازمان	از	امکاناتی	در	نهایت	ممکن	استفاده	می	کنیم	
که	به	این	نیازها	جواب	بدهیم.	مشکل	بزرگ	ما	کمبود	نیرو	و	
کمبود	بودجه	و	کمبود	منابع	آموزشی	است	و	سعی	می	کنیم	
تامین	کنیم،	موفق	هم	می	شویم	در	همه	ی	 را	 این	ها	 همه	ی	
موارد	عاجل،	اما	باز	هم	نیاز	داریم	و	باز	هم	کم	داریم	و	باز	هم	

کابوس	کمبودها	را	داریم
وبسایت	سازمان	دگرباشان	جنسی	ایرانی-	ایرکیو

www.irqo.org

وبالگ	سازمان	دگرباشان	جنسی	ایرانی	-	ایرکیو

http://blog.irqo.org

نشریه	چراغ

http://irqo.pglo.org

نمایشگاه	بین	المللی	کتاب	دگرباش

/http://ketabkhane88.blogfa.com

board@irqo.org

زنان  مسایل  به  ایرانی  زنان  جنبش  فعالین 
با  وقتی  اما  نمی دهند،  اهمیت  اصلن  لزبین 
غرب  آزاد  فضای  در  که  جنبش  از  بخش  آن 
کار و فعالیت می کند تماس گرفته می  شود، و 
کمکی خواسته می شود، بسیار مودب و انسانی 

و حرفه ای عمل می کنند.
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پردازی  کوییر  بر:  درآمدی 
جامعه شناسی، بررسی جامعه 

شناختی نظریه ی کوییر
نوشته ی استیون سیدمن

برگردان حمید پرنیان

کنیم،	 پیگیری	 را	 جنسی	 امور	 کنونی	 نظریه	ی	 و	 تاریخ	 اگر	
یک	 امورجنسی	 که	 برسیم	 پنداشت	 این	 به	 می	رود	 انتظار	
واقعیت	اجتماعی	است.	آنچه	به	عنوان	امور	جنسی	پنداشته	
اجتماعی	اش،	 و	 فردی	 اشکال	 و	 معانی	 با	 همراه	 می	شود،	
به	 تاریخ	و	میان	گروه		های	اجتماعی	گونه	گون	است.	 سراسر	
میشل	 	)1980( امورجنسی«	 »تاریخ	 ژرفناک	 ما	 اگر	 راستی،	
کلیتی	 مثابه	ی	 به	 امورجنسی	 ایده	ی	 خود	 بخوانیم،	 را	 فوکو	
که	دربرگیرنده	ی	تمایل		های	گسسته،	کنش		ها،	الگوهای	رشد،	
تازه	 غربی	 رخداد	 است،	 روانشناختی	 و	 جنسی	 گونه		های	 و	
گمان	 کهن	 یونانیان	 نمونه،	 برای	 است.	 یگانه	ای	 »مدرن«	 و	
دربرگیرنده	ی	 که	 	)aphrodisia( لذت	 پهنه	ی	 می	کردند	
ازدواج	 و	 شدن،	 مرد/پسر	 شیفته	ی	 کردن،	 ورزش	 خوردن،	
نظریه	 این	 	.)1985 )فوکو	 نیست	 امورجنسی	 قلمروی	 است،	
پردازی	نوین،	امر	جنسی	را	سراسر	اجتماعی	می	داند:	بدن		ها،	
را	 »امرجنسی«	 تعامالت،	 و	 کنش		ها،	 لذت		ها،	 احساس		ها،	
می	سازند	یا	به	وسیله	ی	گفتمان		ها	و	اقدامات	نهادی	از	آن		ها	
»امرجنسی«	 بندی	 پیکره	 می	کشد.	 بیرون	 جنسی	 معانی	
می	سازد.	 سیاسی	 واقعیتی	 آن	 از	 اجتماعی،	 امری	 عنوان	 به	
می	شوند،	 تعریف	 جنسی	 که	 کنش		هایی	 یا	 احساس		ها	 آن	
مرزهای	اخالقی	ای	که	امرجنسی	مشروع	و	نامشروع	را	نشان	
را	وضع	می	کنند	سیاسی	 مرزها	 این	 که	 آنهایی	 و	 می	دهند،	
با	سیاست		های	طبقاتی	 هستند.	سیاست		های	جنسی،	همراه	
یا	جنسیتی،	به	مبارزه	با	شکل	گیری	پایگان	)سلسله	مراتب(	
جنسی	اجتماعی	می	پردازد	و	در	برابر	آن	ایستادگی	می	کند	

)روبین	1983(.	
واقعیت	 یک	 مثابه	ی	 به	 امرجنسی	 کنونی	 نظریه	پردازی	
جوامع	 تاریخ	 از	 تا	 می	انگیزد	 بر	 را	 ما	 سیاسی،	 و	 اجتماعی	
این	 از	 باشیم	و	 بازخوانی	داشته	 نوین	و	دانش		های	اجتماعی	

چشم	انداز	جامعه	شناسی	کالسیک	را	تفسیر	کنیم.
ما	با	گزارش		های	استانده	)استاندارد(	از	پدیداری	جامعه	شناسی	
گذر	 زاییده	ی	 را	 شناسی	 جامعه	 نمونه،	 برای	 هستیم.	 آشنا	
نظم	 به	 حقوقی	 پایگانی	 و	 کشاورزی،	 سنتی،	 نظم	 از	 کالن	
نوین،	صنعتی،	و	طبقه	ای	اما	با	سامانه	ای	دموکراتیک	تعریف	
موضوعات	 و	 چشم	اندازها	 که	 می	شود	 گفته	 چون	 می	کنند.	
کانونی	ای	که	دانشمندان	علوم	اجتماعی	واکاوی	شان	می	کنند	
و	با	آنها	به	بررسی	مسایل	بزرگ	جهان	نوین	می	پردازند	را	آنهایی	
فراهم	آورده	اند	که	جامعه	شناسان	کالسیک	خوانده	می	شوند،	

سکوت	جامعه	شناسی	درباره	ی	»امورجنسی«	هنگامی	شکسته	
مردمی	 و	 گفتمان		های	جنسی	 و	 ناسازگاری		ها	 آوای	 که	 شد	
ناشنوای	 گوش		های	 )پرده	ی(	 که	حتی	 گرفت	 باال	 چنان	 آن	
روزهای	 نخستین	 در	 تنها	 کرد.	 پاره	 نیز	 را	 جامعه	شناسان	
و	 گوشه	گیرشده	 آواهای	 که	 بود	 آمریکایی	 جامعه	شناسی	
ناتوانی	که	درباره	ی	مسائل	جنسی	سخن	می	گفتند	توانستند	
راستی،	 به	 شوند.	 شنیده	 بیستم	 سده	ی	 نخست	 نیمه	ی	 در	
دهه		های	 در	 را	 موضوع	 این	 نمی	توانستند	 شناسان	 جامعه	
اندازه	ی	 هرچند،	 بگیرند.	 ناشنیده	 کامال	 سده	 این	 نخست	
کارهایی	که	آنها	)در	این	زمینه(	کردند	بسیار	چشم	گیر	است.
مسائلی	همانند	اصالحات	شهری،	تشکیل	اتحادیه		ها،	بنگاه		های	
و	 نژادی،	 پیوندهای	 روزمره،	 زندگی	 شدن	 تجاری	 اقتصادی،	
همگانی	 مباحث	 مهم	 عناوین	 سیاست		ها	 گشتن	 المللی	 بین	
بود.	در	همان	دوره،	آمریکایی		ها	با	ستیزهایی	دست	به	گریبان	
بودند	که	بدن	را	در	کانون	درگیری	می	گذاشت.	جنبش	زنان،	
با	سوسیالیست	 این	سده	به	شدت	 که	در	دو	دهه	ی	نخست	
و	سیاست		های	رادیکال	فرهنگی	همتراز	گشته	بود،	به	عنوان	
یک	جنبش	ملی	پدیدار	گشت.	اگرچه	مبارزه	برای	)گرفتن(	
مبارزه	ی	 اما	 بود،	 شده	 گذاشته	 جنبش	 کانون	 در	 رای	 حق	
فمینیست		ها	برای	زدودن	استانده		های	تبعیض	آمیزی	که	به	
مردان	اجازه	ی	بیان	جنسی	و	لذت	جنسی	را	می	داد	در	حالی	
که	زنان	را	وادار	به	همنوایی	با	هنجارهای	پاکدامنی	ویکتوریایی	
می	کرد	یا	آنها	را	در	پستی	تن	دادن	به	تمایل	شهوانی	مردان	
ناچار	می	ساخت	هم	از	اهمیت	کمتری	برخوردار	نبود.	زنان	در	
پی	برابری	شهوانی	با	مردان	بوده	اند،	و	مبارزات	همگانی	برای	
بود؛	 یافته	 جریان	 پورنوگرافی	 و	 جنین،	 سقط	 طالق،	 آزادی	
ستیز	درباره	ی	قباحت	جنسی،	فاحشه	گری،	و	ازدواج	در	دید	
پیس	 فریدمن	1988؛	 و	 ایمیلیو	 دی	 )همچون،	 بود	 همگانی	
1986؛	سیدمن	1991؛	اسمیت	روزنبرگ	1990(.	امورجنسی	
روزنامه		ها،	 مجله		ها،	 در	 بود،	 شده	 کشیده	 بحث	 به	 جا	 همه	
دهه		های	 در	 دادگاه		ها.	 و	 نمایش		ها،	 کتاب		ها،	 نشریات،	
در	 مشاوره	ای	 ادبیات	 از	 نسخه	 میلیون		ها	 سده	 این	 نخست	
به	 آن		ها	 در	 که	 است	 رسیده	 چاپ	 به	 امورجنسی	 زمینه	ی	
	.)1991 )سیدمن	 پرداخته	اند	 ازدواج	 و	 عشق	 سازی	 جنسی	
کتاب		هایی	همچون	ازدواج	آرمانی	نوشته	ی	تئودور	وان	ولده	
)}1930{	1950(،	که	بدن	و	رابطه	ی	صمیمی	اروتیک	شده	
را	بر	می	سازد	و	صدها	هزار	نسخه	از	آن	به	فروش	می	رسد.	
و	 فروید	 با	 عاشقانه	 روابط	 نخست	 مرحله	ی	 در	 آمریکایی		ها	
روانکاوی	روبرو	شدند؛	رادیکال		های	اجتماعی	همچون	مکس	
ایستمن،	اما	گولدمن،	ادوارد	بورن،	و	مارگارت	سانگر	تغیرات	
نهادی	را	به	مباحث	تغیرات	جنسی	و	جنسیتی	پیوند	دادند	
)مارینر	1972؛	سیمونس	1982؛	تریمبرگر	1983(.	با	وجود	
تالش		های	پرزور	جنبش		های	vice squads	)جوخه	ی	پلیس(	
و	پاکدامنی،	پورنوگرافی	شکوفا	شد	و	کم	کم	قوانین	قباحت	

آزادی	یافت.

از	کتاب	جامعه	شناسی	و	دین	پژوهشی	کوییر

کمیته	ی	بشردوستی	علمی	و	نهاد	پژوهش	جنسی	در	آلمان	را	
پایه	گذاری	کرد.	همجنس	گرایی	موضوعی	برای	دانش	گشت.	
و	 	1864 سال		های	 بین	 اولریش	 هنریش	 کارل	 نمونه،	 برای	
1879	کتابی	12	جلدی	درباره	ی	همجنس	گرایی	چاپ	کرد.	
و	 	1898 بین	 که	 است	 کرده	 برآورد	 پژوهان	 تاریخ	 از	 یکی	
1908	بیش	از	1000	نوشتار	درباره	همجنس	گرایی	به	چاپ	

رسیده	است	)ویکس	1985:	67(.
متون	جامعه	شناختی	کالسیک	 است	سکوت	 برجسته	 آنچه	
درباره	ی	این	ناسازگاری		ها	)ی	جنسی(	و	دانش	است.	از	آنجا	
پردازی	 نظریه	 کالسیک	 شناسان	 جامعه	 آرزوی	 همه	ی	 که	
آوری	 فراهم	 و	 اجتماعی،	 امری	 عنوان	 به	 آدمی	 )درباره	ی(	
پیش	نویس	محدوده		های	مدرنیته	بود	هیچ	گزارشی	از	مدرن	
سازی	تن			ها	و	امورجنسی	به	میان	نیاورده	اند.	کارل	مارکس	
فرایندی	 اما	 واکاوی	کرد	 را	 اجتماعی	و	سازمان	کار	 بازتولید	
که	کارگران	در	آن	بازتولید	جسمانی	می	شوند	را	واکاوی	کرد.	
ماکس	وبر	آنچه	را	که	یگانه	ی	تاریخی	غرب	مدرن	می	پنداشت	
مدرن،	 دولت	 مدرن،	 سرمایه	داری	 پدیداری	 او	 کشید:	 پیش	
قانون	رسمی،	شهرهای	مدرن،	و	فرهنگ	فردگرایی	خطرپذیر	
را	رد	گیری	کرد،	اما	به	راستی	چیزی	درباره	ی	ساخت	رژیم	
مدرن	امورجنسی	نگفته	است.	پیش	انگاشت	های	بنیادین	و	
واقعیت		های	 کالسیک،	 شناسی	 جامعه	 مفهومی	 راهبردهای	
اجتماعی	راستین	و	مهم	را	چنین	مشخص	کرده	است:	اقتصاد،	
و	 اجتماعی،	 طبقه		های	 رسمی،	 سازمان		های	 ارتش،	 کلیسا،	

بازنمایی		های	جمعی.	
شاید	سکوت	جامعه	شناسان	کالسیک	درباره	ی	»امورجنسی«	
پیوند	 مرجح		ایشان	 اجتماعی	 موقعیت	جنسی	 و	 با	جنسیت	
خورده	است.	آنها،	آن	چنان	که	ما	جامعه	شناسان	باور	داریم،	
جنسیت	و	تجربه	و	جایگاه	محق	جنسی	خویش	را	طبیعی	و	
معتبر	پنداشته	اند	و	ناخودآگاه	هر	فردی	را	طبیعی	و	خوب	
)یعنی	بهنجار،	سالم،	و	شایسته(	می	انگارند	و	این	ابعاد	زندگی	
فرد	است	که	برتری	و	قدرت	را	به	همراه	می	آورد.	از	این	روی،	
بر	 داری(	 )سرمایه	 بورژوازی	 که	طبقه	ی	 گونه	 همان	 درست	
طبیعی	بودن	نابرابری	طبقه	ای	و	نقش	آنها	پافشاری	می	کنند،	
دگرجنسگراست	 و	 مرد	 اجتماعی	شان	 هویت	 که	 افرادی	
را	 دگرجنسگرا	 و	 مردساالر	 اجتماعی	 نظم	 بوده	گی	 طبیعی	
که	 کالسیک،	 شناسان	 جامعه	 برای	 نمی	گیرند.	 پرسش	 به	
شان	 مرجح	 جنسی	 جایگاه	 و	 جنسیت	 می	پندارند	 گویی	
طبیعی	و	سزاوار	است،	)دانستن(	این	که	دریافت	آنها	از	امر	
دولت،	 قدرت	 رسمی،	 سازمان		های	 قلمروی	 همان	 اجتماعی	
طبقه	ی	اقتصادی،	و	معانی	فرهنگی	است	سخت	شگفت	انگیز	
شکل	 هرگز	 کالسیک	 شناسان	 جامعه	 بنابراین،	 بود.	 خواهد	
گیری	اجتماعی	رژیم		های	مدرن	بدن	و	امورجنسی	را	بررسی	
نکرده	اند.	افزون	بر	آن،	)نمی	دانیم،	اما	دوست	داریم	این	گونه	
بیاندیشیم	که(	علم	االجتماع	آنها	)خود	نیز(	در	ساختن	چنین	
رژیمی	که	در	کانون	اش	دوتایی	دگرجنسگرا/هم	جنس	گرا	و	

دگرجنسگراسازی	جامعه	می	باشد	همکاری	داشته	است.

