
مروری بر تحقیقات علمی دهه های اخیر 
در زمینه ی عوامل گرایش جنسی

تالیفی از اورسا مینور

از باشگاه نویسندگان
»ااِل« و دو شعر دیگر از دارکوب

بخش سوم از »خاطرات یک زاغ«

قسمت دوم از داستان »سفید، صورتی، آبی«

به همراه یادداشت ویژه از زادی

فارسی زبان  به  و...  کوییر  ترنس،  دوجنسگرا،  همجنسگرا،  افراد  برای  فرهنگی-اجتماعی  ماه نامه ی 

سـال نـخست1
اول شـماره ی 
1400 آبــان 

چگونه حامیان بهتری برای افراد ترنس جندر باشیم؟
ترجمه ص.م.

وقتش رسیده که HPV را جدی بگیریم
توله خرس

دنیای فن فیکشن با میدا

فن فیکشن چیست؟

ـایـنـگـونـه زاده شـده امـ



خالی  جای  لطفا 
با  را  خود 
کنید. پُر  نوشتن 



ماه نامه ی  مستقل فرهنگی-اجتماعی برای 
افراد همجنسگرا، دوجنسگرا، ترنس، کوییر و...        

به زبان فارسی

سال نخست،   شماره ی اول، آبان 1400

سردبیر و مدیر مسئول: شایان میم

www.hamseresht.com

تصویر روی جلد این شماره

از بند ناف اش به رنگ  تصویر نوزادی که 
فرد  زایش  به  اشاره  است،  درآمده  رنگین کمان 
گرایش  منشا  که  دارد  و...  ال جی بی تی کوییر 
در  که  ادعایی  است.  فیزیولوژیک  جنسی اش 
مقاله ی »اینگونه زاده شده ام« بررسی شده است. 

)صفحه ی 29(

ماه نامه ی هم سرشت، اول هر ماه شمسی و از راه وب سایت مجله منتشر می شود.
 این نشریه بدون بودجه، کمک مالی و یا آگهی بازرگانی اداره می شود. مجله ی هم سرشت در هیچ رسانه و یا 

شبکه ی اجتماعی آگهی منتشر نمی کند و تنها از راه وب سایت و شبکه های اجتماعی با مخاطبان خود در ارتباط است. 
ماه نامه ی هم سرشت هیچ همکاری در داخل ایران ندارد و صفحه بندی، گرافیک و ویراستاری مجله در آمریکای 

شمالی و با کوشش افراد داوطلب انجام می شود. نوشته های منتشر شده در هم سرشت یک هم یاری داوطلبانه است. 
مسئولیِت تمامِی نوشته ها و گرافیک مجله بر عهده ی سردبیر است.

بازنشر مطالب با ذکر منبع آزاد است. 

دو پیش شماره برای آزمون و خطا

یکم شهریور و مهر 1400 دو پیش شماره برای آزمون و خطا منتشر کردیم تا ضمن شناسایی 
ظرفیت های موجود در جامعه ی ال جی بی تی کوییر و... که به زبان فارسی امکان برقراری ارتباط دارند، 

آمادگی الزم برای انتشار مجله به شکلی مناسب را پیدا کنیم. 

برای دانلود پیش شماره ها ی نخست و دوم، لطفا روی تصاویر جلد این شمارگان کلیک کنید و 
فایل پی دی اف را از وب سایت ماه نامه ی هم سرشت دریافت کنید.

پیش شماره ی دومپیش شماره ی نخست

لطفا مطالب، نقد و نظر خود را برای ما به نشانی ایمیل و یا شناسه ی تلگرام بفرستید.

@hamseresht
hamsereshtmagazine@gmail.com

http://www.hamseresht.com
https://hamsereshtdotcom.files.wordpress.com/2021/08/hamseresht-pre01-2.pdf
https://hamsereshtdotcom.files.wordpress.com/2021/09/hamseresht_pre02.pdf
https://telegram.me/hamseresht
mailto:hamsereshtmagazine%40gmail.com?subject=From%20PDF%3A%20


سرمقاله

انجمن نویسندگان

سالم هم سرشت

اال
دارکوب-زانا سالکی

هم جنس خواری 
از سرگذشت تا سرنوشت

دو شعر دیگر از دارکوب-زانا سالکی

خاطرات یک زاغ )بخش سوم: کاله قرمزی(
زاغ شاه

سفید، صورتی، آبی )قسمت دوم(
زانیار

ارض موعود من کجاست؟ این مهاجرت نیست، 
فرار است!

زادی

فصل مقاله
»اینگونه زاده شده ام«

مروری بر تحقیقات علمی دهه های اخیر در زمینه ی 
عوامل گرایش جنسی
تالیفی از اورسا مینور

سیاست همجنسگرایی: دوام جامعه 
همجنسگرا، دوجنسگرا و ترنس جندر 
)ال جی بی تی( در محیط اجتماعی سرکوب گر 
افغانستان ]بخش سوم و پایانی[
حفیظ   اهلل عمادی  با ترجمه ی سپهر

29

9

5

10

19

27

37

24

40 زندگی و سالمت

چگونه حامیان بهتری برای افراد ترنس جندر 
باشیم؟
ترجمه ص.م.

وقتش رسیده که HPV را جدی بگیریم
توله خرس

41

45

خانه فرهنگ

دنیای فن فیکشن با میدا
فصل اول: فن فیکشن چیست؟

شیا دایموند: یک خواننده ی ترنس جندر
سپهر

ترنس هراسِی پنهان در رسانه های آمریکایی
Disclosure معرفی مستند

48

49

52

53



5 سرمقاله

رنگین کمان

ضیافت پیدای  

رنگ ها است   

نور است در سرور شکفتن

آغاز ما نهایت ما نیست

برصحنه های زیست

شفاف و چون صداقت رخشان

برهنه ایم

معلوم چون بلور

سبکبال چون خیال

زالل ایم و بی نیاز

در ما

حضور راستی ما است

در جشن پرغرور توانایی

ماییم بس فروتن و آزاده

ساویز شفایی

قلِم ساویز عزیز آغاز می کنم که در  به  بلور«  از  با شعِر »پیراهنی 
»ضیافت زندگی«، رنگین کمان را »ضیافت پیدای رنگ ها« در »جشن پر 
غرور توانایی« می خواند و با »هم سرشت«، شاعری که اسم مجله را از نام 

او وام گرفته ام ادامه می دهم:

برهنگی مان را

پیراهنی از بلور در بر می کنیم  

صداقت را

ردایی از تابیدن  

اندیشه را

رسایی آواز می بخشیم  

قلب خواهش را

سخاوت طپیدن  

طرح های خیال را

به زیور رنج می آراییم  

زمزمه ها را

نشاط موسیقی می آموزیم  

گام ها یمان را

به تحرک رقص می سپاریم  

و استواری مان را قامت حضور می دهیم.

به جشن عیان عشق

پرده ها را برمی چینیم

غبار هراس را می روبیم

سکوت را با انفجاری صریح

به رعشه ای می شکنیم

سالم هم سرشت

شایان میم، سردبیر
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ایده و نظر اند اما جز شبکه های اجتماعی خود، جایی برای بیان آن ندارند.

آن ها می توانند در هم سرشت، با هر نامی که بخواهند صدای خود 
را در تاریخ به ثبت برسانند یا در بارنشِر مطلب شان، به دنبال مخاطبی 
فراتر از تایم الین خود باشند. مجله ی هم سرشت متواضعانه از این تواضع و 
هم گرایی ِ واقعی و بی ادعا استقبال می کند و صفحه های خود را در اختیار 

نویسندگان می گذارد.

به ویژه برای نویسندگان ترنس که تاکنون هیچ مجله ی مستقلی نداشته اند 
و تا به امروز هرگز سردبیری یک نشریه را بر عهده نگرفته اند. هم سرشت 
ضمن استقبال از همه ی افراد ترنس جندر برای هم یاری با این ماه نامه، 

ترنسی  افراد  از 
دلیلی  هر  به  که 
به  نمی خواهند 
یاری  هم سرشت 
خواهش  برسانند 
می کند که در تدارک 
یک نشریه ی سالم و 
قاعده مند بکوشند و 
صدای خود را بلندتر 
جریان  از  رساتر  و 
کنش گری  اصلی 
همه گان  گوش  به 

برسانند. 

در این راه، پرهیز از شیوه های تهاجمی )aggressive( بسیار ضروری ست 
و برای شنیده شدن، به مرجع و منبعی با زباِن قاطع )assertive( نیاز است. 
و  به خود  احترام  تهاجمی،  ارتباط  و  قاطع  ارتباط   بین  تفاوت  مهم ترین 
دیگران ا ست. فرد قاطع، باجرأت است و به دنبال راهی برای تعامل و بیان 
دغدغه های خویش است. او برای خودش و مخاطبش احترام قائل می شود 
و به شیوه ای محترمانه مسایل را بیان می کند. در مقابل، فرد تهاجمی حتی 
برای خودش نیز احترام قائل نمی شود. او از ادبیات نامناسب، لحن قلدرانه 
و نگاهی خودبرتربین -که منشا اصلی توهین است- استفاده می کند و از 

 »... من شاعر شعرهای نباید گفتم

من شاعر شعرهای نگفته

شاعر شعرهای درد

دردهای با درمان

درمان های

زنده به گور

گورهای

بسیار دور

دور ِ دور ِ دور

درست در زیر ِ زبانم

من شاعر دردهای همجنسگرایی ام«.

با این کماِن دردرنِگ کالم، به دنبال شاعر و نویسنده ای دوجنسگرا، 
ترنس یا کوییر می گردم تا آنقدر درد را از رنگ بیرون کند که تنها منشوری 
از رنگ ها باقی بماند. نمی دانم چقدر طول می کشد تا به آن جا برسیم اما 
مسیر را ساویزها، »هومان« و »ماها« آغاز کردند. در این سفر حتی اگر 
»ندا«ی سالمی نباشد، »چراغ«ی مانده است که در راِه »رنگین کمان« و 

»هم جنِس من«، »اقلیِت« نورانی را به »دل کده« ای برساند. 

و اینک هم سرشت، این ناِم مصادره شده به بهترین مطلوب، این بار 
کلبه ی یادداشت های بسیار و نوشتن های بی شمار خواهد شد. خانه ای که با 
طرح صیانت از استبداد ممکن است فرو بریزد اما اهل این خانه می دانند که 

چطور دور هم جمع شوند و برای ادامه برنامه ریزی کنند. 

آری، در سالی که گلوی عزیزمان را بریده اند و گل هایمان یکی پس از 
دیگری در غربت می سوزند، ما برای نگهبانی از خود به میدان می آییم »و 

استواری مان را قامت حضور می دهیم«. 

همجنسگرا،  افراد  برای  مستقل  مجله ای  هم سرشت،  ماه نامه ی 
دوجنسگرا، ترنس، کوییر و... به زبان فارسی ست. افرادی که صدای شان به 
گوش الیت و یا حامیان جامعه ی ال جی بی تی کوییر نمی رسد. نشریه ای که 
رانت رسانه ای ندارند و از هیچ منبعی تامین مالی نمی شوند. افرادی که پر از 

مستقل  مجله ای  هم سرشت،  ماه نامه ی 
ترنس،  دوجنسگرا،  همجنسگرا،  افراد  برای 
که  افرادی  فارسی ست.  زبان  به  و...  کوییر 
)اندیشمندان(  الیت  گوش  به  صدای شان 
ال جی بی تی کوییر  جامعه ی  حامیان  یا  و 
نمی رسد. نشریه ای که رانت رسانه ای ندارند 
و از هیچ منبعی تامین مالی نمی شوند. افرادی 
شبکه های  جز  اما  اند  نظر  و  ایده  از  پر  که 

اجتماعی خود، جایی برای بیان آن ندارند.
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سرمایه ی اجتماعی زناِن ترنس را در سلطه ی خود نگه می دارد و تنها از 
آن ها کاِر اجتماعی می کشد. 

درک می کنم که افراد ترنس نسبت به چنین گروهی واکنش های 
تهاجمی داشته باشند زیرا ترف ها و مدافعان آنها، خود را افرادی آگاه و 
دارای ذهنی باز نشان می دهند. آن ها در جامعه ای که افراد ترنس در آن 
احساس امنیت می کنند، به ترنس هراسی دامن می زنند و اولین نتیجه ی آن 

دل شکستگی افراد ترنس است. 

افراد  قطعا 
به  ترنس جندر 
سیس جندر  فردی 
مانند من نیاز ندارند 
و خودشان راه دفاع 
از حقوق خودشان را 
می  دانند. گفتنی ست 
یک  عنوان  به  که 
وبالگ نویس قدیمی 
پرسش گری  که 
تجربه  را  تهاجمی 
خود  و  کرده است 
حامی  و  متحد  را 

افراد ترنس می داند، کنش گری تهاجمی و بدبینی به همه ی افراد جامعه ی 
ال جی بی تی کوییر و نداشتن گفتگوی تعاملی با متحدان را منجر به جدایی 
و مطیع شدن جامعه ی ترنس در جامعه ی خود می دانم؛ یعنی همان چیزی 

که ترف ها می خواهند. 

در برخوردهای تهاجمی، عموما احساسات بر منطق غلبه می کنند و 
ذهن پیش از بازپرسی، حکم را صادر کرده است.

برای مثال: یک کاربر در کامنتی زیر مصاحبه ام با صفحه ی اینستاگرام 
کوییرکده نوشت: »نمیدونم شاید دارم زود قضاوت میکنم... اما این جناب با 
پیج این مجله کسی رو فالو و دنبال می کنه که قاتل و ناقص کننده خیلی 
از ترنس هاست نمی دونم چه منطقی وجود داره که باید از »گل به خودی 

همان ابتدا بازی را به خودش می بازد. این رفتار عموما به علت احساس 
ناامنی )insecurity( و عدم عزت نفس است. 

