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درسهایی از پیششمارهی نخست
شایان میم ،سردبیر
ماه گذشته ،در پانزده روز تصمیم گرفتم تا مجلهی همسرشت را منتشر

اثرگذاری مناسب ،موقعیت را حادتر کرده
واکسن و یا نبود واکسنی با
ِ

شمارهی اول ،پیششمارهای منتشر شد تا با هم آزمون و خطا کرده باشیم.

شرایط مناسبی برای این منظور نداشتند .در افغانستان نیز پیچیدگی

کنم و برای این امر نیاز به آزمون و خطا داشتم .از این رو به جای انتشار

انتشار پیششمارهی نخست ،درسها و پاسخهای بسیاری به من داد.

مهمترین آنها سرعت عمل افراد در نوشتن بود .برای مثال :بسیار تالش

کردم تا یک پروندهی ویژه برای این شماره تهیه شود اما متاسفانه به دلیل

رسیدن چند مطلب و کم و کاستیهای مطالب ،ناچار
کمبود نویسنده ،دیر
ِ
شدم تا این پیششماره را بدون پروندهی ویژه منتشر کنم.

های تهیه پرونده ویژه آگاه بودم اما گویی
پیشتر نسبت به سختی ِ

بالگ توییتر و
انقراض وبالگنویسی ،کم و بدون منبع نویسی در مینی ِ
ِ

استفادهی مکرر از پلتفرمهای گفتگوی صوتی مانند کالبهوس ،این

دشواریها را دوچندان کرده است .از یک سو سرانهی مطالعه پایین است
و از سوی دیگر میل به نوشتن بسیار کم شده است .با این حال ،به این راه

ادامه خواهم داد تا پل ارتباطی و انگیزه برای چنین کارهایی ادامه داشته

باشد .انگیزهای که امیدوارم به تولد مجالت دیگر و کنشهای مستقل دیگر

کمک کند.

ویراستاری مطالب است که به دلیل حجم نوشتهها
یکی دیگر از موانع،
ِ

و فرصت کم ،امکان ویراستاری دقیق در شماره پیشین میسر نشد .از بابت

اشکاالت ویرایشی در شماره پیشین عذرخواهی میکنم .در این شماره نیز

یاری افرا ِد
ویراستار افتخاری نتوانست مطلبی را ویرایش کند .باری ،با هم ِ

شب منتهی به انتشار ،نیمی از مطالب ویرایش شد
غریبهی غربت نشین در ِ
پوزش دوبارهی من است.
و این دلیل تاخیر و ِ

از دیگر شرایط دشوار ،سختیهای روزگار در ایران ،افغانستان و

سراسر جهان است .ویروس کرونا همچنان به شکل گستردهای منتشر
میشود و بحران عالمگیری ادامه دارد .در ایران نیز این شرایط با کمبود

است .به همین دلیل بسیاری با وجو ِد عالقه به نوشتن و انتشار مطالب،

بحران سیاسی و ناآشناییام با جامعه الجیبیتیکوییر در افغانستان،

کار را سختتر کرده اما همچنان امیدوارم تا با استفاده از زبان مشترک،
برای کاهش آسیب در جوامعی که فارسی دری یا حتی تاجیکی صحبت

میکنند گامی بردارم .آرزو دارم هرچه سریعتر گرفتاریها برطرف شود و
شاهد مقاالت و مطالب این عزیزان نیز باشیم.

از

یکی

دیگر

کاستیها،

ایی
همجنسگر ِ
مردانهی من است.

به این معنی که
به عنوان یک مر ِد

همسوجنسیتی
()cisgender

ارتباط

کمی

اصطالحاتی نظیر دگرباش و یا دگرباش
جنسی؛ اقلیت جنسی و جنسیتی؛ افراد  -یا
جامعه -رنگینکمانی؛ الجیبیتیکیو +و...
توسط نویسندگان در همسرشت منتشر
شده است .ماهنامه همسرشت به تفاوت نظر
و دیدگاه احترام میگذارد و وارد مناظرههای

با

همجنسگرا

زنان
ِ
و دوجنسگرا ،افراد

تاریخی که به عمر نوجوانان الجیبیتیکوییر
امروز

رسیده

است

نمیشود.

ترنس و سایر اقشار

دارم .از طرف دیگر به خودم اجازه نمیدهم تا برای آنها مقالهای بنویسم و
یا صرفا مطلبی ترجمه شده بر اساس زیست غربی را منتشر کنم.

برای مثال :به دنبال فردی بودم تا درباره چگونگی ارتباط با افراد

ترنس ،مقالهای بنویسد اما موفق نبودم .به همین جهت ،برگردانی از
وبسایت ترنس هلپ سنتر یافتم که از وبسایت ویکیچگونه ترجمه کرده
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بودند اما متاسفانه این مطلب بیشتر برای افرادی که در کشورهای غربی یا

انگلیسی زبان زندگی میکنند مناسب است .ضمن آنکه ویکیچگونه اعتبار
کافی به عنوان منبع را ندارد.

همینطور ،تالش بسیاری برای ارتباط با سوشیال اینفلوئنسرهای

ترنس داشتم تا از آنها برای بیان حساسیتها و دغدغههایشان دعوت به
انتشار کنم اما تا کنون موفق نبودهام .تنها یک فرد ترنس در قالب داستان

کردهام و میدانم از این مسیر ناهموار نیز به خوبی عبور خواهم کرد .این

آسایش
بار اولم نیست و مهمتر ،این بار در کشوری آزاد و با امنیت و
ِ
تفاوت این تجربه ،تنهاییست که
نسبی همسرشت را منتشر میکنم .تنها
ِ
منتقدان دلسوز پر خواهد شد .از دریافت چند
عزیزان مسئول و
با حضور
ِ
ِ

حمایت بدنهی جامعه
مطلب و پیام محبتآمیز چنین باوری را پیدا کردم که
ِ

الجیبیتیکوییر را نشان میدهد.

برای همسرشت مطلبی فرستاد که باعث افتخار است .لطفا برای آگاهسازی

انتظار ندارم به دلیل سرانهی پایین مطالعه ،همسرشت مانند یک وب

زیست شما از شما بنویسم و
داشته باشید .من نمیتوانم بدون تجربهی
ِ

پل ارتباطی و میعادگا ِه افراد قلم به دست
شود .قرار بر این بود منب ِع آگاهیِ ،

جامعه خود به ما کمک کنید و از دغدغههای خود با جامعه خودتان گفتگو
ننوشتنهای شما در چنین جایی به فاصله و جدایی دامن خواهد زد.

باید اشاره کنم ،اصطالحاتی نظیر دگرباش و یا دگرباش جنسی؛ اقلیت

جنسی و جنسیتی؛ افراد  -یا جامعه -رنگینکمانی؛ الجیبیتیکیو +و...
توسط نویسندگان در همسرشت منتشر شده است .ماهنامه همسرشت به

تفاوت نظر و دیدگاه احترام میگذارد و وارد مناظرههای تاریخی که به

سایت چندرسانهای و یا صفحه اینستاگرامی که هر هفته الیو دارد فراگیر
باشد .افرادی که دوست دارند داستان ،شعر ،دلنوشته ،خاطرات ،مقاالت،

ترجمهها ،گزارشها ،تحلیلها ،معرفی آثار فرهنگی-هنری و ...را از راه
مجلهای به اشتراک بگذارند که برآمده از عظم و ارادهی خودشان است.

همسرشت قرار است صدای مستقلی باشد که به جامعه خودش توجه

دارد .نمونهای این نظر را در مطلب مسیح انسانی میتوانید بخوانید .او

عمر نوجوانان الجیبیتیکوییر امروز رسیده است نمیشود .شخصا از

در مطلب خودش میپرسد« :به کجا برویم؟ راهکار دفع زائدههای روحی

دوجنسگرایان ،ترنسها ،کوییرها و ...استفاده میکنم و بنظرم همهی

میتوانید بخوانید .این افتخاریست که افراد بدون هیچ گونه چشمداشتی

اصطالح «الجیبیتیکوییر» برای اشاره به افراد یا جامعه همجنسگرایان،
اصالحات باال نیز چنین منظوری دارند.

در کارهای مستقل ،از دشواریها و سختیهای بسیاری عبور

کوییرها چیست؟» و در ادامه پاسخ میدهد که در بخش انجمن نویسندگان

مسئولیت قبول میکنند و برای گفتگو ،همبستگی و آگاهی پا پیش
ی آنهایی که در این دو پیششماره مطلب فرستادهاند و یا
گذاشتهاند .هم ه 
آمادهی همیاری در آینده هستند.

پیام تسلیت
ایرانی ساکن برلین ،جامعه الجیبیتیکوییر
در هفتهی پایانی شهریور ،خبر خودسوزی اال ،یک ترنس
ِ

را اندوهگین کرد .مجله همسرشت این رویداد تلخ را به دوستان اال ،دوسپسر او و جامعهالجیبیتیکوییر

به ویژه ترنسها تسلیت میگوید.

اگر این خبر روی شما تاثیر گذاشته و نیاز دارید با فردی در این باره صحبت کنید ،میتوانید به همسرشت

پیام دهید.
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سرویس بازتاب منتشر میشود.
نقد ،نظر ،انتقاد و واکنشها به شمارهی پیشین در
ِ
برای اطمینان از پاسخ به مقالهای و درج آن در شمارهی بعدی ،لطفا به نشانی

ایمیل مجله و یا شناسهی تلگرامی همسرشت پیام مستقیم بدهید.

کاربری در توییتر نوشت :شما وقتی با ترنسفوبهایی مثل شادی

تا کنون مقالهای از ایشان به دست مجله همسرشت نرسیده است.

جنسیت و ترنسکشوال استفاده میکنن مصاحبه میکنی و مزخرفاتشون رو

افتراهای پیشتر رد شده در دادگاه آنتاریو ،در آن بازنشر
دادند که انتقادات و
ِ

پاسخ همسرشت :سام عزیز بسیار خوشحالم که نظرت را با مجله

را بر نقد و یا انتقاد میداند اما اتهام به جرمی که مدرکی برای اثباتش نیست،

امین و اعضای شش رنگ که از کلمات اف-تو-ام ،ام-تو-اف ،تغییر

منتشر میکنی ،نمیتونی خودت رو حامی افراد ترنس بدونی.

همسرشت درمیان گذاشتی .گفتگوی دو سویهی افراد الجیبیتیکوییر به
سعادت ما و کاهش آسیبها کمک میکند .از این که برای این گفتگو پا

پیش گذاشتهای سپاسگزارم.

مجله همسرشت اجازهی انتشار مطالب الجیبیتیکوییرهراس

را نخواهد داد و اگر چنین مفهومی در یکی از مقاالت و یا داستانها

ایشان در واکنش به این پاسخ در توییتر ،لینکی به یک صفحهی اینستاگرام
شده بود .این مجله تمایلی به بازنشر و توجه به افترا را ندارد .همسرشت بنا

یک عمل مجرمانه است و این مجله به اصول اخالقی روزنامهنگاری و

قوانین محل انتشار ،استان بریتیش کلمبیا ،کانادا ،پایبند است.

همسرشت امیدوار است تا همه به این اصول که باعث پیشرفت جوامع

بشریست ،پایبند باشند.

توییتی در واکنش به جوابیه شادی امین در پیششماره اول:

و یا مصاحبههای مجله بود ،لطفا با همسرشت در میان بگذار تا ضمن

دیروز که جوابیهی شادی امین در مجلهی همسرشت رو میخوندم ،به

مجله همسرشت از ترنسفوبی اعضای شش رنگ اطالعی

رو «اکانتهای مجهول الهویه» و «اقلیتی (برخی) از جامعه الجیبیتی»

عذرخواهی ،نسبت به خطای پیش آمده اقدام شود.

در دست ندارد .شما میتوانید با ارائه منبع و ذکر دلیل ،نسبت به

شکل خالصه همه حرفش تو این پاراگراف جمع شده بود ،که همهمون

معرفی کرد.

کوییرستیزی فرد یا افراد به ما اطالع دهید تا مجله در بیانهای
الجیبیتی
ِ

مطمئن باش بر اساس آیدی اکانت هامون ،ما یه مشت درخت و گل

برای مثال :متن شادی امین ،پاسخ ایشان به نقدیست که پیشتر

میکنیم ،احساس میکنیم ،میخونیم ،کار میکنیم و . ...تنها تفاوتمون

موضع رسمی خود را اعالم کند.

سردبیر در وبالگاش منتشر کرده بود .شادی امین به سردبیر اطالع

میدهد که پاسخی آماده کرده است و شایان میم به ایشان اطالع میدهد
نقد در پیششمارهی اول بازنشر داده خواهد شد .پس بر اساس اصول
روزنامهنگاری ،این جوابیه منتشر شد.

از این رو ،از شما دعوت میکنم با نوشتن مقالهای ضمن تعریف خود

از ترنسهراسی/ستیزی و ذکر نمونه ،نسبت به روشنگری و آگاهسازی

همهی ما اقدام کنید .شما میتوانید مطلب انتقادی خود را به نشانی
hamsereshtmagazine@gmail.com

شمارهی بعد بفرستید.

تا 22ام هر ماه برای انتشار در

و گیاه و خوراکی و دارو و پرنده و چرنده نیستیم .دقیقا مثل تو آدمیم ،فکر

با تو اینه ،که برخالف تو ما در شرایط آزاد و استانداردی نیستیم تا با

اسمهای واقعی خودمون بنویسیم و فعالیت کنیم .اگر شرایط مناسب بود،
یقینا ما هم با اسم و مشخصات واقعیمون برات مینوشتیم اما روش تو
که مخالفانت رو اکانتهای مجهولالهویه و اقلیت خطاب میکنه ،روش

قدیمی و آشنایی هست.

همسرشت :در پی واکنشها به انتشار نقد و جوابیهی شادی امین،

کاربران توییتر رنگینکمانی نسبت به آن واکنش دادند اما به جز جوابیهی

عقیل عبیات ،هیچ متن دیگری به دست همسرشت نرسیده است.
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جوابیه عقیل عبیات در پاسخ به مطالب منتشر شده در شماره پیشین
ابتدا باید بگوییم صحبتها بعضی از دوستان علیرضا صحیح است .او

قرار بود بعد از انتقال اطالعات به تلفن جدید به تهران و نزد دوستانش برود

و بعد از انجام آزمایش کرونا ،تهران را به مقصد استانبول ترک کند.

حقیقت را منتشر کرد؟ بپرسید چه کسی به انتشار این خبر جلوگیری کرد و
به دنبال کشته شدن در سکوت و پایمال شدن خون او بود؟

در آخر باید بگویم که شایان میم عزیز ،تو قاضی نیستی که از روی

خوب میپردازم به صحبتهایی که شایان میم در نقد  ۱۳صفحهای

حرف دیگران بخواهی و بفهمی رابطه عاطفی بین دو نفر وجود دارد یا خیر

من نمیدانم که آیا شایان میم با علیرضا در ارتباط بود و خود علیرضا

همینطور درباره انتشار فایل صوتی :رضوانه محمدی عزیز ،دوست

منتشر کردند.

به ویژه که چیزی از زندگی آن دو نفر نمیدانی .برات ارزوی موفقیت دارم.

به او گفته بود که هیچگونه رابطه عاطفی با من نداشته یا بنابر صحبتهای

گرامی که به تو اعتماد کردم و موضوع را با تو در میان گذاشتم ،در زمینه

که به این نتیجه رسیدهاند .با توجه به اینکه شایان عزیز در کشور کانادا

باید بگوییم که این سناریو کامال ساخته ذهن خودت بوده چرا که من نیازی

اشخاص دیگر این را منتشر کردهاند و آیا شایان میم با من زندگی کردهاند

زندگی میکند و کامال بر انواع روابط آشنایی دارند چطور میتوانند این

این صدایی که گفتی من در گروه منتشر کردم که بعد از آن استفاده شود

به ضبط مکالمه خودم ندارم تا بعد در جایی منتشر کنم .آن هم طوری که

سخن را بگوید .آیا شایان عزیز شما با تعریف  Conjugal Partnerآشنایی

اشخاصی بتوانند آن را ادیت کرده و بعد منتشر نمایند .از من برای ضربه

الزم به ذکر است تمام ویسهایی که از آن نام بردهاید ،و بیبیسی

را دوست نامید .انسانها اینگونه هستند که اگر دستت را در عسل کنی و

دارید یا خیر که چنین حرفی زدهاید؟

فارسی و ایران اینترنشنال پخش کردهاند ،را من به دست آنها رساندهام اما

آنها مانند همیشه به جای نشر کامل صدا ،فقط جایی که نیاز بود را کات
کرده و منتشر کردند.

و اما شایان عزیز ،در آنجا که میگویید گفتیم قاتالن دستگیر شدند و

بعد آن را رد کردیم ،من هیچ دخالتی در این موضوع نداشتم و تنها پلیس

و اطرافیان مادر علیرضا برای آرام کردن حال او اینطور به او گفتند که من

نیز همان را منتشر کردم .خاله علیرضا بعدتر به من گفت که حال مادرش
بسیار بد بود وما برای آرام کردن او این را گفتیم .من هیچ اشتباهی در نقل
خبر نداشتم و همانطور اطالع رسانی کردم .بعدها درست بودن آن برای
همگان آشکار شد .با این حال ،آن فعالین یا دوستانی که گفتند من دروغ

میگوییم یا اشتباه گفتم و گفتند او را با تیر کشتهاند و به آنها بیشتر بها
دادید ،حال بپرسید چه کسی در انتشار خبر دروغ گفت و چه کسی عین

زدن به سازمان شش رنگ استفاده کردی و من فهمیدم نمیشود هر کسی

بعد در دهان آنها بگذاری ،دستت را گاز میگیرند .تو فقط برای فرار از
عواقب قانونی این کار ،چنین سناریویی را طراحی کردی .همانطور که قبل

از این مسیح ادمین صفحه  persiansunbowتماس خصوصی من را ضبط

و منتشر کرد که همه ما میدانیم این یک کار غیرقانونی است.

در مورد همین ادمین باید یک سری جمالت را بیان کنم .ابتدا که

این شخص یک فرد دروغگوست و تا زمانی که صفحه خود را از دسترس

خارج نمیکرد با دیدن چند کلیپ میتوانستید بفهمید که چرا این شخص

را دروغگ و نام میدهم.