بنابراین	)جامعه	شناسان	کالسیک(	اقتدار	خودشان	را	دارند.	
این	چشم	اندازها	دربرگیرنده	ی	نظریه	پردازی	کارل	مارکس	از	
سرمایه	داری	به	عنوان	سامانه	ای	طبقاتی،	برنهاد	)تز(	ماکس	
دورکیم	 امیل	 نظریه	ی	 و	 جهان،	 ساالرشدگی	 دیوان	 از	 وبر	
است.	 اجتماعی	 تمایز	 فرآیند	 عنوان	 به	 اجتماعی	 تکامل	 از	
سرمایه	داری،	 پیرامون	 مباحثی	 در	 کالسیک	 جامعه	شناسان	
سکوالریزه	شدن،	تمایز	اجتماعی،	دیوان	ساالرشدگی،	دسته	
بندی	طبقاتی،	و	همبستگی	اجتماعی،	معنای	مدرنیته	را	به	
از	جامعه	 تنها	 از	مدرنیته	 ما	 برداشت	 اگر	 اند.	 پرسش	گرفته	
شناسان	کالسیک	گرفته	شده	باشد،	نخواهیم	دانست	که	بخش	
کانونی	این	گذر	کالن	دربرگیرنده	ی	تالش		هایی	برای	تعریف	
کردن	پهنه	ی	امورجنسی،	برای	سازمان	دادن	بدن		ها،	لذت		ها،	
همگانی	 و	 فردی	 زندگی	 با	 که	 آنچنان	 کنش		ها	 و	 تمایالت،	
این	تالش		ها	موجب	ساخته	 اینکه	 و	 است،	 بوده	 دارند	 پیوند	
گفتمان		ها	 تولید	 جنسیتی(،	 )و	 جنسی	 هویت		های	 شدن	
دولتی،	 قوانین	 و	 سیاست		ها	 وضع	 فرهنگی،	 بازنمایی		های	 و	
است.	 فردی	شده	 زندگی	 در	 خانوادگی	 و	 دینی	 مداخالت	 و	
تنانه	ی	 رمزگان		های	 و	 خویشتن		ها	 ساختن	 سخن،	 کوتاه	 به	
جنسی	با	ساختن	زندگی	فرهنگی	و	نهادی	جوامع	غربی	در	

هم	پیچیده	شده	است.
را	 مدرن	 اجتماعی	 علوم	 پدیداری	 استانده،	 تاریخچه		های	
شدن،	 صنعتی	 )همچون	 اجتماعی	 مدرن	شدگی	 فرآیند	 به	
درباره	ی	 اما	 می	چسباند،	 دیوان	ساالری(	 و	 طبقاتی،	 ستیز	
در	 نمی	گوید.	 سخنی	 جنسیتی(	 )و	 جنسی	 ناسازگازی		های	
همان	زمان،	هنگامی	که	علوم	اجتماعی	پرداخته	شد،	و	فهمی	
طبیعی	 نظمی	 به	 کشید،	 پیش	 انسان	 شرایط	 از	 اجتماعی	
می	اندیشید	که	جنس،	جنسیت،	و	امورجنسی	را	به	یکدیگر	
»امورجنسی«	 اینکه	 درباره	ی	 ماندن	 خاموش	 می	چسباند.	
عرصه	ای	برای	سازمان	دهی	همگانی،	ستیز	)مبارزه(،	و	دانش		ها	
نیست	را	نمی	توان	بخشید.	در	سده		های	هجدهم	و	نوزدهم،	
کشمکش		هایی	همگانی	بر	سر	بدن،	تمایل،	لذت،	کنش		های	
محرمانه	پدید	آمد	و	پژواک	این	کشمکش		ها	در	خانواده،	کلیسا،	
قانون،	و	قلمروهای	دانش	و	دولت	پیچید.	جنبش	زنان	که	در	
اروپا،	در	دهه		های	1780	و	1790،	از	دهه	ی	1840	تا	دهه	ی	
1860،	و	میان	دهه		های	1880	و	1920	شکوفا	شد،	حلقه		های	
کلیدی	ای	در	پیشرفت	جامعه	شناسی	نوین	بود.	مبارزاتی	که	
پیرامون	 با	مبارزات	مردمی	 بر	سر	»پرسش	زنان«	در	گرفت	
آنچه	امروز	می	توان	»امورجنسی«	اش	خواند	پیوند	یافته	بود.	
میان	دهه	ی	1880	و	جنگ	جهانی	اول،	مبارزات	جنسی	به	
شدت	باال	گرفت	و	روزافزون	توجه	ی	همگانی	را	به	دست	آورد	
-	که	همان	دوره	ی	»پیشرفت«	جامعه	شناسی	کالسیک	است.	
طالق،	 همچون	 مسائلی	 طریق	 از	 متحده،	 ایاالت	 و	 اروپا	 در	
عشق	آزاد،	سقط	جنین،	استمنا،	همجنس	بازی،	روسپیگری،	
عرصه		های	 امورجنسی	 و	 بدن	 جنسی،	 آموزش	 و	 قباحت،	
مبارزات	اخالقی	و	سیاسی	شد.	در	این	دوره	بود	که	پدیداری	
مطالعات	جنسی،	روان	کاوی،	و	روان	پزشکی	)بیرکن	1988؛	
ایروین	1990؛	ویکس	1985(	تجربه	شد.	مگنوش	هیرشفلد	
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تا	حد	 و	 را	می	دانیم	 این	مسائل	 ما	دگرباشان	 باشیم.	 داشته	
این	 بتوانیم	 که	 داریم	 امید	 آنکه	 با	 و	 می	کنیم	 تحمل	 امکان	
مشکالت	را	برطرف	سازیم	اما	گاهی	اوقات	حفظ	امنیت	جانی	

افراد	در	اولویت	قرار	می	گیرد.

دگرباشان چه زمانی ناچار می شوند که از ایران خارج شوند؟
هم	 با	 افراد	 شرایط	 چون	 است	 سختی	 سوال	 این	 خوب	 	-
از	 روز	 یک	 از	 کمتر	 ظرف	 در	 ناچارند	 برخی	 است.	 متفاوت	
ایران	خارج	شوند.	چون	تحت	تعقیب	قرار	دارند	و	حتی	ناچار	
ایران	 از	 از	طریق	کوهستان	 می	شوند	به	صورت	غیرقانونی	و	
فرار	کنند	چون	بیم	دستگیری	آنها	در	مرزها	وجود	دارد.	برخی	
از	کشور	 به	خروج	 را	مشکالت	اجتماعی	و	خانوادگی	مجبور	
و	 نباشد	 اول	 گروه	 سرعت	 به	 می	تواند	 آنها	 خروج	 می	کند.	
افرادی	هم	فقط	برای	داشتن	آزای		های	فردی	و	یک	نه	گفتن	
به	تمام	تبعیض		ها	از	ایران	خارج	می	شوند.	سرحد	تحمل	برای	
اما	 باشد	 دیگری	 از	 متفاوت	 کامال	 می	تواند	 دگرباش	 فرد	 هر	
مهم	این	است	که	همه	ی	آنها	به	دلیل	نبود	آزادی	و	حقوق	

پایه	ای	انسانی	ناچارند	از	ایران	خارج	شوند.

پس از خروج از ایران به کجا می روند؟
-	اروپا،	امریکای	شمالی،	ترکیه،	مالزی،	سوریه،	هند	پاکستان	
و	هر	جایی	که	بتوانند	بروند،	حتی	افغانستان.	به	خاطر	دارم	
که	یکی	از	دگرباشان	در	سال	2007	ایران	را	به	سمت	کابل	
عالی	 کمیساریای	 دفتر	 به	 را	 خودش	 آنجا	 در	 و	 کرد	 ترک	
پناهندگان	سازمان	ملل	معرفی	کرد	و	وقتی	از	او	پرسیدم	که	
چرا	کابل	گفت	اولین	جایی	بود	که	به	ذهنم	رسید.	پناهجویان	
دو	دسته	هستند	یا	اینکه	مستقیم	به	کشورهای	پناهنده	پذیر	
طریق	 از	 اینکه	 یا	 و	 می	دهند	 پناهندگی	 درخواست	 و	 رفته	
دفاتر	کمیساریای	عالی	پناهندگان	سازمان	ملل	به	آن	کشورها	
دگرباشان	 تعداد	 بیشترین	 حاضر	 حال	 در	 می	شوند.	 منتقل	

پناهجو	در	ترکیه	هستند.	
-	شاید	ترکیه	یکی	از	تنها	کشورهایی	باشد	که	جمعیت	بسیار	
زیادی	از	ایرانیان	پناهجو	دارد	و	این	مسلما	به	دلیل	همسایه	

بودن	ایران	است.	

وضعیت پناهجویان در ترکیه چطور است؟
آن	 ترکیه	 نیست!	 ایده	آلی	 وضعیت	 جمله	 کوتاهترین	 در	 	-
تلوزیون		ها	دیده	ایم.	 را	در	 ایرانیان	آن	 ما	 نیست	که	 کشوری	
مردم	ترکیه	اغلب	متعصب	و	مذهبی	هستند.	دگرباشان	ترک	
نیز	از	حقوق	کافی	برخوردار	نیستند	چه	رسد	به	دگرباشانی	
آشنا	 آن	 فرهنگ	 با	 نه	 می	دانند،	 ترکی	 زبان	 نه	 ک	 خارجی	
هستند.	اما	برای	کسی	که	ناچار	است	از	ایران	خارج	شود	راهی	
جز	تحمل	نیست.	من	معموال	به	دوستانم	توصیه	می	کنم	که	
باشند.	 مراقب	 بدانند	و	سعی	کنند	 ایران	 مانند	 را	هم	 ترکیه	
با	 بتوانند	 تا	 بودند	 ترکیه	 در	 که	 زمانی	 از	 بیشتر	 شاید	حتی	

به  که  است  ایرانی  هم جنس گرای  پارسی  آرشام 
و  ایرانی  دگرباشان  پایه ای  حقوق  رعایت  عدم  دلیل 
نمی تواند  زمینه،  این  در  بشری اش  فعالیت  های حقوق 
در ایران زندگی کند و هم اکنون ساکن تورونتوی کانادا 
است. آرشام پارسی می گوید که در سال 2004 هنگامی 
ایران  دگرباشان  سازمان  بود  ایران  ساکن  هنوز  که 
)IRQR که پیش از آن PGLO نام داشت ( را بنیان نهاد. 
او در سال 2005، در شرایطی که در نتیجه ی فعالیت  های 
حقوق بشری همجنس گرایانه تحت تعقیب پلیس قرار 
داشت، به ترکیه گریخت و در همان جا نیز به کار خود 
ادامه داد و مخمصه ی موجود برای دگرباشان ایرانی را 

برمال کرد. سپس پناهندگی او در کانادا پذیرفته شد.
-	در	این	یازده	سالی	که	مشغول	فعالیت	در	زمینه	ی	حقوق	
را	 رادیو	 و	 نشریه	 سازمان،	 چندین	 بوده	ام	 ایرانی	 دگرباشان	
تاسیس	و	یا	به	راه	اندازی	آنها	یاری	رسانده	ام،	تا	ابزاری	باشد	
اکنون	 هم	 ایرانی.	 دگرباشان	 ناشناخته	 حقوق	 معرفی	 برای	
	Iranian Railroad for( ایرانی	 دگرباشان	 سازمان	 مدیریت	
بیشتر	 آن	 خدمات	 که	 دارم	 عهده	 به	 را	 	)Queer Refugee
برای	پناهجویان/پناهندگان	دگرباش	ایرانی	است	که	به	دلیل	

گرایش	جنسی	شان	ناچار	به	خروج	از	ایران	شده	اند.	
از	آرشام	پارسی	در	مورد	فعالیت		های	سازمان	دگرباشان	ایرانی	

برای	کمک	به	پناهجویان	پرسیدیم.

دگرباشان  پناهندگی  خواست  دلیل  عمده ترین  شما  نظر  به   
ایرانی چیست؟

کمترین	مشکالت	دوران	پناهندگی	شان	را	سپری	کنند.	

پناهجو  دگرباشان  با  برخوردی  چه  ترکیه  ایرانی  جامعه ی 
دارد؟ 

و	 هستند	 پناهجو/پناهنده	 اکثرن	 ترکیه	 ایرانی	 جامعه	ی	 	-
آنها	 اغلب	 رفتار	 و	 ندارند	 دگرباشان	 با	 مشکلی	 آنها	 از	 برخی	
دوستانه	و	انسانی	است.	اما	متاسفانه	دیده	می	شود	که	برخی	
هم	رفتارهای	به	شدت	دگرباش	ستیز	دارند.	جالب	اینجاست	
و	 مذهبی	 سیاسی،	 مشکالت	 دلیل	 به	 افراد	 این	 خود	 که	
اجتماعی	از	ایران	خارج	شده	اند	اما	نمی	توانند	حقوق	دگرباشان	
برای	من	مطرح	می	شود	که	 این	سوال	 را	بپذیرند.	و	معموال	
پس	 بگذارید،	 احترام	 دیگران	 حقوق	 به	 نمی	توانید	 شمایی	
چه	توقعی	دارید	که	به	حقوق	شما	احترام	گذاشته	شود.	چرا	
اما	 می	خواهید	 خود	 برای	 را	 اجتماعی	 رفاه	 و	 آزادی	 داشتن	
برای	دیگران	نه.	جامعه	ی	ایرانی	ترکیه	مدام	در	حال	تغییر،	
به	 متحرکی	 گروه	 چنین	 روی	 بر	 کار	 و	 است	 انتقال	 و	 نقل	

آسانی	امکان	پذیر	نیست.

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل چه رفتاری دارد؟
کافی	 اطالعات	 ملل	 سازمان	 پناهندگان	 عالی	 کمیساریای	 	-
و	 دارد	 ایران	 در	 دگرباشان	 وضعیت	 با	 ارتباط	 در	 خوبی	 و	
کمک		های	بسیار	زیادی	در	راه	احقاق	حقوق	دگرباشان	ارائه	
دروغ	 به	 که	 را	 افرادی	 است	 توانسته	 همچنین	 است.	 داده	
جلو	 و	 شناسایی	 تا	حدی	 اند	 کرده	 معرفی	 دگرباش	 را	 خود	
سواستفاده	را	بگیرد.	من	جلسات	مدامی	با	دفتر	آنکارا	دارم	و	
هر	چند	ماه	یک	بار	به	ترکیه	سفر	می	کنم	تا	آخرین	وضعیت	
دگرباشان	را	به	آنها	گزارش	دهم	و	باید	از	تالش	تمام	کارکنان	

بسیار	 ایران	 در	 دگرباشان	 حقوقی	 شرایط	 که	 می	دانیم	 	-
ناعادالنه	است	بنابراین	افراد	زیادی	ناچار	شده	اند	که	به	دلیل	
گرایش	جنسی	شان	از	ایران	خارج	شوند.	برخی	از	پناهجویان	
برای	 ناچار	 و	 داشته	اند	 جزایی	 بعضن	 و	 دستگیری	 سابقه	ی	
پرونده		های	 اما	 شده	اند.	 خارج	 کشور	 از	 خود	 امنیت	 حفظ	
کسانی	که	سازمان	دگرباشان	ایرانی	بر	روی	آنها	کار	کرده	نشان	
می	دهد	که	مسائل	اجتماعی	و	خانوادگی	عمده	ترین	مساله	ای	
است	که	فرد	را	مجبور	به	خروج	از	کشور	می	کند.	متاسفانه	
فرزندان	 با	 نامعقولی	 رفتارهای	 ایران	 در	 خانواده		ها	 از	 برخی	
حد	 تا	 خشونت	آمیز	 رفتارهای	 این	 و	 دارند	 خود	 دگرباش	
شکنجه	و	بعضن	قتل	آنها	پیش	می	رود.	به	زبان	دیگر	می	توان	
چشم	پوشی،	 عکس	العمل	 مهربانانه	ترین	 معموال	 که	 گفت	
کنم	 اضافه	 جا	 همین	 باید	 البته	 است.	 کردن	 و	طرد	 سکوت	
را	 فرزندان	دگرباش	خود	 زیادی	که	 که	هستند	خانواده		های	
مورد	حمایت	قرار	می	دهند	و	نه	تنها	آنها	را	طرد	نمی	کنند	
بلکه	در	جستجوی	راهی	برای	بهتر	کردن	شرایط	آنها	هستند.	
خوشبختانه	تعداد	این	نوع	خانواده		ها	رو	به	افزایش	است.	به	
عقیده	ی	من	آگاهی	رسانی	مهم	ترین	ابزار	برای	رفع	مشکالت	
به	 ناچار	 را	 فرد	دگرباش	 است	که	 ای	 و	خانوادگی	 اجتماعی	
خروج	از	کشور	می	کند.	زمانی	که	مردم	اطالعات	صحیحی	از	
باشند	چطور	می	توانند	حقوق	 دگرباشی	و	دگرباشان	نداشته	
آنها	رعایت	و	سعی	در	رفع	مشکالت	آنها	کنند.	جامعه	ی	ایران	
اختیار	 در	 درستی	 اطالعات	 دانست	چون	 مقصر	 نمی	توان	 را	
را	شناخته	 دگرباشان	 موضوع	 بتوانند	 تا	 نشده	 داده	 قرار	 آنها	
و	در	نهایت	بپذیرند.	این	مشکل	را	ما	باید	در	دستور	کارمان	

را  خود  دگرباش  فرزندان  زیادی  خانواده  های 
مورد حمایت قرار می دهند و نه تنها آنها را طرد 
بهتر  برای  راهی  جستجوی  در  بلکه  نمی کنند 
کردن شرایط آنها هستند. خوشبختانه تعداد این 

نوع خانواده  ها رو به افزایش است.
پناهجو 

دگرباش
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دفتر	آنکارا	تشکر	و	قدردانی	کنم.