جامعه ی  سیس جندر  افراد  از  برخی  بعضا  و  سیس-هت  جامعه ی 
ال جی بی تی کوییر به سرکوب گسترده ی افراد ترنس و به ویژه زنان ترنس 
دامن زده اند و این امر باعث ایجاد احساس ناامنی و عدم عزت نفس برای 
trans-( افراد ترنس شده است، به ویژه فمنیست های رادیکاِل ضدترنس

 )TERF( »که به اختصار به آن ها »تِرف )exclusionary radical feminist

گفته می شود. این افراد فمنیست هایی هستند که با طرح مسائلی ناپسند و به 
دور از درِک درست انسانی، یک زن ترنس را زن واقعی نمی دانند و با بیان 
چنین نظریه ای ترنس هراسی خود را در قالبی مدرن قرار داده  تا پریشانِی 

ذهِن مریض خود را توجیه کرده باشند. 

اعالم  رسمی  و  به شکلی شفاف  همین جا  در  مجله ی هم سرشت 
می کند: 

تِرف ها ترنس هراس هستند.  .1

حمایت از آزادی بیاِن ترف ها، حمایت از سرکوِب جامعه ی   .2
ترنس جندر است.

سرکوب  به  دادن  مشروعیت  ترف ها،  با  ارتباط   .3
درون گروهی افراد ترنس جندر است.

نادیده گرفتن  معنای  به  ترف ها،  با  آگاهانه  همکاری   .4
رنج های افراد ترنس جندر است.

بنابراین، ماه نامه ی هم سرشت عالقه ای به انتشار مطالب میهمان از 
سوی فردی که ترف است و یا از ترف ها حمایت می کند ندارد.

اگر یک فرد ترنس در هر مرحله از ترنزیشن خود بگوید که یک زن 
است، او یک زن است، او یک زن است، او یک زن است.

تفکیک میان زِن ترنس و زِن سیس، توسط زِن سیس و به جهت 
رد کردِن زن بودن او، تبعیض و به منزله ی گام برداشتن در راستای نظام 
انتقام  از جامعه ی بزرگ تر، به دنبال  سلطه است. زِن سیس نباید برای 
ترنس  زنان   )subordination( مطیع سازی  و  )domination( خود  تسلط 
و  به طبقه سازی ست  منجر  تفکری  باشد. چنین  در جامعه ی کوچک تر 

سیس،  زِن  و  ترنس  زِن  میان  تفکیک 
کردِن  رد  جهت  به  و  سیس  زِن  توسط 
گام  منزله ی  به  و  تبعیض  او،  بودن  زن 
است.  سلطه  نظام  راستای  در  برداشتن 
جامعه ی  از  انتقام   برای  نباید  سیس  زِن 
 )domination( تسلط  دنبال  به  بزرگ تر، 
زنان   )subordination( مطیع سازی  و  خود 

باشد. کوچک تر  جامعه ی  در  ترنس 
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توضیح دادم که چرا چنین اتفاقی افتاده است؛ سوم، از او به خاطر رنجش 
پیش آمده عذرخواهی کردم؛ چهارم، بالفاصله به خواسته و درد او به عنوان 
قربانِی تحت ستم احترام گذاشته و آن فرد را آنفالو کردم؛ پنجم، یادآوری 

کردم که در آینده نسبت به چنین موضعی توجه ویژه خواهم کرد.

مثال ِ باال نشان می دهد که در جواب یک برخورد تهاجمی، می توان 
این حال  با  باز کرد.  با فرد  را  تعامل  راه  را پیش گرفت و  شیوه ی قاطع 
منکِر برخی از برخوردهای تخریبی و فحاشی های جنسی در فضای مجازی 
نمی شوم و امیدوارم این افراد با مراجعه به متخصصان و یا تغییر محل 

زندگی خود به محلی آرام، در خود آرامشی پیدا کنند.

در پایان دو نکته را یادآور خواهم شد. اول به کنش گران: افراد ترنس 
و به ویژه زنان ترنس از تحت ستم ترین افراد جامعه هستند. درک این 
موضوع- نه به شکلی که عاملیت را از آنها بگیرد- اهمیت ویژه ای دارد تا 
بتوانیم صبر و تحمل خود را نسبت به برخی انتقادات تند بیشتر کنیم. دوم به 
همه ی خوانندگان ال جی بی تی کوییر: هدف هم سرشت، دنبال شدن نیست. 
ماه نامه ی هم سرشت تاسیس شده است تا تو را دنبال کند؛ زیرا تو رهبر منی.

ها« حمایت کنیم و یا اصال دنبالشون کنیم«.

با او در ارتباط شدم تا بفهمم منظورش چه کسی است. منظورش فردی 
بود که خودش را شاعر و بازیگِر ترنس معرفی می کند. برای حمایت از 
جامعه ی ترنس ها او را بدون هیچ شناختی دنبال کرده بودم. در ادامه به من 
توضیح داد که این فرد برای پزشکانی تبلیغ کرده که باعث رنج افراد ترنس 
شده اند. قطعا نمی توانم بدون تحقیق در این باره نظر بدهم اما با توجه به 
حساسیت موضوع و طرح شکایت از طرف یک قربانی احتمالی، تا بررسی 

دقیق و روشن شدِن ماجرا، آن فرد را بالفاصله آنفالو کردم. 

هدفم از بیان این رویداد یادآور شدن چند نکته است: اول، این کاربر 
درباره ی من حکم غلطی صادر کرده بود؛ دوم، او به جای پرسش گری از 
من، قضاوت خود را در اظهار نظری عمومی نوشته بود؛ سوم، ایشان با یک 
اصطالح ورزشی، در خوش بینانه ترین حالت، مرا بازیکنی خطاب کرد که با 
اشتباه خود، مسبب باخت کل تیم خواهم شد. با این حال، واکنشم با فردی 
که من و مجله را »گل به خودی« خوانده بود، دوستانه و تعاملی بود: اول، 
از او خواستم تا تذکر، دغدغه و انتقادش را بیشتر توضیح دهد؛ دوم، به او 

لطفا مطالب، نقد و نظر خود را برای ما به 
نشانی ایمیل و یا شناسه ی تلگرام بفرستید.

hamsereshtmagazine@gmail.com

@hamseresht

mailto:hamsereshtmagazine%40gmail.com?subject=From%20PDF%3A%20
https://telegram.me/hamseresht
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دنبال  به  ماه نامه ی هم سرشت  برلین خودسوزی کرد.  در  ماه گذشته  ایرانی،  ترنس  ااِل، یک زن 
مصاحبه و تهیه ی مطلب درباره ی او بود و برای این شماره تصمیم داشت تا در یادبوِد اال، تصویر روی 
جلد را به ایشان اختصاص دهد اما با محدودیت هایی روبرو شدیم که در آینده به آن ها خواهم پرداخت.
است. سروده  ایشان  یاد  به  که  می کنیم  منتشر  را  سالکی  دارکوب-زانا  از  ارسالی  شعر  ادامه  در 
اگر این رویداد روی شما تاثیرگذاشته است و نیاز دارید با کسی گفتگو کنید، لطفا با مجله تماس بگیرید.

تصویر اال که از یک ویدیو برداشته شده است
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سایه ی سنگیِن کفن گون 

درخت گردو نبود 

و باغچه ی آرزوهای ما 

با آِب سراِب فردا 

تشنه ی ماند. 

در این حین تو اما 

با صبر 

بر مرداب زندگی 

نیلوفرهای امید را سبز کردی 

و در انتهای نگاهت 

انتظار طلوع خورشید را 

نگاه داشتی 

 .

خواهرم اال 

چه بی شرم بود 

این باد سرد استخوان سوز 

که ته مانده های انتظار را 

در انتهای نگاهت 

با لمس دستان زبرش 

خشکاند

 

خواهرم اال 

از آن َدم که غم 

بازوان چیره اش را 

پیچید دور شادی ما 

و جوهر جهل 

سیاه کرد 

برگه ی سفید زندگی مان را 

تو بودی 

و ما 

که عقیم بودیم  

از توان دیدن هزاران غم خفته 

در هر کدام  

از خطوط اطراف لبخندت. 

که عقیم بودیم 

از توان شنیدن لرزش خفته 

در انتهای هر کدام 

از خنده های آمیخته به حس بارانت 

 .

خواهرم اال 

رویای ثمر درخت ما 

چیزی جز  

اال

 دارکوب-زانا سالکی
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بیا تا بار دیگر نیلوفرهای آبی را 

سبز کنی و این بار 

هدیه بدهیمش 

به کودکی اال 

برای دلجویی از دِل اال

و بار دیگر جمع کنیم 

ذره ذره 

انتظار طلوع خورشیِد 

در انتهای نگاهت را 

برای فرداهای اال 

 .

خواهرم اال 

پس از آن ما خواهیم رفت 

بسوی دیروزها، پریروزها 

تا بخندیم 

به ریش پدر 

به ریش مادر 

به ریش خواهر 

به ریش برادر 

به ریش حقوق بشر 

به ریش موذِی این جبر 

و برگردیم 

بسوی فرداها 

فرداها 

فرداها 

و تو رفتی، ُو 

ما ماندیم 

با چشمانی از حدقه بیرون زده 

برای دیدن بار نخست 

پرواز نیلوفرهای آبی 

و خالی کردن جا  

برای جوانه زدن اندوه های خفته 

در اطراف لبخندت

 

و گوش هایی تیزشده 

برای شنیدن بار نخست 

پژواک مانده از لرزش های نهفته 

در انتهای خندههای آمیخته به حس بارانت 

و دندان هایی که از حسرت 

لب گزیدند 

 .

خواهرم اال 

بیا تا لبخندت را 

گلدوزی کنیم  

بر پیکر خاطره ها

 

بیا تا خنده هایت را 

بار دیگر جاری سازیم 

همچون رود 

بسوی دریا
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و زخم های یک شکل ما، 

بر کالبد یک شکل ما، 

می بوسند همدیگر را 

 

ما نفس می کشیم 

زیر نوازش پرمهر مرگ 

از یک مجرای میان وند. 

تا سرانجام 

اندک مجالی بیابیم 

برای لمس قلب هایمان، 

که از ترس لمس شده اند 

 

ما روانه می شویم 

به سوی اتاق های آبستن 

از رخوت نیستی

فرداها 

 .

خواهرم اال 

تو همچنان اینجایی 

تو همچنان زنده ای 

در ذره ذره ی فرداها 

  .

دو شعر دیگر از دارکوب-زانا سالکی

هم جنس خواری 

ما گم می شویم 

در ازدحام خیابان ها

 

زیر پوست ضخیم غبار نفرت 

خواهیم خزید به کنجی 

که سرشار است 

از غربت کوهستان 

و بغض نخلستان 

 

ما پیدا می شویم 

در سریر مزّین به خون،

 آنگاه که همدیگر را از درد همدیگر 

سیراب می سازیم 
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ای تنها ضمیرم 

سرریز شوی از درد تو-بودن 

و بریزی بر من 

 

و من . . . 

که از درد من بودن پرم 

بار دیگر 

درد تو-بودن را هم 

بر دوش بکشم

 .

 .

 .

 

که همدیگر را 

از درد همدیگر سیراب سازیم 

در همان سریر مزین به خون . . . 

 

ما زندگی می کنیم 

میان مردن هایمان

 

و استخوان می کنیم

میان بوسه زخم های یک شکل مان. 

 

هم جنس خواری جریان دارد 

حتی در جوی تنگ ترین کوچه ها با اهالی روزه دار  

 

به جرم چشیدن یک جرعه 

از آغوش همدیگر

 

یا که شاید زنجیر دو دست... 

به هرحال، 

بین اهالی روزه دار 

هم جنس خواری حرام است

 

ما گره می خوریم 

در همان اتاق ، 

البه الی گره های سربی 

سیر آسمان ُو زمین را 

خواهیم کرد

با تخیالت مخملی.

 .

 .

 .

 

تا که تو . . . 

آه تو 

سرچشمه آه و نفیرم، 

تو 
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از عطر لَه لَه زدن ِ »هم  سرشت «هایم 

که در عطِش له له زدنی بی ترس 

زیر سایه ی یک تِن هم سان، 

درهای کمد را جوهراندود کردند 

 

و این کمد! 

که در کف هر خیابان 

پاِی هر چنار 

تِه هر کالس 

گوشه ی هر بن بست 

لُِژ هر پارک 

چنان سنگینی می کند 

بر شانه های تن 

که شهوِت ترِک کمد 

ُگر می اندازد بر بندبنِد تن... 

 

تِن ساده لوح؟! 

 ...

به هواِی تنفس 

در سپیده دِم پس از »خروج«

برای شکافتِن پلک های بسته، 

چون شوفار ضجه می زند. 

 

 : »أَُقوُل لِلرَّبِّ

َملَْجإِي َوِحْصنِي.  

إِلَِهي َفأَتَِّکُل َعلَْیِه«.

 

حقیقت، تاریکی است 

یا تاریکی، حقیقت؟ 

من که نمی دانم! 

 

آنچه می دانم 

خوی رخوتناک حقیقت تن است 

به تاریکی 

 

تو گویی منجمد است 

جریاِن حقیقت تنم 

در هر جایی 

اال تاریکی 

 

نه هر تاریکی! 

که تاریکی ته نشین شده 

در تِه ژرِف کمد

 با هوایی آبستن 

 از سرگذشت تا سرنوشت 
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تن، از إحساس تن به تن، گره می خورد 

زیستن در مردن، گره می خورد 

تن چپ و راست 

به دیوار قداست می خورد

 

خسته می شود 

تن از من

خسته می شود 

من از من

 

من،  

خسته می شوم

 

در چهارگوشه ی زندگی: 

خسته، 

خسته، 

خسته، 

خسته. 