در چند ویدیو ایشان مدعی شدند که من از مرگ علیرضا سو استفاده

کردم .این شخص که رابطه نه چندان صمیمی با علیرضا داشت بعد از اینکه

با درخواست علیرضا برای او یک مکان در شهری که من قبال در آن زندگی

میکردم ،پیدا کردم و پس از خروج او به ترکیه ارتباطش را با من و علیرضا
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قطع کرد و این در حالی است که خود را دوست صمیمی علیرضا و من را

اما سخن پایانی من با خوانندگان است .آیا این عاقالنه است که شما

تو دوست صمیمی آن مرحوم هستی ،او برای تحقیق در مورد چگونگی

پیش یک دوست معمولی که او را ندیدهاید و معلوم نیست چه نیتی دارد؟

یک دوست ساده مینامد .سوالی که وجود دارد این است که چرا با اینکه
رفتار و اخالق مردم ،آب و هوا و ...در مورد همان شهری که در آن زندگی

میکنی از من لینک گروه پناهندگان ترکیه را خواست ولی او این سوال را از

به جای رفتن پیش یک رفیق صمیمی ا و را رها کنید و برای زندگی بروید

کدام را انتخاب میکنید؟ آیا میتوان به حرفهای یک دروغگو اعتماد کرد

میتوان باور کرد که او راست میگویید؟

تو نپرسید؟ چرا زمانی که یک متن در گروه نوشت از آن  ۱۶۰نفر هیچکس

تا یادم نرفته بگوییم اگر میدانی که حرفهای تو درست است و کار

نفر شدند دوست و رفیق او؟ همین طور ،تو در تماس با من ادعا داشتی او

دوست صمیمیت حمایت نکردی و با وجود زندگی کردن در یک کشور از

به ا و جواب نداد و حتی کسی او را نمیشناخت اما بعد از مرگ همه آن ۱۶۰

درست را انجام دادهای و من دروغگو و سو استفادهگر هستم ،چرا از خون

قصد داشت پیش ت و بیاید و زندگی کند و دوباره در ویدیویی دیگر باز هم

من شکایت نکردی و من را به دادگاه نکشاندی؟ چرا؟

این ادعا را کردی .چطور بعد از فرستادن چند ویس از هدف علیرضا یک

ویدیوی دیگر ساختی و در آن ادعا کردی هدف از آمدن او پیش من به

خاطر مسائل مالی بود و نه چیز دیگر؟

اما در همین ادعای تو سوالی دیگر نهفته است .اگر من یک دوست

اما میدانی من تمام کارهای شکایت از تو را انجام دادم به خاطر

تخریب من تشکیل یک کانال افترا با همدستی اشخاص دیگر تهدید
زندگی من تجاوز به حریم خصوصی با منتشر کردن تماس خصوصی من

و لو دادن موقعیت مکانی من و میدانستم که اگر این کار را انجام دهم با

معمولی هستم و تو دوست صمیمی او هستی ،که ادعا میکنی سرمایه دار

وجود تمامی شواهد تو مجرم شناخته میشوی و حتی ممکن است تو را به

میدهی ،چرا دوست صمیمی سرمایهدار خود را رها کند و خود را در مسیری

از افترا و تخریب بردار چرا که تخریب من مهم نیست در زندگی هر انسان

حتی او را یک بار ندیده است قرار دهد؟ مگر ادعا نکردی که آمدن او پیش

میتوانستم خود را حامی حقوق جامعه الجیبیتی بنامم با به خطر انداختن

هستی و نیاز مالی نداری و صمیمیت خودت را با عکس داشتن با او نشان

کشورت دیپورت کنند اما من این کار را انجام ندادم وبارها به تو گفتم دست

طوالنی برای آمدن به سمت یک دوست معمولی که سرمایهدار نیست و

موفقی حرف و حدیثها زیادی وجود دارد .اگر من اینکار را میکردم چگونه

من فقط برای مسائل مالیست؛ پس توکه سرمایهدار هستی چرا علیرضا

جان یک شخص از همان جامعه فقط به خاطر اعاده حیثیت خودم؟ فرق

در ضمن آنجا که گفتی پول عملها را دوست داران علیرضا پرداخت

چند مهری یا چند عشقی چیست .اگر میدانستی برای اثبات اینکه آن

من فقیر بیاید؟
میخواست نز ِد ِ

کردهاند ،اطالعات غلط دادی .این کامال اشتباه است و هزینههای عمل

علیرضا بالغ بر بیش از  ۶۰میلیون تومان بوده که آنها را پدرش زمانی

من و خودت را میبینی؟ اما تو هیچ بویی از رابطه نداری و حتی نمیدانی
مرحوم شریک زندگی و شریک عاطفی من نیست آن ویدیو را منتشر

نمیکردی.

که رابطه خوبی با هم داشتهاند برای او پرداخت کرده بود .البته همین هم

همه اینها را کنار بگذاریم ،میماند داستان خبر رسانی .اگر شما یک

بود .مثال با گفتن این که چرا به او اینقدر توجه میکنی ،ا و آبروی ما را برده

همیشه امکان منتشر شدن خبر به اشتباه وجود دارد و تصحیح خبر یک

شدن همجنسگرایی علیرضا بیشتر شده و به آنها بهانهای
نفرت با اشکار ِ

میکنند؛ پس این نقض نیست.

باعث نفرت برادران به علیرضا و تخریب او پیش پدرش را دوچندان کرده

ک خبرنگار باشید به خوبی میدانید
روزنامهنگار ،یک وبالگنویس و یا ی 

است ،نگاه کن چگونه راه میرود ،چگونه لباس میپوشد و . ...در آخر همین

امر کامال عادی است .همانگونه که اکثر خبرگزاریهای بزرگ دنیا عمل

برای کشتن علیرضا میدهد.
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یاد تو
مهمت
باران نواخت نام تو را روی پنجره

از ترس بوسههای تر و آبدار ابر

افتاد توی زندگی پردهها گره

گل چیده بود دور خود از برگها زره

یاد تو باز از وسط باغها گذشت

نزدیک صبح بود گمانم که ناگهان

دست مرا گرفت و پریدیم توی مه

باران نواخت نام تو را روی پنجره

خندید و گفت مثل پریهای قصه نیست
هی خواند و باز ولوله انداخت توی ده

برکهی دل
منیزیم
فرامیخوانیام به مهر

کویرم من

و رودی میشوم که به وصال دریا میشتابد

عطشی از من در تو نیز هست؟

اما بر من مینگری و شوق تماشایی درتُنگ چشمانت موج نمیزند

سرگردانم که دلبسته به سرابی پوچم یا به چشمهای که مجرای

و ماهی تنهایی میشوم که تشنه میماند و خویشتن را به هرسو

میکوبد

دوستم داری؟

شکفتن را نیافته

عیان است اشتیاق من و گر تو نیز راغبی ،دگر بهر چه ما تشنه لبان

میگردیم؟

انجمن نویسندگان

11

سه شعر از دارکوب-زانا سالکی

معرفی
به من میگویند «زانا سالکی»،

درخت زندگی میزنم.
بر تنهی
ِ

اما ،از خودم که پنهان نیست،

سوراخی برای سکنا گزیدنم،

من خودم را «دارکوب» میدانم،

تن سکوت هستم؟
در ِ

هنوز هم نمیدانم که میزنم تا بیابم

گویا آدمیزاد هستم!

دنبال طنین افکندن
یا که فقط به ِ

از شما چه پنهان،

که گاه و بیگاه،

من
مال دنیا،
من از ِ

یک «من» دارم.

من من؛
ِ

اما باز در غروبهای خون آلودش،

سیلی غربت را به صورت میزند.
ِ

خشمگین است از تختی که،

زندگی روزمره،
زندان
ترس ِ
او را از ِ
ِ

خسته است از شبی که

تن خویش اسیر میکند،
زندان ِ
در ِ

تاریکی خود میغلتند،
رختخواب
در
ِ
ِ

راه ورو ِد رویا را میبندد.

از تکرار ،خمیازه میکشد.

من من ،اما،
ِ

درمانده است از کوچههایی که،

درماندگی،

ستارههایش،
و ما ِه آن،

با هر کدام از راههای چپ و راستشان،

رساندن پرسه زن به افسانه رسالت،
بجای
ِ
بست واقعیت میرسانند.
او را به بن ِ
کالفه است از خیابانی که،

ی در آن خوابیده،
خاطره به آرام 

خاک خواب،
و با ُپر کردن چشمانش از ِ

با تما ِم خستگی،

کالفگی،
خشم،

میخواهد که بند از بندش بگشاید،
تا از همین تخت جریان یابد،

و بر جدا ِر تما ِم دیوارها،

کف تما ِم خیابانها،
ِ

انجمن نویسندگان
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هوای تما ِم کوچهها،

رها،

و همراستا با تما ِم شبحهای تنهایی،

رها،

و در آنجا به دخترکی برسد،

تا همچون لک لکهای مهاجر،

خود را بگستراند،

به سوی نقطهی «من» برود؛

دخترکی تنها،

ایستاده کنار رودخانهی زمان،

و زیر چنارهای ناظر.

در کالب ِد دخترک بدمد،

با او گام بردارد به سوی تپه چهارم زندگی،

و از آن جا رها شود،

رها،
رها.

افق ناپیدا،
پرواز کند به سوی ِ
افق آبستن از هیچ،
ِ

افق خالی از هستی،
ِ

خالی از من.

مال دنیا،
من از ِ

یک «من» دارم،

که از من فراری است.

یادوارهای از آن نخل
زمین خشک بود،

بر زمین خشک،

آسمان از زیبایی عقیم،

قطرههای آب چکید.

فرو رفته بود در خوابی عمیق.

از نفسهای تازهاش،

دریای بی رمق،

گامها برقرار بودند

بین گور و گهواره،

در پی هیچ!

و چشمها خو گرفته بودند

آسمان به خود رنگ زیبایی دید.

انتهای نگاه هشیارش

به دریا موج و جریان بخشید.

به دیدن درختان سوخته و غمگین.

گامها ایستادند،

در این بین ناگهان،

ای وای که این نخل کیست؟!

از نوک برگهای سبز و مرطوبش،

نکند که ما را به سخره گیرد،

نخلی جوان رویید،

چشمها خیره گشتند،

انجمن نویسندگان
برای رفتنمان در پی هیچ؟!

نکند تشویشی اندازد،

بین سایر درختان سوخته و غمگین؟!
در ِ

نکند زخم کند خوی ما را
به خوابهای بیدلیل؟!

همگی سنگ برداشتند،

13
آسمان مات و مبهوت

پایان انسانیت نگریست.
به خط ِ
دریا از ترس

همچون مرداب

در خود غلتید.

برای قتل و عا ِم یک امید.

در واپسین َدم اما،

سنگها شرمنده گشتند،

قطرهای خون ،چون قطره باران،

نخل اما ،بی اعتنا خندید.
افتادند بر زمین.
اما دریغا،

گردن نخل چکید،
قطرهای خون از ِ

زالل و تمیز.

پرتوی نوری از جنس آینده

که علف هرز نفرت،

به آن تابید،

در آن خاک غریب.

که دیگر آزار کسی

ریشه دوانده بود

اینبار تبری برداشتند؛

تبری از جنس تعصب،
محکم و تیز...

گردن نخل راست قامت
زدند بر ِ

رنگینکمانی به سوی افق رویید
به آن نمیرسید.

رنگین کمانی که زنده نگهداشت،
یاد آن نخل سبز و دلیر.

ی عبوس و خشمگین.
با ذکر نا ِم حاکم 

نخلی چون هزاران نخل دیگر

س ِر نخل،

در این دیار پربیم،

با لبخن ِد حک شده بر آن،
افتاد بر روی زمین.

زمین با دلی داغدیده،

آه کشید.

که قطع شد گردنش
در این دیار بی امید.

«روایتی مستند،

از آنچه که بر علیرضا (ها)ی فاضلی منفرد گذشت».

پایان سه شعر از دارکوب-زانا سالکی
ِ

انجمن نویسندگان
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داستان

انجمن نویسندگان

انجمن نویسندگان
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خاطرات یک زاغ (بخش دوم :ماراتن نوجوانی)
این مجموعه خاطرات ،سرگذشت واقعی زاغ شاه است که برای انتشار ویژه در مجله
همسرشت ،تدوین شده است .بخش اول را میتوانید در پیششماره اول بخوانید.
بعد از کم شدن شر آقاجون ،برای یکی دو سال تونستم یک نفس

راحت بکشم .هرچند که ما توی فامیل آدم نفرتانگیز کم نداریم ولی
متاسفانه بدترین اونها پدربزرگ خودم بود.

رابطهی خانوادهی ما با خانواده عمهام اصال خوب نبود .دلیل این

مسئله ،اختالفات گسترده بین عمه و پدرم بود .ریشهی این درگیریها

خوب بود و نمرههای باالیی میگرفت .هرچند که بابام جلوی بقیه نمرههای
اونو زیر سوال میبرد و میگفت« :من هم اگر پسرم شاگردم بود ،بهش نمره
میدادم ».ولی خودمون میدونستیم که واقعیت نداره .این حقیقت زمانی

برای همه روشن شد که فهمیدیم محمدرضا توی آزمون مدرسهی نمونه
دولتی قبول شده و حاال توی اون مدرسه و توی خوابگاه درس میخونه.

هم تا کودکیشون دنبال کردم ولی هیچ دلیل منطقی و معقولی براش پیدا

پدرم با شنیدن این خبر به تکاپو افتاد که من رو توی مدرسهی

توی یکی از روستاهای استان فارس ساکن میشن .برای مدتی بین این

آزمون ورودی رو شرکت نکرده بودم ،موفق نشد .تا اینکه اواسط آذر توی

نکردم .عمهام بعد از ازدواج از خانواده دور میشه و با شوهرش که معلم بوده

دو نفر آتشبس اعالم میشه ولی چند سال بعد وقتی که هر دو توی یک
سال بچه دار میشن ،دوباره همه چیز از نو شروع میشه؛ این بار با رنگ
و بوی رقابت .امتیاز اول رو اونها میگیرن چون پسر عمهام حدود سه ماه
زودتر از من ،یعنی اوایل مهر ماه ،به دنیا میاد و اسمش رو از روی عموی

بزرگم که مورد عالقهی هر دو طرف بود ،محمدرضا میگذارن.

تیزهوشان ثبت نام کنه ولی چون سال تحصیلی جدید شروع شده بود و من
یکی از شهرهای کوچیک اطراف اصفهان ،بابام یک مدرسهی نمونه دولتی
پیدا میکنه و دقیقا چند روز قبل از تولدم ،من رهسپار خوابگاه میشدم تا
توی این جنگ برای خانوادهام سرباز خوبی باشم.

شاید استفاده از کلمهی جنگ برای یک کدورت خانوادگی زیاده روی

عموی بزرگم ،محمدرضا ،اولین بچهی خانواده بود و بعد از اون

باشه ولی برای بچهای به سن و سال من ،این رقابت تمام دغدغهام بود.
البته برای پدرم هم خیلی مهم بود .چون بعداً فهمیدم برای اینکه من

ندیدمش .بعد از اون بابای من بود ،علیرضا و بعد از اون هم عمهام به دنیا

مغازهاش رو به مدیر مدرسه داده بود و برای توجیه کارش و آروم کردن

حمیدرضا عموی دومم بود که توی جنگ شهید شده بود و من هرگز
اومده بود که اسمش رو گذاشتن حمیده.

چند سال بعد ،عمهام دوباره بچه دار میشه که این بار هم پسر بود و

اسمش رو میگذاره حمیدرضا اما دوندههای اصلی این ماراتن بیهوده ،من
و محمدرضا بودیم و توی همه چیز رقابت داشتیم؛ ادب ،نماز ،لباس ،اسباب
بازی و ...که خب به دلیل اختالف درآمد پدرهامون ،عموما من پیروز این

میدان میشدم تا اینکه بزرگتر شدیم و رفتیم مدرسه .محمدرضا درسش

رو بدون آزمون اونجا ثبت نام کنن ،یکی از خاتم کاریهای گرون توی
ن طور میگفت که« :از کجا معلوم بابای محمدرضا برای
وجدان خودش ای 
پسرش پارتی-بازی نکرده باشه؟ باالخره با هم همکار بودن».

جدا شدن از خانواده توی اون سن ،اون هم به طور ناگهانی ،خیلی برام

تکلیف
سخت بود .تنها چیزی که بهش دلخوش بودم و سرگرمم میکرد،
ِ
معلم انشامون بود که باید هر روز خاطره مینوشتم .این کار که بعدا به یکی

از مهمترین روزمرههای زندگیم تبدیل شد ،کمک کرد بتونم شرایط خوابگاه

انجمن نویسندگان
رو تحمل کنم.
رفته-رفته کمی با بچههای خوابگاه صمیمی شدم و شروع کردیم

درمورد زندگی هم سوال کردن .اونجا بود که برای اولین بار درمورد زندگیم

دروغ گفتم؛ هم به بقیه هم به خودم و با تمام وجود تالش میکردم اونها
رو باور کنم .باور کنم که هیچ اتفاقی بین من و آقاجون نیفتاده .باور کنم که
من واقعا درسم خوبه و حق دارم اینجا باشم .باور کنم که خانوادهام عاشق

من هستن و به انتخابهام احترام میگذارن.

باور کردن این دروغها باعث شده بود که حال خوبی داشته باشم و

حتی وقتی توی خوابگاه بودم خانوادهام رو بیشتر دوست داشتم اما آخر
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قضیه از این قرار بود که پدربزرگم دور از چشم بقیه دوباره زن گرفته

بود و ازش یک پسر داشت که اسمش امیدرضا بود .اینکه پدربزرگم به

قوانین خودش برای نامگذاری پسرهاش پایبند بود ،منو به خنده وامیداشت.
امیدرضا چندان از من و محمدرضا بزرگتر نبود .نهایتا دو یا سه سال.

مردن پدربزرگم ناراحت بود .شاید بخاطر اینکه
برعکس من ،اون واقعا از ِ
ِ
پدرش رو از دست داده بود اما من پدربزرگم رو.

خیلی تالش میکردم بیشتر بشناسمش و همین کنجکاوی باعث شد

ما به هم نزدیک بشیم.

باالخره همه شرایط جدید رو پذیرفتن .هم نبود پدربزرگ و هم اضافه

هفتهها که میرفتم خونه ،دوباره با حقیقت رو به رو میشدم .وقتی هم که

شدن زن دوم و پسرش به جمعمون .تا این جای کار ،فقط نصف درگیریها

تا دوباره با پاییز ،سال جدید شروع بشه.