بزرگترین مشکل پناهجویان دگرباش چیست؟
سال	 در	 ایرانی	 دگرباشان	 سازمان	 همه	پرسی	 استناد	 به	 	-
2009،	عمده	ترین	مشکل	پناهجویان	دگرباش	به	این	ترتیب	
پناهندگی	 پروسه	ی	 بودن	 طوالنی	 عاطفی،	 مشکالت	 است:	
جامعه	ی	 بودن	 آسیب	پذیر	 به	 توجه	 با	 مالی.	 مشکالت	 و	
مهمی	 بسیار	 نقش	 عمده	 مشکل	 سه	 این	 ایرانی	 دگرباشان	
در	سالمت	روحی	و	جسمی	آنها	داشته	و	تمام	تالش	مان	را	
متمرکز	کرده	ایم	که	این	مشالت	را	مرتفع	سازیم	و	خوب	تغییر	

سیستم		های	اداری	به	راحتی	امکان	پذیر	نیست.

در بهترین حالت چه مدت زمانی باید در ترکیه منتظر ماند؟
-	زمان	مشخصی	وجود	ندارد	اما	حداقل	یک	سال	و	نیم	باید	
در	ترکیه	باشند	اما	این	زمان	برای	کشورهای	مختلف	متفاوت	
است.	به	عنوان	مثال	حداقل	زمان	در	مالزی	سه	سال	است.	

سازمان شما چه کمک  هایی به پناهجویان می کند و در حال 
حاضر آماری از تعداد این پناهجویان در دست دارید؟

دریافت	 پرونده	 امروز	304	 به	 تا	 ایرانی	 -	سازمان	دگرباشان	
کرده	است	و	مسلما	هستند	افرادی	که	با	سازمان	ما	در	ارتباط	
نیستند	و	بنابراین	تعداد	پناهجویان	ایرانی	دگرباش	مشخص	
نیست.	الزم	به	توضیح	است	که	برخی	از	دگرباشان	به	دلیل	
گرایش	جنسی	شان	درخواست	پناهندگی	نداده	اند	و	مثال	به	
دقیقی	 آمار	 گرفته	اند.	 پی	 در	 را	 روند	 این	 مذهبشان	 دلیل	
فعالیت		های	 ما	 نیست.	سازمان	 کم	 اما	مطمئنن	 ندارد	 وجود	
زیادی	دارد	و	در	صورتی	که	تشخیص	دهیم	شخص	متقاضی	
جزوی	از	جامعه	ی	دگرباشان	است	)هم	جنس	گرا،	دوجنسگرا	
ارائه	 آنها	 به	 را	 خود	 خدمات	 می	توانیم	 دگرجنسگونه(،	 و	
ملل	 سازمان	 برای	 تاییدیه	 ارسال	 شامل	 خدمات	 این	 کنیم.	
و	دادگاه		های	پناهندگی	آنها،	پیگیری	مداوم	پرونده	ی	آنها	تا	
زمان	قبولی	و	پس	از	آن	اسکان	مجدد،	ارائه	خدمات	مشاوره،	
کمک		های	مالی،	و	پس	از	اسکان	مجدد	آنها	پیگیری	وضعیت	

سالمت	روحی	آنها	به	مدت	حداقل	یک	سال.	

چطور تشخیص می دهید که افرادی که با شما تماس می گیرند 
جزئی از جامعه ی دگرباشان هستند؟

-	قبال	با	مراجعه	به	دوستان	و	معرفان	آنها	به	سازمان	و	بیشتر	
بر	حسب	اعتماد	تصمیم	گیری	می	شد	اما	به	تازه	گی	گروهی	
برای	تحقیق	بیشتر	تشکیل	داده	ایم.	این	گروه	اقدام	به	انجام	
و	 می	کند	 متقاضیان	 با	 اینترنتی	 و	 تلفنی	 مصاحبه	ی	 چند	
در	 ما	 می	کند.	 اعالم	 را	 خود	 تصمیم	 الزم	 تحقیقات	 از	 پس	
سازمان	تمام	تالش	خود	را	می	کنیم	که	درصد	سوء	استفاده	

با	دفتر	 این	راه	 و	پرونده		های	غیراقعی	را	کاهش	دهیم	و	در	
کمیساریای	عالی	پناهندگان	سازمان	ملل	و	اداره		های	مهاجرت	

در	همکاری	می	باشیم.

با دگرباشان مشاهده  ارتباط  ایران در  آیا تغییری در شرایط 
کرده	اید؟

را	 فعالیت		هایم	 که	 پیش	 یازده	سال	 با	 را	 امروز	 وقتی	 بله،	 	-
شروع	کردم،	مقایسه	می	کنم	تفاوت	چشمگیری	وجود	دارد.	
امروزه	رسانه		های	زیادی	در	ارتباط	با	دگرباشان	ایرانی	صحبت	
رسیده	 مطلوبی	 تقریبا	 به	سطح	 رسانی	 اطالعات	 و	 می	کنند	
که	 هم	 خانواده		هایی	 تعداد	 کردم	 اشاره	 که	 همانطور	 است.	
فرزندان	دگرباش	خود	را	می	پذیرند	روز	به	روز	افزایش	می	یابد	
و	خود	جامعه	ی	دگرباش	نیز	آماده	تر	و	آگاه	تر	از	گذشته	است.	
و	 آزادی	 بشر،	 حقوق	 از	 وقتی	 که	 می	دانند	 نیز	 مردم	 	-
نظر	 در	 را	 فقط	خودشان	 نباید	 می	کنند	 دموکراسی	صحبت	
جریان	 در	 که	 باشد	 داستانی	 شاید	 ادعا	 این	 شاهد	 بگیرند.	
یکی	 در	 شنیدم.	 دگرباشان	 از	 یکی	 طریق	 از	 سبز	 جنبش	
جوان		ها	 از	 عده	ای	 به	 ما	 دگرباش	 دوست	 راهپیمایی		ها	 از	
می	گوید	که	هم	جنس	گراست	و	پاسخی	که	می	شنود	معنی	
مهم	 اصال	 که	 می	دهد	 پاسخ	 شخص	 آن	 است.	 دموکراسی	
که	 ندارم	 نیازی	 من	 و	 گرایش	جنسی	ات	چیست	 که	 نیست	
آن	را	بدانم	چون	زندگی	شخصی	توست.	چیزی	که	مهم	است	
حضور	همه	ی	ما	در	کنار	هم	و	برای	یک	خواسته	است	و	آن	
هم	آزادی	است.	جامعه	ی	ما	آماده	ی	پذیرفتن	و	تحول	است.	

به سابقه ی کار و تجربه ایی که در زمینه ی حمایت  با توجه 
آنها  خانواده  های  به  پیشنهادی  چه  دارید  همجنس	گرایان  از 

میکنید؟
را	طرد	 فرزندان	خود	 بگویم	که	 به	خانواده		ها	 -	دوست	دارم	
نکنید	و	آنها	را	نه	تنها	بپذیرید	بلکه	حمایت	کنید.	چون	نگرانی	
عمده	ی	آنها،	پدر		و	مادر		ها	هستند.	خیلی	از	دوستان	تنها	از	
ترس	اینکه	خانواده	شان	از	گرایش	جنسی	شان	آگاه	شوند	از	
ایران	خارج	شده	و	سختی		ها	را	تحمل	می	کنند.	آنها	دوست	
ندارند	که	خانواده	شان	به	خاطر	آنها	ناراحت	شوند	و	ترجیح	
می	دهند	که	این	سختی		ها	را	تحمل	کنند	اما	خانواده		هایشان	
را	در	آرامش	ببینند.	شما	آرامش	را	به	فرزندانتان	بدهید	و	با	در	

کنار	آنها	بودن	و	پذیرفتن	هویتشان	آنها	را	یاری	کنید.	
که	 کنم	 تشکر	 زن	 آوای	 نشریه	 از	 که	 مایل	هستم	 همچنین	
همیشه	به	مسائل	دگرباشان	توجه	داشته	است	و	این	فرصت	را	

در	اختیار	ما	قرار	داد.
تماس	با	آرشام	پارسی

INFO@IRQR.NET
WWW.IRQR.NET
001-416-548-4171

هوتن عزیز، چند ساله ای؟ 
-	22	ساله	هستم.

در چه مرحله ی تحصیلی هستی؟ 
-	فوق	دیپلم	دارم.	برای	کارشناسی	هم	قبول	نشدم.

در یک خانواده ی پرجمعیت زندگی می کنی یا کم جمعیت؟ 
)چند خواهر و برادر داری؟(

-	کم	جمعیت.	فقط	یک	برادر	دارم	15	سال	اش	است.	خودم	
فرزند	اول	هستم.

	-
در شهرستان یا تهران؟	

-	شهرستان	هستیم	)اصفهان(.
چند سال است که پی برده ای هم جنس گرا هستی؟	

-	دارد	یک		سال	می	شود.
چه شرایطی در ایران تو را وادار به ترک ایران می کند؟	

از:	 عبارت	اند	 مهم	ترین	شان	 ولی	 هستند،	 چیزها	 خیلی	 	-
سختی	 مجازات	 و	 کشور	 در	 هم	جنس	گرایی	 بودن	 جرم	 	/1
از	 جامعه	 پایین	 درک	 	/2 گرفته	اند.	 نظر	 در	 برای	اش	 که	
و	 	/4 مذهبی	ها	 به	خصوص	 مردم	 بد	 نگاه	 	/3 هم	جنس	گراها	
این	که	خوب	من	نمی	توانم	ازدواج	کنم	و	در	شرایط	ایران	و	با	
فرهنگ	غلط	مردم	نمی	شود	ازدواج	نکرد	و	مجرد	ماندن	خیلی	

مشکل	است.	

آیا قادری گرایش جنسی خود را پنهان کنی تا در آرامش و 
بدون نگرانی از توهین و آزار دیگران زندگی کنی؟

-	فکر	می	کردم	می	شود	و	مدتی	همین	کار	را	کردم،	ولی	بعد	از	
چند	وقت	دیدم	کار	مشکلی	است.	در	ضمن،	به	چه	قیمتی؟	به	
قیمت	تباه	شدن	عمر	و	روح	و	جسم	ام؟	تا	کی	باید	توی	خیابان	
با	حسرت	به	پسرها	نگاه	کنم؟	تا	کی	باید	با	ترس	و	لرز	توی	
پارک	دست	دوست	پسرم	را	بگیرم	تو	دست	ام؟	تا	کی	می	توانم	

شب	ها	با	چشم	خیس	سر	به	بالش	بگذارم؟	باالخره	من	هم	
آدم	ام،	من		هم	احساس	دارم،	من	هم	حق	زندگی	دارم… به	م	
فشار	می	آید،	من	هم	دل	ام	می	خواهد	روح	و	جسم	ام	را	تخلیه	

کنم…

آیا پنهان کردن گرایش جنسی، امری ممکن است؟ 
پنهان	کنم،	 توانستم	 به	خود	فرد	دارد.	من	مدتی	 -	بستگی	
ولی	پنهان	کردن	برابر	با	نابودی	مطلق	است.	چون	تظاهر	کار	
راحتی	نیست،	من	هم	تو	این	مدت	که	خودم	را	توی	خانه	و	
بیرون	از	خانه	کنترل	می	کردم،	خیلی	داغان	شدم،	به	طوری	

که	به	هر	کی	می	گویم	21	سال	دارم،	باور	نمی	کند.

چه تعدادی از دوستان و هم کاران/هم کالسی های تو از 
گرایش جنسی ات اطالع دارند؟ 

زیادی	 مدت	 	( مادرم	 و	 می	دانند.	 دوست	های	ام	 از	 تا	 چند	 	-
نیست،	چیزی	حدود	یک	ماه(

رفتار این دوستان، کسانی که خودشان هم جنس گرا نیستند، 
با تو و با مساله ی هم جنس گرایی، چگونه است؟

-نگاه	شان	به	من	فرق	کرده… یک	جوری	که	انگار	دارند	به	
یک	جذامی	نگاه	می	کنند… یا	این	که	تو	چشم	های	من	چیز	
چندش	آوری	دیده	باشند.	بعد	هم	یواش	یواش	طرد	شدم،	تنها	

شدم،	خرد	شدم،	افسرده	شدم…

برای من نوشتی که با مادرت در این مورد حرف زده ای. 
عکس العمل مادرت چه بود؟	

-	می	توانم	بگویم	بدترین	شب	زندگی	ام	بود… عصر	یک	روز	
حرفی؟	 چه	 گفت:	 دارم،	 حرف	 شما	 با	 گفتم	 به	اش	 دوشنبه	
گفتم	یک	مشکلی	دارم،	می	خوام	به	تان	بگویم.	شب	آمد	داخل	
اتاق	ام.	من	هم	چراغ	را	خاموش	کردم،	که	نگاه	مملو	از	غم	اش	
عذاب	ام	ندهد،	و	یواش	یواش	موضوع	را	به	اش	گفتم،	اول	اش	
خیلی	جا	خورد.	غافلگیر	شد.	باور	نمی	کرد.	از	من	پرسید:	چند	
گرفت	 را	 سرم	 ماه.	 	9-8 تقریبا	 گفتم	 فهمیدی؟	 است	 وقت	
توی	بغل	اش	و	پا	به	پام	اشک	ریخت	گریه	کرد… گریه	کردم،	
بوس	ام	کرد،	نوازش	ام	کرد،	بعد	یکهویی	سرم	را	از	آغوش	اش	
و	 چشم	های	ام	 به	 دوخت	 را	 نگا	ه	اش	 تاریکی	 تو	 و	 کرد،	 جدا	
گفت:	چرا	زودتر	به	م	نگفتی؟	چرا	این	همه	مدت	ریختی	تو	
خودت	و	تنهایی	زجر	کشیدی؟	فردا	صبح	اش	سر	میز	صبحانه	
دیدم	چشم	های	اش	پف	کرده،	فهمیدم	که	شب	قبل	نخوابیده	

گفت و گوی ساقی قهرمان با هوتن در ایران

ادامه	ی مطلب در صفحه	ی 35
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گاه	 ناله	های	 در	 مهیب	سکوت	 صدای	
و	بی	گاه	عصر	پاییزی	برلن،	استعاره	ای	
بود	که	خبر	از	یک	مالقات،	یک	اتفاق	
گم	 گویی	 سالها	 که	 اتفاقی	 می	داد،	
شده	در	روزمرگی	تنی	آشنا.	مالقات	
تن	و	روان	دور	نیست	از	تو،	این	تن،	
خود	 در	 اینجا	 دارد	 که	 تن،	 همین	
می	لولد،	در	آینه	نمی	بینی	بی	قراری	

این	چهار	استخوانش	را؟

مثل	همین	تن	که	در	سپیده	دم	فردا	او	را	در	ایستگاه	اتوبوس	
می	بینید،	یا	نزدیک	کافه	ای	در	اجتماع	تن	های	اجاره	ای!	یا	سر	

میز	شام	نمایش	عمومی	یک	پرده	عاشقانه.