 

خستگی ام 

خیالی خام نیست 

خستگی ام 

خویی درنده است 

خویی درنده 

از جنِس خوِی »خشایار]های[ خسته« 

چشم ها نمی بینند هرگز 

آنچه نمی خواهند ببینند. 

 

چشم ها می بینند فقط 

آنچه می خواهند ببینند. 

 

آستین ها باالزده 

دست ها در کار می شوند 

 

سوا می کنند تن  را 

از احساِس به تن. 

 

به چه جرمی؟ 

هم سان بودِن دو تن. 

 

پس از آن 

تن 

مثل عروسک های سفالی، 

با فریادی خشکیده در جوی کوچه های زمان 

از درِک زیستن عقیم می گردد 

 

در سینه اش هوا گره می خورد 

در گلویش آب گره می خورد 

در دلش خون گره می خورد 

در جگرش داغ گره می خورد 
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امید، ریشه ساز است 

 

تن ریشه می دواند 

در تِه تاریکی 

شاخه هایی می رویاند 

تا هر شاخه با پیچ و تاب خود 

خارج شود از درِز کمد 

برود بسوی افق

جراحت اندازد 

بر خط عادت 

تِن من 

طنین خواهد انداخت 

بر تِن جهان 

 

یک طنین 

طنینی نامیرا 

طنینی سرشار از درد؛ 

درِد خستگی تخمیرشده 

درِد تِن ُمثله شده از احساس 

درِد هواِی ساده لوحی 

درِد سیاِه ته کمد 

درد حقیقت 

درد تاریکی 

درِد تن 

درِد من؟ 

 اما تخمیرشده 

در بطری شیشه ای زمان. 

که به جای واداشتن من 

به جویدِن خرخره ی حیا، 

ذهنم را مایه می بندد 

تا حیِن راه رفتن 

تلو تلو خورم 

 

تلو تلو خوران 

می روم من 

می رود من از من

می رود تن از من 

می رود تن 

 

بسوِی حقیقت، 

بسوِی تاریکی، 

بسوِی تِه کمد 

 

تا پیمانی ببندد 

با »پیام« هایی که 

از آنسوِی غربِت دریا آمده اند: 

سبز خواهیم شد 

میواه خواهیم داد،

انجیر 
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چه تماشایی است افق: 

َیِّة،   »َوأَْسُلَک ِفي َرَحابَِة الُْحِرّ

أَلنِّي الَْتَمْسُت أََواِمَرَک.«

ما 

ما

ما 

ما 

با من از نخل بگو

پویا کوییر

کسی آمد، ایستاد! اما فریاد نزد

ساقه ی گلوگاه دردهایش بریده بود

تمام آرزوهای ساده و کوچکش به غارت رفته

لبخندهای مسیح وارش تا مسلخ جهل و  تعصب کشیده شده

آه! تو را چگونه بسرایم؟

ای خنده هایت شهاب باران تاریکی مغزهای به یغما رفته و قلبهای 
دفن شده

آن روز که جانت جان مایه ی نخل پیر گشت

نخل پیر با تمام قامتش پر درد شد

هیاهویی در نخلستان خالی بپاخواست

و از آن روز به بعد 

نخل پیر الل شد و ثمر نداد

هر روز از همان درخت آرزوهای پسرک می روید

چون قاصدک در دنیا پخش می شود

و باز زمان و زندگی را در هوا معلق می کند

که آی! با شما هستم

بگذارید بدن های مان برای قلب های مان زندگی کنند...

لطفا شعرهای خود را برای ما  بفرستید.
hamsereshtmagazine@gmail.com

@hamseresht
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باالی پله ها ایستاده بود، عکس بگیره اما از اونجایی که تمام حواسش به 
دوربین توی دستش بود، نتونست جای مناسبی برای پاش پیدا کنه و ُسر 
خورد و افتاد روی من. من هم بالفاصله از جام بلند شدم تا تمام خشم و 
نفرتی که داشتم رو روی اون خالی کنم. تا اومدم بچرخم و باهاش رو به رو 
بشم، پای خودم سر خورد، رفت توی آب و با هر دو دست افتادم روی پله ها. 
اون که موفق شده بود خودش رو جمع و جور کنه و روی پاش بایسته، در 

حالی که داشت می خندید اومد جلو که به من کمک کنه.

با لحظه هایی مواجه می شیم که غافلگیرمون  گاهی توی زندگی 
می کنه. مثل وقتی که یک شعبده باز پرده رو کنار می زنه و چیزی رو 
می بینیم که اصال انتظار نداریم. مثل وقتی که یک بادکنک می ترکه و 
کاغذهای رنگی توی هوا پخش میشن. یا حتی هیجان انگیزتر! مثل 
وقتی که ترن هوایی می افته توی سرازیری و ما فقط می تونیم منتظر 
باشیم که ببینیم چی برامون آماده کرده. مثل اون لحظه ای که من سرم 

رو آوردم باال و دیدمش.

یک صورت استخوانی و چانه ی نسبتا تیز که از زیر پوست ظریفش 
وصل می شد به زاویه های فکش. فکی که باز شده بود تا اجازه بده اون 
لب های کشیده و باریک، یک خنده ی بزرگ روی صورتش بسازه. کمی 
عقب تر، گونه هاش از پایین و ابروهای مشکی و کشیده اش از باال هم دست 
شدن تا به بهانه ی خنده چشم هاش رو ببندن. اما موهای قهوه ای رنگش 
که از این هم دستی آشفته بودن، با خم شدن گردنش خودشون رو به عقب 

کشیده و اطرف سرش آویزون شده بودن.

وقتی دید من کامال خشکم زده و دارم هاج و واج نگاهش می کنم، 

اتفاقات ساده، چیزهایی که هرروز ممکنه باهاشون مواجه بشیم و خیلی 
بی توجه از کنارشون رد بشیم. گاهی همین اتفاقات به ظاهر پیش پا افتاده 
در بعضی شرایط می تونن روی زندگی یک، دو، چند یا حتی میلیون ها نفر 

اثر بگذارن.

سال 1945 اواخر جنگ جهانی دوم دولت آمریکا به امپراطور ژاپن 
پیشنهاد میده تسلیم بشه. ولی وقتی نامه ی امپراطور ژاپن که در جواب 
پیشنهاد آمریکا نوشته بود رو ترجمه کردن، کلمه ی mokusatsu ]یعنی 
مشغول فکر کردن در این زمینه هستم[ به اشتباه تعبیر می شه به: »به این 
پیشنهاد بی توجه هستم«. همین اشتباه کوچیک مفهوم نامه رو به کلی تغییر 
می ده و باعِث شدت گرفتن درگیری ها می شه که در نهایت به دو انفجار 

اتمی در خاک ژاپن ختم شد.

گاهی هم تاثیر این اتفاقات به زندگی یک نفر محدود میشه و برعکس 
وسعت کمش، عمق زیادی داره.

خسته، ترسیده و ناامید روی یکی از پایین ترین پله های پل خواجو 
نشسته بودم و به حمیدرضا فکر می کردم. به کاری که باهاش کردم و 
بالیی که می خواستم سرش بیارم. به آینده فکر می کردم. به اینکه باید 
چیکار کنم و چجوری خودم رو تحمل کنم. غافل از اینکه سرنوشت برام 

برنامه ها داشت.

آخرین شب سال هزار و سیصد و هشتاد و هفت بود و فردا سال 
تحویل می شد. جمعیت زیادی زیر پل جمع شده بودن و برخالف من 
داشتن از ساعت های آخر سال لذت می بردن. یک پسر نوجون داشت پله ها 
رو عقب عقب پایین می اومد تا بتونه با فاصله ی مناسب از دوستش که 

خاطرات یک زاغ )بخش سوم: کاله قرمزی(

این مجموعه خاطرات، سرگذشت واقعی زاغ شاه است که برای انتشار ویژه در مجله ی 
هم سرشت، تدوین شده است. بخش اول و دوم را می توانید در پیش شماره های نخست و 
دوم بخوانید. 
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همچنان دنبالشون بودم که گوشیم زنگ خورد. خیلی هول شده بودم و با 
عجله گوشیم رو در آوردم که صداش رو قطع کنم. فاصله ی ما انقدر زیاد 
بود که امکان نداشت اون ها متوجه من بشن اما طوری استرس گرفته بودم 
که هرکس من رو می دید، فکر می کرد یک غارنشین هستم و این اولین 

برخورد من با گوشی موبایله.

مادرم بود و داشت مثل همیشه چک می کرد که من کجام و دقیقا دارم 
چیکار می کنم و از اون مهم تر این که کی تمومش می کنم و به آغوش گرم 
خانواده برمی گردم. با عجله سوال هاش رو جواب دادم تا بتونم تلفن رو قطع 
کنم اما دیگه دیر شده بود و من گمشون کرده بودم. رفتم روی سکوی کنار 
زمین اسکیت که بهتر اطراف رو ببینم. داشتم دنبالش می گشتم که یکی با 

همون لهجه صدا زد و گفت: »میخوای تالفی کنی؟«

به طرفش برگشتم و پرسیدم: با منی؟

پیرهن سبزه: آره. میخوای تالفی کنی؟

من: چیو تالفی کنم؟

دوستش با خنده گفت: می خوای از اون باال بپری رو سرش؟

من: نه! نه به خدا!

دوستش: ولی فکر خوبیه ها! من حق رو می دم به تو.

دشمن  دیگه  باشی،  داشته  این  مثل  خاله  پسر  یک  سبزه:  پیرهن 
نمی خوای.

در طول این تعقیب و گریزها به دوستش حسادت می کردم که چرا 
همچین پسر خوشگلی دوست اونه و دوست من نیست. اما حاال که فهمیدم 

پسر خاله هستن کمی از حس حسادتم کم شد.

پسرخاله اش گفت: من همیشه طرفدار برقراری عدالتم!

پیرهن سبزه حرفش رو قطع کرد و گفت: آخه اون خیلی سنگین تر از 
منه! این عدالت نیست!

خیلی جدی گفتم: نه من اصال دنبال تون نمی کردم. اتفاقی همو دیدیم.

چه جواب احمقانه ای! عمال با این جواب خودم رو لو داده بودم.

پیرهن سبزه پرسید: حاال اون باال دنبال چی بودی؟

انگار که هم نگران شده باشه هم تعجب کرده باشه، خنده اش قطع شد و 
چشم های سبز و درشتش رو، رو کرد. انگار که تمام نورافکن های صحنه 
رو خاموش کردن و فقط یکی از اون ها روشن مونده تا تمام توجه شما 
رو به سمت بازیگر اصلی جلب کنه. ابروهاش رو از روی تعجب باال برده 
بود. پلک هاش هم خودشون رو کشیده بودن کنار تا چشم هاش هر کاری 

دوست دارن با من بکنن.

من که تازه فهمیده بودم چی شده و تقریبا می تونستم حدس بزنم 
صورتم چه حالت احمقانه ای به خودش گرفته، سریع کمرم رو صاف کردم 

و آب دهنم رو قورت دادم.

مال  نمی دونستم  موقع  اون  که  لهجه ای  با  چشم ها  اون  صاحب 
کجاست بهم گفت: »خوبی؟ من خیلی شرمنده ام که افتادم روی سرت ولی 
واقعا خدارو شکر که تو اینجا بودی و باز هم خدا رو شکر که بند دوربین رو 

انداخته بودم دور مچم«.

دوستش که تا اون لحظه متوجه حضورش نشده بودم، از باالی پله ها 
گفت: »خیلی ببخشید! این دست و پا چلفتی می خواست از من عکس بگیره 
ولی مثل همیشه دردسر درست کرد«. دستم رو برای معذرت خواهی گرفت 
و تکون داد. بعد هم رفت باالی پله ها و همراه دوستش که خیلی از خودش 

بزرگتر بود، رفتن.

من همچنان سرجام ایستاده بودم و فقط سرم رو برای خداحافظی 
تکون دادم. یک کم که از من دور شدن، انگار که یک طناب بین ما وصل 
شده باشه، کشیده شدم سمت شون. پله ها رو دوتا یکی باال رفتم و دیدم 
اون ها پیچیدن اون طرف پل. من هم با سرعت دنبالشون رفتم. داشتم 
بهشون می رسیدم که یک  دفعه با خودم گفتم: »من دارم کجا میرم؟ چرا 
دارم دنبال شون می کنم؟« کامال گیج شده بودم. اصال درک نمی کردم 
که چرا افتاده بودم دنبال شون. هنوز خیلی چیزها برام تعریف نشده بود یا 
تعریفش اشتباه بود؛ همین طور که هنوز هم برای خیلی ها اشتباهه و باعث 

میشه قضاوت های احمقانه داشته باشن.

رفتن تا از جایی شبیه سوپر مارکت آب معدنی بگیرن و من هم خیلی 
دور تر ایستاده بودم و می پاییدمشون. پیراهن سبز روشنش خیلی به گم 
نکردنش کمک می کرد. بعد از خرید برگشتن سمت زمین اسکیت. من هم 
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تا نزدیک زانو گلی شد و دیگه توجه همه به من جلب شد. دیگه برعکس 
نیم ساعت پیش اصال عصبی و ناراحت نبودم و به جاش هیجان داشتم.

از روی  اومد سمتم، دستم رو گرفت و  بود  مردی که نزدیک من 
زمین بلندم کرد. گفت: »آقا پسر بیا کمکت کنم بریم کنار شیر آب تا اونجا 
پاچه ی شلوارت رو بشوری«. هم نگاه بقیه خیلی روی من سنگین بود هم 
می خواستم از این فرصت که کاله قرمزی و پسرخاله داشتن با لبخند منو 
نگاه می کردن استفاده کنم. به اون آقا گفتم: »نه ممنون. رفیقام هستن.« و 
به اون دوتا اشاره کردم. کاله قرمزی به پسر خاله نگاه کرد و پسر خاله هم 
به خودش اشاره کرد و زیر لب گفت: »ما؟« من با صدای یک کم بلندتر 

گفتم: »زود باش دیگه پسر خاله«.