بقیه از اون و مادرش بدشون بیاد و از این که اونها هم سهم میبردن،

تابستون رسید ،خیلی منفعل و بیحال نشستم توی خونه و روزها رو شمردم
سال جدید برای من یک چالش جدید داشت؛ چالشی به نام «دوست

دختر» .تازه تابستون تموم شده بود و خیلیها تونسته بودن با کسی وارد
رابطه بشن .رابطهای که از راه دور و پیامک ادامه داشت .من و یکی

دو نفر دیگه تنها کسانی بودیم که دوست دختر نداشتیم .از اونجایی که

نمیخواستم محبوبیتی که بین بچهها به دست آورده بودم رو از دست

بدم ،تصمیم گرفتم این مسئله رو با یک دروغ دیگه حل کنم .الکی پیامک
میزدم و با گوشی خاموش ،مدتها حرف میزدم تا وانمود کنم دوست
دختر دارم و خیلی همدیگه رو دوست داریم.

سال دوم هم گذشت و تابستون بعدی رسید .دوباره رفته بودم توی

الک خودم .انگار خودم رو گذاشته باشم توی فریزر تا تابستون تموم
بشه .ولی مثل اینکه قرار نبود تابستون اون سال ،مثل قبلی ،آروم و بدون

تنش بگذره.

اواسط تابستون بود که پدربزرگم (یعنی پد ِر پدرم) ُمرد .این اتفاق خودش

به تنهایی میتونست زندگی مون رو برای مدتها تحت تاثیر قرار بده و قرار
بود شرایط هم خیلی پیچیدهتر بشه .چند روز بعد از فوت پدربزرگ ،خانم جوانی

در حالی که دست یک پسربچه رو گرفته بود اومد توی خونه .برعکس بقیه
برای تسلیت گفتن نیومده بود و خودش هم صاحب عزا بود .این شعلههای

یک آتش بزرگ بود که به خونهی ما قدم گذاشت.

بود چون حاال دیگه وقت تقسیم ارث بود .برای امیدرضا قابل درک بود که

ناراحت باشن ولی براش سوال شده بود که چرا پدرم با عمهام دعوا دارن.

من که قبال از پیدا کردن جواب این سوال ناامید شده بودم ،به شوخی

گفتم« :چون عمهام دو تا پسر داره .اگر یک پسر دیگه داشت که اسمش رو
بذاره علیرضا ،همه چی حل میشد».

امید که با کمی وقفه شوخی من رو متوجه شده بود ،جواب داد« :پس

اگر چهار تا پسر میداشت و اسم آخری رو میگذاشتن امیدرضا ،دیگه همه

چی حل میشد» و هر دو خندیدیم.

هر طور که بود اون تابستون رو هم پشت سر گذاشتم و سال آخر رو

شروع کردم .هرچند که توی خوابگاه بودن رو به خونه ترجیح میدادم اما
دیگه از سختگیریهای بیش از حد اون مدرسه خسته شده بودم .سال

آخر رو با بیحوصلگی تمام پشت سر گذاشتم و با شادی برگشتم خونه .به
محض رسیدن بهم خبر دادن که باید برای آزمون دبیرستان تیزهوشان

بخونم و چون اونجا کسی هدیههای گرون از بابام قبول نمیکنه ،من باید

خیلی جدی درس بخونم تا بتونم توی آزمونش قبول بشم.

اما مسئله این بود که من اصال نمیخواستم پام رو دوباره توی یک

مدرسهی اینجوری بذارم .برای همین تصمیم گرفتم اصال درس نخونم و

امتحان رو خراب کنم تا خودم رو نجات بدم .مدت کوتاهی بعد که پدرم
فهمید دارم از درس خوندن فرار میکنم و بیرون میرم ،بهم تذکر داد که

انجمن نویسندگان
تمومش کنم ولی بعد از چند روز از طریق گزارشهایی که از مادرم بهش
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این طور بود که خیلی زود مثل خیلی از قربانیها تصمیم به انتقام گرفتم.

رسیده بود ،فهمید که تذکرها بیفایده بود .به زور موهام رو از ته تراشید تا

دو روز مونده به عید بود ،و طبق معمول همهی فامیل پدریم جمع

برای اینکه حالش رو بگیرم ،با گذاشتن یک کاله و کامال بیهدف بیرون

بازی کردن با پلیاستیشن ،پسرعمهی کوچیکم ،حمیدرضا رو بردم خونه

من رو تراشید تا دیگه بیرون نرم و بشینم خونه درس بخونم .این جا بود که

باالی خونهمون مستاجر نداشت و شده بود خونهی من و برادرم مهرداد.

لعنتی تالش کردم.

کردیم تا پدرم ،مادرم و بقیه اومدن خونه ما .همه به خاطر مهمونی خسته

دیگه پام رو از خونه بیرون نذارم اما این کار بدتر من رو سر لج انداخت و

شده بودن اصفهان تا عید رو کنار مادربزرگم باشن .آخر شب ،به بهونه

میرفتم .ولی بابام حتی از من هم لجبازتر بود .چون این بار هر دو تا ابروی

خودمون که خیلی نزدیک به خونهی مادربزرگم بود .چند وقتی بود که طبقه

اعصاب خورد و حال پریشون برای اون آزمون
من دیگه تسلیم شدم و با
ِ

پلیاستیشن هم اونجا بود؛ شروع کردیم به بازی کردن .بازی کردیم و بازی

در نتیجهی همون تالشها ،آزمون ورودی رو با چند رتبه پایینتر

بودن و خیلی زود خوابیدن .طبقه باال هم که فرش مناسبی نداشت ،موند

توی دبیرستان چون خوابگاهی درکار نبود ،داشتن دوست دختر اونقدرها

شدم همه خوابیدن ،رفتم برای هر دوتامون شربت درست کردم و دوتا

قبول شدم و دوباره تمام اون سختگیریها شروع شد.

هم چالشی نبود اما این بار برای خودم مهم بود که چرا من نمیتونم دوست

دختر داشته باشم .پس شروع کردم به تالشهای کورکورانه .نه تنها هیچ

تجربه و استعدادی توی خودم نمیدیدم ،حتی انگیزهای هم برای این کار

نداشتم .تنها چیزی که من رو به تالش وا میداشت ،ترس جاموندن از بقیه
همسن و سالهام بود.

باالخره بعد از کلی تالش و تقلید از بقیه و پیروی از چیزهایی که

دستگیرم شده بود ،موفق شدم توجه یک نفر رو جلب کنم ولی این تازه

شروع بدبختیهام بود .حاال دیگه باید همیشه بهش توجه میکردم ،باهاش
عاشقانه حرف میزدم ،براش هدیه میگرفتم و شب رو تا صبح ،یواشکی

بهش پیام میدادم .این رابطه از اول هم محکوم به شکست بود ولی من
داشتم الکی کشش میدادم .نهایت ًا بعد از دو ماه تسلیم شدم.
تصور بیعرضگی و ناتوانی کل وجودم رو گرفته بود .به شدت افسرده

شده بودم .نه تنها به دخترها عالقهای نداشتم ،بلکه به پسرها عالقهمند

ی از همکالسیهام حساس شده بودم و سعی میکردم
بودم .حتی روی بعض 
بیشتر بهشون نزدیک بشم.

یک روز که داشتم توی ذهنم دنبال دلیل این تفاوت میگشتم ،فکر

کردم شاید بخاطر کاری باشه که آقاجون توی بچگی اون هم برای چند
سال باهام کرد .با این فکر ،کامال از هم پاشیدم .انگار که نقص عضو شدم.

انگار که مشکلی پیش اومده و هرگز قابل حل نیست.

برای من و حمیدرضا که همچنان داشتیم بازی میکردیم .وقتی مطمئن
قرص خوابی که از خونه مادر بزرگم برداشته بودم رو هم پودر کردم و
ریختم تو لیوان حمیدرضا و بهش دادم بخوره .خیلی زود خوابش گرفت،

رفت روی تشک برادرم خوابید و من هم کنارش خودم رو زدم به خواب.

یک ساعت یا بیشتر گذشته بود ،دست هام به شدت میلرزید .تمام

بدنم رو عرق سرد گرفته بود انگار داشتم یخ میزدم .خیلی آروم پتویی که

روش بود رو کنار زدم .قلبم اونقدر تند میزد که داشت قفسه سینهام رو

میشکست .مطمئنم اگر حمیدرضا بیدار بود ،صداش رو میشنید .برای این
که بچرخونمش دستش رو گرفتم ولی دستش رو کشید که حدس میزنم
به خاطر سرد بودن دست من بود .حالت تهوع داشتم .حس کردم اگر همین
جوری به دراز کشیدن ادامه بدم حتما باال میارم .از جام بلند شدم و رفتم به

صورتم آب بزنم.

خیلی آروم در دستشویی رو باز کردم .رفتم تو و در رو بستم .وقتی

المپ رو روشن کردم و خودم رو توی آینده دیدم ،ترسیدم.

رنگم پریده بود و شبیه جنازه تو فیلمها شده بودم .چشمهام به شدت

قرمز شده بود و تمام این ترکیب داشت میلرزید .ایستاده بودم و توی آینه به

اون جونوری نگاه میکردم که بهم خیره شده بود .چقدر شبیه آقاجون شده

بودم فقط خیلی جوونتر بودم و این یعنی حمیدرضا باید خیلی خیلی صبر
میکرد تا من پیر بشم و مریض بشم تا از دست من راحت بشه .قطعا اون هم

وقتی بزرگ بشه همین کار رو انجام میده و این رشته ادامه پیدا میکنه.

انجمن نویسندگان
با نفرت از خودم و کاری که کرده بودم اومدم بیرون و رفتم کپه مرگم

رو گذاشتم .هرچند که خوابم نبرد و فقط دراز کشیده بودم .وقتی بقیه بیدار

شدن و ما رو برای صبحانه صدا زدن ،حمیدرضا بیدار نشد و من تنهایی
رفتم پایین .بعد از صبحانه که برگشتم باال دیدم همچنان خوابه .با خودم

گفتم خب تا نزدیک صبح بازی میکردیم .حق داره .کم کم نزدیک ناهار
شد و حمیدرضا هنوز خواب بود .نگران بودم ولی نمیتونستم حرفی بزنم.

اول فکر کردم مرده ولی دیدم نفس میکشه .با خودم گفتم بیهوش شده.
نگران بودم و حتی حالم از دیشب هم بدتر بود ولی همش یک گوشه

مخفی میشدم که کسی منو نبینه .باالخره دم-دمهای غروب حمیدرضا
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بیدار شد و من یک نفس راحت کشیدم .با این که خیالم راحت شده بود ولی

برای این که خوشحالیم و همینطور ناراحتیم رو کسی متوجه نشه از خونه
زدم بیرون .رفتم کنار پل خواجو و روی نزدیکترین پله به آب نشستم.

با خودم گفتم :مازیار ،تو هرگز بدبخت نمیشی .ولی خوشبخت هم

نمیشی .میشی مثل یک گیاه .فقط رشد میکنی و نهایتا میمیری.

عمیقا احساس ناامیدی میکردم که یهو پای خوشبختی ُسر خورد و از

دو تا پله باالتر افتاد روی من.

بیست و نهم اسفند هزار و سیصد و هشتاد و هفت

انجمن نویسندگان
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سفید ،صورتی ،آبی (قسمت اول)
زانیار
کالسم که تموم شد ،رو به روی ورودی دانشگاه توی ماشین

نشستم .منتظر شادی بودم که بیاد ،بریم یه دور بزنیم ،چند تا رنگ و
قلمو بخریم و برگردیم خونه .شادی ،خواهرم ،بهترین دوستم بود .من

دانشجوی سال دوم فیزیک بودم و اون ترم اول نقاشی .همینطور که
منتظر بودم ،صدای داد و فریاد از سمت دانشگاه بلند شد .کم کم اومدن

جلوی ورودی و یکی از پسرها بعد از حواله کردن چند تا فحش سمت
آباء و اجداد حراست ،از اونجا رفت.

شادی در رو باز کرد و کنارم نشست .من که هنوز توی شوک بودم

که چی شده ،ماشین رو روشن کردم.

 -وایسا صدف هم بیاد .بهش گفتم میرسونیمش.

 وایسا ببینم! منظورت اینه که پسر ترنسه؟شانه باال انداخت« :چه فرقی داره».

داشتم از کوره در میرفتم« .چه فرقی داره؟ تو عمال داری هویت

یک انسان رو نادیده میگیری .بیارزشش میکنی .اونوقت میگی چه
فرقی داره؟»

شادی چشمهاش گرد شد و بهم خیره شد .از حرکت بدون صدای

لبهاش دیدم که داشت میگفت «وای سینا چه مرگته!» فهمیدم بدجور

داد زدم .صدف هم تا جایی که ممکن بود توی صندلی عقب ماشین فرو
رفته بود اما همینطور خیره نگاهم میکرد.

پرسیدم« :خب .حاال چیکار کرده که امروز اینجوری باهاش رفتار

زیر لب غرولند کردم .چشمهام رو چرخوندم و منتظر شدیم« .چه

میکردن؟» واقعا کنجکاویم تحریک شده بود.

 -بدجور به یکی از بچهها گیر دادن .چند نفر هم پشتش در اومدن،

گفت« :یکی از همکالسیهاش بهش تذکر میده درست لباس بپوشه و

میکنن .اونم گفت به َد َرک چون نمیخواد دیگه پاشو توی اون خراب

ی مردونه میبینتش ،حراست رو خبر
امروز که توی سرویس بهداشت 

غوغایی بود! چی شده؟»

چند تا جوجه بسیجی هم طرف حراست .تهدیدش کردن که اخراجش
شده بذاره.

 -آخه چرا؟

اینجا بود که صدف رسید و خیلی گرم باهام احوالپرسی کرد .از

دوستهای جدید شادی بود و من چندان نمیشناختمش برای همین تا
حدودی سرد جوابشو دادم و راه افتادیم.

شادی که در جواب چرای من شانههاش رو باال انداخته بود ،از

صدف پرسید که آیا میدونه برای اون پسر چه اتفاقی افتاده بود؟
 -پسر نیست که .دختره.

من و شادی با هم گفتیم«:ها؟»

 -رها .یه دختر سال اولیه که لباسهای پسرونه میپوشه و خودشو

همه جا امیر معرفی میکنه.

صدف چند لحظه صبر کرد که مطمئن بشه دیگه عصبی نیستم و

مودبانه رفتار کنه مثل بقیهی دخترها .اونم باهاش بد برخورد میکنه.

میکنه و اخراجش میکنن».
 -هنوز که نشده.

شادی گفت« :وای! جوری که اون داشت فحش میداد و خط و

نشون میکشید ،باید شانس بیاره پرونده واسش درست نکنن .ولی خوشم
اومد .دمش گرم .خوب جلوشون ایستاد».

پوزخند زدم .برام جالب بود کسی تا این حد پای چیزی که میخواد،

بایسته .از طرفی حس جالبی نسبت به موضوع نداشتم .فکر کردن به
اینکه همهمون به نوعی در شرایطی هستیم که باید تمام یا بخش زیادی
از هویت واقعی خودمون رو پنهان کنیم ،برام آزاردهنده بود .منع کردن

گ بنای
انسانها از بودن هر آنچه که هستن؛ این همون چیزیه که سن 
سرکشی و طغیان رو در وجودمون قرار میده.

انجمن نویسندگان

اون شب که برگشتم خونه ،رفتم سراغ تابلوی نیمهکارهای که

داشتم .چیزی که توی ذهنم بود شبیه یک زیرزمین تاریک بود .یک

راهروی طوالنی که در انتهاش چیزی میدرخشید .چیزی شبیه به یک
مخفیگاه .ولی اصال نمیدونستم چه کسی یا چه چیزی اونجا پنهان

شده بود .نمیدونستم چرا اونقدر تاریک بود و من چرا داشتم اونجا رو

میکشیدم.
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شناختن من ،اینطوری فکر کنه.
 -باشه بعدا زنگ میزنم.

دوباره دراز کشیدم و پتو رو کشیدم روی سرم .شادی پتو رو کنار

کشید و گوشیم که در حال روشن شدن بود رو داد دستم« .همین حاال.

اگه میخوای تمومش کنی ،همین االن انجامش بده».

سرم درد میکرد .این مدت خیلی کم خوابیده بودم و مطمئن نبودم

اگر تماس بگیرم ،بتونم درست حرف بزنم .اما جوری که شادی با اون

نقاشی رو که تموم کردم ،متوجه شدم در انتهای اون راهرو پیکرهی

چشمها بهم خیره شده بود ،چارهی دیگهای نداشتم -رنگ چشمهاش

وجودش رو دربرگرفته بود .اون پیکر سیاه به نور خیره شده بود و روشنایی

من و مریم دیگه با هم نسبتی نداشتیم رو به رو میشدم و تصمیم گرفتم

کوچکی کشیدم که تنها سایهای تاریک ازش معلوم بود اما انتظار ،تمام
نمیدیدش.

***

از چند وقت قبل با دوست دخترم به مشکل خورده بودیم .میگفت

به اندازهی کافی براش وقت نمیذارم و به حرفاش اهمیت نمیدم .راست

میگفت .دو سال بود که روزهای تلخ و شیرین زیادی با هم داشتیم اما
نمیدونم چرا همه چی یهو برای هر دو نفرمون بهم ریخت .اهداف

متفاوت ،سرگرمیهای مختلف ،احساساتی که اصال شبیه به هم نبودن.
اون رابطه ،تبدیل شده بود به کابوسی نه چندان وحشتناک که هر دو

میخواستیم بهش خاتمه بدیم و بیدار بشیم.

اون روز آخرین امتحان ترم رو داده بودم و برگشتم خونه که تمام بعد

از ظهر رو بخوابم و گوشیم رو خاموش کردم .هنوز نیم ساعتی نگذشته

بود که شادی بیدارم کرد.

 -شما دو تا با هم کات کردین ،فحشش رو من باید بخورم؟

عصبانی بود و کاردش میزدی ،خونش در نمیاومد .همزمان برای

اینکه مجبور نباشه به اشکان -برادر بزرگمون -چیزی توضیح بده،

آهسته حرف میزد و این ،صحنه رو برای من خندهدار کرده بود .موهایی

که جلوی صورتش رو گرفته بودند رو با شدت به عقب پرتاب کرد و
در اتاقم رو بست« .همین االن به مریم زنگ میزنی و بهش میگی

فحشهاش رو به خودت بده».

حاال دوهزاریم افتاد! اما اصال از مریم انتظار نداشتم بعد از دو سال

روشن بود و واقعا ترسناک شده بود! -دیر یا زود باید با این حقیقت که

همون لحظه جرات به خرج بدم و تماس بگیرم.

شادی که مطمئن شد شماره رو گرفتم ،از اتاق بیرون رفت .حدود

یک دقیقه زنگ خورد ،اما جواب نداد .نفس عمیقی کشیدم و سعی

کردم خونسردیم رو حفظ کنم .دلیلی برای عصبانیت وجود نداشت .دوباره
تماس گرفتم و این بار جواب داد.