عصر شنبه، امروز.

دستهایش	را	که	روی	کونش	می	لغزاند،	سایش	زبری	دستها	
روی	این	دو	جین	پوست	خشک،	فرم	باخته	و	افتاده،	تداعی	گر	
روی	 دستهایش	 نیست؟	 روان	 شدن	 مال	 لگد	 و	 افتادگی	
اندام	های	از	رمق	افتاده	و	پوسیده	شده،	همان	جایی	که	زمانی	
ضریح	و	دخیل	گاه	دیگری	هایش	بود،	این	ضریح	مصرف	شده،	
جادو	زدایی	شده،	همانی	است	که	آن	روزهای	نه	چندان	دور	
مرهم	تن	های	شکسته	دیگری	های	پستوخانه	ای	بود؟	یادتان	
نیست؟	شاید	هم	نه،	شعله	کش	جنون	یا	لذتی	زود	گذر	که	
رنگ	 و	 پاییزی	مان	 کهنسالی	 عزای	 در	 حاال	 و	 شده	 مصرف	

پریده	نشسته	است.

سایش	دستهایش،	روی	الیه	الیه،	سلول	های	وار	رفته،	چهار	
روایت	 دارد	 حبس	 خود	 در	 که	 مانده	 باقی	 او	 از	 استخوان	

مومیایی	شده	روان	های،	حاال	از	او	گریزان	را.

آغشته	شده	 کننده	 و	مرطوب	 نرم	 به	کرم	 که،	 را	 دستهایش	
به	تن	می	کشد	و	مدام	می	پرسد،	این	فرم	باختگی	و	افتادگی	
از	 بود	خبر	 لغزیده	 تن	های	 روی	 ابریشمی	 روزی،	 که	 پوست	
تورم	 و	 انداختگی	 پوست	 از	 یا	خبر	 زود	رس	می	دهد؟	 مرگ	
این	 آیا	 نمی	گنجد؟	 کالبد	 کهنه	 دیواره	های	 در	 که	 روانی	
اندام	های	 این	 تمام	شدگی	 به	 بود	 واکنشی	 از	 هذیان	ها	خبر	
جذام	گرفته؟	یعنی	دارد	تمام	میشود؟	اضطراب	عدم	یعنی	در	

او	لشکر	کشیده؟

	به	مرور	تن	و	روانش	که	مشغول	می	شود	انگشت	های	کشیده	
استخوانی	اش	را	در	میان	کشاله	های	رانش	فرو	می	کند	و	هی	
از	خود	می	پرسد	چه	گشایشی	می	یابد	روان،	اگر	تن	را	به	جراح	
پالستیک	بسپارد؟	اگر	گلبول	های	قرمز	و	سفید	خون	را	یارای	

ترمیم	باشد!

دوباره	گم	شدگی	پاهای	دیگری	در	میان	کشاله	های	رانش	خبر	
از	معنا	یافتگی	هستی	اش	خواهد	داد؟	خبر	از	پایان	یائسگی	و	
زنده	 این	شب	 پایان	 از	 به	عدم	رسیدن،	خبر	 اضطراب	 مرگ	

داری	و	دلهره	های	نابهنگام؟

چیزی	در	او	مدام	گیج	می	رود	و	نیلی	چشمانش	که	هی	سیاهی	
می	رود	و	به	شب	می	نشیند،	چیزی	در	گلبول	های	سفیدش	
قلیان	گرفته،	زوالشان	را	حس	میکند،	آینه	تو	حس	نمی	کنی	
از	نیلی	چشمانش؟	دوباره	شب	یک	دفعه	میزند	به	چشمهایش،	
کشاله	های	رانش	تار	شده،	دنیا	تار	شده،	غیر	قابل	خوانش	حاال،	

به	رقص	در	آمد	جهان	دوباره؟

لولیده	اش	 درخود	 تن	 می	نشیند،	 نور	 به	 دوباره	 که	 چشم	
می	پرسد	با	حسرت	:چه	می	شود	اگر	پازل	های	از	هم	گسیخته	
روان	و	تنش	دوباره	در	هم	جفت	و	جور	می	شدند	و	چفت	و	

بست	امکان	پذیر	می	شد	انگار!

وسواس	گونه	گلبول	های	سفید	و	قرمزش	را	می	شمارد	هر	روز	
در	چند	نوبت!	از	ترس	این	شمارش	چند	شماره	مانده	تا	عدم،	

پناه	می	برد	به	کشاله	های	رانش.

می	شود،درست	 صفت	 و	 شل	 رانش	 کشاله	های	 ماهیچه	های	
طعم	 از	 چششی	 معنای	 شده	 کشف	 تازه	 لذت	 اولین	 مثل	
خود	 اولین	 از	 پس	 مکاشفه	 یک	 طعم	 خوش	 راز	 نوجوانی،	

ارضایی،	کشف	مهیب	یک	حس	تازه.

آرایی	 خود	 فروشگاه	های	 هولناک	 ویترین	های	 می	کند	 فکر	
سالمتی	 و	 کردن	 ویتامینه	 برای	 کرمی	 دنبال	 به	 بگردد	 را	
گلبول	های	سفید	روانش	و	در	میان	این	فانتزی	دنیای	ناکام	
و	سرخورده	اش	به	یاد	آخرین	باریکه	به	لوکس	ترین	این	نوع	
فروشگاها	رفت،	می	افتد	از	همه	جا	بوی	کافور	می	آمد،	مشامت	
را	تیز	کن	در	این	یاد	آوری	می	شنوی	بویش	را؟	از	همین	جا	

بوی	کافور	می	آید؟	می	شنوی؟

آخرین	باری	که	به	این	لوکس	خانه	ها	رفته	بود	مشتری	ها	انگار	

همه	یک	سره	لخت	بودند!	تن	هایی	که	دم	جان	دادن	از	ترس	آخرین باله در برلن
عدم	و	جوان	مرگ	شدن	از	مرده	شورها	چیز	هایی	برای	تسکین	
این	اضطراب	مصرف	شدن	و	تمام	شدگی	می	گیرفتند	…..با	
پا	 و	 دست	 لخت	 که	 تن	هایی	 	! بود	 دیده	 خودش	 چشمهای	

می	زدند	جلوی	دو	جفت	چشم	دیگری!

در	 مدام	 و	 می	دادند	 جان	 بود	 دیده	 خودش	 چشم	های	 با	
میزدند،	مثل	 پا	 و	 این	دوجفت	چشم	خیره	دست	 چشمهای	
جان	دادن	می	مانست.	هر	سمتی	هر	داالنی	که	می	پیچید	کنار	
تمام	سر	سراهای	آینه	کاری	شده،	همین	دو	جفت	چشم	بود	و	
تن	هایی	که	می	لولیدند	و	به	کام	مرگ	می	رقصیند	و	برای	این	

دوجفت،	این	نگاه	خیره.

رقص	مرگ	می	کردند،	تا	این	دوجفت	چشم	تیز	شده	پس	از	
مصرف	کردن،حکم	به	زباله	های	مصرف	شده	سپردن	به	آن	ها	

دهند.

جلوی	آینه	ایستاده	هنوز.

پوست	 این	 نمی	شناسد	 گونه	هایش	 روی	 می	رود	 دست	هایش	
را	چرا	؟	چه	اتفاقی	افتاده؟	کسی	انگار	از	هم	گسیخته،	کسی	
اینجا	انگار	نمی	داند	کدام	تکه	از	این	پوست	و	خون	و	چربی	
از	آن	او	است؟	او	کیست؟	فرو	پاشیدن	سازه	های	کلیت	ساز!	

چشمانش	انگار	دوباره	سیاهی	می	رود.

لباس	هایش	را	به	تن	می	کند	قبل	از	رفتنش	دوباره	ویار	در	این	
فصل	مرگ،	آبستن	شدن	به	سراغش	میآید

نور	چراغ	 با	 و	 باز	کند	 را	 پنجره	 ویار	کرده	در	سکوت	خانه	 	
پیاده	رو،	روی	سکوی	پنجره	هایی	که	ختم	می	شوند	به	سنگ	

فرش	های	خیابان	باله	برقصد.

هراسان	به	سوی	آینه	باز	می	گردد	!	انگار	از	چیزی	فرار	می	کند.	
باید	 گونه	ها؛	 روی	 را	 خونش	 فشار	 را،	 خودش	 میکند	 برانداز	
فکری	برای	این	چاله	های	زیرچشم	که	اندازه	یک	چاه	فرورفته	
نمی	بینی	 هم	 تو	 شدی؟	 کور	 آینه	 هستم	 تو	 با	 بکن!	 شده	
آینه	 بکن،	 کاری	 را؟	 چشم	هایش	 زیر	 وحشت	انگیز	 چاه	های	

دست	هایت	را	دراز	کن.

بپوشاند....	 را	 چاله	ها	 این	 کننده	 کرم	سپید	 با	 می	کند	 سعی	
از	 را	 روان	 و	 تن	 چاله	های	 کرم	ها	 این	 با	 انگار	 که	 روزهاست	
تا	وقتی	تیزی	دیگری	شل	 چشم	های	دیگری	مخفی	میکند،	
می	شود	او	را	به	زباله	های	تن	هایی	که	حکم	مصرف	شده	گی	
شان	را	داده	بود،	نسپارد،	به	گمانش	موفق	هم	بود.	گلبول	هایش	
را	که	می	شمارد	به	روزهای	ادامه	این	بازی	فکر	می	کند،	هنوز	
خود	 از	 چاله	های	 این	 به	 کشیدن	 ماله	 برای	 مانده	 فرصت	
گلبول	های	 مطرودی؟	 اندام	های	 پاشیدگی	 فرو	 گسیخته،	
خونش	به	او	می	گویند:	زمان	ویار	رقص	باله	روی	پنجره	های	
منتهی	به	سراشیبی	پیاده	رو	ها	نرسیده،	هنوز	هم	چیزی	در	او	

چنگ	می	کشد	شبیه	ترسی	ناگفتنی.

تر	 روشن	 و	 راروشن	 چاله	چشم	 عمیق	 سیاهی	های	 که	 کرم	
میکند	برای	طبیعی	جلوه	دادن	کمی	رنگ	صورتی	را	روی	این	
ماله	می	کشد	و	سعی	میکند	محو	کند	مثل	محو	کردگی	لهجه	

ایرانی	اش	در	شب	های	سراب	برلن.

ضمیمه	 اش	 شناس	 روان	 دکتر	 را	 اش	 گسیختگی	 خود	 از	
برلن	 سرد	 عصرهای	 زیسته	 متن	 در	 )انتگره	شدگی(	 شدگی	
تعبیر	کرده،	آمیزشی	در	جهت	محو	شدگی،	تالشی	برای	بکر	

بودگی	و	طبعیی	بر	شمرده	شدگی.

ماتیک	کبود	را	روی	لب	های	کبود	و	از	رمق	افتاده	اش	غلیظ	
می	کشد،	برای	مصنوعی	جلوه	دادن	این	کبودی	های	طبیعی.

وبعد	سایش	لبها	روی	هم	برای	پخش	شدگی	و	محوشدگی	آن.	
تالشی	برای	فاش	نشدگی.

تقویم	 در	 درست	 را	 قب	قب	اش	 افتادگی	 است،	 رفتن	 آماده	
به	 می	پوشاند.	 محکم	 شالی	 با	 زمستان	هایش	 جوان	ترین	
روان	 و	 تن	 یگانگی	 به	 گمانم	 به	 میگوید:	 فریبکارانه	 خودش	
به	 را	 آینه	 وشیطانی	 آمیز	 جنون	 خنده	ای	 با	 وبعد	 ام	 رسیده	

سخره	می	گیرد.	آینه	ی	دلش	می	شکند	دوباره.

التیام	 برای	 است	 واکنشی	 تنش	 از	 وسواس	گونه	 مراقبت	 این	
روان	سرخورده	و	مصرف	شده	و	به	انهدام	رسیده	اش؟	چیزی	

هی	زوزه	می	کشد	از	ال	به	الی	استخوان	های	قلبش.

دکتر	در	هیچ	آزمایشی	با	شمارش	همه	ی	گلبول	های	قرمز	و	
سپید	اما	نفهمید	که	این	درد	از	جایی	دیگر	هم	زبانه	می	کشد،	
از	حفره	ی	روان،	دیگر	بارش	رگ	های	بیرون	زده	دست	های	

هیچ	مردی	ای	این	شکاف	ها	را	بخیه	نمی	زند.

همین	که	به	این	فکر	می	کند	در	را	می	بندد	و	از	خانه	خارج	
می	شود.

سر	میز	شام	بعد	از	مدتها	نشستند.	زل	میزند	به	این	دوجفت	
چشم	مردانه	که	سال	ها	است	خودش	را	با	زاویه	نگاه	آن	تنظیم	
کرده،	به	این	فکر	میکند	آیا	چیزی	جز	انعکاس	نگاه	این	دوجفت	
چشم	بوده	است	در	معنای	هستی	به	زوال	نشسته	اش؟	همین	
چشم	هایی	که	مقابل	اش	عاشقانه	نظاره	اش	می	کند	و	از	کاسه	
ی	چشم	های	بزک	شده	او	نمی	بیند	مرگ	تدریجی	گلبول	ها	را.

دو	 این	 که	 را	 اش	 مشکی	 تنگ	 شلوار	 آن	 با	 مشکی	 بافتنی	
جفت	چشم	دیگری	دوست	دارد	پوشیده،	باز	هم	تنظیم	شده	
با	این	دوجفت	است،	این	دوجفت	چشم	دقیقاً	کجا	است	در	
نیلی	چشم	های	این	تنی	که	روبرویش	نشسته	وشام	می	خورد؟	
از	 پر	 پوچ	 انسان	های	 تمام	 مانند	 آروارهایش	 که	 تنی	 همین	

اعتماد،	بی	اعتنا	روی	گوشت	باال	و	پایین	می	رود.

در	بارش	رنگ	ها	در	رستوران،	رنگ	موهایش	تصویری	جذاب	از	

 سپهر مساکنی
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مهاجر	بودگی	به	دکوراسیون	مهاجرپذیری	تهی	شده	از	معنای	
بهشت	غرب	داده،	با	نگاه	نود	درجه	به	اطرافش	می	نگرد	هیچ	
با	فرو	 پودر	و	کرمی	مثل	این	لبخند	ها	گشاد	مصنوعی	همرا	
را.	 تناقضات	درونش	 این	 نمی	پوشاند	 رفتگی	های	گونه	هایش	
در	حال	اجرای	نمایش	عمومی	عاشقانه	حقیرانه	ای	است	انگار!

	تظاهر	می	کنند	نقش	دو	عاشق	خوشبخت	و	رویایی	را؟	چیزی	
جز	بازی	کردن	برای	دیگران	در	زندگیشان	مانده؟	چیزی	از	آن	
خود؟	چیست	این	خود؟	از	کدام	خود،	این	خود	حرف	می	زنیم؟

	رقص	کارد	و	چنگال،	نگاه	های	ریز	و	دلبریهای	پالسیده،	سعی	
می	کند	تظاهر	کند	موسیقی	متن	این	نمایش	را	که	احتماالً	
یکی	از	کارهای	بتهوون	است	گوش	می	کند	و	لذت	می	برد...
سالهاست	که	همه	اینها	را	تظاهر	می	کند	شاید	تظاهر	نیست؟	
شاید	زندگی	یعنی	همین	تظاهر؟	یعنی	همین	نمودها؟	چیزی	

بیرون	از	این	نمایش	ها	و	تظاهر	ها	در	جهان	وجود	دارد؟

پیک	شراب	قرمزش	که	کمی	روشن	تر	از	رنگ	الک	های	ناخنش	
است	را	طوری	نگه	می	داردکه	الک	های	سرخ	براق	در	تناقض	
با	روان	بی	حوصله	اش	اغوا	گری	کند.	سر	که	می	چرخاند؛	یک	
باره	انگار،	چیزی	به	او	حمله	می	کند	کسی	از	پایین	سن	این	
نمایش،	از	دو	میز	آنطرف	تر	چنگ	کشیده	باشد	به	صورتش	و	
الیه	الیه	این	پوست	را	افشاگری	کند.	این	نقاب	ها	را،	آن	پسر	
عاشق	 ماسک	های	 به	 می	کشد	 نگاهش	چنگ	 دستهای	 انگار	
آنطرف	تر	 میز	 دو	 که	 همان	 پسر،	 آن	 سن.	 روی	 خوشبخت	

نشسته	است.