 با کمک اون ها پام رو شستم و نشستم روی نیمکت. پسرخاله هم 
که زیر بغلم رو گرفته بود، نشست کنارم و با یک اخم از روی شوخی گفت: 

»اصال ما چرا باید بهت کمک کنیم؟«

جواب دادم: خب یکی بهم بدهکار بودید!

پسرخاله با تعجب پرسید: بدهکار؟ چی؟

گفتم: کاله قرمزی رو بخشیدم.

کاله قرمزی تا تعجب گفت: هان؟

پسرخاله رو بهش کرد و گفت: منظورش تویی دیگه. من پسرخاله ام 
تو هم کاله قرمزی.

کاله قرمزی پرسید: اون موقع شما کی باشین؟

هرچند با کارهایی که اون شب کرده بودم خودم رو از اون دوتا احمق تر 
نشون داده بودم، ولی با اعتماد به نفس جواب دادم: »منم آقای مجری ام 
دیگه!« هر سه تا مون خندیدیم و چند جمله ای خوش و بش کردیم اما با 
زنگ خوردن موبایلم که بازم مامانم بود،  اون ها خداحافظی کردن و پسرخاله 

با اخم گفت: »دیگه نبینمت ها«.

همه خندیدیم و از هم جدا شدیم.

مامانم چند بار دیگه هم زنگ زده بود و رد کرده بودم اما این بار موبایلم 
رو خاموش کردم. یک حس قوی که اون موقع فکر می کردم هیجاِن پیدا 
کردن یک دوست خوبه باز هم منو مجبور می کرد برم دنبالشون. حتی با 

گفتم: هیچی!

انتقام  ادامه می داد گفت: پس نمی خوای  پسرخاله که به خنده اش 
بگیری؟ حیفه ها!

من که دیگه داشتم از استرس می مردم، گفتم: »نه، نه! من باید برم 
دیگه خدافظ.« ازشون فاصله گرفتم و همین طور به خودم فحش می دادم: 
»فکر کنم دیگه وقتشه گمشی بری خونه. البته اگه فکر می کنی الزم داری 
بیشتر از این ضایع بشی، می تونی دوباره بری دنبالشون«. و خنده دار این بود 

که دوباره رفتم دنبالشون! 

تازه این بار داشتم فکر می کردم که یک نقشه بکشم و خودم رو بندازم 
جلوشون. خیلی خوش اخالق بودن. هم پسر خاله هم کاله قرمزی. خدا رو 
چه دیدی! شاید با هم دوست شدیم! هرچند، کاله قرمزی اصفهانی نیست 
و احتماال  چند روز دیگه برمی گرده خونه شون و پسرخاله هم خیلی مهم 

نبود، به امتحانش می ارزید. 

دیدمشون که رفتن توی یک فست فود. تو دلم یک نقشه رو با خودم 
مرور کردم: »می رم اونجا که یک ساندویچ بخرم و کامال اتفاقی اون ها رو 

میبینم، دوباره«.

با سرعت دویدم سمت فست فود تا هم زمان با هم برسیم پشت 
پیشخوان اما اون ها خیلی سریع اومدن بیرون و شروع کردن مسیرشون 
رو ادامه بدن و من هم دنبالشون رفتم. احتماال چیزی که می خواستن رو 
نداشته. دوباره از خیابون رد شدن تا برگردن سمت رودخونه. یک کم جلوتر 
چند تا پله بود که پیاده روی خیابون رو به سنگ فرش های کنار رودخونه 
وصل می کرد. اونا از پله ها رفتن پایین. من هم تصمیم گرفتم سریع تر برم 
و جلوشون ظاهر بشم. یک کم جلو تر موقعیت مناسبی پیش اومد اما اون 
نزدیکی ها پله نبود و من مجبور بودم از ارتفاع حدوداً یک متری بپرم پایین 

و خودم رو قبل از رسیدن اونا برسونم کنار آب.

 متاسفانه چیزی که توی اون تاریکی پیدا نبود، ِگل های اون پایین بود 
و با پریدن من، کفش هام کامل رفت توی گل. از اون بدتر این که توجه هر 
دو نفرشون رو جلب کردم. با خودم گفتم سریع می چرخم تا منو نشناسن اما 
انگار قرار بود اون شب بی وقفه بدشانسی بیارم و دوباره مثل پله های کنار پل 
پام لیز خورد و خوردم زمین. و اون یکی پام که هنوز خشک مونده بود هم 
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- راست میگی! من رو بگو که این نشانه های الهی رو درک نکردم!

بعد دستش رو دراز کرد و با من دست داد و گفت: »اسم من یاسره«.

من هم باهاش دست دادم و گفتم: »اسم منم مازیاره.« کاله قرمزی 
هم که تا اون لحظه ساکت بود و به حرف های ما گوش می داد، به زور 
دستش رو از زیر بدن یاسر کشید بیرون تا با من دست بده و گفت: »اسم 

منم نامداره«.

- نامدار؟

- آره یک اسم کوردیه.

صبر کردم تا اون دو نفر و دو تا مسافر دیگه یکی یکی پیاده شدن. 
بعد آدرس رو دادم به راننده و ازش خواستم من رو دربست ببره خونه. 
وقتی رسیدم، مامان و بابام مثل نکیر و منکر با قیافه های خیلی عصبی 
و نگران من رو سوال جواب می کردن ولی من با لبخند به موبایلم نگاه 
می کردم که االن دیگه شماره نامدار رو توش ذخیره کرده بودم و اگر 
می دونستم چه روزهای خوشی پیش رو دارم، از ته دل و با صدای بلند 
توی  هفت  و  هشتاد  سال  که  بود  هدیه ای  بهترین  نامدار  می خندیدم. 

آخرین ساعاتش به من داد. 

سی ام اسفند هزار و سیصد و هشتاد و هفت

این که دیگه آخر شب شده بود و من خیلی گرسنه بودم، نمی تونستم این 
شانس )یا در واقع این شخص( رو از دست بدم.

ساعت به نیمه شب نزدیک می شد و اون ها هم می خواستن برن خونه. 
اومدن کنار خیابون تاکسی بگیرن و من هم که حدود سیصد متر جلوتر 
بودم اومدم کنار خیابون که سوار همون تاکسی بشم ولی نمی دونم از کجا 
یک نفر دیگه کمی جلوتر از من سبز شد و تاکسی نگه داشت تا اون سوار 
بشه. با سوار شدن اون، تاکسی پر شد. شروع کردم توی دلم به زمین و 
زمان بابت این بدشانسی فحش بدم. اما خوشبختانه راننده از اون دندون 
گرد ها بود و من رو هم کنار سه نفر دیگه که عقب نشسته بودن سوار کرد.

اون آقای اضافی، بین من و اون دوتا نشسته بود و پسرخاله با اخمی 
که این بار واقعی به نظر می رسید، به من زل زده بود و من آگاهانه بیرون 
رو نگاه می کردم. آقای اضافه رو به من کرد و گفت: »آقا پسر! پاچه هات 

خیس نیست؟«

پسرخاله هم بلند گفت:  »بله خیسه. جفت پاچه هاش هم خیسه. البته 
تو دو تا اتفاق مختلف خیس شدن«. من دیگه نتونستم جلوی خودم رو 
بگیرم و زدم زیر خنده. رو کردم به پسر خاله و گفتم: »وقتی ما سه بار 
اتفاقی همدیگه رو دیدیم، حتما یک حکمتی داشته. خدا میخواد ما با هم 

آشنا بشیم«.

لطفا مطالب، نقد و نظر خود را برای ما به 
نشانی ایمیل و یا شناسه ی تلگرام بفرستید.
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- آها!

محمد شونه هاش رو باال انداخت و رفت که ادامه ی حرفش رو با 
بچه ها بگیره.

در حالی که ذهنم به شدت درگیر این بود که بدونم این آدم رو قبال 
کجا دیدم، شادی بال بال زنان و سینا گویان، اومد طرفم.

- اون پسره رو دیدی؟

- خب؟

 - امیره. همون که پارسال از دانشگاه اخراج شد. هرگز فکر نمی کردم 
جایی دوباره ببینمش!

انگار که ذهنم یک اتاق تاریک بود و کسی المپش رو روشن کرد. 
حاال فهمیدم!

شادی همچنان داشت ادامه می داد. »چقدر تغییر کرده«!

ولی من دیگه نمی شنیدم. بین من و جمعیت، یک دیوار عظیم نامرئی 
کشیده شده بود، به حدی که اصال نفهمیدم چطور عکس گرفتیم. حدود 
دو ساعت بعد که داشتیم می رفتیم، بعد از اینکه حساب کردم، دیدم پشت 
یکی از میزها ایستاده و داره مرتبش می کنه. رفتم جلو و این جلو رفتن اصال 
اختیاری نبود. دستم، پاهام، قلبم، نفس نفس زدن هام. ازش خوشم اومده 
بود؟ فکر کنم چیزی بیشتر از این حرف ها بود؛ چون قبل از اینکه به خودم 

بیام، دیدم دارم می پرسم: »امیر؟ درسته؟«

اخم کرد و توی چشمام خیره شد. »امرتون؟« صداش سنگین بود.

که  سالهاست  انگار  داشتم.  آشنا  حس  یک  زدم.  لبخند  ناخودآگاه 
می شناسمش.

- قبال یک بار توی دانشگاه دیدمت.

سفید، صورتی، آبی )قسمت دوم(

زانیار

تقریبا نُه ماه از اون هیاهوی چند لحظه ای جلوی ورودی دانشگاه 
می گذشت و اواخر تیر نود و پنج بود که دوباره دیدمش. گاهی با خودم فکر 
می کنم کاش هرگز این اتفاق نمی افتاد. کاش اون روز به کافه ی دیگه ای 

رفته بودیم. و اصال من چرا اون حرف ها رو زدم!

عصر یک روز چهارشنبه بود. از مدت ها قبل برای غافلگیری جشن 
تولد بیست سالگی شادی برنامه ریزی کرده بودیم و خیلی استرس داشتم 
که همه چی درست پیش بره. کلی هم به دوست هاش اصرار کردم که 
بهش پیام ندن و تبریک نگن. ساعت تقریبا شش بود که من و شادی به 
کافه رسیدیم. بچه ها پشت یکی از میزهای گوشه ی انتهایی نشسته بودن. 
شادی قبل از من در رو باز کرد و رفت داخل. بعد از دیدن خوشحالی توی 

چشم هاش، یک نفس راحت کشیدم.

موقع آوردن کیک، یکی از ویترهای کافه اومد بپرسه که آیا چیز 
دیگه ای برای سفارش الزم داریم یا نه. پسری بود الغر و قد متوسطی 
داشت. با صورت رنگ پریده و ظریفی که موهای لخت مشکی کوتاه، 
پیشانی بلندش رو خیلی زیبا می پوشندن. چشم های درشت تیره رنگش در 
کنار اون پوست رنگ پریده، ترسناک به نظر می رسید. انگار هرگز آفتاب 
به پوستش نخورده بود و حالت شبح واری داشت. انگار صرفا یک جسم تو 

خالی بود و روحی در اون زیرالیه ها وجود نداشت.

یکی زدم روی شانه ی محمد -از دوست های قدیمی ام- و بهش گفتم 
اون پسر  رو نگاه کنه. در حالی که ابروهاش باال رفته بود گفت:»جووون! 

کراش زدی باز؟«

- خفه شو. خیلی آشنا می زنه. انگار قبال هم دیدمش.

- خب اسکل البد همینجا دیدیش.

چشم هام رو چرخوندم. »من اولین باره دارم میام این کافه.«
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- درسته، راست میگی. ما در فیلم و داستان ژانر عاشقانه داریم و هدف 
از ساختشون هم رسیدن اون زوج به همدیگه ست اما اینو دارم میگم که 
آیا لزوما هر فرد کوییری در رابطه ش به شکست می خوره؟ لزوما گرایشش 
مانع پیشرفته که هیچ داستانی با این محوریت ساخته نمی شه؟ و تازه، 
اوضاع برای بای و پن سکشوال ها خیلی بدتر می شه. معموال اونها هستن 

که خطاکار نمایش داده میشن«.

محمد پرید وسط حرفم و گفت: »فرق این دوتایی که گفتی چیه؟«

با شادی نگاهی رد و بدل کردیم و توضیح داد: »کسی که خودش 
رو دوجنسگرا می دونه، با افرادی وارد رابطه می شه که خودشون رو در دو 
گانه ی زن یا مرد هویت یابی می کنن اما برای فرد همه جنسگرا، جنسیت و 
هویت طرف مالک نیست و محدودیتی ایجاد نمیکنه. مثل همین چیزی 

که من و سینا هستیم. من بای هستم، اون پن سکشوال«.

اونقدر غرق صحبت بودیم که متوجه نشدیم کسی داره نزدیک میشه. 
»ببخشید اما صداتون خیلی باال رفته. آروم تر لطفا«.

امیر بود. و موقع دور شدن از میز ما، برای اولین بار دیدم که داشت 
لبخند می زد.

شادی نگاهم کرد و پای چپم که نزدیکش بود رو لگد زد. خندید و 
گفت: »جمع کن خودت رو. این چه قیافه ی احمقانه ایه که گرفتی؟«

- یعنی حرف های ما رو شنیده؟

- خب بشنوه. اون خودش هم ترنسه. فکر نمیکنم خطری داشته باشه.

فقط دست هام رو گرفتم جلوی صورتم و یک نفس عمیق کشیدم. هوا 
کم بود. به اکسیژن بیشتری نیاز داشتم.

چند دقیقه بعد بلند شدیم که بیرون بریم. اول محمد در رو باز کرد. 
همزمان مردی درشت هیکل با قیافه ای عصبانی، از اون طرف در رو باز 

کرد. محکم به محمد خورد و به سرعت سمت پیشخوان رفت.