صداش بیتفاوت بود« .چرا زنگ زدی؟»

انکار نمیکردم که دلم براش تنگ شده اما اون مسیر مشترک

برای هر دوتامون تموم شده بود و حاال هر کدوم باید راه متفاوتی پیش

میگرفتیم.

سعی کردم توضیح بدم« :خسته بودم .گوشیم رو خاموش کردم که

کمی استراحت کنم».
 -خب که چی؟

 من خواب بودم ،با شادی چرا بد حرف زدی؟ مگه تقصیر اونه؟شنیدم که آه کشید« .اعصابم از دستت خورد بود».

 -زنگ زدم خداحافظی کنم.

اگر روزی اتفاقی همدیگه رو دیدیم چی؟ سالم میکنی؟

خندیدم« :یک رابطه داره تموم میشه ،دشمن که نیستیم».

اون هم پوزخند زد .به آرومی گفت« :موفق باشی» و قطع کرد.

گاهی احساس میکنم باید بیشتر حرف میزدم و بهش میگفتم من

هیچ احساس بدی بهش نداشتم ،فقط معلوم شده بود مسیرمون متفاوته،
اما نتونستم .اون تماس برای همیشه قطع شد.

انجمن نویسندگان
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سایهها و نگرشها
مسیح انسانی
درک ساختمان فکری افراد اغلب پیچیدهترین ساختار روان شناختی

یک بشر است .از آن اگر گذر کنیم و خط قرمزهای شخصی را به میان

نیاوریم ،بزرگترین ضربه را به فرد وارد میکنیم که احتماال تا سالها با

خیال با من
میکند؟ پاسخش هنوز بعد از روزها با من مانده است که گفتِ :
بودنش  ....او خود را عاشق ترین مرد جهان میداند که بعد از هفت سال
هنوز داغدار عشقی پرسوز و گداز است.

آن درگیر است و شاید تا اواخر عمر این ناهمگونی خودش با اطرافیان

راهکارها و مقصودم از راهکار ،جادهای در ذهن ماست که به برون

تالش برای آشنایی با مفاهیم و مطالعه سرگذشت افرادی که بعد از پی

از دیگریست .چه بسا من با فنجان چای آلبالو برای لحظهای آرام بگیرم

را از یاد نبرد.

رفت از نامالیمات روزمره کمک میکند و به گمانم در هر شخص متفاوت

خودزنی
بردن به ماهیت و هویت جنسی خود دچار سردرگمی ،ترس و یا
ِ
جنسی و روانی میشوند ،مهمترین نکته است .نکتهای که اغلب از نگاهها

خود با اطرافیان رسید .آنجا که برهم کنش اذهان ما را شکل داده و امروز

اینها اختالل ایجاد میکنند.

عجین است فقط باید راه صلح آمیزش را پیدا کنیم ،پنهان نکنیم ،غر نزنیم،

پنهان میماند و از زاویهای دیگر باور و یا به اشتباه درک میشود .همهی
کم نیستند آنان که هراس از پرسه زدن در گذشتهشان عامل نابودی

درونی امروزشان شده است .پیر شدهاند و فرتوت اما هنوز دستی در آتش
بیهوده پنداری خود و یا آفرینش خود را دارند و مدام به آن فکر میکنند.

به کجا برویم؟ راهکار دفع زائدههای روحی کوییرها
چیست؟
پنداشتم از خاطرات شخصی خودم بگویم که سراسر از همین موانع

و زائدههاست اما نه ،این درست نیست .عین خطاکاری و مرگ است که
راهکارهای ذهن پر پیچ و خم و پر از حفرههای نادانی خودم را ارائه کنم.

پس به جای آن ،از درددلهای پیر و سالخوردهای مینویسم که مرهم

دوران جوانیاش ،امروز خوراک خاک شده است .به واقع غم به الیههای
درون روانش نفوذ کرده و درد روحی امانش را بریده است .عنقریب که
جانش را بگیرد اما از او پرسیدم که چه چیزی تو را به ادامه دادن ترغیب

و دیگری با پشت سر گذاشتن همه چیز .باید به سرگذشت روابط اجتماعی
به راحتی از کنارش میگذریم .به قول خانم لیلی گلستان :درد و غم با ما
اشک نریزیم؛ سازگارش کنیم.

همواره بزرگترین دغدغهام حفظ روحیه خودباوری ،اعتماد به نفس و

اتحاد درونی بوده است که سعی میکنم به دیگر همحسهای مجاورم هم
با قدمی در این موارد کمک کنم.

ما امروز دچار جنگ درونی هستیم ،جنگی که پایانش بر ما سخت

خواهد بود .کسی که سرعت واکنشهایش کودکانه و ناپخته است را نادیده

میگیرند.

ما نیز همین طور از قدمهای کمکی مطالعه و افزودن به کوله بار

اندیشه خود غفلت نکنیم که ما آهن داغ دیدهی آتشی هستیم که خانواده،

مذهب ،فرهنگ ،تحصیلگاه و کلیت اطرافیان جهانمان بر ما تحمیل و با
محیط پیرامون سازگار کردند.

این داغ بر ما مقدس است. ...

فصل مقاله

فصل مقاله
«سیاست همجنسگرایی :دوام جامعه همجنسگرا ،دوجنسگرا و ترنسجندر
(الجیبیتی) در محیط اجتماعی سرکوبگر افغانستان» نام مقالهای از حفیظاهلل
عمادی است .او زاده افغانستان ،محقق ،نویسنده و دکترای فلسفه است و در زمینه
ِ
فرهنگ کشورهای آسیای میانه و خصوصا افغانستان به موسسات غیردولتی
سیاست و
مشاوره میدهد .وی در مقاله«سیاست همجنسگرایی» ،وضعیت جامعه الجیبیتی
را در جامعه افغانستان در زمان طالبان و همچنین پس از سقوط حکومت طالبان
بررسی کرده است .همچنین مباحثی مانند ریشههای فرهنگی همجنسخواهی و
مخالفتهای مذهبی نیز در این مقاله بررسی شدهاند .پیشتر بخش اول این مقالهی
بلند در پیششماره نخست منتشر شده است و این بخش دوم است که میخوانید.
ماه آینده در شماره اول ماهنامه همسرشت ،بخش سوم و پایانی منتشر خواهد شد.

حفیظاهلل عمادی  -فیسبوک
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سیاست همجنسگرایی :دوام جامعه همجنسگرا ،دوجنسگرا و ترنسجندر
(الجیبیتی) در محیط اجتماعی سرکوبگر افغانستان (بخش دوم)
حفیظ اهلل عمادی با ترجمهی سپهر

 .3همجنسگرایی در افغانستان
همجنسگرایی در افغانستان با مباحثی مثل بچهبازی و تنفروشی

مرتبط دانسته میشود و به همین دلیل ،چندان این گرایش را نشانهای از

ابراز وجود افراد الجیبیتی نمیدانند .تفکیک جنسیتی در جوامع محافظه
کار ،باعث شده است تا افراد همجنس روابط نزدیکی با یکدیگر پیدا کنند.

معموال در این جوامع ،گرفتن دست در فضای عمومی ،بوسیدن و دست بر

روی شانه یکدیگر انداختن به کرات دیده میشود.

در میان اقوام پشتون ،استفاده از سرمه چشم ،حنا ،رنگ کردن کف

و پشت دست ،رنگ کردن ناخن و پوشیدن صندلهای پاشنه بلند در
میان مردان دیده میشود .همچنین ،زنان در این اقوام هنگام راه رفتن در

خیابان یا بازار ،دستهای یکدیگر را میگیرند .چنین رفتارهایی به معنای

همجنسگرایی این زنان و مردان نیست اما همجنسگرایی در مناطق شهری
و روستایی این کشور همچنان وجود دارد.

ساختار اجتماعی افغانستان پدرساالرانه است و مردانگی مورد تمجید

قرار میگیرد .مردان از مردان دیگر و به خصوص پسران خوشتیپ استفاده

جنسی میکنند تا تمایالت جنسی خود را ارضا کنند .چنین رفتارهایی

در بخشهای مختلف جامعه ،واکنشهایی از تحمل تا مذمت را در پی
دارد .همجنسگرایی در این جامعه هنوز غیرقانونی است و رفتارهای

همجنسخواهانه مورد پیگرد قانونی قرار گرفته میشود .افرادی که
رفتارهای همجنسگرایانه دارند ،از این قوانین و ریسکهای موجود آگاه

هستند و گرایش جنسی خود را با دیگران مطرح نمیکنند و معموال نقش
افراد دگرجنسگرا و استریت را بازی میکنند.

هرچند که گفته میشود همجنسگرایی بیشتر در بین اقوام پشتون در

جنوب و شرق رواج دارد اما چنین رفتارهایی در بین اقوام دیگر همچون

تاجیکها ،هزارهها ،ازبکها و ترکمنها نیز دیده میشود .البته میزان
مشاهده رفتارهای همجنسگرایانه در بین اقوام مختلف یکسان نیست.
مردان در این جوامع اغلب سعی میکنند تا با تطمیع یا اجبار پسران جوان

را طعمه رفتارهای جنسی خود کنند .برای مثال ،والیت بامیان که جمعیتی
هزاره و شیعه دارد ،در گذشته رابطه جنسی مردان با پسران جوان را به

شدت تقبیح میکرد و مجازاتی سخت برای آن در نظر میگرفت .در دهه

 ۶۰میالدی ،معلمی که خود ساکن والیت بامیان نبود و تنها برای تدریس
به دره عراق بامیان میرفت ،با یکی از دانشآموزان پسر خود رابطه جنسی
برقرار کرد که پس از پخش شدن این خبر ،اهالی روستا به شدت عصبانی

شدند .مردم این منطقه ،چنین تعرضی را تحمل نکردند و جسمی چوبی را
در مقعد متجاوز فرو کردند و او را از آن منطقه اخراج کردند.

در سالهای بعد ،آزار جنسی پسران کمکم در میان هزارههای شیعه

نیز رواج پیدا کرد و در دهه  ۸۰و  ۹۰میالدی در زمان وقوع جنگ داخلی
افغانستان به اوج خود رسید .فرماندهان ارتش حزب وحدت اسالمی

افغانستان و گروههای تحت حمایتش ،به کرات به سربازان جوانی که در
این ارتش حضور داشتند ،تجاوز کردند .بیشتر این افراد فقیر بودند و توان
مقابله یا خروج از این ارتش را نداشتند .این شرایط باعث شد مردانی که
تمایل داشتند با پسران جوان رابطه جنسی برقرار کنند ،این پسران را برای

لذت خود در خانهها به اسارت بگیرند.

عباس پسر غالم حسن که در زمان پادشاهی مشروطه ()۱۹۷۳-۱۹۶۵

در پارلمان افغانستان نماینده بود ،پس از به قدرت رسیدن طالبان ،به عنوان

فرماندار شیبر منصوب شد .او با پسرانی از طبقات فرودست جامعه ارتباط
برقرار کرد و پس از مدتی ،با زن خود بیگانه شد و در آخر زن و فرزند خود

را رها کرد و با معشوقه پسر خود زندگی کرد .علیرغم تالش دوستان و
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وابستگان ،عباس به پیش خانواده خود باز نگشت و عشق خود را به طور

از ازدواج سنتی را مجرمانه اعالم کرد و افرادی که متهم به زنا یا روابط

از آنجایی که بحث همجنسخواهی جایی در میان فضای مباحثه

پیش از قدرت گرفتن طالبان در قندهار ،همجنسگرایی در کل این

تحت قوانین جزایی افغانستان ،همجنسگرایی ممنوع است و همجنسگرایان

گسترده جشن گرفته شد .گفته میشود که مال محمد عمر که رهبر معنوی

سال  ۱۹۷۶تصویب شد و دولت موقت نیز سعی داشت آن را اصالح کند،

ارتش در قندهار جلوگیری کرده است .پس از فتح قندهار توسط طالبان،

عمومی به معشوق خود ابراز کرد.

عمومی در افغانستان ندارد ،اطالعات موجود در این باره بسیار کم است.

محکوم به تحمل سالها زندان میشوند .قوانین جزایی افغانستان که در

همجنسگرایانه میشدند را در مال عام مجازات میکرد.

والیت رواج داشت .به طوری که در ژوئیه  ،۱۹۹۴مراسم ازدواج دو پسر بهطور
طالبان بود ،از تعرض جنسی به یک پسر جوان توسط یکی از ژنرالهای

ذکر کرده :ماده  :۴۲۷فردی که به زنای محصنه یا تجاوز مرتکب شود،

مال عمر فتوایی را بر

خشونت ،تهدید یا فریب ،عفت فردی دیگر را (چه زن و چه مرد) به خطر

دو همجنس ،چه با

محکوم به زندان طوالنی مدت خواهد شد .ماده  )۱( :۴۲۹اگر فردی با

بیندازد ،محکوم به حبس طوالنی مدت ،حداکثر هفت سال خواهد شد .ماده

 :)۲( ۴۲۹اگر فردی که علیه او جرم رخ داده است ،کمتر از  ۱۸سال داشته
باشد ،یا اگر مجرم شامل یکی از موارد بند  ۲ماده  ۴۲۷شود ،مجازات متهم
زندان طوالنی مدت حداکثر ده سال خواهد بود.

هیچ دولتی در افغانستان به اندازه طالبان در هنگامی که در پنجم نوامبر

 ۱۹۹۴قدرت را به دست گرفتند ،مواضع سختگیرانه علیه همجنسگرایی
نداشته است .طالبان در طی جنگی با گروه مجاهدین قدرت را در افغانستان
در دست گرفتند .این جنگ جان هزاران زن ،مرد و کودک افغان را گرفت

و اقتصاد ،جامعه و ساختارهای سیاسی و فرهنگی این کشور را نابود کرد.
پس از حمله نیروهای ناتو و آمریکا در اواخر سال  ،۲۰۰۱طالبان قدرت خود

را از دست دادند .آمریکا باور داشت که طالبان ،رهبر القاعده اسامه بن الدن

علیه رابطه جنسی
رضایت و چه با اجبار
صادر کرد .پس از آن

که جامعه جهانی و

گروههای

حقوق

بشری سیاستهای

خشک و مرتجعانه
طالبان را مورد انتقاد

علیرغم این که جامعه الجیبیتی در
افغانستان توسط مردان جامعه دزدیده
میشدند ،مورد ارعاب یا تهدید قرار
گرفته میشدند و یا توسط افراد محافظه
کار و افراطگرای اسالمی تهدید به مرگ
میشدند اما این گروه همچنان مقاومت کرده
است و وجود خود را حفظ کرده است.

قرار دادند ،این گروه

با انتشار بیانه زیر از

تصمیم خود دفاع کرد:
«ما مواردی که دیگران تحت نام حقوق بشر به ما تحمیل میکنند

را که عامل اصلی حمله به ساختمان تجارت جهانی و پنتاگون بود ،مخفی

و خالف قوانین قرآن است را بر نمیتابیم .هر کس که قصد صحبت با ما

طالبان در زمان زمامداری اعالم کرده بود که قصد دارد جامعهای

را به خواست افراد تغییر دهد .افراد باید خود را بر طبق قوانین قرآن تغییر

کرده است.

اسالمی همانند جامعه خالفت صدر اسالم در افغانستان بسازد .این گروه

برای دستیابی به این هدف ،مقررات و قوانینی بر مبنای قرائت خود از

اسالم را وضع کردند و مردم را مجبور به اطاعت از این قوانین کردند .دولت
طالبان برای تشویق مردم به تبعیت از این قوانین ،نهادی تحت عنوان اداره

امر به معروف و نهی از منکر را تشکیل دادند و همچنین پلیس مذهب
نیز ،وظیفه نظارت بر مردم جامعه را داشت .این گروه ،روابط جنسی خارج

را دارد باید در چارچوب اسالم با ما صحبت کند .قرآن کریم نمیتواند خود

دهند».

علیرغم رفتارهای سرکوبگرایانه و خشن طالبان برای ایجاد جامعه

اسالمی و حذف کردن گروههایی که طالبان آنها را منحرفان جنسی،

همجنسگرایان ،تنفروشان و زناکاران مینامند ،این گروهها از جامعه حذف
نشدند و به زندگی زیرزمینی روی آوردند .رهبران طالبان و نیروهای حفاظتی
این گروه ،به طور مداوم بازداشتشدگان را که از گروههای مختلف قومی
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یا سیاسی هستند را مورد آزار و اذیت جنسی قرار دادهاند .افسران طالبان در

حاکمانی همچون محمود غزنوی ( ۹۷۱تا  )۱۰۳۰که یکی از سالطین

این افسران به بهانههای مختلف وارد سلولهای زندانیان میشوند و

 )۱۵۳۰از جمله افراد سرشناسی هستند که گفته میشود معشوقهای پسر

زندان مرکزی کابل ،پل چرخی ،متهم به تجاوز به زندانیان شدهاند.

زندانیان جوان را به بهانه تمیز کردن سرویسهای بهداشتی یا جارو کشیدن

از سلول خارج میکنند .سپس این افراد را به اتاقهایشان میبرند و به آنها

تجاوز میکنند .این افراد جوان به دلیل شرمساری و انگانگاری ،هیچگاه
این رفتارها را بازگو نمیکنند .شایان ذکر است که همجنسگرایی در تمام

پایگاههای طالبان در سراسر افغانستان رایج است.

دولت پس از طالبان نیز ،همچنان همجنسگرایی و زنا را گناه

میدانست و افراد جامعه الجیبیتی را مورد پیگرد قانونی قرار میداد و
افرادی را که به زنا یا ناهنجاریهای جنسی متهم میشدند را مورد مجازات
قرار میداد .علیرغم این که جامعه الجیبیتی در افغانستان توسط مردان

جامعه دزدیده میشدند ،مورد ارعاب یا تهدید قرار گرفته میشدند و یا توسط

افراد محافظه کار و افراطگرای اسالمی تهدید به مرگ میشدند اما این
گروه همچنان مقاومت کرده است و وجود خود را حفظ کرده است.

همجنسگرایان مرد و زن در جوامع غربی از درجاتی از آزادی برخوردار

مشهور افغانستان بود و امپراطور مغول ظهیرالدین محمد بابر ( ۱۴۸۳تا
داشتند .این افراد هیچگونه تمایلی به زنان نشان نمیدادند و تنها برای زاد

و ولد با زنان ازدواج میکردند ،تا وارثی داشته باشند و خاندان خود را ادامه

دهند .بابر در خاطرات خود نوشته است«:تنها زمانی که (او) شیفته فردی
دیگر شد ،زمانی بود که عاشق پسری در بازار شد».