از	نگاه	پسر	دو	میز	آنطرف	تر	یک	دفعه	احساس	عریان	شدگی	
می	کند؟	آن	پسر،آن	پسر	که	آنجا	نشسته	را	انگار	می	شناسد،	

می	شناسد!	آری.

چیزی	از	او	انگار	کنار	می	رود،	چیزی	شبیه	مالقات	چهره	ای	از	
گذشته	دق	مرگ	شده	اش.

موسقی	بتهون	ناگهان	قطع	می	شود،	از	همه	جا	صدای	ناله	های	
زنان	شمالی	می	آید،	از	همان	هایی	که	در	عصرهای	پنج	شنبه	
قبرستانی	در	دور	دست	هایش	می	آمد،	بوی	حلوا	پیچیده	در	
به	 را	دست	 حلوا	 که	سینی	 پوش	 زنی	سیاه	 دستهای	 و	 فضا	
دست	می	چرخاند.	مویه	های	آوازشده،	همه	این	ها	انگار	درست	

زنانگی	اش	را	نشانه	گرفتند.

چیزی	انگار	فاش	شده،	آن	پسر	اینجا	چه	می	کند؟	یعنی	هنوز	
جان	دارد؟	یعنی	نمرده؟	می	گفتند	جذام	گرفته	و	جوان	مرگ	

شده!

پس	این	مویه	های	مادران	همیشه	با	کره	برای	کیست؟	آن	پسر	
یعنی	گلبول	هایش	هنوز	به	زوال	نرفته؟	زنانگی	اش	را	در	برابر	
بوی	 می	کند	 تیز	 که	 را	 مشامش	 می	کند!	 اغراق	 واقعیت	 این	
تنش	از	پس	و	پشت	ادکلن		گران	قیمت	بوی	تن	آن	پسر	را	

می	دهد!	دوست	دارد	فریاد	بکشد،	بگوید:	با	تو	هستم	پسر،	از	
اینجا	برو،	برگرد	خانه.

همان	خانه	ای	که	عصرهای	پاییزی	اش	بوی	لبوی	قرمز	روی	
بخاری	را	می	داد.	لب	های	پسر	هنوز	کبود	نیست	و	مالل	های	
سراب	آباد	زیر	چشم	هایش	چاه	نکنده	انگار!	دوست	دارد	فریاد	

بزند:	هی	پسر	تا	چاه	کنان	از	راه	نرسیده	اند	از	اینجا	برو.

پدران	 رفته	 باد	 بر	 غرور	های	 و	 شرم		 شمالی!	 زنان	 مویه	های	
خود	 مرگ	 جشن	 در	 انگار	 این	ها	 همه	 حلوا،	 بوی	 جنایتکار،	

جذام	گرفته	اش	است	انگار.

می	خواهد	فریاد	بزند،	چشم	هایش	تاریک	می	شود،	چیزی	در	
معده	اش	باال،	پایین	می	رود،	جهانش	سیاه	می	شود.

بارش	 به	 به	چشم	هایش	می	زند	در	دستشویی	 نور	 دوباره	که	
اشک	ها	نشسته،	آینه	فریاد	می	زند	چه	کار	می	کنی.	سپیدی	
حفره	های	ماله	کشیده	را	با	اشک	هایت	شستی.	آینه	هم	بغض	
او	 در	 که	 کرم	هایی	 پوشانده	اند،	 را	 تنش	 تمام	 انگار	 می	کند.	
رقص	پرده	برداری	می	کنند.	کرم	هایی	که	»من	ها«ی	انگلینش	
را	در	او	تکثیر	می	کنند.	آن	پسر	اینجا	چه	کار	می	کرد،	گمش	
کرده	بودم	سالهای	سال	پیش،	آنجا	در	سرزمین	شمالی	مگر	

دفن	نشده	بود	آن	صورتک؟

ترسش	گرفته	از	این	همه	تار	و	بندهایی	که	او	را	چهار	میخ	
کرده	اند	در	دستشویی.

در	 روان	 و	 تن	 سایش	 و	 برخورد	 باخود،	 مواجهه	 واقعی	ترین	
و	 عریان	 نیست،	 اینجا	 دیگری	 انگار	 میفتد،	 اتفاق	 دستشویی	
این	همه	سرکوب	و	حذف	و	نمایش	سبک	و	سبک	تر	 از	 رها	
وقتی	 می	کند،	 تجربه	 را	 ریدن	 درد	 وقتی	 درست	 می	شود،	
زور	می	زند،	مدام	به	پسر	فکر	می	کند؛	چیزی	از	او	قهو	ه	ایی	
فواره	می	کند،	سبک	شدگی	مثل	سبکی	تحمل	ناپذیر	هستی	
دردانگیز	است	اما.....	توالت	این	میعاد	گاه	دردهایش،	درد	های	
ریدن،	درد	مطرود	شدن،	درد	رازی	را	در	خود	حبس	کردن،	
مسکن	های	خود	ارضایی،	توالت	و	اشک	هایش.	سعی	می	کند	
بریند،	همه	این	زخم	های	فرو	خورده	را،	آیا	دیگری	او	را	اینجا	
این	 هی	 خود	مانده،	 در	 هذیان	های	 این	 هی	 می	بیند؟	 هم	
مونولوگ	ها	می	آیند؛	چرا	خالص	نمی	شود	از	این	گفت	گوی	
این	گریه	های	 بریند،	همه	 بی	صدای	در	خود؟	سعی	می	کند	
سعی	 کرده،	 دفن	 تن	 در	 مصنوعی	 خنده	 با	 که	 را	 هق	 هق	
مانده،	 جا	 او	 در	 که	 ویروسی	 تن	های	 همه	ی	 بریند،	 می	کند	
اندام	های	 تکه	تکه	های	 را،	 روان	 حجیم	 فرسودگی	 این	 بریند	
از	تن	 به	شکل	گازهایی	 این	فرسودگی	 اگر	 را،	 گم	کرده	پسر	
بیرون	بزند	روانش	تعمید	می	شود؟	و	کوچه	ای	متولد	خواهد	
شد	با	پسرانی	که	اینبار	بر	او	عاشقی	کنند؟	زور	میزند	برای	
خالص	شدگی،	باید	از	جایی	سر	بزند	بیرون	این	غم	بادها،	از	
دهان،	از	دماغ،	یا	از	سوراخ	کون	شاید	هم	رگ	دست....بوی	گند	

ریدن	لذت	بخش	ترین	چیزی	است	که	روان	او	را	اینجا	کیفور	
می	کند،	عرق	کرده	انگار!

سیفون	را	که	می	کشد	توی	آینه	دستشویی	به	صورتش	نگاه	
یعنی	 نشسته؟	 آنطرف	تر	 میز	 دو	 هنوز	 پسر	 یعنی	 می	کند،	
همه	ی	این	سال	ها	کابوس	بوده	این	غیاب،	ورانداز	صورتش	در	
آینه،	همه	چیز	سر	جایش	است	انگار،	کاش	پسر	بیرون	نشسته	

باشد	با	آن	گلبول	های	سالم	و	سرشار.

بر	می	گردد	سر	میزش،	نیم	نگاهی	به	دو	میز	آنطرف	تر	می	کند	
از	پسر	خبری	نیست،	او	را	دوباره	گم	کرده،	نفسی	تلخ،	موسیقی	
ماتیک	 و	 می	شود	 تکرار	 پرده	 می	شود،	 پخش	 دوباره	 بتهون	
لب	اش	که	ساییده	می	شود	روی	لبهای	عاشقش؛	انگشت	های	

دیگری	که	روی	ناخن	های	قرمزش	می	نشیند.

ندارد،	 حضور	 چیزی	 عاشق	 دو	 عمومی	 نمایش	 این	 در	 اما	
خودش	هم	خوب	می	داند.	دیگری	هم	شاید	بداند.

شاید	باید	یک	چیز	همیشه	خالی	باشد،	چیزی	فاصله	بیندازد،	
شبیه	غیاب	با	خنده		و	سکوت	تلخش	این	رو	می	گوید	بی	صدا.

سبکی	تحمل	ناپذیری	هستی	همین	جا	است	وقتی	می	پذیری	
اینکه	دیگری،	دیگری	است	تجربه	ای	جدا	از	تو	و	راهی	به	سوی	
یکی	شدن	وجود	ندارد	و	از	داستان	پسری	که	دو	میز	آنطرف	تر	

نشسته	بود	چیزی	به	او	نمی	گویی،	دیگری،	دیگری	است.

دیگری	که،	تصویر	معشوقش	را	بدون	این	کرم	ها	و	با	چاله	ها	و	
گودی	ها	و	تناقضاتش	حتی	نخواهد	شناخت.

با	دیگری	تنظیم	 را	 این	سالها	خودش	 تمام	 یادش	هست،	 تا	
بوده؟	چرا	 اصراری	 را؟	چه	 غیابش	 را،	 روانش	 را،	 تنش	 کرده	

همیشه	گوشه	ای	حجیم	از	او	بیگانه	مانده؟

و	 می	رود	 فرو	 او	 در	 چیزی	 که	 زمانی	 حتی	 بزرگ	 گوشه	ای	
گرمای	یک	اتصال	را	حس	می	کند.	چیزی	از	او	وسیع	و	بغض	

کرده؛	باکره	می	ماند،	دست	نحورده	می	ماند.

به	 منتهی	 پنجره	های	 روی	 رقصیدن	 باله	 از	 را	 او	 چیزی	 چه	
او	را	به	تکرار	این	اتصال	 باز	می	دارد؟	چه	چیزی	 پیاده	رو	ها	
به	آلت	»دیگری«	وامی	دارد؟	ترس	از	تنهایی	با	راز	های	ناگفته	
از	 ترس	 شمالی؟	 سرزمین	 کار	 شالی	 زنان	 ناله	های	 هجوم	 و	

تنهایی؟

از	 ترس	 بده!	 او	 به	 را	 شانه	هایت	 خیره،	 نگاه	 جفت	 دو	 هی	
وقتی	چیزی	 شانه	هایت	 روی	 زده	 خیمه	 ببین	 را	 تنهایی	اش	
را	در	او	باال	پایین	می	کنی،	روی	دو	جین	پوست	و	استخوان	
به	 این	غصه	های	 تیز	فرو	می	کنی!	 افتاده	اش،	چیزی	 از	رمق	
چربی	نشسته	اش	را	لمس	نمی	کنی؟	آی	تنهایی!	آی	تنهایی	

گفتنش	را؟

کدام	فرار	ازتنهایی؟	همین	که	در	تمام	شب	هایی	که	با	دیگری	

است	هم	سراغش	می	آید،	شانه	های	دیگری،	شانه	هایی	که	او	را	
زود	پس	می	زنند	و	به	خواب	می	روند.	تا	بوده	همین	بوده	انگار.

کنار	هم	روی	تخت	می	لولند	وبعد	دیگری	خوابش	برده،	تمام	
آتش	 سیگاری	 جایش	 سر	 مجسمه!	 بوده،یک	 همین	 سال	ها	
ابد.	 تا	 ندارد	 را	 مردی	 هیچ	 تن	 بوی	 حوصله	ی	 انگار	 می	زند	
هیچگاه	 می	کند،	 نگاه	 بیگانه	 او،	 از	 دیگری	 ابله	 لخت	 تن	 به	
وصلی	در	کار	نبوده	روانش	را	انگار،	به	تن	آرام	خفته	او	که	از	
هیچ	اتفاقی	هیچ		گاه	خبردار	نشده،	به	کیر	خفته	و	ارضاء	شده	
او	خیره	شده،	از	خودش	می	پرسد	روانش	هم	این	طور	آسوده	

خفته؟

پوکی	عمیق	به	سیگارش	می	زند	و	به	خطوط	صورت	پسر	امروز	
در	رستوران	فکر	می	کند،	هنوز	جوان	بود	و	سالم	انگار	اتفاق	
بود!	درست	مثل	آن	سال	ها	دست	چپش	روی	 نیفتاده	 هنوز	
افتادگی	اندام	های	پر	از	سلول	های	پیر	شده	اش	نوازش	کنان	
باال	و	پایین	می	رود	و	چشم	هایی	که	حتی	خفته	او	را	تنظیم	

می	کند!

خسته	شده	از	این	دوجفت	چشم	لعنتی؛	به	این	فکر	می	کند	به	
جای	اینکه	سرش	را	داخل	فر	کند	یا	روی	پنجره	های	شب	های	
سکوت	کرده	برلن	رقص	باله	کند	این	دوجفت	چشم	دیگری	را	

جنون	آمیز	برشته	کند.

اما	نه	؛	باید	برود.

روی	دفترچه	یادداشت	باالی	تخت	می	نویسد:

ما	جز	تنمان	چیزی	برای	از	دست	دادن	نداریم.

باید بروم.

رگ	های	 دست،	 رگ	 روی	 تیغ	 حرکت	 آخرین	 مثل	 درست	
می	کند.	 پاره	 را	 کیرش	 به	 خفته،	 مجسمه	 این	 به	 وابستگی	
یعنی	پاره	شدن	امکان	پذیر	است	از	این	چشم	های	گشادی	که	
از	زاویه	کیرش	هزاران	سال	است	که	بدن	هزاران	نفر	را	تفسیر	
کرده	است	و	بعد	مصرف	و	تنش	را	مصرف	شده	و	معنا	باخته	
به	زباله	دان	عدم	سپرده؟	یعنی	بریدگی	امکان	پذیر	است	از	

این	نگاه	خیره	لعنتی.

رفت	باسوز	سرد	برلین	روی	پوستش

گلبول	های	خونش	را	می	شمارد،	یعنی	مرگ،	امان	پرسه	زدن	
در	متن	تلگراف	هایی	برای	پدر	را	می	دهد؟

بادرفته،	لخت	بدون	هیچ	 بر	 از	سالهای	 در	جستجوی	پسری	
رنگی	به	آغوش	خیابان	زده،	درست	مثل	آن	سالها	که	دستهای	
شب،	آخرین	روستاهای	سرزمینش	او	را	پس	زده	بود،	خودش	
با	تمام	زنانگی	اش.	تا	 را	رها	کرده	؛	لخت	در	این	خیابان	ها...	

آخرین	باله	در	برلن.
از	مجموعه	در	دست	انتشار	»تلگرافی	برای	پدرم«	
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تاریخچه:
مردم عرب خوزستان از دیرباز به سخنوری و شعرسرایی 
معروف بودند و زندگی آنها پیوسته با نغمه 	های دل انگیز 
سخن درآمیخته است. بزرگانی همچون ابو نواس اهوازی 
از  امروزه  برخاسته اند،  دیار  این  از  که  سکیت  ابن  و 
جایگاه مهمی در ادبیات عرب برخوردارند. کمتر مجلس 
و محفلی در شهر و روستاهای خوزستان برگزار می		شود 
که در آن با شعر انس و الفت نگیرند و شاعران را شریک 

غم و شادی خود نکنند.
در عرصه		ی شعر، زن عرب خوزستانی از جایگاه خاصی 
جامعه  روانی  فشارهای  و  مشکالت  است.  برخوردار 
مردساالر و کارهای طاقت		فرسای روزانه مانع آن نشده 
بی		نصیب  آن  سرودن  و  خوانی  شعر  از  عرب  زنان  که 
بمانند. سخن		ور، شاعر و دوستدار و عالقمند به شعر در 

میان زنان عرب تبار بسیار بوده و هست.