محمد با چشم های گرد شده داد زد: »هوووی! مگه کوری؟«

شادی هلش داد که بیرون بره: »بریم تو رو خدا. حوصله دعوا ندارم.«

- نه. وایسا ببینم اون آشغال چه مرگشه.

- من که دانشجو نیستم.

- پارسال. اون اوایل.

به جا  بودن. »ولی من  ابروهاش کامال توی هم گره خورده  حاال 
نمیارم.« و رفت.

نفس عمیق کشیدم و تمام تالشم رو کردم خونسرد باشم ولی سخت 
بود، خیلی سخت.

از اون روز به بعد، اون کافه ی دنج با طرح دیوارهای چوبی و آجری 
که حتی توی روشن ترین ساعات روز هم داخلش تیره بود، به پاتوق من 
تبدیل شد. می رفتم اونجا اسکچ )sketch( )طرح اولیه یک نقاشی یا طراحی( 

می کشیدم یا کتاب می خوند اما دلیل اصلیم دیدن امیر بود، حتی از دور.

یک روز که با شادی و محمد اونجا رفتیم، داشتیم درباره ی فیلم های 
اخیری که با محوریت افراد LGBT ساخته شده بودن، صحبت می کردیم.

به شدت با این کار مخالف بودم: »نمی فهمم چرا با این موضوع مثل 
هیوال برخورد میشه. فرقی نداره سینمای چه نقطه از جهان باشه، اون چیزی 
که همواره نشون میدن، شکست و نابودی دو طرفه. در اکثر داستان هایی 
که اون زوج هتروسکشوال )دگرجنسگرا( هستند، ماجرا به خوبی و خوشی 
تموم میشه ولی کافیه که فرد کوییر باشه تا تمام بالهای جهان بر سرش 

نازل بشه و فرد ناموفقی در رابطه نشون داده بشه«.

موضوع  این  با  خوبی  فیلم  االن  تا  میگی  »یعنی  پرسید:  شادی 
ساخته نشده؟«

- دارم اینو میگم که اصال چرا همچین موضوعی باید وجود داشته 
باشه؟ توی این طور فیلم ها، زندگی روزمره ی فرد به ندرت نشون داده 
میشه. یا قهرمان یک ماجرای حماسی، ِکی پیش اومده که یک همجنسگرا 
باشه؟ اونچه که رسانه داره به خورد مردم میده اینه که فرد کوییر فقط دنبال 
سکس و رابطه است و زندگی روزمره ای نداره که داره. اون هم می تونه 
قهرمان یک داستان باشه. حتی توی این فیلم ها هم فرد کوییر زندگیش در 

حاشیه قرار می گیره در حالی که موضوع برای اون بوده.

 محمد گفت: »خب قضیه برای فرد دگرجنسگرا هم همینه. این همه 
فیلم با داستان های عاشقانه از زوج های هترو داریم«.
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ما هم بیرون رفتیم و دیدم که هنوز داشت دنبالش می دوید.

ماشین همونجاها پارک شده بود. شادی و محمد رو سمتش هل دادم، 
سریع روشنش کردم و راه افتادیم. چند متر جلوتر، ظاهرا اون مرد موفق شده 
بود امیر رو بگیره. مردم هم دورش جمع شده بودن و داشتن از هم جداشون 
می کردن. یکی می گفت زنگ زده به پلیس و همه باید صبر کنن اونها بیان. 
اون مرد هم می گفت که موضوع خانوادگی و شخصیه و ربطی به دخالت 
پلیس نداره. )داشت حرف چند لحظه پیش خودش رو نقض می کرد!( دوباره 
شروع کرد به فحاشی و کتک کاری کردن که محمد از ماشین بیرون رفت و 
با حرکت سر به امیر فهموند باهامون بیاد. محمد برگشت، امیر دور و برش 
رو نگاه کرد که کسی متوجه نباشه. اکثرا توجهشون به این بود که اون مرد 
رو آروم کنن و با سرعت زیادی به سمت ما دوید. حتی یک لحظه هم توقف 
نکردم و به محض سوار شدنش، تا جایی که امکان داشت، از کافه، جمعیت 

و اون مرد ترسناک و عصبانی دور شدیم.

تنها چیزی که برای اون )به قول محمد، آشغال( اهمیتی نداشت، 
معذرت خواهی از ما بود. با یکی از باریستاها به تندی حرف می زد و داد و 

بیداد می کرد.

- میگی بیاد یا اینجا رو روی سرتون خراب می کنم!

- همچین کسی اصال اینجا نداریم.

مرد به عقب رفت و با وجود اینکه باز هم مشتری توی کافه بود، داد 
زد: »رها! یا همین االن میای بیرون یا پلیس خبر می کنم«.

در مقایسه با ما خیلی بلندتر و هیکلی تر بود و این باعث شد خیلی ها 
بترسن و جرات نکنن چیزی بهش بگن. خیلی از مشتری ها بلند شدن که 
برن. اصال نفهمیدم از کجا، فقط دیدم کسی در کافه رو باز کرد و به سرعت 

بیرون دوید. اون مرد که متوجه شده بود، فورا دنبالش راه افتاد.

لطفا مطالب، نقد و نظر خود را برای ما به 
نشانی ایمیل و یا شناسه ی تلگرام بفرستید.

hamsereshtmagazine@gmail.com

@hamseresht
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زمانه   ی هولناکی ست وقتی دیگر حتی آغوش خانواده امن نیست یا اگر 
امنیتی هست، تنها تا مرز چاردیواری خانه وسعت دارد. بیرون که می روی 
اگر خودت باشی انگ می خوری، ننگ می شوی، نهی می شوی: خودت را 

پنهان کن که آشکارگری تو را تبدیل به سیبل می کند.

عکس پاسپورت و بلیتش را که به اشتراک می گذارد، همه کف و جیغ 
و دست و هورا... که برو و دیگر برنگرد. آزاد شو و به گذشته فکر نکن. 

به همه می گویم که برو و نمان. جانت را بردار و از جامعه ای که 
استریت ها هم امیدی به زندگی در آن ندارند، فرار کن؛ زیرا ماندنت به 

مثابه خودکشی ست. خیابان برای تو نیست، کوچه ات امن نیست، 
قرار  تعرض  مورد  می شنوی،  توهین  است«.  سیاه  خانه  »این 

می گیری، کتک می خوری، کشته می شوی، می میری، هشتگ 
می شوی و فراموش... فراموش خواهی شد.

نیاز دارد زندگی کند، درس  بقیه  مانند  برای کوییری که 
بخواند، سرکار برود و معاشرت کردن را در اجتماع تجربه کند، زندگی 
دشوارتر است. از وقتی خودش را کشف کرده، مدام مجبور به پنهان کردن 
خودش بوده تا بتواند بقا داشته باشد. باالخره ُدِم خروسش از جایی بیرون 
می زند و آخر خود را در معرض هجمه ها و تهمت ها خواهد یافت؛ پس تنها 

راه، رفتن است. 

از نردبان ترقی باالتر که بیایم، هستند کسانی که به واسطه ی خانواده 
از شرایط بهتری بهره می برند. مثال به جای حمل و نقل عمومی، اسنپ 
سوار می شوند و برای جستجوی کار نیاز به مدرک تحصیلی ندارند؛ پس 
می توانند حباب امن تری برای خود بسازند. اما همچنان اگر از گرایش خود 
بگویند چهره ی »برادران« را صبح اول وقت پشت آیفون تصویری منزل 
می بینند که: بیا بگو چی گفتی! چرا گفتی؟ توبه کن! نادم شو! 

جریمه ات را بده و قول بده دفعه ی آخرت باشد.

حبابشان که ترکید، می فهمند ضخامِت دیوار امن شان به 
اندازه ی همان حباب بوده و دیگر وقت رفتن است.

حاال همه می پرسند کجا برویم؟ چطور برویم؟ من وکیل 
مهاجرت نیستم اما جوابم این است: وقتی خانه ای نداری دیگر 
چه فرقی می کند کجا چادر زده باشی؟ فقط برو. می گویند کسی برایت 
هیچ جای دنیا فرش قرمز پهن نکرده است! می گویم می دانم موسی برایم 
دریا را نخواهد شکافت؛ پس باید شنا کنم، دست و پا بزنم تا به ساحل 
برسم اما همین که حق حیاتم را بدهند برایم کافی ست. حقیقت این است 
که فرهنگ سازی زمان می خواهد و قوانیِن حمایتی الزم دارد اما عمر من 
و شما کوتاه است و فرصت کم. این ها را نگفتم که مأیوس شوی، گفتم 
که امید داشته باشی به نماندن، به رفتن. رفتن به جایی که فارغ از گرایشت 

انسان حسابت کنند. 

باری، امیدوارم روزی عکس یادگاری با پاسپورتت را دِم گیت فرودگاه 
ببینم و با حسرتی که ای  کاش روزی نوبت من هم برسد، الیک کنم و 

بنویسم »ایشاال آزادی قسمت همه«.

ارض موعود من کجاست؟ این مهاجرت نیست، فرار است!

زادی

https://www.pinterest.co.uk/pin/172333123229861288/
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مقدمه ی 1:  گرایش به همجنس، امری بر خالف طبیعت افراد است.

مقدمه ی 2: امری که بر خالف طبیعت افراد باشد غیراخالقی است.

نتیجه:  گرایش به همجنس امری غیراخالقی است.

در سال هایی که مبارزات مدنی برای احقاق حقوق افراد کوییر در 
جوامع غربی گسترش یافت، جواب بسیاری از کنش گران اجتماعی به چنین 
استدالل هایی این بود که افراد کوییر »اینگونه زاده شده اند« و بنابرین 
گرایش به همجنس بر خالف طبیعت  آنان نیست و در نتیجه مقدمه ی 1 
نادرست بوده و استدالل باطل است. اما مشکل استدالل باال تنها نادرست 
بودن مقدمه ی 1 نیست. مقدمه ی 2 را نیز می توان به انحاء مختلف به 
چالش کشید. اما مهم تر از آن، معنای دقیق عبارت »بر خالف طبیعت« 
است. منظور از چنین عبارتی چیست؟ چه چیزی را می توان »طبیعی« و چه 
چیزی را می توان »غیر طبیعی« دانست؟ پاسخ به این سوال از آنچه که به 
نظر می رسد مشکل تر است و در اینجا به آن نخواهم پرداخت. هدف از طرح 
چنین سوالی این است که نشان  دهیم استدالل باال مشکالت فراوانی دارد 
و صحت آن تنها به صحت گزاره ی »اینگونه زاده شده ام« وابسته نیست. 
در واقع، استدالل های بسیاری برای رد و یا اثبات اخالقی بودن گرایش 
به همجنس مطرح شده اند و بعضی از آن ها بر مفاهیمی چون »طبیعی« 
و یا »غیرطبیعی« استوار نیستند، بلکه موضوع را از جوانب دیگری مانند 
مسائل مذهبی یا اجتماعی بررسی می کنند ]1[. بنابرین صدور حکم اخالقی 
درباره ی گرایش های جنسی فارغ از صحت یا عدم صحت گزاره ی »اینگونه 

چکیده:  آیا همجنس گرایی و به طور کلی گرایش جنسی ژنتیکی  ست؟ 
آیا عوامل هورمونی یا فیزیولوژیک در آن دخیل است؟ آیا تنها عوامل 
محیطی و آموزه های اجتماعی در شکل گیری گرایش جنسی افراد موثراند؟ 
اصولن چنین پرسش هایی چه اهمیتی دارند؟ این مقاله ی چندقسمتی به نقد 
و بررسی تحقیقات علمِی دهه های اخیر در این زمینه می پردازد. در قسمت 
اول که در این شماره می خوانید،  اهمیت صورت مسئله به لحاظ علمی، 
اجتماعی و اخالقی بررسی می شود و در ادامه به نقد نظریات محیطِی 
منظر  از  موضوع  این  بعدی،  در شماره  های  می پردازیم.  گرایش جنسی 
مطالعات زیست شناختی یعنی مطالعات هورمونی، ژنتیکی، مغزی و غیره 

بررسی خواهد شد.