شاعران مکتب صوفیه باور داشتند که پسران زیبا ،تجلی بخش زیبایی

مردانه خداوند هستند و عشق و عالقه به این پسران ،استعاره از عشق و

عالقه به خداوند است .جاللالدین رومی ( ۱۲۰۷تا  )۱۲۷۳از شاعران نامدار

فارسی ،ابومحمد مصلحالدین سعدی ( ۱۲۰۳تا  ،)۱۲۹۲خواجه شمسالدین
محمد حافظ شیرازی (مرگ  ،)۱۳۲۶نورالدین عبدالرحمان جامی (۱۴۱۴

تا  )۱۴۹۲و بسیاری دیگر از شاعران این منطقه ،آثاری در ستایش پسران
جوان دارند .همچنین شاعر پشتون مشهور دوره عرفان ،عبدالرحمن بابا

( ۱۶۵۳تا  )۱۷۱۱که اشعاری را در وصف عشق نگاشته است ،به گفته
بعضی افراد با پسری به نام مجنون که گفته میشود معشوق او بوده است،

هستند و در بعضی کشورها میتوانند ازدواج کنند یا بچهدار شوند اما چنین
حقوقی در جامعه افغانستان به هیچ عنوان وجود ندارد و این گروه از هیچ
حمایت قانونی در این کشور برخوردار نیستند .قوانین ازدواج در افغانستان هیچ

شکلی از ازدواج ،پیوند مدنی یا شراکت در زندگی دو همجنس را به رسمیت

نمیشناسد و تصریح میکند که ازدواج تنها پیوند دو مسلمان از دو جنس
مخالف صورت میگیرد و هر ازدواجی باید بر طبق قوانین اسالمی باشد.

 .۴فرهنگ بچهبازی
عشق و عالقه به پسران جوان ،یکی از بخشهای بنیادین ادبیات

فارسی است و به طور سنتی میتوان داستانهایی را از عشق میان مردان
و پسران جوان در این فرهنگ و ادبیات یافت .ادبیات فارسی پسران جوان

بدون ریش و پیش از بلوغ را به نوعی نشانه زیبایی خالص میدانست که
در تقابل مستقیم با قوانین اسالمی درباره همجنسگرایی قرار دارد .اما با

این حال ،جوامع این آثار را میپذیرفتند و حاکمان نیز این آثار را سانسور

نمیکردند و با شاعران و نویسندگان برخورد نمیکردند.

تصویر منتسب به سلطان محمود غزنوی
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نهایت لذت جنسی میداند که باعث تداوم رابطه جنسی مردان و پسران

بلوغ نرسیده است توصیف شده که به نماد صلح و عشق تعبیر شده است.

شده است .پسران در این روابط ،نقش زنانه ایفا میکنند و به تدریج این

انسانها تاکید دارد .بنیادگرایان اسالمی ،او و آثارش را مذمت میکنند و

بچهدار میشوند.

اشعار عبدالرحمن بابا بر روی برادری جهانی ،صلح و عشق در بین تمام

نقش را رها میکنند و کمکم نقش مردانه میپذیرند و ازدواج میکنند و

در پنجم مارس  ،۲۰۰۹مقبره او را تخریب کردند ،چرا که افراد بسیاری

هزینههای بسیار زیاد ازدواج و وضعیت اسفناک اقتصادی از دیگر

نبود .شاعران مکتب صوفیه در مناطقی از خاورمیانه و آسیای مرکزی،

بسیاری از مردم افغانستان فقیر هستند و توانایی پرداخت هزینههای مراسم

میدهد همجنسگرایی و بچهبازی رفتاری رایج در آن دوره بوده است.

میشود بسیاری از مردان نتوانند با نامزد خود ازدواج کنند و به همین دلیل

در گذشته ،پسران جوان در معرض عشق و عالقه زیادی قرار داشتند

مرتفع میکنند .یکی از مردان پشتون که اکنون در لسآنجلس ساکن

این روابط را از جنس غالب و مغلوب ()domination and subordination

دختران عالقه بیشتری دارم .انگار ما نمیتوانیم زیبایی زنان را تشخیص

روابط مردان با پسران جوان در این مناطق«بچهبازی» نام دارد و کلمه

نمیتوانند در یک محیط اجتماعی سرکوبگر به راحتی با دیگر زنان رابطه

خصوصا زنان از آن بازدید میکردند و طالبان چندان از این استقبال خشنود

عواملی هستند که مردان به رابطه جنسی با همجنس روی میآورند.

قصیدههایی در وصف پسرانی زیبا که ساقی بودند ،سرودهاند که نشان

ازدواج که بین  ۵۰۰۰تا  ۳۰۰۰۰دالر آمریکا است را ندارند .این هزینه باعث

سنتی که تا کنون در بسیاری از مناطق جهان اسالم رواج دارد.

ازدواج به تعویق میافتد و تا زمان ازدواج ،نیاز جنسی خود را با دیگر مردان

و روابط مردان و پسران بر مبنای دوستی و محبت بوده است .امروزه اما

میدانند و باور دارند که چنین روابطی ،سو-استفاده از پسر جوان است.
بچهبازی در فارسی به معنای سواستفاده جنسی از کودکان است .سواستفاده
جنسی مردان قدرتمند از پسران به نوعی نشان دهنده تشنگی این مردان

به قدرت و مالکیت است و این سواستفاده جنسی به معنای توهین و تحقیر
فردی دیگر به حساب میآید .در فرهنگ این مناطق ،مردان به گونهای

است درباره گرایش جنسی خود میگوید«:من به پسران عالقه دارم اما به

دهیم اما میتوانیم پسران را ببینیم و بفهمیم کدامیک زیباتر است» .مردان
برقرار کنند اما میتوانند به راحتی و آزادانه با دیگر مردان معاشرت کنند و

آنها را برای برقراری رابطه جنسی ،اغوا کنند .نیروهای ناتو در افغانستان،
درخواست رابطه جنسی با مردان در این کشور را اینگونه توصیف میکنند:

در ولسوالی بگرام ،نیروهای بریتانیایی که از عملیاتی در کوههای

تربیت شدهاند که سکس را نوعی رفتار برتریطلبانه میپندارند و به همین

افغانستان باز میگشتند ،تهدید جدیدی را گزارش دادند .این گروه گفتند

از افرادی که شاهد رابطه جنسی دیگر مردان با حیوانات بوده است ،نوشته

شدند .یکی از نیروهای ابروث به نام جیمز فلچر گفت«:این گروه از القاعده

با حیوانات سکس میکنند« .ضربالمثلهای محلی ،داستانهای فولکلور

به ما پیشنهاد داد که ناخنهای ما را نیز رنگ کند .این افراد دست در دست

برای برقراری رابطه جنسی به زنان ترجیح میدهند .مردان این فرهنگ

هفت روزه کندر باز میگشتند و نتوانسته بودند هیچ عضوی از القاعده را پیدا

میکنند .یکی از ترانههای محلی افغانستان ،عشق ناکام مردی به پسری

مناطق دریافت کرده بودند« .مثل جهنم بود .هر روستایی که وارد میشدیم،

«پسری زیبا با باسنی چون هلو آن طرف رودخانه است اما من دستم به

را بگیرند و صدای بوس در میآوردند».

دلیل ،از دخول به زنان ،دیگر مردان و حتی حیوانات دریغ نمیکنند .یکی

که با انبوهی از پیشنهادهای جنسی کشاورزان همجنسگرای محلی مواجه

است«:وقتی سیزده یا چهارده ساله بودم ،میدیدم که پسرهای روستایمان

نیز ترسناکتر بودند .یکی از آنها که ناخنهای پای خود را رنگ کرده بود

و ترانههای این مناطق ،به وضوح بیان میکنند که مردان پسران جوان را

در روستا تردد میکنند و با اطوار در روستا میگردند» .این نیروها از عملیات

زنان را صرفا ابزاری برای تولید مثل میبینند و عشق خود را نثار پسران

کنند اما نیروهای گشتی پیشنهادهای رابطه بسیاری را از طرف مردان این

جوان را توصیف میکند .متن این ترانه اینگونه است[:ترجمه از انگلیسی]

او نمیرسد ».میراث شاعرانه و محلی ،ایجاد رابطه جنسی با پسران زیبا را

گروهی از مردان بودند که آرایش کرده بودند و سعی داشتند دستهای ما
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و از افرادی که به چنین اعمالی دست میزنند دوری میکنند اما این

افرادی که به بچهبازی میپردازند ،چندین سال این پسران را نگه

به بچهبازی روی میآورند ،از پیشینههای مختلف فرهنگی هستند .این

شدند ،آنها را رها میکنند .یکی از پسرانی که اصالتا از قندهار است و

گزارش شده است که حتی رانندگان خودروهای سنگین نیز ،در سفرهای

به اشتراک گذاشت:

فرهنگ همچنان در میان مردم این منطقه در جریان است .افرادی که

افراد ممکن است از طبقه اشراف و مرفه جامعه تا طبقات فرودست باشند.

طوالنی ،معشوقهایی جوان با خود به سفر میبرند .بچهبازی در زمان

جنگهای داخلی دهه  ۹۰میالدی ،در میان افسران بلندمرتبه نظامی به
نمادی از اعمال قدرت و برتری تبدیل شد .این افراد معموال در زمینه تعداد

معشوقهای پسر و زیبایی این پسران با یکدیگر به رقابت میپرداختند .این
پسران«،چایپسر» نام دارند که برای اربابان خود و مهمانان آنان چای

سرو میکنند .یکی از فرماندهان بلندپایه پیشین مجاهدین که هنوز در
ساختار قدرت است و از نام مستعار مستاری استفاده میکند ،درباره فرهنگ

بچهبازی در میان سربازان مسلمان گفت«:من نیز یک پسر داشتم چرا
که هر فرمانده ،یکی داشت  ...رقابتی در میان فرماندهان در جریان است

و اگر من پسری معشوق نداشتم ،نمیتوانستم به رقابت با این فرماندهان
بپردازم» .اکنون بسیاری از این مقامات نظامی ،به عنوان وزیر ،فرماندار،

اولگا کلوس  -آالمی

میدارند و به آنان هدایا و مستمری ماهیانه میدهند و زمانی که بزرگتر
اکنون در کابل زندگی میکند ،تجربه و نظر خود را درباره فرهنگ بچهبازی
مردان مسنتر مهمانیهای مجللی برگزار میکنند تا با عروسک-

پسرهای خود ازدواج کنند و هدایا و خصوصا اسلحههای زیادی به این

پسران اهدا میکنند! معموال یکی از مردان  ۱۵تا  ۲۰سال از دیگری بزرگتر
است .گاهی این روابط بسیار شدید میشوند و ممکن است  ۵تا  ۶سال دوام

بیاورند تا پسر بزرگتر شود و با زنی ازدواج کند.

تصاحب پسران جوان معموال برای این مردان غرورآفرین است .این

مردان معموال پسران را به مهمانیهایی میبرند و آنها را مجبور به رقص

میکنند و از آنها سواستفاده جنسی میکنند .بیشتر این پسرهای جوان ،از
خانوادههایی فقیر هستند که نیازهای اولیه خود را به سختی تامین میکنند
یا بعضی نیز یتیم هستند و شبکه اجتماعی امنی در زمان نیاز ندارند .این
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پسران میرقصند و مردان را سرگرم میکنند و اگر سرپیچی کنند ،توسط

میگویند که هنگامی که مردی پسر جوان و بدون ریشی را میبیند ،سعی

مهمانیهای رقص این پسران به عنوان بازار استفاده میکنند تا پسرانی

از این که پسر پذیرفت ،مرد از سادگی پسر سواستفاده میکند و او را مجبور

پس از سقوط نظام طالبان در سال  ،۲۰۰۱بچهبازی در مناطق شمالی

روابط میمانند و سپس با دختر آن فرد ازدواج میکنند اما بعضی از آنها

ارباب خود تنبیه میشوند .گاهی مردانی که مسئول این پسران هستند ،از
جذاب را به دیگر مردان بفروشند .بچهبازی کسبوکاری سودآور است.

افغانستان به تجارتی سودآور تبدیل شد .فرماندهان و افسران نظامی و

پلیس در این مناطق باور داشتند که زنان تنها به منظور فرزندآوری هستند
و کسب لذت جنسی تنها از طریق پسران ممکن است .این افراد ،پسران
جوان خود را با خود

پیش از ظهور طالبان در ،۱۹۹۴
خیابانهای این شهر پر بود از نوجوانانی
که به همراه «شوگر ددی» خود راه میرفتند
و خودنمایی میکردند .این شهر به پایتخت
همجنسگرایی در جنوب آسیا شهرت داشت.
پشتونها آنقدر به تمایالت همجنسخواهانه

به دفتر کار ،خانه و

پیکنیک میبرند و

میکند او را وارد خانواده خود کند و دختر خود را به عقد او در بیاورد .پس
به برقراری رابطه جنسی با خود میکند .بعضی پسران تا زمان بلوغ در این

نمیتوانند رابطهای عادی با زن آینده خود داشته باشند.

همچنین ،پسران سعی میکنند روابط جنسی را با یکدیگر تمرین کنند.

در چنین شرایطی ،پسر بزرگتر نقش غالب را ایفا میکند و پسر کوچکتر
نقش مغلوب را میپذیرد .هنگامی که این پسران به بلوغ میرسند ،بیشتر
آنها کامال دگرجنسگرا میشوند اما بعضی نیز علیرغم ازدواج ،روابط

همجنسگرایانه پنهانی خود را ادامه میدهند.

از معرفی آنها به

اقدامات سرکوبگرایانه دولت و بنیادگرایان اسالمی برای حذف

شرمی ندارند .زنان

به دلیل جوخههای مرگ ،شهرت بدی در میان مردم پیدا کرده بود،

همسر و خانواده خود
نیز اجازه اعتراض یا

فرهنگ بچهبازی ،تاثیر و نتایج قابلتوجهی نداشته است .طالبان که

علیرغم مجازاتهای سنگین و بیرحمانه نتوانست این اعمال را متوقف

مخالفت با همسران

سازد .از اقدامات طالبان برای متوقف ساختن فرهنگ بچهبازی میتوان

شریک جنسی مرد

آجری را بر سر سه مرد تخریب کرد .دو نفر از این مردان متهم به لواط

قندهار به عنوان مرکز ادبی ،هنری و فرهنگی افغانستان شناخته

این اقدام جان باختند و مرد سوم یک هفته را در بیمارستان گذراند و

عالقه داشتند که افراد محلی میگفتند
حتی پرندگان نیز با یک بال پرواز میکنند
و با بال دیگر معشوق خود را گرفتهاند.

خود به دلیل داشتن
ندارند.

میشود اما این شهر به عنوان مرکز همجنسگرایی در افغانستان نیز شناخته
میشود و این آوازه از مرزهای افغانستان نیز فراتر رفته است.

به استفاده از یک تانک نظامی در فوریه  ۱۹۹۸اشاره کرد که یک دیوار

بودند و دیگری به تجاوز به همجنس متهم شده بود .دو مرد اول در پی
سپس به لطف خدا زنده ماند و به زندان فرستاده شد .او شش ماه در

زندان ماند و سپس به پاکستان گریخت.

پیش از ظهور طالبان در  ،۱۹۹۴خیابانهای این شهر پر بود از نوجوانانی

عنصری که باعث دوام همجنسگرایی در جامعه افغانستان شده است،

شهر به پایتخت همجنسگرایی در جنوب آسیا شهرت داشت .پشتونها آنقدر

دو مرد با رضایت انجام میشود و موقتی است و به نوعی میتواند پیوند

که به همراه«شوگر ددی» خود راه میرفتند و خودنمایی میکردند .این
به تمایالت همجنسخواهانه عالقه داشتند که افراد محلی میگفتند حتی
پرندگان نیز با یک بال پرواز میکنند و با بال دیگر معشوق خود را گرفتهاند.

گفته میشود که تجاوز فرماندهان نظامی به پسران جوان یکی از عواملی بود
که مال عمر با استفاده از آن توانست نیروهای طالبان را بسیج کند.

افرادی که در قندهار کار میکنند معموال درباره سنت بچهبازی

درک خاموش عمومی مردم از این واقعیت است که رابطه جنسی بین

دهنده جوانان همسن و سال باشد .دو مرد که وارد چنین روابطی میشوند،

الزاما«همجنسگرا» شناخته نمیشوند ،چرا که در بیشتر مواقع این افراد
در سالهای بعد ازدواج میکنند و صاحب فرزند میشوند .مفهومی که
در اینجا جریان دارد این است که مردی دگرجنسگرا ،درگیر رابطهای

همجنسخواهانه میشود که طرف دیگر عموما پسری جوانتر است

فصل مقاله

30

که نقشی منفعل و مغلوب دارد و سوژه استفاده جنسی افراد بزرگتر قرار

حمید نیلوفر ،یکی از افرادی است که در کانادا کتاب خاطرات خود را

انتظار میرفت که دولت پس از طالبان اقداماتی را برای حفاظت و

است .او پس از پایان دوره دبیرستان به خانه خواهرش در اسالمآباد پاکستان

میگیرد.

حمایت از حقوق افراد جامعه الجیبیتی انجام دهد اما رهبری افغانستان
همچنان به این افراد به چشم تهدیدی برای سبک زندگی اسالمی نگاه

میکند .دولت از ترس جنگجویان اسالمگرا که هنوز جایگاه قدرتمندی در
حکومت اسالمی داشتند و بخشهای زیادی از کشور را در دست داشتند،
قوانین جزایی و خانواده را اصالح نکرد .اما با این حال فرماندار قندهار،

گلآغا شیرزی ،اقداماتی را علیه سواستفاده جنسی نهادهای مختلف از جمله
ارتش انجام داد .او خدمت پسران زیر  ۱۸سال را در ارتش ممنوع کرد
تا از تجاوز افسران و افراد سواستفادهگر به پسران جوان جلوگیری کند.