اشعار	 ستودنی	 بالغتی	 و	 مهارت	 با	 عرب	 زن	 شاعران	 برخی	
از	 اشعار	 این	 کرده	اند.	 الهام	بخش	خلق	 و	 پرمعنا	 زیبا،	 بسیار	
چنان	زیبایی،	شیوایی	و	لطافت	حسی	برخوردارند	که	گذشت	
آنها	 اهمیت	 از	 و	 بکشد	 آنها	 بر	 کهنگی	 غبار	 نتوانسته	 زمان	
در	 امروز	 به	 تا	 دیار	 این	 مردمان	 که	 سروده		هایی	 بکاهد.	
بازگو	 جای	جای	خطه	ی	خوزستان	در	موقعیت		های	مختلف	

می	کنند	و	ابیاتی	از	آنها	نیز	به	ضرب	المثل	تبدیل	شده	اند.
"ام	موح" زنی	بود	که	در	ابتدای	قرن	نوزدهم	میالدی	می	زیسته	
نواهای	رباب،	گفته		ها	و	شنیدنی		های	 او	سخن		وری		ها	و	 از	 و	

فراوانی	باقیست.
او	صاحب	دو	فرزند	بود.	یکی	از	آنها	جهت	تحصیل	به	یکی	از	
شهر		های	عراق	عزیمت	کرد.	پسر	دوم	در	نبرد	با	راهزنان	کشته	
روبرو	 زیادی	 با	مشکالت	 زمان	 ام	موح	در	جامعه	ی	آن	 شد.	
شد.	در	آن	دوران	به	دلیل	کمبود	امکانات	ارتباطی،	مسافرت	
-به	ویژه	برای	زنی	تنها-	میسر	نبود.	بنابراین	ام	موح	تصمیم	
در	 به	پسرش	 را	 پیغامش	 از	طریق	سرودن	شعر	 تا	 می	گیرد	
کردن	 حفظ	 موهبت	 مردم	 دوران	 آن	 در	 گویا	 برساند.	 عراق	
شعر	را	پرورش	می	دادند	و	قادر	بودند	اشعار	زیادی	را	بعد	از	

شنیدن،	حفظ	و	نقل	کنند.
ام	موح	در	فراق	فرزند،	رباب	به	دست	می	گیرد	و	به	سرودن	شعر	
می	پردازد.	سرگردان	دهستانها	و	شهر		های	اطراف	می	شود	و	

اشعار	جان	سوز	و	پرمعنا	می	سراید	که	با	نغمه		های	رباب	همراه	
بود.	این	اشعار	حامل	نوعی	پیام	رمزی	برای	پسرش	بودند.	به	
این	امید	که	روزی	او	این	اشعار	را	بشنود،	پیغام	مادر	را	درک	
کند	و	به	شهر	خود	باز	گردد.	عاقبت	ام	موح	موفق	می	شود	و	

پسر	نزد	او	باز	می	گردد.
از	ام	موح	اشعار	فراوانی	به	جای	مانده	است.	ترجمه	از	چند	

بیت	از	ام	موح	چنین	می	گوید:
پسرم ای پسر دلبندم نباشد که تو فراموش کنی

که مادرت در دیار غربت است
گرچه در وطن است

برادرت گرچه دالور بود و شیر مرد
اما فزونی تعداد چیرگی است و آن را با شجاعت چاره نیست.

اشعار	ام	موح	در	حال	حاضر	نیز	در	مناسبت		هایی	مانند	عزا	و	
به	یاد	آوردن	عزیز	خوانده	می	شود.	

در	 که	 عرب	تبارست	 سخنور	 زن	 دیگر	 عوفی	 بنت	 جیگاره	
اواخر	قرن	نوزدهم	و	اوایل	قرن	بیستم	زندگی	می	کرد.	ستودن	
درستکاری	و	مروت	و	مذموم	دانستن	خیانت	و	ارج	نهادن	به	

سایر	صفات	انسانی	از	مضامین	عمده	این	اشعار	است.

ترجمه	ای	از	اشعار	او	چنین	می	گوید:
ای فلک طوری بگرد که جوانمرد و اهل دالن را دریابی. چو آنان 

عادت به بد کاری و نیرنگ ندارند.

زبان و ساختار شعر زن عرب از گذشته تا حال

عربی	 زبان	 اهوازی	 لهجه	 به	 غالبا	 گذشته	 در	 عرب	 زن	 شعر	
یا	 فصیح	 عربی	 به	 نزدیک	 لهجه		های	 از	 که	 می	شد	 سروده	
کالسیک	است.	سبک	این	اشعار	هم	بطور	عمده	خاص	زنان	

بوده	و	از	قافیه	و	وزن	برخوردار	است.
در	سالهای	اخیر	دختران	و	زنان	خوزستان	به	فراگیری	فنون	
شعر	به	زبان	عربی	فصیح	و	سرودن	آن	عالقه	ی	خاصی	نشان	
مشکالت	 بیان	 برای	 وسیله		ای	 عنوان	 به	 آن	 از	 و	 داده		اند	

جامعه	ی	مردساالر	و	وضع	رقت	بار	زنان	استفاده	کرده	اند.
بعد	از	تاسیس	رشته	زبان	ادبیات	عرب	در	دانشگاه	آزاد	آبادان،	
صورت	 به	 عربی	 زبان	 فراگیری	 به	 دختران	 از	 زیادی	 تعداد	
آکادمیک	همت	گماشته	و	توانستند	به	موفقیت	های	سرشاری	
نمودن	 متحول	 در	 هم	 و	 تحصیل	 و	 درس	 زمینه	ی	 در	 هم	
نحوه	ی	تفکر	و	نوع	نگرش	جامعه	ی	عشایری	خوزستان	نسبت	

به	زنان	ایجاد	کنند.
فاطمه	تمیمی	و	مریم	حیدری	از	جمله	زنانی	هستند	که	در	
محدود	فضای	آزاد	دوران	اصالحات	خاتمی	پا	به	عرصه	شعر	
و	ادبیات	عرب	خوزستان	نهاده	اند	و	با	آمدن	خود	تحولی	در	

مضامین	و	در	نوع	شعر	زنان	خوزستان	ایجاد	نمودند.
روابط	 حدود	 و	 قالب	 در	 بیشتر	 زنان	 شعر	 پیش	 چندی	 تا	
عشایری	قابل	فهم	و	تعریف	بود	و	البته	این	به	دلیل	ساختار	
آن	 بر	 حاکم	 اقتصادی	 و	 سیاسی	 شرایط	 و	 جامعه	 اجتماعی	
است.	اما	با	ورود	نسل	جدیدی	از	شاعران	زن	به	عرصه	شعر	
خوزستان،	که	از	سطح	فکر	و	آگاهی	کافی	در	مورد	مسایل	روز	
برخوردارند،	این	وضع	به	تدریج	شروع	به	تغییر	کرد.	نوع	شعر	
با	قافیه	به	شعر	نو	متمایل	شده	و	زبان	عربی	فصیح	 از	شعر	

جایگزین	سرودن	به	لهجه	ی	محلی	زبان	عربی	گردید.
در	شعر	زنان	عرب	خوزستان	سالهای	اخیر،	می	توان	به	وضوح	
رواج	 و	 مرد	 و	 زن	 میان	 برابری	 ایجاد	 برای	 و	کوشش	 تالش	
اندیشه		های	فمینستی	و	انتقاد	از	اعراف	و	سنت		های	قبیله	ای	و	
سیاست		های	حاکمان	پشتیبان	آنها	را	مشاهده	نمود.	این	زنان	
از	افکار	و	اندیشه		های	نویسندگان	زن	جهان	عرب	نظیر	نوال	
تاثیر	 مرنیسی	 فاطمه	 و	 برجسته	مصری	 نویسنده	 السعداوی،	
پذیرفته		اند.	زنان	با	استفاده	از	شعر	صریحا	به	انتقاد	و	اعتراض	

به	وضع	سیاسی	و	اجتماعی	حاکم	در	جامعه	پرداخته		اند.
فاطمه	تمیمی	از	شاعران	برجسته	در	خوزستان	در	شعرهای	
بر	 مسلط	 مردساالر	 وضعیت	 از	 را	 خود	 انزجار	 صریحن	 خود	
جامعه	بیان	می	کند.	ترجمه	ای	آزاد	از	اشعارش	چنین	است:

چه موقع مرا درک می کنی

چه موقع مرا درک میکنی ای مرد بدون احساس
ای کسی که با منطق گذشتگان سخن می گوید
و مرا زنی می پندارد، عاری از نبض حیات

عاری از عاطفه
که نفس نمی کشد!

چه موقع درک خواهی کرد
که ما در عالمی دیگر هستیم

ومن نه هند هستم و نه لبنا و نا ایناس
چه موقع درک خواهی کرد که من زن، انسانی همانند تو هستم

به  را  انسانی که عقل دارد و خواهان حق خود است و سرنوشتش 
دیگری نمی سپارد

ای کسی که هنوز غرق در کج فکری  های قبیله هستی
چه موقع مرا درک میکنی

انباشته از پنبه را طالب  ای کسی که زن نمی خواهد بلکه موجودی 
است

زنی که از عالم اطراف خود نه چیزی میفهمد و نه درک میکند
او چنین زنی را آرزو میکند

اما آن دوران گذشت
دورانی که او همه چیز و همه کس بود
دوران ابو جهل و ابن تمیم سپری شد

آن دوران سیاه که خنجر و شمشیر و شالق یکه تاز میدان بودند
و زن مجسمه ای خاموش بیش نبود
که نه اختیاری داشت و نه تصمیمی

و نام و نشانش گم و گور بود
اما آن دوران سپری شد

هرگز، هرگز از این به بعد به خواری تن نمیدهم
و این قوانین را زیر پا می گذارم

و اجازه نمی دهم که مرا خرد کنند
و آرزوهایم را بر باد دهند

طال  و  جواهرات  درخشش  با  را  او  بشود  که  نیستم  زنی  دیگر  من 
فریب دهی

من طوفانی هستم بر ضد بی عدالتی  ها
من طوفان زنی هستم که از اندیشه  های خود دست نمیکشد

و هرگز در برابر ظلم سر به زیر نمی اندازد
و هر چه روزگار سخت تر باشد او همچنان مقاومت خواهد کرد

و	 اشعار	 در	 که	 است	 دیگری	 جوان	 شاعر	 حیدری	 مریم	
سروده		های	خود	تالش	میکند	تا	مشکالت	زنان	در	جامعه	ی	
مرد	ساالر	کنونی	خوزستان	را	منعکس	کند.	وی	در	گوشه	ای	

از	اشعارش	چنین	می	گوید:
همانند یک کودک

در بهانه گیریهای دل شب زیاده روی کردم

شعر و زن عرب خوزستان
شعر ایران
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سپس با گریه ای بچه گانه خود را تسلیم خواب کردم
و هنگام صبح درس عبرتی از شب قبل گرفتم

در دلم میلی برای بررسی گذشته  ها احساس کردم
گذشته  های که مونس تنهائی افسرده ی من است

یک  همانند  را  شطرنج  بازی  تا  برمیگردم  گذشته  به  سال  ده  پس 
دعوای شیرین از سر بگیرم

قلبی  بدون رضایت  را  تمامی شرط و شروطها  که  بود  این چنین  و 
قبول می کنم

اکنون	چنین	به	نظر	می	رسد	که	محرومیت	از	فراگیری	زبان	
شغلی	 و	 تحصیلی	 محدودیت		های	 و	 	)2( مدرسه	ها	 در	 عربی	
زنان	در	هماهنگی	با	نگاه	امنیتی	و	جامعه	مرد	ساالر	عربهای	
خوزستان	هرگز	نتوانسته	فریاد	مطالبات	زنان	را	خاموش	کند.	
محدودیت		های	بسیار	نتوانسته	زنان	را	در	کنج	تاریک	خانه	و	
مطیع	و	فرمانبردار	چشم	و	گوش	بسته	مردان	نگاه	دارد.	زنان	
از	حقوق	و	استعدادهایشان	به	دلیل	زن	بودن	صرف	نظر	نکرده	
اند.	در	آینده	نیز	این	فشارها	نخواهد	توانست	زنان	را	از	ستاندن	
و	 ای	 ماهواره	 کانالهای	 آن	که	 ویژه	 به	 بدارد	 باز	 حقوق	خود	
اینترنت	عالوه	بر	برنامه		های	سرگرمی،	افکار	و	اندیشه		های	نو	

را	نیز	با	خود	به	ارمغان	آورده		اند.
زن	 شخصیت	های	 نامهای	 نوال	 و	 هند	 و	 ایناس	 	.1 پی	نوشت:	

داستان	های	عاشقانه	ادبیات	کالسیک	عرب	هستند.
دبیرستان	 و	 راهنمائی	 مقطع	 در	 گرچه	 عربی	 زبان	 	.2 پی	نوشت:	
در	تمامی	مدرسه	های	ایران	تدریس	می	شود	اما	شیوه	آموزش	آن	
بازده	چندانی	برخوردار	نیست	و	متون	و	محتوای	دروس	کاماًل	 از	

قدیمی	و	کهن	است	که	از	ادبیات	روز	عرب	فاصله	بسیاری	دارد.

سهراب رحیمی

برای	بازخوانی	ی	اشعار	این	کتاب،	شاید	بهتر	باشد	از	اول	آغاز	
چگونه	 و	 گفتن	 برای	 دارد	 چه	 راوی	 شاعر-	 ببینیم	 و	 کنیم	

می	خواهد	که	بگوید:
"بر این جمع بی قبا رحم آوردم و زکات شدم

باران و نان نداشتند
در این ابرها را باز و شاعری کردم")ص 7(

زکات	یعنی	آنچه	به	حکم	شرع	درویش	و	مستحق	را	دهند.	
اما	معنی	زکات	شدن	را	نیافتم.آیا	منظور	شاعر	این	است	که	او	

نیز،چون	دارایی	ی	دیگران،	قسمت	شده	است؟!
اینان	کیانند	که	»	باران	و	نان	ندارند«	و	راوی،	در	کدام	ابر	را	

باز	می	کند	تا	شاعری	کند!؟
مقدمه	ای	ست	بی	نهایت	پیچیده	که	ظاهرا	کلید	حل	معماش	

فقط	به	دست	خود	سراینده	امکان	باز	کردنش	هست.
واما	حکایِت	شعر:

شعر	چیزی	نمی	گوید	که	ما	از	آن	بی	خبر	باشیم	یا	داستانی	
نمی	سراید	که	ما	ندانیم	بلکه	آن	چیزی	را	در	ما	بیدار	می	کند	
که	در	ژرف	ترین	الیه		های	جان	از	آن	با	خبر	یم،	اما	آن	آگاهی	
و	 سطحی	 و	 روبنایی	 آگاهی		های	 انبوه	 الیه	ی	 زیر	 در	 ژرف	
شده	 رانده	 ناهشیاری	 مرز	 به	 و	 مانده	 ُگم	 و	 پوشیده	 روزانه،	
است	یک	گزارش	یا	خبر،	زبان	زیبا	نمی	طلبد	زیرا	زبان	در	آن	
جا	در	ابزاریت	محض	است	و	می	باید	چیزی	را	برساند	بی	آن	
که	خود	در	میانه،	خودی	بنمایاند	یا	جلوه	ای	بفروشد.	اما	در	
یک	گزاره	ی	شاعرانه	است	که	زبان	رخصت	می	یابد	تا	جلوه	
کند	زیرا	این	جا،	ساحت	شهود	زیبایی	ست	و	جهان	و	چیزهای	
در	آن،	نه	همچون	ابزاری	برای	هدفی	در	فراسوی	خود،بلکه	
همچون	تجلی	زیبایی	ی	ذات	در	تجربه	ی	شعر	و	زبان	شاعرانه.	