1. صورت مسأله و اهمیت آن: علیّت و همبستگی
آمریکایی،  پاپ  محبوب  خواننده ي  گاگا«  »لیدی   2011 سال  در 
آهنگی تحت عنوان »اینگونه زاده شده ام« )Born This Way( منتشر کرد 
که توجه بسیاری را به خود جلب نمود و به نوعی به سرود ملی افراد کوییر 
تبدیل شد. متن این ترانه اذعان دارد که همجنس گرایی خصلتی مادرزادی 
است. در واقع نام این آهنگ از عبارت پر استفاده ای گرفته شده است که در 
پاسخ به استدالل های علیه همجنس گرایی آورده می شود؛ استدالل هایی 
که می گویند گرایش به همجنس رفتاری »اکتسابی«،  »غیرطبیعی« و یا 
»ناشی از آموزه های غلط اجتماعی« است. به طور دقیق تر این استدالل 

بدین صورت است: 

»اینگونه زاده شده ام«

بخش اول

 اورسا مینور

افراد  مقاله،  این  در  کوییر  واژه ی  از  نویسنده  منظوِر  هم سرشت:  مقدمه ی 
نشده است.  استفاده  کوییر(  )نظریه ی  آن  آکادمیک  معنی  و  است  ال جی بی تی کوییر 

https://www.amazon.com/dp/0199856311/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_VXMMPEX5D85KCWZNMDWB
https://www.amazon.com/dp/0199856311/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_VXMMPEX5D85KCWZNMDWB
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زاده شده ام« است. وجود چنین استدالل هایی به آن معناست که اگر فردی 
از استدالل »غیرطبیعی بودن« برای تضییع حقوق افراد کوییر در جامعه 
استفاده کند و سپس شما موفق شوید که او را متقاعد کنید که افراد کوییر 
»اینگونه زاده شده اند«، آن فرد می تواند دست آویز استدالل دیگری شود و 
متعّصبانه بر باورهای ضدکوییر خود پافشاری کند. )نقد و بررسی کامل این 
استدالل های اخالقی خارج از موضوع اصلی این مقاله است و در نوشتاری 

دیگر به آن ها خواهم پرداخت.(

سوالی  اکنون 
می شود:  مطرح 
زاده  »اینگونه  اگر 
شده ام« قادر نیست 
به  کامل  طور  به 
ضد  استدالل های 
دهد،  پاسخ  کوییر 
پس چرا تا این حد 
و  است  پرطرفدار 
کنش گری های  در 
مدنی به وفور از آن 
استفاده می شود؟ جواب نسبتن ساده  است:  افرادی که باور دارند گرایش 
جنسی امری ذاتی و غیرقابل تغییر است و به عبارتی افراد کوییر »اینگونه 
زاده شده اند«، به لحاظ آماری بیشتر احتمال دارد که حامی حقوق افراد 
کوییر باشند. پس در واقع استفاده از این عبارت، بیشتر از آنکه ریشه در 
دالیل اخالقی یا فلسفی-منطقی داشته باشد نوعی تصمیم استراتژیک در 
مقیاس کالن است. تحقیقات مختلفی در کشورهای مختلف و جوامع آماری 
 )essentialism( مختلف انجام شده اند که نشان می دهند باور به ذات گرایی
-یعنی باور به این که گرایش جنسی امری ذاتی  و غیرقابل تغییر است- 
از حقوق  دگرباشان، حمایت  اجتماعی  پذیرش  نظیر  مختلفی  عوامل  با 
مدنی دگرباشان، و مخالفت با تبعیض اجتماعی علیه این افرد همبستگی 
)correlation( مثبت دارد؛ یعنی هر چه فرد باورهای ذات گرایانه ی بیشتری 
داشته باشد، احتمال اینکه باورها و رفتارهای حامیانه از جامعه ی کوییر داشته 

باشد بیشتر است ]2[]3[]4[]5[]6[]7[]8[

به عنوان مثال در یکی از تحقیقات اخیر که در سال 2018 منتشر 
شد ]8[ یک جامعه ی آماری 458 نفره ی تصادفی از مردم ایاالت متحده 
مورد بررسی قرار گرفتند و نظر آنان در مورد علت وجود ویژگی های مختلفی 
مانند قد، مهارت ورزشی، ضریب هوشی، چاقی، اعتیاد، برون گرایی، گرایش 
جنسی و غیره پرسیده شد. شرکت کنندگان در این مطالعه می توانستند علت 
یا »انتخاب  از گزینه های »ژنتیکی«، »محیطی« و  را یکی  هر ویژگی 
پذیرش  میزان  دیگری  پرسشنامه ی  در  سپس  کنند.  بیان  شخصی« 
بررسی  مورد  مذکور  صفات  دارای  افراد  مورد  در  افراد  این   )tolerance(
قرار گرفت. جالب توجه است که بیشترین میزان همبستگی بین اعتقاد 
به ژنتیکی بودن گرایش جنسی و پذیرش افراد همجنس گرا مشاهده شد. 
به بیان دیگر، افرادی که گرایش جنسی را امری ژنتیکی می دانستند، به 
احتمال زیاد پذیرش بیشتری نسبت به همجنس گرایان داشتند. البته باید در 
تحلیل این نتایج بسیار محتاط بود. به عنوان مثال همبستگی میان ژنتیکی 
دانستن ناتوانی های ذهنی و پذیرش افراد ناتوان ذهنی کمتر از مورد گرایش 
جنسی بود. این بدان معنا نیست که شرکت کنندگان پذیرش کمتری نسبت 
به افراد ناتوان ذهنی داشته اند. بلکه تنها بدان معناست که پذیرش افراد 
ناتوان ذهنی در کل وابستگی کمتری به علت آن داشته است )فارغ از علت 
بوده است( در صورتی که در مورد گرایش جنسی، وابستگی زیادی میان 
علت و پذیرش وجود داشته است. مورد قابل توجه دیگر محدود بودن تعداد 
شرکت کنندگان است؛ 458 نفر تعداد زیادی نیست. ولی مطالعات دیگری 
که در جوامع آماری و کشورهای دیگر انجام شده اند نتایج مشابهی داشته اند 
و این اطمینان بیشتری به صحت نتایج می دهد. باور به ذاتی گرایی در مورد 
گرایش جنسی منجر به پذیرش اجتماعی بیشتر افراد کوییر می شود ]2[]3[

   .]7[]6[]5[]4[

در تحلیل مطالعات همبستگی باید به یک نکته توجه ویژه داشت: 
همبستگی لزومن به معنای علّیت نیست. یعنی با توجه به نتایج تحقیقات 
مورد اشاره، نمی توان »علّت« پذیرش بیشتر را باور به ژنتیکی بودن گرایش 
جنسی دانست. در واقعیت نتیجه ممکن است کاملن برعکس باشد؛ ممکن 
است »علّت« آنکه افراد گرایش جنسی را ژنتیکی می دانند این باشد که 
پذیرش بیشتری نسبت به همجنس گرایان دارند و برای توجیه پذیرش 
خود به دیدگاه ژنتیکی روی آورده  باشند. یا حتی ممکن که است عامل 

ممکن است بپرسید »چه اهمیتی دارد که این 
رابطه علّی باشد یا نباشد یا کدام علت کدام 
باشد؟« همان طور که گفته شد، استفاده از برهان 
تصمیم  نوعی یک  به  زاده شده ام«   »اینگونه 
برای  مدنی  کنش گران  است.  استراتژیک 
افزایش پذیرش اجتماعی اقلیت های جنسی 

می کنند. و  کرده  استفاده  استدالل  این  از 
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جنسی سایه ای از شک می افکند، وجود همبستگی بین این دو را بیش از 
پیش تقویت می کند. 

ممکن است بپرسید »چه اهمیتی دارد که این رابطه علّی باشد یا 
نباشد یا کدام علت کدام باشد؟« همان طور که گفته شد، استفاده از برهان 
»اینگونه زاده شده ام«  به نوعی یک تصمیم استراتژیک است. کنش گران 
مدنی برای افزایش پذیرش اجتماعی اقلیت های جنسی از این استدالل 
استفاده کرده و می کنند؛ اگر بخواهیم پذیرش اجتماعی و حمایت از حقوق 
مدنی افراد کوییر در جامعه گسترش یابد، می بایست باور به ذاتی بودن 
گرایش جنسی در جامعه گسترش یابد. اما این نتیجه گیری تنها در صورتی 
صحیح است که باور به ذات گرایی »علّت« پذیرش بهتر دگرباشان باشد. 
در غیر این صورت گسترش باور به ذات گرایی لزومن منجر به پذیرش بهتر 

دگرباشان نخواهد شد. 

اگر این رابطه علّی باشد، آنگاه شاید بتوان با افزایش آگاهی در مورد 
ذات گرایانه(  باورهای  به  ترغیب  )یعنی  جنسی  گرایش  زیستی  عوامل 
پذیرش دگرباشان را در جامعه بهبود بخشید. یکی از اولین پژوهش هایی که 
در این زمینه انجام شد در سال 1992 بود ]10[. در این مطالعه، 105 نفر از 
دانشجویان آمریکایی به سه گروه تقسیم شدند. به گروه اول مطلبی در تایید 
عوامل زیستی گرایش جنسی داده شد تا مطالعه کنند. به گروه دوم مطلبی 
داده شد که در آن به عدم تفاوت های هورمونی بین مردان همجنسگرا و 
دگرجنس گرا پرداخته شده بود. به گروه سوم هیچ مطلبی داده نشد. بالفاصله 
پس از خواندن مطلب، میزان پذیرش اجتماعی شرکت کنندگان نسبت به 

سومی وجود داشته باشد که »علت« هر دو پدیده باشد. تحقیق جالبی که 
در سال 2016 منتشر شد ]9[ این تفاوت  را تا حدودی روشن می کند. در این 
تحقیق که جامعه ی آماری بزرگتری دارد )حدود 1500 نفر در ایاالت متحده(،  
همبستگی بین ژنتیک باوری و باور به سه کلیشه ی رایج )stereotype( در 
مورد همجنس گرایان مورد بررسی قرار گرفت. این سه کلیشه عبارت بودند از:

روابط  از  ناپایدارتر  همجنس گرایان  عاطفی  روابط   )1(
دگرجنس گرایان است. )2( مردان همجنس گرا سلیقه ی بهتری 
دارند.      دگرجنس گرا  مردان  به  نسبت  فشن  و  لباس  مورد  در 
)3( همجنس گرایان به طور کلی رضایت کمتری از زندگی خود 

نسبت به دگرجنس گرایان دارند.

واضح است که کلیشه های 1 و 3 کلیشه هایی منفی و کلیشه ی 2 
کلیشه ای مثبت است. اگر ژنتیک باوری »علت« پذیرش بهتر همجنسگرایان 
باشد، می توان انتظار داشت که میزان همبستگی بین ژنتیک باوری و سه 
کلیشه ی مطرح شده فارغ از مثبت یا منفی بودن آن کلیشه باشد اما در 
واقعیت خالف آن مشاهده شد. همبستگی بین ژنتیک باوری و کلیشه ی 
2، مثبت بود در حالی که همبستگی برای کلیشه های 1 و 3 منفی بود. به 
عبارت دیگر، افرادی که به ژنتیکی بودن گرایش جنسی اعتقاد داشتند، با 
احتمال زیاد با کلیشه های 1 و 3 مخالف بودند ولی در عین حال با کلیشه ی 
2 که کلیشه ای مثبت است، موافق بودند. این الگو از باورها نوعی تعّصب 
در استنتاج را نشان می دهد، هرچند که تعّصبی مثبت باشد. اگرچه چنین 
نتایجی بر علّی بودن رابطه ی میان باور به ذات گرایی و پذیرش اقلیت های 
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که پذیرش گرایش های جنسی مختلف در جوامع بشری رو به گسترش 
است. در چهل سال گذشته در بسیاری از کشور های دنیا قوانین ضدکوییر 
حذف و با قوانین حامی کوییر جایگزین شده اند. نظرسنجی های عمومی 
نیز نشان دهنده ی افزایش حمایت از اقلیت های جنسی در انظار عمومی در 
اقصی نقاط دنیا هستند ]16[]17[]18[]19[. اگر بخواهیم موضع فعاالنه تری 
داشته باشیم و به این روند شتاب بدهیم چه باید بکنیم؟ اگر گسترش باور 
به عوامل زیستی گرایش جنسی تأثیر چندانی ندارد، چه چیزی تأثیر دارد؟ 

در مقیاس کالن باید به مبارزات مدنی و حقوقی ادامه داد و عدالت آموزشی 
و سطح آگاهی و سواد عمومی را افزایش داد. افزایش میزان تحصیالت افراد، 
به دلیل تلطیف عقاید متعصبانه و لیبرالیزه شدن )به معنای عام( به طور مستقیم 
در حمایت آنان از حقوق اقلیت های جنسی تأثیر دارد ]20[]21[. همان طور 
که پیش تر گفته شد، تحصیالت و سو گیری های سیاسی افراد بر تأثیرپذیری 
آنان از تحقیقات علمی اثر می گذارد. پس افزایش سطح سواد عمومی و 
لیبرالیزه شدن جامعه و در کنار آن گسترش آگاهی به عوامل زیستی گرایش 

جنسی می تواند مؤثر 
واقع شود.

مقیاس  در  اما 
چه  چطور؟  خرد 
شخص  از  کاری 
من و شما برمی آید؟ 
که  گفت  باید 
فرد  یک  شناخت 
نزدیک،  از  کوییر 
در  به سزایی  تأثیر 

شکل گیری رفتارهای حامیانه در افراد دارد. حقیقت این امر درمورد جوامع 
مختلفی نظیر ایاالت متحده، کانادا، نروژ، ایتالیا، بلژیک، پرتغال، ترکیه و 
تعداد  این،  بر  تأیید شده است]22[]23[]24[]25[]26[. عالوه   هنگ کنگ 
آشنایان کوییر و میزان صمیمیت افراد با آنان در پذیرش بهتر آنان رابطه ی 
مستقیم دارد ]27[]28[. در مورد جامعه ی ایران و فارسی زبانان خارج از 
ایران، تجربه ی شخصی نگارنده حاکی از وجود روند مشابهی ست. پس اگر 
امکانش را دارید - با رعایت نکات ایمنی - اطرافیان قابل اطمینان تان را از 

همجنس گرایان با پرسش نامه  سنجیده شد. نتیجه جالب بود؛ زنان گروه اول 
)مطلب زیستی( امتیاز به مراتب بهتری از زنان گروه دوم و سوم کسب 
کردند. یعنی خواندن مطلبی درباره ی عوامل زیستی گرایش جنسی پذیرش 
آن ها نسبت به همجنس گرایان را بهبود بخشید. در صورتی که مردان در 
هر سه گروه امتیازهای مشابهی کسب کردند یعنی خواندن مطلب تأثیری 
بر میزان پذیرش آن ها نداشت. این نتیجه  ای قابل تأمل است:  آیا افراد 
مختلف تأثیرپذیری متفاوتی نسبت به تغییر باورهای شان بر اثر شواهد و 
مدارک علمی دارند؟ شاید خیلی جای تعجب نباشد که جواب مثبت است. به 
این پدیده »درک جانب دارانه«  یا biased assimilation گفته می شود ]11[. 
پژوهش های متعددی در زمینه ی درک جانب دارانه ی تحقیقات گرایش 
افراد  رفتارهای  و  باور ها  تغییر  نشان می دهند  که  انجام شده اند  جنسی 
نسبت به همجنس گرایان پس از مطالعه در زمینه ی عوامل گرایش جنسی، 
تحت تأثیر سوگیری های مذهبی، سیاسی و میزان تحصیالت آنان است 
]12[]13[]14[]15[. به طور کلی افرادی که پیش از مطالعه ی تحقیقات 
زیستی، پذیرش بهتری نسبت به همجنس گرایان داشتند این تحقیقات را 
قانع کننده تر می یابند. در مقابل، افرادی که پیش از مطالعه نگرشی متعصبانه 
و کوییرستیز دارند، پس از مطالعه نیز دیدگاه متعصبانه ی خود را حفظ و در 
مواردی حتی تشدید می کنند ]14[. یکی از پژوهش های اخیر بر روی یک 
جامعه ی آماری 644 نفره در آمریکا نشان داد که لیبرال ها تحقیقاتی که 
در تایید عوامل زیستی گرایش جنسی )مانند ژنتیک( بودند را قانع کننده تر 
یافتند و در مقابل محافظه کارها تحقیقاتی که در تأیید عوامل محیطی 
گرایش جنسی )مانند روابط خانوادگی( بودند را قانع کننده تر دیدند. در عین 
حال در هر دو گروه پس از خواندن تحقیقات مرتبط، هیچ تغییر محسوسی 
در میزان پذیرش اجتماعی همجنس گرایان مشاهده نشد ]15[. همه ی این 
مشاهدات حکایت از آن دارد که اگرچه باور به ذاتی بودن گرایش جنسی 
و پذیرش جامعه ی کوییر ارتباط تنگاتنگی دارند، تنها با گسترش باور به 

ذات گرایی نمی توان پذیرش افراد کوییر در جامعه را گسترش داد.