چنین اقداماتی باید از طرف دولت وقت ،تشویق و ستایش میشد اما برای

حذف کامل فرهنگ بچهبازی ،اقدامات فراگیر فرهنگی بسیاری در قندهار

نیاز است .محمد نسیم ظفر ،استاد دانشگاه پزشکی قندهار که با سنت

درباره بزرگ شدن در افغانستان و همچنین پناهندگی در پاکستان نوشته
رفت .او در خاطرات خود نوشته است که در زمان نوجوانی ،رفتارهایی

«زنانه» از خود نشان میداده است و دوستانش به دلیل این رفتارها ،او را
مسخره میکردند و او را با اسامی زنانه خطاب قرار میدادند .او در سال اول

دبیرستان متوجه شد به مردان بزرگتر و مردانهتر گرایش دارد .او نوشته
است که در شهر زادگاهش در غوربند ،مردان در حال شنا در رودخانه را

نگاه میکرده است و هنگامی که لباس شنای خود را تعویض میکردند ،به
بدن لخت این مردان با ترس و هیجان چشم میدوخته است .نیلوفر نوشته

است که اولین تجربه جنسی خود را با یک مرد  ۳۴تا  ۳۵ساله پاکستانی در
یک محوطه تفریحی در چند کیلومتری خانه خواهرش در اسالمآباد داشته

است .او میگوید که این مرد اول دوستانه به وی نزدیک شده و سپس با
هیجان او را بوسیده است.

همجنسگرایی مناطق مختلف شهری آشنایی دارد میگوید حداقل نصف
مردان جامعه روابط جنسی با پسران جوانتر بین  ۱۲تا  ۱۶سال و پیش از
آن که ریش این پسران رشد کند را تجربه کردهاند .او همچنین میگوید

که یک بار یک مال را دیده است که بر روی تخت معاینه بیمارستان با

یک پسر رابطه جنسی برقرار میکرده است .اگر یکی از مالیان در چنین
شرایطی دیده شود ،ارتکاب چنین عملی را انکار خواهد کرد و به ارائه

خدمات دینی خود به جامعه ادامه خواهد داد .مالیان زیادی هستند که از

جایگاه خود سواستفاده میکنند و از پسران جوان و آسیبپذیر افغانستانی که
به کالسهای دینی این افراد مراجعه میکنند ،سواستفاده جنسی میکنند.

پس از آن که تعداد کمی از اعضای جامعه الجیبیتی از افغانستان

گریختند و در اروپای غربی و آمریکای شمالی مستقر شدند ،رسانههای
غربی پوششی محدود درباره این گروه اقلیت انجام دادند .افرادی که از

افغانستان گریخته بودند ،توانستند با حفظ حقوق و امنیت به طور آزادانه

درباره گرایش جنسی خود صحبت کنند .پس از سقوط حکومت طالبان،

بسیاری از افراد جامعه الجیبیتی جرئت آشکارسازی را پیدا کردند و هویت

خود را به طور آشکار در جامعه بیان کردند.

حمید نیلوفر  -تصویر از «کابل ناتهـ»
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هنگامی که نیلوفر تصمیم گرفت از پاکستان به اروپا برود ،او به تهران

نعمت سادات که یکی از اعضای هیئت علمی دانشگاه آمریکایی

و او را به عنوان معشوق خود پذیرفت .پس از آن که این رابطه اتمام

درباره حقوق افراد همجنسگرا در میان همکاران و دانشجویان خود صحبت

پایتخت ایران رفت و نواز ،پناهنده  ۳۸-۳۷ساله افغانستانی را مالقات کرد

کابل است ،در سال  ۲۰۱۲درباره گرایش جنسی خود آشکارسازی کرد و

یافت ،نواز همانند سایر پناهجویان تصمیم گرفت به غرب نقل مکان کند

کرد .این صحبتها ،خشم افراد محافظه کار در دانشگاه و خارج از آن را

پناهندگی کرد و در آخر در سال  ۲۰۰۸کانادا به او پناهندگی اعطا کرد.

خود ادامه دهد و یکسال بعد تصمیم گرفت به ایاالت متحده نقل مکان

و در نتیجه ،به استانبول ترکیه رفت و در دفتر سازمان ملل متحد اعالم
نیلوفر در کانادا با افرادی با پیشینه مشابه برخورد داشت که او را

تشویق به آشکارسازی کردند تا خود را به افغانهای ساکن اروپا و آمریکای

شمالی معرفی کنند .او قدردانی زیادی نسبت به جامعه غربی برای پذیرش

وی قائل است و در مقابل ،فرهنگ کشور زادگاه خود ،افغانستان را مذمت

میکند و آن را جهنمی برای مردان همجنسگرا توصیف میکند که با
ترس و وحشت ،این گروه را از حقوق اولیه خود محروم کرده است .وصف
و بازگوی صادقانه نیلوفر باعث شده است تا افرادی با پیشینه مشترک،

شجاعت ابراز وجود و آشکارسازی را در عرصه عمومی و بینالمللی پیدا

ی افغانستان باشند.
کنند و صدای مصیبتهای جامعه بیصدای الجیبیت 

تصویر از گیتی ایمیحز

برانگیخت .این تحوالت باعث شد نعمت نتواند در دانشگاه به فعالیتهای
کند .هنگامی که نعمت در کابل بود ،در زندگی مخفیانه افرادی مثل خودش

کاوش و کنکاش کرد و دید که چگونه نیازهای جنسی خود را برطرف

میکنند .او میگوید که در خانوادههای سنتی ،غیرممکن است که فرزند
همجنسگرای خانواده ،رابطهای دوستانه یا رمانتیک با فرد همجنسگرای
دیگری داشته باشد .این افراد برای این منظور ،در کالبهای محلی،

چایخانهها و یا مکانهای خلوت رها شده یا ساختمانهای تخریبشده

دیدار میکنند.
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پذیرش ِ
فرد دگرباش؛ به چه قیمت؟
ِ
زانا سالکی-دارکوب
مقدمه همسرشت :در این یادداشت منظور نویسنده از سیس-هت ( )Sic-hetفرد
همسوجنسیتی و دگرجنسگراست .این واژه ترکیب و کوتاه شدهی ( )cisgenderبه معنی
فردی که همسوجنسیتیست -در زمان رشد ،خودش را با جنسیتی که برای او پیشفرض
شده بود تطبیقیافته و همسو میداند -و ( )heterosexualبه معنی دگرجنسگرایی است.
«غیرترنس دگرجنسگرا» ترجمه کردهاند.
برخی از منابع فارسی ترنس این واژه را
ِ
همسرشت در این مطلب ترجمهای از ( )Sic-hetنمیدهد و در این یادداشت
نویسی آن «سیس-هت» را منتشر میکند .لطفا برای ترجمه و تعریف آن به
فارسی
ِ
جامعه الجیبیتیکوییر و متحدین ما ،به دفتر مجله پیام بدهید .همچنین اگر واژهای
خواندید که با تعریف شما نادرست بود ،لطفا به ما کمک کنید و ما را آگاه سازید.

پیرامون مسائل این روزهای جامعه
با دوستی مشغول به گفت و گو
ِ

دگرباش ایرانی بودیم که دوستم به این سری از پرسشها و مجموعا
ِ
موضوع رسید:

پذیرش فردیت دگرباش (الجیبیتیکیو،+
به یک طرح موضو ِع مرتبط با
ِ
رنگین کمانی ،کوئیر) در جامعه و خانواده ،منجر میشود.

مساله چیست؟

«معموال در ایران خیلیها بهانه دارند ،که افراد جامعه الجیبیتیکیو+

بیست میالدی،
در تاریخ بیست و ششم ماه ژانویهی سال دوهزار و
ِ

من میدانم که در نهایت از نظر بخش بزرگی از جامعهی افرا ِد سیس-

بش ِر اسالمی» ،در زیر یک توییت ،در واکنش به تصویر منتسب به ازدواج

بخواهیم بگوییم ،در صورتی که افراد الجیبیتیکیو +را تحصیل کرده

غالب جامعه سیس-هت ،لباس منتسب به زنان را پوشیده بود ،از یک کلمه

گفتهایم؟ یا حداقل یک قدم جلو رفتهایم؟ یا اشتباه میکنیم و اجازهی

در آن زمان عمادالدین باقی ،خواسته یا ناخواسته ،مبدل به نمایندهی

این پرسشها (و در مجموع این موضوع) ،از این جهت که پاسخ آنها

رایج خود را «چندشآور» تصور میکنند .اکنون ،سه پرسش پیش میآید:

بخاطر طرز رفتار ،لباس و بیان «چندشآورند».

هت ایران ،افرا ِد الجیبیتیکیو +با هر بیان و رفتاری،چندشآورند ،اما اگر

و مرتب و ...ببینند ،نمیتوانند به این راحتی انگچندشآور بزنند .درست
پیشداوری و زورگویی هنجاری به اکثریت سیس-هت دادهایم؟

فردیت دگرباش میتواند به منزلهی راهی برای کسب امنیت ،آرامش
برای
ِ
و احترام برابر در جامعه و خانواده باشد ،اهمیت و حساسیت فراوان داشته و

قابل بررسی است.

نوشتهی زیر ،پاسخی به این نوع از پرسشهایی است که در نهایت

عمادالدین باقی ،مر ِد دگرجنسگرای نویسنده و پژوهشگر در زمینه «حقوق

دو فرد همجنسگرا ،که یکی از آنها با وجود داشتن ریش ،برخالف هنجار
استفاده کرد« :چندشآور».

بخش بزرگی از جامعه سیس-هت شد که افراد خارج از چارچوب هنجارهای
 .۱معنای «چندش» چیست و چه چیزی را میتوان «چندشآور»

تلقی کرد؟

 .۲دلیل «چندشآور» تصور شدن افرا ِد دگرباش ،از سوی افراد

سیس-هت چیست؟
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 .۳آیا با نمایش تصویری تحصیلکرده و موجه و مورد پسند اکثریت از

ی به جلو برداشت یا
یک فرد دگرباش ،میتوان نظر افراد را تغییر داده و گام 
با این کار ،تن به زورگویی هنجاری از سوی جامعه سیس-هت میدهیم؟

اصل موضوع
پاسخ پرسش اول :معنای واژه «چندش» ،براساس فرهنگ فارسی
ِ

معین فارسی :حالت بیزاری است که از دیدن چیز ناپسند ،به انسان دست

میدهد .در نتیجه« ،چیز ناپسند» همان «چندشآور» است اما شاخصهی

«ناپسند» یا «چندشآور» قلمداد کردن یک چیز یا یک عمل چیست؟ یا به
عبارت دیگر ،چه چیزی را میتوان «چندشآور» قلمداد کرد؟

برای پاسخ به این پرسش ،ابتدا باید از خود بپرسیم ،آیا اصال پاسخ

جامعی برای این پرسش وجود دارد؟

جوامع گوناگون بشری ،فرهنگ و خردهفرهنگهای خود در مورد

پذیرش موارد مورد پسند و رد موارد ناپسند را با تأثیر از شاخصههای متعددی

چون دین ،شرایط بومزیستی ،وقایع تاریخی و ...شکل میدهند .از آنجایی

که این شاخصهها در جوامع مختلف متفاوت است ،موراد «مورد پسند» و
موارد «ناپسند» در جوامع مختلف نیز متفاوت خواهد بود و ممکن است

در هر فردی به صورت متفاوتی نمود پیدا کند و این نمود نهایتا محصول

فرهنگیست که فرد در آن زندگی میکند.

به عنوان نمونه :تغذیه از حشرات در بخشهایی از زمین در فرهنگ

جوامع انسانی (متاثر از شاخصههای گوناگون) ،مورد پسند و در نتیجه عملی

34
رایج است اما در بخشهای دیگری از زمین به دلیل تفاوت در فرهنگ

عمومی ،تغذیه از حشرات در فرهنگ جوامع انسانی ،ناپسند و در نتیجه
عملیچندشآور است.

اکنون ،آیا میتوان به صورت دقیق گفت چه چیزی چندشآور یا

ناپسند است و یا پاسخ جامعی برای این پرسش وجود دارد؟
خیر.

«چندشآور بودن» بیشتر از هر چیزی ،یک نقطه نظر است که در هر

فردیت (که محصول نهایی فرهنگ اطرافیانش است) متفاوت جلوه میکند.
پاسخ پرسش دوم :با توجه به پاسخ پرسش اول ،برای پاسخ به این
ِ

سوال که دلیل «چندشآور» تصور شدن فردیت «دگرباش» از سوی افراد
سیس-هت چیست؟ باید ابتدا به بررسی و واکاوی خود جامعه سیس-هت

بپردازیم.

ی ( ،)Albert Memmiدر نتایج حاصل از پژوهشها و تفکراتش،
آلبر مم 

اشاره میکند که «دیگر هراسی» به شکل خالصه یعنی طرد دیگری به
بهانه هر تفاوتی .به عبارت دیگر« ،دیگری» در میان عموم افراد به دلیل

تفاوتش «ناپسند» و یا همان «چندشآور» در نظر گرفته میشود و تا سر
حد طرد شدن و حتی حذف فیزیکی ادامه پیدا میکند.

ی از جمله «دین» و
سیس-هت ایرانی ،تحت تاثیر مفاهیم 
در جامعهی
ِ

شکل ویژه با آغا ِز دورهی شهری شدن ،قوانین الزم الجرایی تحت عنوان
به ِ

«هنجار» برپایهی جنسیتزدگی به شکل افسارگسیختهای به وجود آمده
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است .برخالف شکل استاندارد مفهوم «هنجار» که صرفا کاربردش پاسبانی

بشری و حقوق شهروندی ،دارای حق انتخاب برای شیوه زیستن خویش

جز-به-جز زندگی افراد را در برگرفته و فردیت افراد و حق انتخاب آنها

هنجا ِر افسارگسیخته بنا شده) نباید این حق طبیعی خود را قربانی کند.

از حقوق فرد در روابط بین فردیست ،این قوانین به شکل افسارگسیختهای
را قربانی قوانین هنجار کرده است .از این رو ،فردی که تابع قوانین هنجار

نباشد از سوی عامه« ،دیگری» قلمداد شده و دچار طرد شدن و یا حتی

حذف فیزیکی توسط اکثریت میگردد.

در این بین ،موجودیت فرد دگرباش ،با هر شیوه تفکر ،رفتار ،حاالت و...

در تضاد با هنجار افسار گسیختهی جامعهی سیس-هت بوده و به همین
دلیل «دیگری» شناخته شده و در نتیجه «ناپسند» یا «چندشآور» قلمداد
شده و محکوم به طرد شدن و یا حتی حذف فیزیکی میگردد.

پاسخ پرسش سوم :در پاسخ به این پرسش که هدف نهایی این نوشته
ِ

زیست فرد دگرباش در تضاد با هنجار
است ،باید گفت :اوال با توجه به اینکه
ِ

است که برای مقبول واقع شدن ،از طرف جامعه سیس-هت (بر مبنای

این کار ،نه تنها مشکل فرد دگرباش را حل نکرده و از چندشآور یا ناپسند

خطاب شدنش جلوگیری نمیکند ،بلکه همچنین زمینه ساز چشم پوشی
فرد دگرباش از سایر مفاد حقوق خویش میگردد.

سیستم هنجا ِر افسارگسیخته ،مدام در حال گسترش
شایان ذکر است،
ِ

مختلف هویت فردی و حق انتخاب وی بوده و
و در خود کشیدن وجو ِه
ِ

فقدان کنش در برابر هنجا ِر
سرسپردگی به آن در مراحل اولیه ،زمینهساز
ِ
افسارگسیخته و پذیرش بیچون و چرای بخشهای دیگر آن خواهد شد.

نتیجهگیری

افسارگسیخته جامعه است؛ پس جامعهی سیس-هت با هر شکلی از فرد

(مطابق نظ ِر
ایجاد چهرهی تحصیل کرده ،موفق ،معقول و یا موجه
ِ
اکثریت) از فرد دگرباش به حل مشکل چندشآور خطاب شدنش توسط

یا غیرموفق ،چه معقول و موجه یا غیرمعقول و غیرموجه و ...باز هم آن را

وجودیت فرد دگرباش در تضاد با هنجار افسار گسیختهی جنسیتزده و

دگرباش که مواجه شود ،چه تحصیلکرده یا غیرتحصیل کرده ،چه موفق

جامعه سیس-هت کمکی نمیکند؛ زیرا اوال ،پیش از هر چیزی ،صرفا

«دیگری» و در نتیجه «ناپسند» یا «چندشآور» در نظر میگیرد.

مردساال ِر سیس-هت محور بوده و به همین دلیل «دیگری» و به تبع آن

شخصیت فرد دگرباش ،مطابق آنچه که مورد
دوما ،قدیسسازی از
ِ

«چندشآور» یا «ناپسند» خوانده میشود.

فردیت فر ِد
حق انتخاب و
نظر اکثریت سیس-هت میباشد ،یعنی
ِ
ِ
گرفتن ِ

دوما ،انجام چنین کاری از سوی فرد دگرباش یعنی چشم پوشی از

مختلف و متفاوت شخصیتی داشته و احتمال انجام دادن عملی نادرست (به

موجب تن
یکسان دموکراتیک از وی گرفته میشود و
کردن یا مجازات
ِ
ِ

داشته ،برای فرد دگرباش هم موجود است (که در نتیجه آن شیوه مجازات

پوشی فرد دگرباش از سایر حقوق خویش در برابر پیشروی هنجار افسار

سوما ،در جامعهای استاندارد و بنا شده بر پایهی «حقوق شهروندی» و

شده که میتواند موجب حذف فرد دگرباش و بیبهره شدن او از تمام

حضور افراد نیست ،بلکه هر فرد با هر شکل و شیوه زیستن ،تا زمانی که

به عبارت دیگر ،تالش افراد دگرباش (الجیبیتیکیو ،+کوئیر،

دگرباش و از بین بردن این اصل ،که فر ِد دگرباش هم مثل سایرین وجوه

حق اشتباه
پایهایترین حق خویش یعنی حق انتخاب کردن .ضمن آنکه ِ

ب زدن به دیگران) همانطور که برای افراد سیس-هت وجود
معنای آسی 

دادنش به هنجار افسارگسیخته نیز میگردد .همین مورد زمینه ساز چشم

دموکراتیک هم باید به یک شکل باشد).

گسیختهی جامعه سیس-هت و تبدیل به باجدهی مداوم به این سیستم

ی برای به یک شکل درآوردن یا تغییر وجه
«حقوق بشری» ،نه تنها التزام 

حقوقها شود.

حقوق فرد دیگر را زیر پا نگذاشته ،آزاد است و در همه حال باید بهرهمند از

رنگینکمانی) باید در جهت تغیی ِر قوانین و ساختا ِر هنجا ِر جامعه باشد تا

در این رابطه ،فرد «دگرباش» باید به خود یادآوری کند که او پیش

رفتن هویت فرد دگرباش و فردیت او میشود.
ساختا ِر هنجاری باعث از بین ِ

موارد «حقوق شهروندی» و «حقوق بشری» باشد.