از	همان	آغاز	کتاب	گام	می	گذاریم	بر	مدخل	تاالری	که	ظاهرا	
یک	 از	 داریم	 مختصری	 ارزیابی	ی	 قصد	 سنگین	 گام		های	 با	
برش	تقویمی	و	در	این	گذار،	باید	از	فرش	منقش	قدیمی	ی	
تاریخی	عبورکرد	تا	به	روایت	دیوارهای	پرده	دار	پر	رمز	و	راز	
نهفته	در	هسته	ی	جهانی	دست	بیازیم	که	شاعر	سعی	می	کند	
با	تمهیدات	و	اشارات	پیچیده	و	خاص	خود	به	ما	نشان	دهد:

جایی که دست  های عاریه روییده اند
خطی به طرز کشیدم")ص 7 (

در	معنی	ی	کلمه	ی»	طرز«	این	لغات	را	پیدا	می	کنیم:	شیوه.	
طریقه	اي	در	عمل،	طراز،	نمط،،	اسلوب،	طریق،	سان،	گونه،	
گون،	لون،	ترتیب.	اما	طرز	شدن	را	نفهمیدم.	این	از	شگردهای	
اما	 بگوید.	 می	خواهد	 چیزی	 حتمن	 که	 است	 شاعر	 زبانی	ی	
پیچیده	گویی	اش	خواننده	را	در	پشت	درهای	بسته	به	انتظار	

معنی	می	گذارد.	اما	سطر	دیگر:
خواننده	به	فکر	فرومی	رود	که	چرا	دست		ها	عاریه	اند؟!.	آیا	این	
به	آن	معنا	نیست	که	در	این	زبان	نمی	شود	زنانه	گفت،	مگر	

اینکه	خط	الرسم	مردانه	را	به	عاریه	بگیری؟
راوی	آگاه	است	به	این	اصل	تاریخی	و	بر	همین	اساس	با	زبان	
تاریخ	و	لحن	ظاهرا	مردانه	به	حکایت	زنان	پرداخته	است.	زنانه	
گفتم	چرا	که	شاعر	تصمیم	به	روایت	سرنوشت	زن	در	تاریخ	

این	سرزمین	گرفته	است.
اما	این	برنامه	ریزی	نباید	خودآگاه	و	حساب	شده	جلوه	کند.	
به	همین	علت	روایتش	متفاوت	باید	باشد	که	هست	و	لحنش	

پیچیده	و	گاه	نامفهوم	باید	باشد	که	هست:
" رحلی زیر طاق ضرابی و مثل والضحی تنهاست" )ص 8(

یازده	 و	 مکیه	 مجید،	 قرآن	 سوره	 سومین	 و	 نود	 والضحی	

ما در جمله  های بسته روایت شدیم

درباره ی مجموعه شعر:
این روزهایم گلوست

پگاه احمدی

وتا	صبح	گریه	کرده.	تا	یک	مدت	همین	طور	بود،	ولی	کم	کم	
براش	عادی	شد	و	می	شود	گفت	یک	جورایی	قبول	کرد.	فکر	
می	کرد	که	می	شود	با	دکتر	رفتن	و	روان	کاوی	درست	اش	کرد،	
ولی	من	با	دلیل	و	مدرک	و	مقاله	و	تجربه	های	بقیه	ی	دوستان	
هم	جنس	گرا	به	اش	ثابت	کردم	که	روان	کاوی	فایده	ندارد	و	این	
به	 احتیاجی	 که	 جسمی،	 نه	 است،	 روحی	 بیماری	 نه	 مساله	

دکتر	داشته	باشد.
از آن روز به بعد آیا رابطه ی تو و مادرت فرق کرده  است؟	
به	 ولی	 می	کند،	 برخورد	 عادی	 گذشته	 مثل	 نکرده،	 فرقی	
نظرم	کمی	بهتر	از	قبل	شده	است.	هفته	ی	اول	نگاه	اش	یک	
کم	کم	 ولی	 می	فهمیدم،	 خودم	 فقط	 که	 داشت،	 خاصی	 	ِ غم	
با	 معمولی	 این	طوری	 وقتی	 برگشت.	 زندگی	 عادی	 روال	 به	
که	 جایی	 تا	 داد	 نفس	 به	 اعتماد	 به	م	 کرد،	 برخورد	 موضوع	
گاهی	اوقات	از	من	سواالتی	در	مورد	هم	جنس	گرایی	و	دوستان	
راحت	 و	 ریلکس	 خیلی	 هم	 من	 می	پرسد،	 هم	جنس	گرای	ام	

جواب	اش	را	می	دهم	و	روشن	اش	می	کنم.

بهتر شده است؟ بدتر شده است؟ 
دارم	 که	 االن	 می	کند.	 توجه	 به	م	 قبل	 از	 بیشتر	 و	 بهتر	شده	
نوع	 و	 مادرم	 هنوزه	 که	 هنوز	 می	دهم،	 را	 سوال	ات	 جواب	
تفکرش	را	درک	نکردم،	چون	اصال	و	ابدا	فکر	نمی	کردم	قبول	
کند.	همه	ا	ش	توی	این	یک	ساله	می	گفتم،	خدایا	اگر	بفهمد	
حتما	دق	می	کند،	یا	من	را	از	خانه	پرت	می	کند	بیرون.	ولی	
نه	تنها	این	طور	نشد،	بل	که	کلی	هم	برای	ام	محرم	شده	است.

را درک  تو  گرایش  می توانستند  تو  خانواده ی  اگر  تو  نظر  به 
ماموران/ احتمالی  آسیب  برابر  در  که  بود  این  امکان  کنند، 

جامعه/دولت، از تو حمایت کنند؟ 
در	جامعه	نمی	توانستند،	چون	فرهنگ	جامعه	ی	ما	یک	فرهنگ	
قدیمی	است،	و	مردم	افکار	مذهبی	خاص	خودشان	را	دارند.	
در	برابر	دولت	یا	ماموران	هم	نمی	توانستند،	چون	قدرت	اش	را	
بگیرند،	 را	در	حین	سکس	 اگر	من	 مثال،	 بر	فرض	 نداشتند.	
مجازات	می	کنند،	خودتان	هم	 پرسشی	 و	 و	چرا	 بدون	چون	
حتما	می	دانید	که	مجازات	جرم	هم	جنس	گرایی	شالق	یا	اعدام	
است.	)بستگی	به	نوع	سکس	دارد.(	خوب	در	چنین	موقعیتی	
خانواده	ی	من	هر	چقدر	هم	که	درک	شان	از	هم	جنس	گرایی	
خوب	باشد،	هرچقدر	هم	روشن	فکر	باشند،	چطور	می	توانند	از	
من	حمایت	کنند	و	بی	گناهی	ام	را	ثابت	کنند؟	آیا	می	توانند	به	
یک	عده	آدم	بی	سواد	و	مرده	پرست	و	انسان	نما	حالی	کنند	که	

من	جرمی	مرتکب	نشدم؟

به	نقل	از	نشریه	ی	چراغ

گاه نامه

ادامه	ی گفتگو با هوتن

شعر ایران

نشریه ایی از زنان برای زنان

محل انتشار: هانوفر آلمان

برای دریافت نشریه با این نشانی تماس بگیرید
hamayeshezanan@yahoo.de
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هنگام	 را  کتاب	 یا	 قرآن	 که	 ست	 ای	 پایه	 رحل	 و	 است	 آیه	
خواندن	روي	آن	مي	گذارند	و	ضراب	کسی	ست	که	پول	سکه	
معنای	کتب	سوزان	 به	 این	شعر	 از	 منتج	 تصویر	 آیا	 می	زند.	
عربها	در	ایران	است،	یا	معنای	تاریخی	ی	تمثیلی	ی	دیگری	را	

می	خواهد	القا	کند.
اما	می	شود	جور	دیگری	هم	به	این	دو	سطر	نگاه	کرد؛	نگاهی	

که	بیانگر	اعتراض	شاعر	به	تاریخ	است:
پشت این درها

پشت کردم و دست خطم را به دبستان دیگری بردم
از این  ها که شاعران سرزمین من اند

باجی  ها، روسپی  ها و ابوجهل" )ص 8(

البته	این	برخورد	جزمی	ی	راوی	و	همه	گانی	کردن	شاعران	
یک	سرزمین،	لطمه	به	مظلومیت	زن	و	شاعر	این	سرزمین	و	
بی	 و	 روایی	 به	حدیث	 محتوایی	 تکنیکی	 همچنین	صدمه	ی	
طرفانه	ی	داستان	می	زند	و	مِن	خواننده	را	در	مظلومیت	خود	
تنها	می	گذارد.	اما؛	آن	چه	مسلم	است	این	است	که	این	شعرها،	
شعر	خشم	است،	شعر	عصیان.	اما	چه	خشمی؟	به	کدام	دلیل؟	

کدام	عصیان؟	با	کدام	زبان؟	گاه	زباِن	شعر	روان	است:
 این همه تعویذ و این همه اسب شهید از شاهنامه می آیند

مادرم فردوسی

ادبیات فارسی درس می دهد" )ص 9(

مادر	نماد	زایش	است.	و	فردوسی	که	فارسی	را	زنده	کرد	در	
واقع	دست	به	کاری	زنانه	زد؛	زنانه	می	گویم	چون	اساسا	زایش	
کاری	ست	زنانه.	و	شاعر	این	جا	به	آن	وجه	از	کار	این	شاعر	
اشاره	می	کند	که	هیچ	کس	پیش	از	این	نکرده	بود.	گاهی	زبان	

شاعر	بغرنج	است:
"خلیفه ای که کز کرده است بر شتری بی خواب

حد می زند که ساق  های من این مثلث تنگ را پر کند")ص 13(

تا	اینجا	را	مقدمه	چیدم	در	معرفی	ی	شاعری	که	از	مطرح	ترین	
نگاهی	 با	هم	 بوده	است.	 ایران	 چهره		های	سالهای	اخیر	شعر	

می	کنیم	به	آخرین	شعر	از	اولین	کتاب	این	شاعر:
زنی که پرده  ها را بدون سوال کشید

و گلها را بدون جواب آب داد

هیچ نپرسید
می خواهم روی کدام عقربه دنیا را نگاه کنم ")ص 64 از کتاب روی 

سل پایانی چاپ 1378(

اما	چرا	شاعر،	زبان	روان	و	روایی	ی	کتاب	اول	را	رها	کرده؟	
نو	 نگاهی	 و	 پرده		ها	 کشیدن	 پنجره		ها،	 بازکردن	 برای	 شاید	
و	 سنگین	 قدیمی،	 زبانی	 به	 شاعر	 چرا	 جهان.	 عقربه		های	 به	
خشن	سخن	می	گوید؟!	آیا	شاعر-	راوی	در	اجرای	شاعرانه	ی	

کلمات	جدید	موفق	است؟	آیا	برای	نمایش	خشونت	در	تاریخ	
و	جامعه	ی	پدرساالر	و	آرکائیک،	می	شود	به	زبانی	چنین	موقر	
و	مطنطن	و	سنگین،	شعری	در	اعتراض	نوشت؟	جواب	به	این	
سوال	هم	منفی	است	و	هم	مثبت.	منفی	از	این	نظر	که	روایت	
شقه	شقه	می	شود	و	زبان	شعر	در	روایت	پیچیده	ی	خودش	
تبدیل	به	هذیان		های	شاعرانه	ای	می	شود	که	خودآگاه	شاعر	

به	نظم	درآورده.
مثبت	از	این	نظر	که	آشوب	کلمات،	شعر	را	به	ناکجاآبادهایی	
و	 نداشته	 نظر	 در	 آغاز	 از	 راوی	 خود	 شاید	 که	 می	برد	
نوشتاراتوماتیک	او	باضافه	ی	جنونش	با	آگاهی	ی	تاریخی	اش	
باضافه	ی	شکستن		های	نحوی	اش	دست	در	دست	در	دست	
کار	 پردازی،	 اما	صحنه	 می	پردازند.	 خلق	صحنه	 به	 همدیگر	
داستان	سرایان	است	و	شاعر	می	بایستی	عالوه	بر	خلق	صحنه،	

خلق	جنون،	خلق	زبان	و	خلق	جهان	نیز	بکند.
که	 این	 به	 کرد	 نگاه	 آنکه	 بی	 را	خواند	 این	شعرها	 نمی	شود	

نویسنده	اش	کیست:
وقتی که من سروده می شدم این سرزمین علف زار بود

وقتی درخت شد به جانش افتادند
از تشکیل شاخه  های من پیداست که زیر سایه حکومت می کنند

وگرنه این شهر، هیچ قرائت نداشت
اگر چه دستم را فشار دادم خوانده نشد" )ص 8(

راوی	می	خواهد	سرگذشت	تاریخی	اش	را	بنویسد،	تاریخ	زن	
را.	در	شاهنامه	داستانی	هست	که	از	شکم	تهمینه	در	خواب،	
درختی	می	روید.	فردوسی	آن	جا	نماد	زایش	رستم	را	به	این	
پگاه	 اینجا	 است.	 آورده	 تهمینه	 خواب	 در	 ای	 اسطوره	 شکل	
احمدی	بی	آن	که	از	آن	اسطوره	و	آن	درخت	نام	ببرد،	ویرانی	
سمبل	 زن؛	 زایش.	 از	 پیش	 ویرانی	ی	 می	دهد؛	 نشان	 را	 اش	
زایش	که	وقتی	درخت	می	زاید	به	جانش	می	افتند.	چرا؟	آن	
چه	شاعر	نمی		گوید	را	می	شود	خواند.	در	سفیدی		های	نانوشته	

این	گونه	می	خوانیم:
ای	 سنتی	 جامعه	ی	 در	 چون	 بود؛	 زن	 که	 بود	 این	 جرمش	
ادامه	ی	جامعه	ی	سنتی	ی	فردوسی	ست،	تهمینه	قاعدتا	 که	

می	بایستی	تهمتن)نوزاد	پسر(	بزاید.
یعنی	 نمی		شود	 خوانده	 می	دهند	 فشار	 را	 دستش	 چه	 هر	 و	

نمی		گذارند	که	خوانده	بشود	چراکه:
من هرچه درد می کنم از فارسی ست" )ص 8(

در سرزمینی که زن)انسان(، هنوز جوان نشده پیر می شود:
دکمه  های نظامی ی این جنگ را که می بستم

روز جهانی کودک پیرشد" )ص 9(

و	در	این	سرزمین	تا	توانسته	اند	زبان	از	دهان	زن	کشیده	اند	
و	تا	توانسته	اند	زبان	از	حلقوم	شاعر	کشیده	اند:

" من خاطره ی الل این زبان هستم." )ص 9(

سم	 ضرب	 زیر	 که	 می	کند	 را	 نسل		هایی	 حکایت	 شاعر،	
ضربه		های	شاهان	عادل	لهیده	و	نابود	شدند.