2. نگاهی به آینده: اوضاع بهتر می شود!
با همه ي این اوصاف، آیا باید نسبت به بهبود احوال جامعه ي کوییر 
ناامید بود؟ قطعن چنین نیست! همه ي شواهد و قرائن حاکی از آن است 

مدنی  مبارزات  به  باید  کالن  مقیاس  در 
و  آموزشی  عدالت  و  داد  ادامه  حقوقی  و 
افزایش داد.  را  عمومی  سواد  و  آگاهی  سطح 
دلیل  به  افراد،  تحصیالت  میزان  افزایش 
)به  لیبرالیزه شدن  و  تلطیف عقاید متعصبانه 
معنای عام( به طور مستقیم در حمایت آنان 

دارد. تأثیر  جنسی  اقلیت های  حقوق  از 
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با دست آویز شدن به آن بتوانند دیدگاه ها و سیاست های کوییرستیزانه ی 
 NARTH خود را پیش برند. )یکی از چنین گروه هایی مؤسسه ای به نام
واقع در ایاالت متحده بود که زیر نقاب مؤسسه ای تحقیقاتی و سکوالر به 
حمایت از تبدیل درمانی - سعی در تغییر گرایش جنسی همجنس گرایان به 
دگرجنس گرایی- می پرداخت. امروزه تبدیل درمانی مضر دانسته می شود و 
در بسیاری از کشورها ممنوع است.( از این رو دانش درباره ی این نظریات 

و همچنین تحقیقات انجام شده در نقد آنان الزامی  است.

چگونگی شکل گیری گرایش جنسی در انسان ها از زمان های دور 
ذهن اندیشمندان را به خود درگیر ساخته است و دعوای طبیعت یا تربیت 
از همان زمان ها وجود داشته است. بیش از دوهزار سال پیش در رساله ی 
»ضیافت« )symposium(، افالطون از زبان آریستوفان نظریه ای اساطیری 
در مورد گرایش جنسی بیان می کند که از هر جهت ذات گرایانه است. 

گرایش و هویت خود باخبر سازید. در بسیاری از موارد، با برخوردی بهتر از 
آنچه که تصورش را می کنید مواجه خواهید شد. البته در مواردی هم ممکن 
است با برخورد نامناسبی روبرو شوید؛ از نظر نگارنده این هزینه ای است که 
برای کنش گری اجتماعی  می پردازیم. )نگارنده و هم سرشت هر دو تاکید 
دارند که شرایط آشکارسازی باید به دقت بررسی شود تا از برون آیی پرخطر 
جلوگیری کنیم.( در نوشتاری دیگر به مزایا و معایب و راهکارهای خروج از 

گنجه )coming out( پرداخته خواهد شد. 

نظریه های محیطی  بر  نقدی  تربیت؟  یا  3. طبیعت 
گرایش جنسی

در شماره ی بعدی مرور مقاالت و پژوهش های زیست شناختی در 
حوزه ی گرایش جنسی را آغاز خواهیم کرد. در اینجا به نقد نظریات متفاوتی 
از گرایش جنسی خواهیم پرداخت که به لحاظ تاریخی قدیمی تر از نظریات 
زیستی هستند. این نظریات که در مجموع به آن ها نظریات محیطی گفته 
می شود، در دهه های 20 تا 90 میالدی رواج بیشتری داشتند و با ظهور 
نظریات زیستی از ابتدای دهه ی 90 میالدی به سرعت اعتبار خود را از 
دست دادند. ممکن است بپرسید که چرا باید به بررسی نظریات قدیمی و 
نامعتبر بپردازیم؟ پاسخ در تفاوت بنیادینی ست که این دو گروه نظریات با 
هم دارند. نظریات زیستی، اصولن منشأ گرایشات جنسی را در طبیعت و 
فیزیولوژی انسان -مانند ژنتیک، هورمون ها و غیره- جستجو می کنند. در 
مقابل آن، نظریات محیطی همان طور که از نام آن ها برمی  آید به دنبال اثرات 
محیطی -مانند روابط فرزند و والد، تجربیات کودکی و غیره- می گردند. 
همین باعث می شود که نظریات زیستی از جنبه ی ذات گرایانه ی بیشتری 
گرایش  منشأ  زیستی  نظریات  اساس  بر  که  معنا  بدین  باشند  برخوردار 
جنسی هر فرد در بدن وی بوده و امری ذاتی و طبیعی ست. در مقابل، 
نظریات محیطی گرایش جنسی را وابسته ی عواملی خارج از بدن انسان 
دانسته و آن را امری روان شناختی و بعضن یک اختالل رشدی می دانند. 
به همین ترتیب، طبق نظریات زیستی تغییر ارادی گرایش جنسی امری 
ناممکن و یا بسیار نامحتمل است اما نظریات محیطی این امر را ممکن 
و محتمل می دانند. به همین دلیل است که گروه های مذهبی راست گرا و 
مخالفین حقوق اقلیت های جنسی به ترویج نظریات محیطی می پردازند تا 

https://www.pinterest.ca/pin/364017582389924302/
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این امر را نشان می دهد:  در بسیاری از مدارس شبانه روزی تک جنسیتی 
سکس بین همجنس ها شایع است )بسیار شایع تر از میانگین جامعه( اما نرخ 
همجنس گرایی در فارغ التحصیالن چنین مدرسه هایی با میانگین جامعه 
تفاوتی ندارد ]31[. در قبایلی در »پاپوآ گینه ی نو« تقریبن تمام پسران نوجوان 
باید ابتدا با پسران دیگر رابطه ی جنسی داشته باشند، در این قبایل نیز نرخ 
گرایش به همجنس در بزرگساالن تفاوتی با میانگین جامعه ی جهانی ندارد و 

اکثر پسران وقتی به بزرگسالی می رسند دگرجنس گرا هستند ]32[. 

ب( »تجاوز جنسی در کودکی به همجنس گرایی در بزرگ سالی منجر 
می شود.« پژوهش های آماری نشان می دهند که احتمال اینکه افراد کوییر 
در زمان کودکی مورد آزار و اذیت و یا تجاوز جنسی قرار گرفته باشند بیشتر 
است ]33[ ]34[. از این رو، برخی بر این باورند که تجاوز جنسی در کودکی 
»علّت« ایجاد گرایش به همجنس است. اما همان طور که پیش تر گفته شد، 
همبستگی لزومن به معنای علّیت نیست. اگر این فرضیه درست باشد، 
نرخ گرایش های غیردگرجنس گرایانه باید خیلی بیشتر از آن چیزی باشد 
که در حال حاضر هست. به عنوان مثال گزارش شده است که حدود 20 
درصد از افراد در آمریکا در کودکی مورد آزار یا تجاوز جنسی قرار گرفته اند. 
این در حالی است که تنها حدود 3-4 درصد جامعه ی آمریکا کوییر هستند 
]34[. اینکه اکثریت افرادی که در کودکی مورد تجاوز جنسی قرار گرفته اند 
دگرجنس گرا هستند، شاهدی بر نقض این نظریه است. تحقیقی که در سال 
 gender( 2017 انجام شده است نشان می دهد که در واقع ناهمنوایی جنسیتی
non-conformity( که در زمان کودکی افراد کوییر مشاهده می شود عامل 

اصلی احتمال بیشتر تجاوز جنسی به آن هاست ]35[. یعنی آزار جنسی 
در کودکی علت وقوع همجنس گرایی نیست بلکه این نشانه های اولیه ی 
همجنسگرایی در کودکان است که آنان را در معرض خطر بیشتر تجاوز  

جنسی قرار می دهد ]36[. 

ج( »گرایش به همجنس ناشی از آموزه های غلط جنسیتی از والدین 
در دوران کودکی است.« طبق این نظریه،  تفاوت های جنسیتی در دوران 
کودکی آموخته می شوند؛ کودکی که به عنوان دختر بزرگ می شود از والدین 
خود و به ویژه مادر خود »می آموزد« که دختر باشد و پسران برایش جذاب 
باشند. به همین ترتیب، طبق این نظریه، پسران در کودکی »پسر بودن« و 
گرایش به دختران را از پدران خود می آموزند. با توجه به این تئوری ،  گرایش 

چندصد سال بعد، پاول قدیس )Saint Paul( ازمبلغان مذهبی مسیحی، 
گرایش به همجنس را اکتسابی و گناه آلود می خواند. این کش مکش ها 
در طول تاریخ ادامه می یابند تا در حدود صد سال پیش، به زیگموند فروید 
بنیان گذار روان کاوی می رسیم. با اینکه فروید فردی تأثیرگذار در شکل گیری 
روان شناسی مدرن است، اکثر نظریات وی یا از اعتبار ساقط شده اند یا 
علی االصول ابطال ناپذیر هستند یعنی اثبات یا رد آن ها با روش های علوم 
تجربی انجام پذیر نیست. علی رغم اینکه ردپای نظریات فروید همچنان 
در نظریات محیطی گرایش جنسی قابل مشاهده  است، خود او بر این 
قابل  و  نیست  بیماری  یا  اختالل  نوعی  همجنس گرایی  که  بود  عقیده 
تغییر نمی باشد. در نامه ی معروفی، فروید در سال 1935 به مادر یک فرد 
همجنسگرا نوشت: »مطمئنن همجنس گرایی یک مزیت نیست، اما مایه ی 
شرمندگی نیز نمی باشد. این یک عیب نیست، یک تنزل نیست؛ نمی توان 
آن را به عنوان بیماری دسته بندی کرد؛ ما آن را تنوعی در رفتارهای جنسی 

می دانیم...« ]29[]30[

از زمان فروید تا دهه ی 90 میالدی که تحقیقات فیزیولوژیک در زمینه ی 
گرایش جنسی گسترش یافت، فرضیات محیطی مختلفی برای تبیین گرایش 
جنسی و به ویژه همجنس گرایی بیان شدند که در زیر به اختصار به مهم ترین 

و رایج ترین آن ها و شواهدی دال بر رد آن ها خواهیم پرداخت:

الف( »گرایش جنسی را جنسیت اولین شریک جنسی فرد تعیین 
می کند.« طبق این فرضیه به دلیل لذت ذاتی موجود در سکس، جنسیت 
اولین شریک جنسی هر فرد هر چه باشد،  وی به دنبال کسب لذت بیشتر 
به برقراری ارتباط جنسی با همان جنس تمایل خواهد داشت. بدین ترتیب 
باشند،  داشته  دیگری  مرد  با  را  تجربه ي جنسی خود  اولین  مردانی که 
همجنسگرا خواهند شد و بالعکس. این فرضیه ایرادات بسیاری دارد از 
جمله اینکه طبق این نظریه افراد می بایست یا حتمن دگرجنس گرا باشند یا 
همجنس گرا اما وجود افراد دوجنس گرا این امر را نقض می کند. ایراد دیگر 
این است که بسیاری از افراد )شاید بتوان گفت اکثریت افراد( پیش از آنکه 
هرگونه ارتباط جنسی را تجربه کنند، از امیال جنسی خود و به بیانی گرایش 
جنسی خود آگاه هستند. همچنین چنانچه این فرضیه درست باشد، در 
جوامعی که نرخ ارتباط جنسی بین همجنس ها در نوجوانان بیشتر است، باید 
نرخ همجنس گرایی در افراد بالغ نیز بیشتر باشد اما شواهد تجربی خالف 

https://www.amazon.com/Sexual-behaviour-Britain-Attitudes-Lifestyles/dp/0140158146
https://www.amazon.com/Sexual-behaviour-Britain-Attitudes-Lifestyles/dp/0140158146
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-011-1709-8_17
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-011-1709-8_17
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0054691
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0054691
https://doi.org/10.1542/peds.2011-1804
https://doi.org/10.1542/peds.2011-1804
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0054691
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0054691
https://doi.org/10.1177/1079063215618378
https://doi.org/10.1177/1079063215618378
https://link.springer.com/article/10.1007/s10508-013-0239-1
https://link.springer.com/article/10.1007/s10508-013-0239-1
https://www.amazon.com/dp/0199838828/ref=cm_sw_r_tw_dp_H7W75GGZNACVH5AR5MV3
https://www.amazon.com/dp/0199838828/ref=cm_sw_r_tw_dp_H7W75GGZNACVH5AR5MV3
https://www.amazon.com/dp/B01J86AT20/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_DH43AGCRYTP107CR8QM0
https://www.amazon.com/dp/B01J86AT20/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_DH43AGCRYTP107CR8QM0
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نتایج پژوهش های فرهنگی-اجتماعی دیگر نیز حاکی از آن است که 
گرایش جنسی نمی تواند آموختنی باشد. تحقیقات برروی فرزندان والدین 
با  افراد  این  همجنس گرا نشان داده است که میزان همجنس گرایی در 
میانگین جامعه هیچ تفاوتی ندارد یعنی والدین همجنس گرا همان قدر 
بر گرایش جنسی فرزندانشان تأثیر دارند که والدین دگرجنس گرا ]39[. 
همچنین، مطالعات آماری در کشورهای مختلف با درجات مختلفی از 
آزادی جنسی و پذیرش همجنس گرایی نشان می دهد که درصد افراد 
در  چیزی  یعنی  است؛  یکسان  تقریبن  جوامع  تمامی  در  همجنس گرا 
حدود 2 تا 5 درصد ]40[. اگر گرایش جنسی امری ناشی از آموزه های 
فرهنگی-اجتماعی می بود، می بایست در جوامعی که آزادی جنسی بیشتر 
و یا پذیرش بهتری از همجنس گرایی دارند شاهد درصد بیشتری از افراد 
همجنس گرا می بودیم که در واقعیت چنین نیست. البته توجه کنید که 
آشکار می کنند  را  گرایش جنسی خود  که  افرادی  درصد  است  ممکن 
بیشتر باشد، اما تفاوت معناداری بین درصد افراد همجنسگرا و درصد افراد 

همجنس گرایی که گرایش خود را آشکار می کنند وجود دارد. 