از هر چیزی به عنوان یک فرد ،بر مبنای پایهای ترین بخش از حقوق

شکل ریشهای حل شود .به راستی ،تن دادن به این قوانین و
مسئله به
ِ
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آیا تف انداختن کافیست؟
راهنمای استفاده از روانکنندهی شخصی یا لوبریکانت
از زمانهای قدیم انسانها برای دخول از بزاق دهان استفاده میکردند.

حتی بعضیها با این تصور که واژن خودش ترشحاتی دارد ،از این نیز
خودداری میکردند اما آیا تف انداختن کافیست؟ در این مقاله توضیح

میدهم چرا و چه نوع روانکننده لذت و ایمنی در سکس را فراهم میآورد.
ژل روانکننده شخصی که در انگلیسی به آن لوبریکانت ()lubricant

گفته میشود ،تنها یکی از ابزارهای مراقبت جنسی برای دوری از بیماریها
و اضافه کردن لذت جنسیست .از جهت بهداشت و سالمت ،دخول خشک
باعث آسیب به بافت واژن (کس) و مقعد (سوراخ کون) میشود .همینطور

این آسیب باعث خونریزی خواهد شد حتی ممکن است آن را به چشم

نبینیم اما شرایط انتقال ویروس و یا عفونت را فراهم میکند .بنابراین ،برای

بهداشت و سالمت جنسی ،استفاده از روانکننده ضروریست.

با توجه به شیوه و نوع سکس ،ممکن است هر فردی به نوعی از

آن نیازمند باشد .ابتدا به شرایط متفاوت اشاره میکنم و سپس انواع آن را

معرفی خواهم کرد .در مقالهی دیگری نیز میتوانید معرفی چند محصول
در بازار آنالین ایران را بخوانید .به دلیل تغییرات سیاسی در افغانستان ،نمی

توانم درباره بازار آنجا بنویسم .لطفا اگر در افغانستان هستید ،برای ما ایمیل

بزنید و یا در شبکههای اجتماعی پیام مستقیم بدهید.

سکس مقعدی

روانکننده ،باز هم صبر و مدارا برای انجام آن الزم است .شرط دیگر نیز
تخلیه کامل روده است که ژل روانکننده میتواند در مرحله تخلیه و یا

همان شلنگشور کردن کمک کند.

سکس ،واژن و تر شدن
برای روان کردن دخول ،عموما واژن از خود مایعاتی ترشح میکند اما

هر فردی ممکن است میزان متفاوتی از این ترشحات را داشته باشد و یا از

خشکی واژن رنج ببرد .برای مثال :افرادی که در دوران قاعدگی یا یائسگی

و بعد از آن هستند ،افرادی که به هر دلیلی در زمان سکس دچار استرس

شوند ،افرادی که بیماری خاص دارند و یا داروی خاصی مصرف میکنند.

همهی این دالیل میتواند باعث خشکی واژن یا ایجاد تاخیر در ترشحات
واژن گردد .لذا استفاده از لوبریکانت تنها برای سکس مقعدی نیست و
با توجه به میزان تر بودن واژن ،میشود برای لذت دو طرفه یا سالمت

جنسی ،از لوبریکانت استفاده کرد.

انواع لوبریکانت
لوبریکانت با پایه روغنی :دوام مناسبی دارد اما اینها برای وسایل

جنسی (مانند دیلدو -آلت پالستیکی )-از جنس التکس مناسب نیست.
همچنین التکس جنس اصلی کاندومهاست .استفاده از لوبریکانت با پایه
روغنی امکان پارگی و اختالل در سکس ایمن با کاندوم را باال میبرد.

دخول جنسی از پشت ،سوراخی دادن ،کون کردن و یا هرچه اسمش

همین طور وازلین ،کرم ،روغن بچه و سایر محصوالت بهداشتی روغنی

آنکه استفاده از لوبریکانت مناسب باعث میشود تا افراد ضمن دور ماندن از

نشدهاند؛ پس ممکن است اختالالتی ایجاد کنند .مثال در ایران متداول

را ببرند .برای سکس مقعدی لوبریکانتهای متناسبی موجود است که در

ممکن است احساس درد را کاهش دهد و به دیر انزالی کمک کند اما یادتان

را میگذارید ،با خشکی نه تنها دردآور است بلکه خطرناک نیز هست .حال

میتوانند روانکننده باشند اما اینها از نظر سازمانهای غذا و دارو کنترل

آسیبهای کوتاه و یا دراز مدت ،لذت بیشتری از رابطهی جنسی با دخول

است که از کرم بی حسی موضعی به نام زاال-پی استفاده میشود .این کرم

ادامه به آن اشاره خواهم کرد .لطفا دقت کنید که برای داشتن سکس

سالم مقعدی ،تنها استفاده از لوبریکانت و کاندوم کافی نیست .دهانهی

مقعد عضالت سفتتری نسبت به واژن دارد و با وجود استفاده از ژلهای

باشد برای این کار ساخته نشده است.

لوبریکانت با پایه آب :یکی از معمول ترین موارد است که در بازار
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بسیار موجود است .ممکن است به عنوان محلول در آب نیز شنیده باشید.

قصد استفاده دارید ،ضمن تبریک و تشویق برای این عمل درست ،خواهش

انجام میشود توصیه میگردد اما توجه کنید میزان مواد استفاده شده در این

استفاده نکنید.

این نوع از لوبریکانت برای سکسی که در آن بعد از دخول سکس دهانی نیز

میکنم دقت الزم را در تهیه داشته باشید تا از آن چه که حساسیتزاست

لوبریکانتها ممکن است برای هر فردی مناسب نباشد .همینطور بخاطر

چند تحقیق متناقض دربارهی افزایش شانس عفونت واژن با توجه به

طوالنی نیاز به استفاده چندباره داشته باشید .در برخی موارد میشود حتی با

تحقیقات کامل و قطعی نیست .بنابراین پیشنهاد میکنم نسبت به میزان و

پایهی آبی به آسانی جذب بدن میشود و ممکن است در سکسهای

میزان گلیسیرین در لوبریکانت با پایه گلیسیرین منتشر شده است اما این

بزاق دهان روان کنندگی را دوباره فعال کرد اما استفاده دوباره از ژل پیشنهاد

یا وجود گلیسیرین در لوبریکانت نیز دقت الزم را داشته باشید.

ابزار و یا اندام مورد استفاده را روان کنید.

نکتهی آخر

میشود و در شرایطی خاص ممکن است مجبور باشید چند بار دیگر آلت،
یکی دیگر از مزایای این نوع ،شستشوی آسان آن از روی بدن و لباس

یا ملحفه است با این حال برای سکس در حمام و یا زمان آبتنی مناسب

نیست؛ زیرا به آسانی شسته میشود .در چنین شرایطی بهتر است از نوع

دیگری استفاده کنید.

لوبریکانت بر پایه سیلیکون :دوام بیشتری دارد و برای استفاده

با کاندوم و در سکس مقعدی بسیار توصیه شده است .ممکن است حتی

بدن شما را نرمتر کنند اما شستن آن به آسانی استفاده از پایهی آبی نیست.
احتماال برای شستن به صابون و یا شامپوی بدن نیاز خواهید داشت .همین

طور شستن لباس یا ملحفه آغشته به آن کمی سختتر است .میشود با

کردن یک حوله ،از آغشته شدن ملحفه جلوگیری کرد .بخاطر این
پهن
ِ
ویژگی بهتر است برای سکس یا خود ارضایی زیر دوش حمام از آن استفاده

کنید .نکتهی بسیار مهم در استفاده از ابزار سکس (مانند دیلدو) است؛ چرا

که ممکن است از جنس سیلیکون ساخته شده باشند و استفاده از لوبریکانت
با پایه سیلیکون برای آن خطراتی در پی خواهد داشت.

متاسفانه این نوع از لوبریکانت در بازار ایران کمیاب است و دربارهی بازار

افغانستان ،به دلیل نبودن حکومت و آشفتگی موجود ،نمی توانم نظری بدهم.

پیش از خرید
بدنهای ما با یکدیگر متفاوت است و ممکن است نسبت به مواد

خاصی حساسیت داشته باشیم .استفاده از لوبریکانتهایی که افزودنیهای
رنگی ،طعم دهنده و یا شرایط ویژه مانند گرم کردن و یا سرد کردن دارند

ممکن است واکنش منفی روی بدن بعضی از افراد بگذارد .اگر برای بار اول

به یکدیگر یادآور شوید :اگر افراد به ویژه فرد بات یا مفعول احساس درد

دارد ،این حق اوست که سکس را متوقف کند .او حق درخواست استفادهی

دوباره از روانکننده را در هر زمان و هر شرایطی دارد .همینطور اگر در زمان
سکس درد زیادی را احساس کرد ،توجه کنید که با افزودن لوبریکانت،
ممکن است درد رفع نشود؛ مثال ممکن است نوعی بیماری محل دخول
را تحریک کرده باشد .ادامهی سکس در چنین شرایطی مخرب است .به

یاد داشته باشید استفاده از کرمهای بی حسی نیز مشکل را رفع نخواهد

کرد .اگر روده تخلیه شده است و پیش از دخول با دهانهی مقعد بازی شده
لوبریکانت عادی ،باید کم درد یا بدون درد باشد .خوردن یا
باشد ،سکس با
ِ

به اصطالح ریم جاب ( )rim jobبهترین گزینه برای ایجاد شرایط مناسب

و انبساط عضالت مقعد است ،به شرطی که مقعد تمیزشده و فرد از لحاظ

روانی آمادهی دخول باشد( .عموما انگشت کردن آسیبزاست .به ناخنها،
تر بودن و شیوه انگشت کردن باید توجه ویژه شود) .پس لطفا در صورت

داشتن درد به یک پزشکپزشک معتمد در محل زندگی خود مراجعه کنید و
حتما آزمایشهای الزم را انجام دهید.

اگر چنین امکانی را ندارید لطفا به همسرشت ایمیل بزنید و یا به نشانی

تلگرام ما پیام دهید .همین طور میتوانید در شبکههای اجتماعی ما را دنبال
کنید و در بخش پیام از ما سوال بپرسید .همسرشت تالش میکند برای

دردهای شما پاسخی پیدا کند.

برای پیدا کردن راههای خرید و پیشنهاد لوبریکانت لطفا مقالهی

«معرفی پنج روانکننده (لوبریکانت) و پنج کاندوم در بازار آنالین ایران»
را در ادامه بخوانید.
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خاردار یا طعم دار؛ کدام کاندوم بهتر است؟
همه چیز درباره کاندومها
برای خریدن کاندوم ممکن است محدودیت اجتماعی یا اقتصادی

داشته باشیم اما الزمهی اصلی تهیهی کاندوم ،اطالعات مناسب است تا
بدانیم چه نوعی از آن برای چه نوع سکسی الزم است .در این مقاله تالش

کردم تا اطالعات اولیه درباره کاندوم را از نگاه یک مرد همجنسگرا برای
افراد همجنسگرا دوجنسگرا ،ترنس ،کوییر و( ...الجیبیتیکوییر) در سال

 1400بنویسم .مقالهای که تالش دارد با تجمیع اطالعات و زبان رک ،از

بروز آسیب فردی و اجتماعی جلوگیری کند.

انواع کاندوم
کاندومها انواع مختلفی دارند که یک فرد بر اساس نیاز و کارایی آنها

میتواند بهترین آن را انتخاب کند .به طور کلی کاندوم به دو نوع عمده

داخلی و خارجی تقسیم میشود .به این معنی که کاندوم داخلی در واژن
(کس) قرار میگیرد .بعضا از این نوع کاندومها برای سکس مقعدی استفاده
سکس ایمن منتشر
شدهاست اما تحقیقاتی دربارهی تاثیرگذاری آن در
ِ
نشده است .در عین حال ،اشکاالت بسیار زیادی در استفاده برای سکس
مقعدی گزارش شده است لذا استفاده از این نوع کاندوم برای رابطه مقعدی

توصیه نمیشود .در این مقاله تنها به بررسی کاندومهای خارجی که روی
ابزار و یا آلت جنسی (کیر) کشیده میشود اشاره خواهم کرد.

اندازهی کاندوم
برای انجام سکس ایمن ،الزم است کاندوم هماندازهی قطر و طول

آلت باشد .عموما اگر قطر کاندوم برای آلت مناسب بود ،طول کاندوم نیز
متناسب خواهد بود .توجه داشته باشید که در کشورهای مختلف اندازهی
کاندوم استاندارد برای سایز بندی متفاوت است اما عموما اندازه قطر کاندوم

در پشت جعبه نوشته شده است .به طور کلی قطر  4/32تا  5/08برای سایز

کوچک در نظر گرفته میشود .تهیهی کاندومها با سایز کوچک سختتر
است اما داشتن آن ضمن باال بردن کیفیت سکس ،به امنیت آن نیز کمک

ویژهای میکند.

شکل و رنگ
کاندوم در شکل و رنگ میتواند متفاوت باشد که برای افزایش

لذت جنسی و تنوع در سکس ایجاد میشود .به نظر میرسد کاندومهای
مدل خاردار تاثیری در لذت برای سکس مقعدی ندارند اما مدل هایی که

خا ِر داخلی دارند ،به آلت جنسی افراد لذت میدهد .رنگ نیز ممکن است
حساسیت ایجاد کند اما این تنها عامل بروز حساسیت در استفاده از کاندوم

نیست.

کاندوم طعمدار
برخی از انواع کاندوم ،آغشته به ترکیبات طعمدهنده هستند و برای

استفاده در سکس دهانی تولید میشوند .احتمال انتقال ویروس اچآیوی از

طریق دهان کم است (داشتن زخم در دهان و لثهی حساس باعث افزایش

ریسک انتقال میگردد) ،اما بیماریهای مقاربتی دیگر به راحتی از طریق

ساکزدن منتقل میشوند .برای همین سکس دهانی با کاندوم یک راه
مناسب برای جلوگیری از ابتالست .یاد آور میشوم که استفاده از کاندوم

طعمدار در دخول ،به دلیل وجود ترکیبات طعمدهنده و بعضا قندی ،احتمال
عفونت واژنی و حتیو حتی مقعدی را افزایش میدهد .ضمنا ،استفاده از

کاندوم ساده (آغشته به لوبریکانت) در سکس دهانی توصیه نمیشود.

جنس کاندوم ها
اکثر کاندومها از جنس التکس ساخته شده اند و برخی افراد ممکن

است به التکس حساسیت داشته باشند .در بازار کاندوم از جنس رودهی
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گوسفند نیز موجود است اما تاثیری در جلوگیری از انتقال بیماریهای

آشغال نیز توجه کنید :مواردی از یافتن کاندوم استفاده شده توسط خانوادهها

کاندوم التکس برای افرادی که حساسیت را تجربه کرده اند ،کاندومهای

ترنس ،کوییر و ...شده است .به هنگام دور انداختن کاندوم ،دقت کنید که

مقاربی ندارند؛ پس استفاده از آنها ایمن نیست و توصیه نمیشود .جایگزین

پالستیکیست .توجه کنید که امکان دارد حساسیت ایجاد شده به دلیل
لوبریکانتی که کاندوم به آن آغشته است باشد ،نه جنس خود کاندوم؛

گزارش شده که باعث بروز مشکالتی برای افراد همجنسگرا ،دوجنسگرا،
خانواده یا افراد به شکل اتفاقی یا از روی کنجکاوی آن را پیدا نکنند.

اگر احساس کردید کاندوم از جا در رفته و یا پاره شده است ،آن را

پس در صورت بروز خارش و یا احساس ناخوشایند ،لطفا با پزشک معتمد

تعویض کنید .تالش کنید همیشه یک یا دو عدد پشتیبانی داشته باشید .در

در سکس مقعدی ،مهمترین موضوع در استفاده از کاندوم ،لوبریکانتی

بیماریهای رفتاری بروید و بدون اشاره به جنسیت شریک جنسی و نوع

لوبریکانت» ،به ضرورت استفاده از روانکننده پرداختم و در اینجا تنها یادآور

احساس خطر میکنید و نیاز دارید تا قرص جلوگیری از ابتال به ویروس

مشورت کنید.

بودن آن است .در مقاله «راهنمای استفاده از روانکننده شخصی یا

میشوم ،با وجود آغشته بودن برخی از کاندومها به لوبریکانت ،ممکن است
به استفاده از این ژل نیازمند باشید و این دو در کنار هم لذت و ایمنی را

همراه دارند .یادتان باشد برای سالم ماندن کاندوم التکس ،حتما باید از

صورتی که نگرانی از ابتال به بیماریهای مقاربتی داشتید ،به مرکز مشاوره

آشنایی شما با شریک جنسی ،بگویید نسبت به ابتال به بیماریهای مقاربتی
اچای وی را بخورید .شما برای این کار  72ساعت زمان دارید و اگر نگرانید

در مرکز بهداشت شهرستان فردی آشنا شما را ببیند ،میتوانید به شهرستان
دیگر و یا مرکز استان بروید .عموما برخورد افراد در این مراک ِز مشاوره

لوبریکانت محلول در آب (با پایهی آبی) و یا با پایهی سیلیکونی استفاده
ِ

حرفهایست؛ زیرا آنها مانند شما میخواهند از بروز آسیبهای اجتماعی

ایجاد میکنند و ممکن است این خود باعث بروز حساسیت باشد نه ژل یا

در مقاله بعدی به معرفی پنج لوبریکانت و کاندوم برای سکس مقعدی

کنید .همین طور این ژلها هستند که ویژگی تاخیری ،حرارتی یا خنکی را
جنس کاندوم به خودی خود.

چگونه از کاندوم استفاده کنیم؟
استفاده از کاندوم بسیار آسان است .اول باید آلت در حالت نعوظ یا شق

شدگی باشد .اگر ختنه نشده ای ،پوست را عقب بکشید .سمت حبابدار باید
رو به بیرون باشد .حباب را با دو انگشت فشار دهید تا هوا در داخل کاندوم

نرود .قسمت رول شده را به سر آلت بچسبانید و آن را تا انتهای آلت بکشید.

لطفا یادتان باشد ،کاندوم را مانند آستین به تن آلت مبارک نکنید.

نکات کلیدی
تاریخ مصرف را چک و آن را در محل مناسب نگهداری کنید .تا زمانی

که سکس پایان نیافته آن را در نیاورید و در پایان ،با گره زدن انتهای کاندو ِم
استفاده شده ،آن را در دستمال بگذارید و دور بیاندازید .لطفا در مورد سطل

جلوگیری کنند و این یک بازی برنده-برنده برای همهی ماست.