حکایت	آن		ها	که	در	ناتوانی	و	استیصال،	دست	به	انتحار	زدند:
"آینده آن قدر بی الفبا بود 

که زندگی را جای خلوتی بگذارند
تا تولید خودکشی بکند" )ص 10(

روایت تاریخ به شکل نو:
"او در دروغ نوشته می شود وفارسی

یک در میان به سرنوشت ایران می رود و قهوه ی قجری")ص 10(

از	زبان	فارسی؛	وقتی	در	کنار	کلمه	ی	دروغ	قرار	 تعبیری	نو	
که	 تاریخی	ست	 دروغ		های	 راوی	همان	 منظور	 آیا	 می	گیرد.	
این	 در	 که	 جالبی	 تعبیر	 اما	 داده		اند؟	 ما	 به	خورد	 هزار	سال	
قجری	 قهوه	ی	 کلمه	ی	 بکاربردن	 نحوه	ی	 رفته	 کار	 به	 شعر	
ست	در	آخر	جمله	که	در	نوع	خود)تا	آنجا	که	من	می	دانم(	
نابودی	 هم	 قجری	 قهوه	ی	 سرنوشت	 که	 این	 است.	 بی	نظیر	
ست	و	دیدیم	که	قاجارها	هم	علی	رغم	استبداد	و	خشونتشان	
سرنگون	شدند.	اما	چرا	ما	هنوز	دچاریم	به	سرنوشت	قهوه	ی	

قجری؟	سوالی	ست	که	شاعر	می	کند:
"نسلی در افسردگی من جاریست" )ص 10(

شاعرانه	 تصویری		ست	 افسردگی،	 در	 نسلی	 بودن	 جاری	
دارد	 معنایی	 همخوانی	ی	 که	 ای	 اسطوره	 تاریخی	 روایتی	 و	
این	 ادبی	ی	 و	 ای	 اسطوره	 تاریخ	 در	 تراژیک	 عنصر	 با	حضور	
مملکت،	چرا	که	ایرانیان	از	دیرباز	عالقه	به	تراژدی	داشته	اند،	
پایان	 بی	 تراژدی	ی	 از	 کمی	 دست	 هم	 شان	 زندگی	 هرچند	
رنج	و	محنت	نبوده	است.	اما	زن	بودن	سرنوشت	دیگری	ست	

و	دردناک	تر:
"ومن زنم

ظنین به سرگذشت خودم

ایران دلگیری کنار بقعه ی شاه عبدالعظیم" )ص 11(

و	 می	برد	 سوال	 زیر	 هم	 را	 تاریخ	 این	 راوی،	 حال،	 عین	 در	
می	بیند	 دلگیری	 زنانه(	 اسم	 و	 کشور	 )اسم	 ایران	 را	 خودش	

کنار	بقعه	و	ادامه	می	دهد:
" ایران

نوری تپیده توی منبت  های اصفهان" )ص 11(
و ادامه می دهد:

" شبیه تکیه ی طیب
و گود حاجی صفی خان " )ص 11 (

ایران	)زن(	نوری	تپیده	)زیبایی	ی	پنهان(	که	در	نهایت	جزو	
متعلقات	و	تزیینات	خانه	و	مسجد	است:

"و زن که مسئله ای نیست
شبیه لکه ی جوهر دیوانه شد

و مادرم که نصف قانون است
پیش از رسیدنم به سر در ارگ کریم خان

در شب نشست." )ص 12(

با	 رابطه	 در	 اینجا	 اما	 آشنا.	 تصویری	ست	 نشستن،	 شب	 در	
تمامیت	این	قطعه،	گزارشی	ست	از	تاریخ	زنان	در	ایران	قرن	
اینکه	پایمال	شدن	حقوق	اجتماعی	ی	زنان	 یازدهم	و	یادآور	

چیز	تازه	ای	نیست:
" امشب تمام پرده  های مرا پاک می کنند خطیبان" )ص 12(

ایران	که	عموما	دو	چهره	 باز	همان	حکایت	زن	در	ادبیات	 و	
دارد؛	یا	معشوقی	اثیری	ست	که	دست	نیافتنی	ست	یا	لکاته	ای	

که	لذت	می	فروشد:
" تابوت مرفهی در پرالشز

عکسم را کنار لکاته قاب بگیرد
که میان عکس  های الفیه و ساتن  های چروک و مغزی پوک

زیبا شوم" )ص 14 (

ایجاد	 که	 تصویرهایی	 از	 است	 سرشار	 شعر،	 مجموعه	 این	
در	 شاعر	 تسلط	 این	 آیا	 اما	 می	کند.	 شاعرانه	 فضاهای	
تصویر	سازی	وغلبه	ی	زبان	فخیم	سنگین	درباری،	از	عهده	ی	
توضیح	جهان	امروز	شاعر	و	شاعر	امروز	جهان	برمی	آید؟	برای	

دیدن،	گاهی	باید	چشم		ها	را	بست:
" رودی که رفت و از سر ما هم گذشت من بودم " )ص 15 (

را	 او	 می	توان	 می	گیرد.	 بهره	 ریخ	 تا	 از	 احمدی	 پگاه	 شعر	
یا	 روشنفکرانه	 ادعای	 اینکه	 به	 کرد،	 متهم	 بودن	 تاریخی	 به	

فمینیستی	دارد:
 غرق در شرح حال طاهره از پشت بام می رفتم

در باغ ایلخان تکه تکه ام از غم تلوتلو می خورد )ص 16 (

بی	آنکه	حرفی	از	قتل	عام	شاعران	زن	در	دوره	ی	قاجار	بزند،	
ظن	 به	 تاریخ	 از	 می	کند	 شاعرانه	 و	 دردناک	 تصویری	 خلق	
کوچک	 محدوده	ی	 در	 گوهر...لعبت...قمر...تنها	 وقتی	 شعر؛	

نسخه		های	خطی	ی	قاجاراجازه	دارند	شاعر	باشند.
ابر	و	 وقتی"هشتی	تنگی	می	کند	و	بین	شیشه		های	مقرنس،	
آسمانی	نیست،	راوی	ناچار	است" به	مریضی	بزند	و	مشتاقی	
تا	خطی	آفتاب	بیاید...و	شاعر	نمی	داند	با	ماه	بی	استخوان	چه	
خانه	 زیر	 در	 و	شب	 نمی	ساید	 طارمی	 بر	 باد	 جز	 وقتی	 کند	

می	ماند.
آسمانی	ست	 می	شوند	حکایت	 گلو	 که	 روزهایی	 این	 داستان	
وقتی	 است	 افتاده	 راوی	 روی	دست		های	چروک	 پوک	 تا	 که	
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که	او	تنهایی	اش	را	گرفته	و	غم	کرده	است	و	رفته	است	تا	
می	رود.	 سر	 که	 لخت	 کمر	 بی	 دریای	 و	 باد	 و	 رود	 تا	 خاک،	
وقتی	شاعر	چشم	باز	می	کند	تمام	باغ	تنش	انگار	رفته	است	
می	اندازد،	 سر	 هرچه	 و	 بلند	 و	 تاریک	 و	 گالویز	 و	 سینه	خیز	
دست	باف	و	اهلی	می	شود	بر	پرده		های	بی	آهنگ	که	شرابه	
نفرت	 دور	 در	 می	بیند	 مریض	 زبانی	 شاهنامه	 در	 می	کشد.	
کاهدان	 القصه،	 که	 می	دهد	 فریاد	 اما	 پهلوان.	 دایره	ی	 انگیز	
من	این	جاست	و	می	داند	با	این	همه،	ایران	است	که	آغوش	و	
علوفه	و	آب	است	هرچند	از	فرق	سر	دروغ	از	ریشه		های	پا	بی	
جان،	بی	بی		های	غریب،	زیر	طنز	کاله		های	بی	لبه	در	باد،	چه	
وحشیانه	می	کشند	او	را،	وقتی	که	او	فیل	است	و	آرام	گریه	
گریه		ای	که	 در	جای	 با	هشت	غروب	 زندگی	کردن	 می	کند.	
زیاد	است	در	هوای	دودی	ی	دریا	و	دیر	می	شود	وقتی	هوای	
پاک	به	زیر	دامن	برده	می	شود	و	شب	به	دره	درخت	می	بندد.	

اما	انگار	برای	همه	چیز	دیر	شده	است:
لب  ها را برداریم و...دیرشد

و روی جای خالی	ام هی آب و آفتاب بگیرد
با گیر و گیره بغل کردیم ایران را و...دیرشد
و ران  های زندگی سر زا رفت" )ص 21 (

از	 واقع	 در	 که	 کاربردن،	 به	 اسم	 مورد	 در	 را	 تفضیلی	 صفت	
شگردهای	پست	مدرنیستی	ست	و	می	تواند	در	حین	زیبایی،	
یعنی	 که	  " ادبیات	 مادرترم	  " بزند:	 روایت	 صداقت	 به	 ضربه	
ادبیات	بیشتر	از	مادر	خودم	مادرم	است؛	هرچند	ادامه	اش	به	

طرز	شاعرانه	و	شوریده	ای	زیباست:
و دامنش از اشک، 

خیس دروغ..." )ص 23 (

یکی	از	نقاط	قوت	در	شعر	پگاه	احمدی	در	نگفتن		هاست،	آنجا	
روایت	 باقی	ی	 و	 می	گذارد	 نقطه	 که	سه	 آنجا	 نمی	گوید،	 که	
نوشتار	 گونه	 این	 به	 من	 و	 می	گذارد.	 خواننده	 برعهده	ی	 را	

می	گویم؛	نوشتار	خالق!
شاعر	جای	حرف		های	ناگفته	را	خالی	می	گذارد.	واگویه		های	او	
از	نوع	منقطع	و	بریده	بریده	و	گاه	حتی	زمخت	و	غیرآهنگین	
و	 گاه	خشن	 و	 زیباست	 گاه	 که	 وزن	 و	 قافیه	 رعایت	 با	 است	

زمخت.
گاهی	حالت	شعاری	در	شعرهایش	می	تواند	به	کلیت	مجموعه	

صدمه	بزند:
"بگذرم از داالن دراز و صدایم در گوشواره  های زنی بپیچد:

» زن« " )ص 25 (

تمام	این	کتاب	یک	گردش	تاریخی	ست	و	برای	زنده	تر	جلوه	
آیا	 شده.	 استفاده	 هم	 کالسیک	 زبان	 از	 الجرم	 وقایع،	 دادن	
استفاده	از	این	فنون	را	برای	اعمال	قدرت	کالمی	و	اجتماعی	و	

به	عنوان	پالکارد	مبارزه	مطرح	می	کند	یا	اینکار	به	شکل	غیر	
انتفاعی	و	بیشتر	توصیفی	به	کار	رفته	است؟

راسته ی این دکان  ها را می گیریم و می رویم به تاریخ )ص 28 (

و	نگاه	کنید	به	طنز	تلخ	راوی	در	بازسازی	ی	حکایات	قدیمی
صوفی نگاه کن!

اینها همه ادبیات من است
همه دروغ است و دروغ

» فیه مافیه« ی که از کلماتش زشت می شوم )ص 30 (

و	 اوست	 نقادانه	ی	 و	 خالق	 ذهن	 بیانگرنگرش	 شاعر،	 لحن	
تالشش	برای	یافتن	جهانی	نو	و	زبانی	تازه.	ولی

او	می	داند	و	همچنان	اعتراف	می	کند:
 کسی به بازار پنبه فروشان نبود
یکی به پرسه نیست در این شهر

در گردنبندم یکی که پاره می شد و می ریخت نیست
در غرفه » کیمیا« مرده است )ص 30 (

و نگاه کنید به برداشت او از عشق:
جماعت فقرند

ِگل بر غروب می مالند
اینان به هرچه می ارزند

عشق می ورزند )ص 30 (

ایجاد	 به	 موفق	 عشق،	 از	 کهن	 تعریف	 کردن	 مطرح	 با	 راوی	
می	شود	 واقع	 در	 و	 نمی	شود.	 هم	 عشق	 از	 نوینی	 تصویر	
دور	 جاست.	 همین	 در	 شعرش	 ضعف	 نقطه	 بزرگترین	 گفت	
از	 نزدیک	شود،	 به	مقصود	 که	 آن	 از	 پیش	 تسلسلی	ست	که	

گردنه	به	پایین	می	غلطد.
از	 ازبسیاری	 شعری		اش	 تصاویر	 ساخت	 در	 احمدی	 پگاه	
جمله:	 از	 می	کند	 استفاده	 شاعرانه	 لفلظی	ی	 صنایع	 امکانات	
»چشم	اندازو	صحنه	سازی«	)1(	؛	استفاده	از»	اصطالحات)2(	

قدیم	و	جدید،	»تشخص		ها«
)3(	و	»آسونانس		ها«	)4(	و»	رزونانس		ها«	)5(	و»	واج	آرایی«	

یا	»الیتراسیون«	)6	(	و»تصویر«	)7(،
»	حسامیزی«)8(،»	استعاره«)9(،»	مجاز«)10(	و....

آیا	 فنون،	 این	 همه	ی	 از	 او	 استفاده	ی	 که	 است	 این	 پرسش	
توانسته	شعرش	را	از	اغتشاش	نجات	دهد	و

به	سمت	 را	 بلند	 قطعه	ی	 این	 در	 مطرح	 پرسش		های	 تمامی	
معنایی	برتر	از	خودش	سوق	دهد؟	شاعر	در	تعریف	موقعیت	

شعرش	به	نتیجه		ای	نمی	رسد،	نه	ذهنی	و	نه	عینی:
نقاره ای که رو به فواحش می زنند اوست 

او را به پاکی ی این آسمان فرستادم

روسپی زاده، کوهی تبار و بی جد بود... )ص 32 (

یا
شعری که به پاکی ی این آسمان فرستادم

دق الباب فاحشه می کرد )ص 33 (

و	در	این	اوضاع	ناامیدی،	امیدی	به	نجات	شعرش	هم	ندارد:
و بچه ام، شعرم

میان دندانه  های چاقو مانده است )ص 34 (

در	شعرپگاه	احمدی،	زبان	گاهی	ابزار	است	و	گاه	نیز	بخشی	از	
خود	هدف	است.	او	شعر	می	گوید	تا	مضامینی	را	انتقال	دهد	
و	یا	حتا	احساساتی	را	بیافریند؛و	گاه	می	نویسد	تا	اثری	هنری	
از	هدف	شاعر	 زبان،	بخشی	 بنابراین	 بسازد؛	 زبانی	آن	 نوع	 از	
می	شود.	شاعر	به	نوعی	با	زبان	به	بازی	می	پردازد	و	این	بازی	
ذهن	 غلیان	 سطرها،	 این	 البالی	 در	 اوست.	 مقصود	 شیرین،	
کمتر	می	بینیم	و	میل	به	قلمبه	سلنبه	گویی	و	قدرت	زبانی	از	
البالی	شعرها	گاهی	به	طرزی	آزاردهنده،	سرک	می	کشد.	به	
همین	خاطر	است	که	گاه	شعرش	به	سوی	آهنگ	می	لغزد	و	
گاه	به	سوی	ثبت	حقایق	و	وقایع	و	حکایت	تاریخ	زن،	کوچه	
و	بازار،	آن	هم	از	زبان	مرد	منشی	ی	کاتب	دربار.	مشکل	این	
است	که	این	کار،	بیش	از	آن	که	ناشی	ازمهارت	شاعر	باشد،	
برخاسته	از	ماهیت	استغنایی	ی	شعرتغزلی	ی	فارسی	و	آهنگ	
مطنطن	نثر	کالسیک	فارسی	است	و	همچنین	نتیجه	ی	مطالعه	
و	مرورمستمر	نویسنده	ی	این	شعرها	در	متون	کالسیک	است	

این	 این	مجموعه	می	بینیم.	در	 را	در	تمامی	ی	 تاثیراتش	 که	
مجموعه،	تالش	شاعر	در	سعی	ی	ساختن	جهان	تازه	ی	زنانه	و	
تعریف	تازه	ی	زن،	قبل	از	آن	که	به	فرجام	برسد،	در	قاب		ها	و	
قالب		های	قدیمی	و	از	پیش	ساخته	شده،	شکلی	بیش	از	حد	
آنکادر	شده	به	خود	می	گیرد	و	امکان	شناخت	بیشتر،	تعریف	
نو	و	کشف	البیرنت		های	عمیق	الیه	در	الیه	را	از	من	خواننده	
می	گیرد.	آیا	اینچنین	نیست	که	به	جای	شکست	زبان،	مقهور	
طنین	دلفریب	و	دیرآشنای	او	شده		ایم!؟	باشد	که	چنین	نباشد.

توضیحات و تعلیقات:

چون	توضیح	همه	ی	اصطالحات	ادبی	ی	این	مقاله	به	درازا	می	کشد	
و	از	حوصله	این	گفتار	خارج	است،	لذا	نام	التین	این	اصطالحات	را	
در	ذیل	آوردم	و	همچنین	منابعی	که	مطالعه	ی	آنها	برای	محققین	

شعر	مفید	است.

scenery	-1
epithet	-2

personification	-3
assonance	-4
resonance	-5

alliteration	-6
imagination	-7
synaesthesia	-8

metaphor	-9
metonymy	-10

آوای زن  انتشار  اد امه  ی  برای 
د اریم! نیاز  و حمایت  های شما  به همکاری 

از سال 1991 منتشر شد ه است آوای زن  نشریه  ی 

www.avayezan.org

برای آگاهی از شرایط اشتراک به صفحه ی د و نشریه و یا به سایت آوای زن مراجعه کنید. 

با اشتراک ساالنه  ی آوای زن به انتشار آن یاری رسانید!

Facebook:  Avaye Zan
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نشریه  ی آوای زن تریبون آزاد          زنان ایرانی، 
باورمند          به جنبش مستقل زنان و مد        افع آزاد        ی 

عقید        ه و آزاد        ی بی  قید         و شرط بیان است. 
با حمایت مالی، همکاری مطبوعاتی و اشتراک 

نشریه به اهد        اف آوای زن یاری رسانید        !
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