میپردازم .امیدوارم در آینده زنان همجنسگرا یا فراد ترنس نیز برای معرفی
کاالهایی در حوزه سالمت جنسی ،با همسرشت ارتباط بگیرند.
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معرفی پنج روانکننده (لوبریکانت) و پنج کاندوم در بازار آنالین ایران
شب جمعهای ایمن و لذت بخش برای سکس مقعدی
به دلیل آشفتگی سیاسی و بحران حکومتی در افغانستان،
این مطلب تنها متمرکز به بازار آنالین ایران است .لطفا اگر
در افغانستان این مجله را میخوانید ،به ما ایمیل بزنید و یا
در شبکههای اجتماعی به همسرشت پیام مستقیم بدهید.

سکس ایمن یک ضرورت است .این پایان یک انشاست اما آغاز یک

عمل ایمن ،معرفی راهکار مناسب است .پیشتر اطالعاتی کلی دربارهی
ِ
ژل لوبریکانت و کاندوم نوشتم .در اینجا پنج کاندوم و ژل لوبریکانت برای

یک :ژل لوبریکانت رازک
این ژل محلول در آب است بنابراین با کاندوم التکس به راحتی کنار

میآید و جذب بدن میشود .توجه کنید که این ژل برای مصارف پزشکی
طراحی شده و غلظت بیشتری نسبت به انواع تجاری تولید شده برای
سکس دارد .بنابراین به هنگام استفاده ،با توجه به نیاز خود از مقدار مناسب

ژل استفاده کنید تا اختاللی در سکس ایجاد نکند.

این ژل را به خاطر مقرون به صرفه بودن ،گستردگی در بازار و نداشتن

افزودنی (کمترین میزان حساسیت) به عنوان لوبریکانت پیشنهادی اول در

نظر گرفتم.

در چند وبسایت آنالین ،بسته  60گرمی این ژل به قیمت نزدیک

 6هزار تومان قابل خریداریست و تقریبا همهی داروخانههای آن را در
قفسههای خود دارند.

سکس مقعدی را معرفی خواهم کرد.
این مقاله در پیششماره دوم مجله همسرشت به تاریخ مهر 1400

منتشر شده است؛ بنابراین ،قیمتها در این تاریخ و بر اساس حراجهای
فصلی مورد بررسی قرار گرفته است .لطفا اگر این مطلب را در ماهها و

داشتن
سالهای آینده میخوانید ،درباره مقرون به صرفه بودن و تخفیف
ِ
محصوالت ،دقت الزم را داشته باشید.
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دو :ژل روانکننده لوبریکانت کالسیک کدکس
به نظرم محصوالت بهداشت جنسی از شرکت کدکس قابل اعتماداند

و این ژل به خاطر کالسیک بودن ،از کمترین ترکیبهای اضافی شیمیایی

برخوردار است .نکته قابل توجه قیمت این ژل است اما اگر در ارتباط جنسی
فعال هستید و توان خرید غذای بیرون را در هفته دارید ،برای سالمت

ساندویچ
جنسی خود ،دو بار در ماه به جای هزینه کردن برای فالفل یا
ِ
بندری ،این ژل را تهیه کنید و به مقدار الزم استفاده کنید.
بستهی  90میلیلیتری این محصول ،بین  25هزار تا  30هزار تومان

در بازار آنالین قابل خریداریست.

سه :ژل روانکنندهی حساس با طعم آلوئهورا کدکس
این ژل نیز هم قیمت ژل کالسیک همین شرکت است اما با طعم

آلوئهورا و پیاچ مناسب ،به نظر میرسد برای افرادی که فیتیشهای دهانی
در زمان دخول را دارند مناسب باشد .همین طور این شرکت ادعا میکند

رایحهی مطبوعی که این ژل ایجاد میکند به احساس راحتی در سکس

مقعدی کمک میکند.

این محصول محلول در آب است و میتوانید مانند دیگر ژل ها ،برای

ماسا ِژ پیش از سکس نیز استفاده کنید.

بستهی  90میلیلیتری این محصول نیز از  25هزار تومان تا  30هزار

تومان در دسترس است.

چهار :ژل آمیزشی زرد روانکننده ایموشن
بنظر میرسد این ژل مقدار بیشتری از گلیسیرین نسبت به آب در خود

دارد اما همچنان محلول در آب نیز هست .بنابراین برای استفاده با کاندوم

التکس خطری ندارد و احتماال ماندگاری بیشتری دارد.

ژلهای شرکت ایموشن با رنگها معروف هستند و این نوع ،که به

گونه کالسیک نزدیک است ،با نام ژل زرد ایموشن نیز نزد داروخانهها

شناخته شده است.

در بازار آنالین ایران ،میتوانید یک بستهی  67گرمی را بین  40تا 30

هزار تومان خریداری کنید.
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پنج :ژل روانکنندهی دیلی یا تاخیری کدکس
این ژل که بر روی بستهی خود به انگلیسی نوشته شده است (max

 )time stop, cool gelدر خود لیدوکائین دارد که سبب بی حسی موضعی
میشود .بی حسی در آلت سبب تاخیر در انزال میشود که به افرادی
که زود انزالی دارند پیشنهاد شده اما استفاده از ژل مستقیما روی آلت و

بدون استفاده از کاندوم اکیدا توصیه نمیشود .برای این موضوع از کاندوم
تاخیری یا اسپری تاخیری استفاده کنید .اما استفاده از این نوع ژلها روی

مقعد ،شرایط کاهش درد را برای فرد مفعول ،باتم ،صاحب سوراخ یا هر چه

اسمش را میگذارید فراهم میآورد .البته پیشنهاد میکنم با شکیبایی ،بازی

با دهانه مقعد و تمیز کردن روده ،امکان سکس کم یا بیدرد را مهیا کنید .با
این حال اگر میدانید علت درد بیماری و یا مشکل دیگری نیست ،استفاده
از این نوع ژل برای رابطهی مقعدی مناسب است.

بسته  90میلی لیتری بین  25هزار تا  30هزار تومان در بازار آنالین

قابل خریداریست.

معرفی پنج کاندوم برای سکس مقعدی

یک :کاندوم گودالیف مدل Ultra Thin Anti Bacterial

بستهی  12عددی

این کاندوم مانند هر کاندوم کالسیک دیگر ،دارای لوبریکانت است

و طعم دهنده و یا افزودنی بر روی خود ندارد .همین طور با ویژگی بسیار

نازک بودن ،لذت و کیفیت سکس را افزایش میدهد .به دلیل مقرون به
صرفه بودن و مشهور بودن این شرکت ،آن را به عنوان اولین پیشنهاد

انتخاب کردم.

کاندوم فوق نازک گودالیف در بستهی  12عددی به قیمت  20تا 25

هزار تومان در بازار آنالین قابل خریداریست .
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دو :کاندوم تاخیری فیستا مدل  Delayبستهی 12
عددی
این کاندوم نیز مقرون به صرفه است اما به نازکی کاندوم فوق نازک

گودالیف نیست .با این حال خاصیت تاخیری دارد که برآمده از لیدوکائین

موجود در داخل کاندوم است .فردی که دچار زودانزالی است و یا با تایید

شریک جنسی خود به سکس طوالنی عالقهمند است ،میتواند از این نوع
کاندوم استفاده کند .این کاندوم نیز از جنس التکس و حاوی ژل لوبریکانت

است.

سه :کاندوم چرچیلز مدل  Classic Naturalبستهی 12
عددی
این کاندوم در ظاهر بسیار معمولی میآید و ممکن است در داروخانه

تا قیمت  45هزار تومان موجود باشد با این حال در فروشگاههای آنالین،

نزدیک به  17هزار تومان هم میتوانید پیدا کنید .نکتهی قابل توجه قابلیت
ارتجاعی آن است که برای آلتهایی که بزرگ است مناسب است .همین

طور با عطر وانیل ،به معطر کردن فضای اتاق در سکس مقعدی کمک

میکند.

یک فروشگاه آنالین این کاندوم را در بسته  12عددی به قیمت

 16600تومان به حراج گذاشته است.
چهار :کاندوم مستر سایزMR SIZE
این کاندوم در بازار ایران بسیار کمیاب است اما ویژگی اصلی آن

مناسب بودن برای آلت با قطر کوچک است .کاندوم مستر سایز که به شکل

تجاری  MR SIZEدر بازار ایران عرضه شده ،دارای سایزهای مختلفیست

و شما میتوانید با اندازهگیری صحیح قطر آلت ،کاندوم اندازهی خود را پیدا
کنید.

متاسفانه این کاندوم در فروشگاههای آنالین کم یاب است و باید برای

سفارش آن با فروشندگان مکاتبه کنید .با این حال اندازه کاندومها عموما در

پشت بسته نوشته شده و میتوانید برای تهیه کاندوم با سایز مناسب خود،
وقت بیشتری بگذارید و از فروشندگان سوال کنید.
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پنج :کاندوم نوبل کدکس بستهی  12عددی
کاندوم نوبل ( )Nobelکدکس با طراحی جالبی که دارد به همراه

لوبریکانت ،تحریک بسیار زیادی را به واژن یا مقعد القاء می کند.

این کاندوم با مواد تاخیری موثری که دارد از انزال زودرس جلوگیری

می کند و برای افرادی که دخول واژنی را نیز دوست دارند ،مناسب است.

این کاندوم در بستهی  12عددی به قیمت  25تا  35هزار تومان در

بازار آنالین قابل خریداریست .

در پایان یادآور میشوم ،شریک جنسی شما حق دارد درباره جنس،

اندازه ،شکل ،رنگ ،طعم و ...کاندوم یا لوبریکانت نظر دهد .اینها برای

امنیتیست که زندگی سالم و لذت بخش را به شما هدیه میدهد .لطفا
آنها را تجربه کنید تا وسایل بهداشت جنسی که برای شما خوب کار
میکنند را بیابید و زندگی سالم را به خود و همسرشتان خود هدیه دهید.

آراد وینوین  -اندرو کریستین
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نگاهی به انیمیشن لوکا از پس رنگینکمان
زادی
هشدار :محتوای این نوشته ممکن است داستان فیلم لوکا را لو دهد.

لوکا آخرین فیلم انیمیشن استودیو پیکسار است که چندیست به

نمایش درآمده و مانند اکثر تولیدات این شرکت مورد توجه مخاطبین و
منتقدین زیادی قرار گرفته است .این فیلم داستان یک هیوالی دریایی

در این میان ،شخصیتی خودشیفته به نام ایرکوله ،این سه دوست را

دائما مورد تمسخر و قلدری ( )bullyingقرار میدهد و باعث میشود که
انگیزهی آنها برای بردن در مسابقه دوچندان شود.

نوجوان است که به دنبال رویایش از دنیای آب خارج شده و به دنیای

دوستی لوکا و آلبرتو اما در جایی به دوراهی یک انتخاب میرسد .آنجا

پیکسار است که علی رغم عرف جامعه و خانواده خود قصد دارد مسیر

آشکارکردن خود را ندارد ،مانند پطرس مسیحش را انکار میکند و دقیقا در

دیگری پسری که میخواهد گیتار بنوازد.

تا جایی که در جمع دوستانش نمیتواند از گرایشش بگوید یا وقتی نقدی

انسانها پا میگذارد .داستان در نگاه اول همان کودک رویا پرداز همیشگی

که ماهیت هیوال بودن آلبرتو برای جولیا برمال میشود و لوکا که شجاعت

خودش را طی کند .در جایی موشیست که میخواهد آشپز باشد و در

همین جای فیلم بیننده کوییر را با حقیقت تلخ زیستهاش میخکوب میکند.

در نگاه بیننده کوییر ،لوکا یک واقعیت زیسته را فریاد میزند :حس

در مورد این گرایشات پیش آمده ،مجبور به خودسانسوری ،سکوت و دفاع

که هر روز با آن دست و پنجه نرم میکند .پس در همان دقایق اول،

نقطه اوج فیلم اما آنجاییست که در هنگام مسابقه ،باران حقیقت بر

متفاوت بودن ،عدم پذیرش در جامعه ،انگانگاری و ترس از آشکارسازی

نکردن از موضوع میشود.

بیننده کوییر به فیلم گره میخورد و لوکا استعارهای رنگین و موزیکال از

سر هیوالهای ما باریدن میگیرد و دیگر جایی برای پنهان شدن نیست.

داستان هیوالی نوجوان ما وقتی شروع میشود که با آلبرتو آشنا میشود.

نمایشی خالص و شجاعانه باعث ایجاد حس همدلی در انسانها میشود و

موتور وسپا را در سر میپروراند و ناگهان لوکا را با دنیایی جدید آشنا میکند

پس این هیوالهای ناشناخته برایشان موجوداتی دوست داشتنی میشوند

مشقتهای روزمره آنها میشود.

او همه چیز را از دنیای انسانها میداند و حتی رویاهای انسانی مثل داشتن
که در آن میتواند تا وقتی که خیس نشود ،شبیه به یک انسان زندگی کند.

بنظرم ،آلبرتو نماد اینترنت برای کوییر نوجوانیست که در جامعه بسته

به بلوغ میرسد و ناگهان متوجه میشود که او تنها نیست و همسرشتهایی
در دنیای واقعی دارد که حس او را تجربه کرده و زیستهاند .آلبرتو به مانند

راهنمایی ،لوکا را با زندگی آزاد و بدون ترس آشنا میکند و به او در این

دنیای انسانی چگونه زندگی و راز مخفی ماندن را میآموزد.

آنها روابط انسانی خود را با دختری به نام جولیا که دختری سختکوش

شکارچی هیوال دارد.
است آغاز میکنند که از قضا پدری ماهیگیر و
ِ

حال در این پالن پایانی فیلم تالش این دو دوست برای هدفشان در

این سوال را برایشان پدید میآورد که اساسا چرا از هیوالها میترسیدیم؟

و فقط با اندکی تفاوت جلوه میکنند .در این هنگام افرادی چترهایشان را

میبندند تا هیوالهای دیگری با آشکارسازی خود بگویند ما سالهاست در
میان شما زیستهایم ،حاال ما را ببینید.

از نگاه فرد کوییر ،فیلم سراسر تمثیلی از تجربه زیست دوگانه ،ترس

از آشکارسازی و هیوالهایی زیبا که رنگهایشان را از رنگینکمان قرض

گرفتهاند است .در آخر جمله مادر بزرگ که میگوید بعضی آدمها قبولش
میکنند اما کسانی هم هستند که هرگز لوکا را نخواهند پذیرفت ،ارتباط ما
را با انیمیشن لوکا کامل میکند.
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معرفی ترانه« :این چیزیست که میخواهم» از لیل ناز اکس

این کابویهای آمریکایی ،امکان نمایش عشق خود را به دنیا ندارند.

نویس  22ساله آمریکایی که فردی آشکارا
رپر ،خواننده و ترانه ِ
همجنسگراست ،به تازگی موزیک ویدیویی از ترانهی این چیزیست که

در این ویدیو اشاره بسیاری به فیلم «کوهستان بروکبک» شده است

یک مرد همجنسگرا را نشان میدهد ،مانند سایر موزیک ویدیوهای «لیل

امضاهای اصلی لیل ناز اکس در این ویدیو است که در جای جای این

یک مرد همجنسگراست که به دنبال چیزی که میخواهد میگردد.

اروتیک مردان
بازی با کلیشههای جنسیتی و صحنههای بیپرده از روابط
ِ

میخواهم ( )That`s What I Wantمنتشر کرد .این نماهنگ که سرگذشت

که برندهی اسکار کارگردانی در سال  2006شد .نکته مهم و متفاوت،

ناز اکس» ( )Lil Nas Xمجموعهای از تصاویر اروتیک و روابط عاشقانهی

کلیپ مانند یک موتیف ( )Motifنشان داده شده است :رنگ صورتی،

او چندی پیش با انتشار تصاویری که نشان میداد باردار است،

خبرساز شد .این تصویر به مناسبت انتشار آلبوم تازه او به نام «مونترو»

( )Monteroدر صفحه اینستاگرامش پست شده بود و او با این کار ،این آلبوم
کلیپ «این
را مانند بچهی خود خوانده بود .جمعه  26شهریور ،این آلبوم با ِ

همجنسگرا.

پیشتر لیل ناز اکس ،با انتشار موزیک ویدیویی به نام «ایندوستری

بیبی» ( )Industry Babyبه معنای عزی ِز صنعت (با اشاره به صنعت
موسیقی) ،زندان مردانهای را روایت کرد که زندانیان در حمام لخت

چیزیست که میخواهم» انتشار یافت و واکنش عالقهمندان را برانگیخت.

و عریان با هم میرقصند و در جای جای این زندان با هم معاشقه

همچون شهابسنگی به روی زمین سقوط میکند .او بازیکن یک تیم

که کلیشهی جنسیتی به خود گرفتهاند از نماهنگ «مونترو» (مرا با نام

باید از زمین خارج شود .در حالی که او از زمین بیرون میرود ،در نمای

است .هر سه این موزیک ویدیوها در آلبوم مونترو که برگرفته از نام

نماهنگ ابتدا با نمای از باال آغاز میشود و در ادامه خواننده از باال

فوتبال آمریکاییست که حاال با زمین خوردن ،مصدوم شده است و

شات معکوس ،متوجه ارتباط عاطفی بین او و یکی از
بسته و با
تکنیک ِ
ِ

همتیمیهایاش میشویم .در ادامه این همبازی به رختکن میآید و آنها
به دور از همه در حما ِم رختکن معاشقه میکنند که نمای پاره کردن کاندوم
به عنوان روی جلد این شماره از این صحنه برداشته شده است.

در ادامه ویدیو شاهد عشق و عالقه این دو مرد به همدیگر هستیم اما

میکنند .همین طور لباس زندانیان صورتیست و این بازی با رنگهایی

خودت صدا کن) ( )MONTERO (Call Me By Your Nameآغاز شده
واقعی اوست منتشر شده است.

«مونترو لمار هیل» ( )Montero Lamar Hillمعروف به «لیل ناز

اکس» ،با انتشار ویدیویی دیگر ،لحظه تولد فرزندی که باردار بود را نشان

داد .فرزندی که چون آلبوم موسیقی به نام خودش به دنیا آمد .گویی او
خودش را باردار بود و حاال دوباره متولد شده است.

فرکانس باالیی داشت زنگولهی روی پیشخوان .پیا ماش صب ِر لبریز شد های دیگر بود.
آن هم درست سر ساعت ،مثل هر شب ،درست وقتی که همهی اتصاالت برقرار شده بود.
همه چیز برای یک شام عاشقانه مهیا بود.
تمام سعیام را کردم که به یاد بیاورم. ...
 اینبار هم بشقاب غذا را دست نخورده رها کردم . ...

نقاشی پشت جلد از بیشناسه
یاداشت و
ِ