همه ی این شواهد دال بر آن است که نظریات محیطی از تبیین 
کامل گرایش های جنسی عاجزند و گرایش جنسی می بایست عواملی 
ذاتی و فیزیولوژیک داشته باشد. مطالعات سه دهه ی گذشته این باور را 
تقویت می کنند؛ وجود رفتار ها و گرایشات همجنس گرایانه در بسیاری از 
گونه های جانوری به غیر از انسان مشاهده  شده است، افراد همجنس گرا 
از کودکی دارای خصوصیات ذهنی متفاوتی از افراد دگرجنس گرا هستند، 
شواهد تجربی نشان می دهند که میزان هورمون ها در دوران جنینی بر 
تفاوت های  از  حاکی  دیگر  شواهدی  گذارند،  تأثیر  جنسیتی  رفتارهای 
مغزی و بدنی میان دگرجنس گرایان و همجنس گرایان است، و تحقیقات 
دیگری نشان می دهند که ژنتیک می تواند تا حدی بر گرایش جنسی مؤثر 
باشد. در شماره های آینده مفصلن به بررسی این پژوهش ها و جزئیات 

آن ها خواهیم پرداخت. 

منابع پیوند شده است. اگر این مطلب را چاپ شده می خوانید، 

لطفا به وب سایت ماه نامه ی هم سرشت مراجعه بفرمایید. 

https://hamseresht.com/i1_reference/

به همجنس ناشی از نبود آموزش یا بدآموزی است. به طور مثال، حامیان 
چنین نگرشی بر این باورند که رابطه ی بیش از حد صمیمی پسر با مادر و یا 
رابطه ی ضعیف پسر با پدر می تواند به همجنس گرایی در پسران منجر شود 
زیرا باعث جلوگیری و یا ایجاد وقفه در آموزش جنسیتی پسر از پدر می شود. 
جوزف نیکولوسی )Joseph Nicolosi(، یکی طرفداران تبدیل درمانی و از 
بنیان گذاران مؤسسه ی NARTH که در باال به آن اشاره شد درباره ی مردان 
همجنس گرا گفته بود: »باید مادران شان را از صحنه خارج کنید.« یکی از 
شواهدی که حامیان این نظریه می آورند، رابطه ی بهتری ست که اکثر مردان 
کوییر با مادران خود دارند و در مقابل آن رابطه ی سرد و یا متخصمانه ای  
است که این افراد با پدران خود دارند. قرینه ی این گونه مشاهدات در مورد 
زنان کوییر هم وجود دارد. اما مشابه مورد )ب( در باال، این همبستگی لزومن 
به معنای علّیت نیست و وجود چنین روابطی با والدین می تواند به علت 
وجود نشانه های اولیه ی همجنس گرایی از جمله ناهمنوایی جنسیتی در افراد 
کوییر باشد ]29[]30[. اگر گرایش جنسی آموختنی باشد، همجنس گرایی در 
کودکانی که تنها با یک والد جنس مخالف بزرگ می شوند )مثلن دختری که 
تنها با پدرش و بدون مادر بزرگ می شود( باید بیشتر باشد اما چنین پدیده ای 
هرگز گزارش نشده است ]30[. تحقیق بسیار تأثیرگذاری در رد این نظریه 
انجام شده است ]37[. به والدین 16 نفر از نوزادانی که به لحاظ ژنتیکی 
پسر بودند )کروموزوم XY داشتند( اما به دلیل نقص بدنی در دوران جنینی، 
آلت تناسلی آن ها کاملن شکل نگرفته بود، پیشنهاد شد که فرزند خود را به 
عنوان دختر بزرگ کنند. 14 تا از والدین پذیرفتند که چنین کاری کنند و با 
عمل جراحی ترتیبی داده شد که آلت تناسلی نوزادان بیشتر شبیه آلت زنانه 
باشد. سپس این افراد از نوزادی تا بزرگ سالی تحت نظر پژوهش گران قرار 
گرفتند. 8 نفر از این نوزادان در سن بلوغ جنسیت خود را خالف آن گونه 
که بزرگ شده بودند گزارش کردند و اعالم کردند که مرد هستند. فارغ از 
جنسیتی که آن ها در بزرگ سالی برای خود برگزیدند، آن ها به زنان گرایش 

جنسی داشتند. نتایج تحقیقات دیگر نیز مشابه بوده است ]38[. 

https://doi.org/10.1111/1467-9450.00302
https://doi.org/10.1111/1467-9450.00302
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16250464/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16250464/
https://hamseresht.com/i1_reference/
https://www.amazon.com/dp/0199838828/ref=cm_sw_r_tw_dp_H7W75GGZNACVH5AR5MV3
https://www.amazon.com/dp/0199838828/ref=cm_sw_r_tw_dp_H7W75GGZNACVH5AR5MV3
https://www.amazon.com/dp/B01J86AT20/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_DH43AGCRYTP107CR8QM0
https://www.amazon.com/dp/B01J86AT20/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_DH43AGCRYTP107CR8QM0
https://www.amazon.com/dp/0199838828/ref=cm_sw_r_tw_dp_H7W75GGZNACVH5AR5MV3
https://www.amazon.com/dp/0199838828/ref=cm_sw_r_tw_dp_H7W75GGZNACVH5AR5MV3
https://doi.org/10.1056/NEJMoa022236
https://doi.org/10.1056/NEJMoa022236
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10508-005-4342-9
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10508-005-4342-9
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او  است.  فلسفه  دکترای  و  نویسنده  محقق،  افغانستان،  زاده ی  عمادی،  اهلل  حفیظ   
به  افغانستان  میانه و به خصوص  در زمینه ی سیاست و فرهنگ کشورهای آسیای 
همجنس گرایی «،  مقاله ی  »سیاست  در  او  می دهد.  مشاوره  غیردولتی  مؤسسات 
پس  همچنین  و  طالبان  زمان  در  را  افغانستان  در  ال جی بی تی  جامعه ی  وضعیت 
فرهنگی  ریشه های  مانند  مباحثی  کرده است.  بررسی  طالبان  حکومت  سقوط  از 
شده اند.  بررسی  مقاله  این  در  نیز  مذهبی  مخالفت های  و  همجنس خواهی 

و  شده اند  منتشر  قبلی  پیش شماره ی  دو  در  مقاله  این  اول  قسمت  دو 
بخش های  خواندن  برای  می خوانید.  که  پایانی ست  و  سوم  بخش  این 
کنید. مراجعه  دوم  و  اول  پیش شماره های  به  لطفا  دوم،  و  اول 
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وقتی به دوست خود گفته است که همان احساساتی را که باید به پسرها 
داشته باشد به او دارد، دوستش ناراحت شده و از زینب فاصله گرفته است اما 
پس از مدتی تصمیم گرفته است که با زینب مانند یک زوج مزدوج رابطه 
داشته باشد. زینب می گوید که آن ها این خطر را پذیرفته و هفته ای یک یا 
دوبار با یک دیگر مالقات می کنند. او باور دارد که زنان لزبین زیادی در 
افغانستان وجود دارند که به دلیل وجود تبعیض های گوناگون و ترس از 
مجازات اعدام در جامعه ی محافظه کار افغانستان، خود را از دید عموم مخفی 
می کنند. زینب ترس جان خود را دارد و مراقب است که والدینش از گرایش 
جنسی او مطلع نشوند. او و دوست دخترش باید مقید به اصول جامعه ی 
محافظه کار، سنتی و اسالمی افغانستان باشند و علی رغم میل خود با مردان 

ازدواج کنند تا کسی متوجه گرایش جنسی آن ها نشود.

۵.2 جامعه ی ترنس جندر
همجنس گرایان تنها گروهی نیستند که سعی می کنند در جامعه ی 
سرکوب گر افغانستان دوام بیاورند. افراد ترنس جندر نیز در این جامعه مورد 
سوء استفاده و آزار قرار می گیرند و از حقوق اساسی خود و آزادی های فردی 
محروم می شوند. در گذشته، زنان ترنس به مراسم  ازدواج دعوت می شدند تا 
لباس زنانه بپوشند و برقصند و به ازای این خدمات پول دریافت می کردند. 
بیشتر این افراد در منطقه ی حاشیه ای شوربازار سکونت داشتند. محله ای 
که خالفکاران زیادی نیز در آن سکونت دارند که معموال به آزار کالمی 
این افراد می پرداختند. با این وجود، سایر مردم در کوچه و خیابان، رفتار 

۵. سوء استفاده از جامعه ی لزبین و ترنس جندر

۵.1 جامعه لزبین
روابط جنسی در میان مردان و سوء استفاده ی جنسی از پسران جوان 
زیادی  افغانستان و هم در جامعه جهانی پوشش  در  افغانستان، هم  در 
داشته است. اما روابط جنسی میان دو زن و سوء استفاده از آن ها پوشش 
چندانی در رسانه ها نداشته است. روابط جنسی و عاطفی بین زنان افغانستان 
وجود دارد و این روابط در مناطق شهری بیشتر مشاهده می شود چراکه 
گفته می شود: »کسالت در حرم سرا باعث ایجاد رابطه ی جنسی در بین زنان 
می شود«. زنان و دخترانی که با یکدیگر رابطه ی جنسی برقرار می کنند 
معموال خود را خواهرخوانده ی یکدیگر می نامند تا بتوانند آزادانه به خانه ی 
یکدیگر رفت و آمد داشته باشند. خانواده های محافظه کار مشکلی با این که 
دخترشان شب را در خانه ی خواهرخوانده ی خود بگذراند ندارند چراکه فکر 

می کنند آن ها تنها تکالیف درسی خود را انجام می دهند.

ساله  زینب 19  مصاحبه ی  با  بار  اولین  زنان همجنس گرا  موضوع 
درباره ی گرایش جنسی اش با شبکه ی بی بی سی در جامعه افغانستان مطرح 
شد. زینب به عنوان یک آرایشگر در یکی از آرایشگاه های زنانه ی کابل 
مشغول فعالیت است و هنگامی که 15 یا 16 ساله بود متوجه شد عالقه ای 
به پسران ندارد و به دختران گرایش دارد. چند سالی طول کشید تا زینب 
توانست احساسات خود را به دختری که دوست دارد ابراز کند و کمی بعد، 
آن دو تبدیل به دوستان صمیمی یکدیگر شدند. زینب تعریف می کند که 

سیاست همجنس گرایی: دوام جامعه همجنس گرا، دوجنس گرا و 
ترنس جندر )ال جی بی تی( در محیط اجتماعی سرکوب گر افغانستان 

)بخش سوم و پایانی(

حفیظ   اهلل عمادی  با ترجمه ی سپهر
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در صورت بازگشت، با آغوشی باز از آن ها استقبال خواهد شد. فرزانه می گوید 
»ویدیوهای زیادی از خشونت علیه افراد ترنس جندر به دست ما رسیده 
است ... در بسیاری از مناطق افغانستان، پیش از آن که افراد ترنس جندر را 
به قتل برسانند، اعضای بدن آن ها را قطع می کنند«. پس از آن که یک 
پناه جوی ترنس جندر به خانه بازگشته است، رقصیدن در مجالس عروسی در 
منطقه ی جالل آباد در شرق افغانستان را آغاز می کند اما خیلی زود پلیس او 

را دستگیر می کند.

۶. جمع بندی
پذیرش اقلیت ها در جامعه یکی از نشانه های بارز جوامع مترقی و 
مدرن است و ایجاد فضایی برای یکپارچگی جامعه، به فرآیند دموکراتیک 
افراد  حقوق  شامل  فرآیند  این  کرد.  خواهد  زیادی  کمک  ملت سازی 
تحت  که  سال هاست  افراد  این  می شود.  نیز  افغانستان  در  ال جی بی تی  
خشونت و تبعیض زندگی کرده اند. حقوق اساسی این افراد به دو دلیل از 
آن ها صلب شده است: اول، به دلیل عدم وجود آموزش و آگاهی اجتماعی 
نسبت به این جامعه و دوم، به دلیل نبود سازمان هایی برای دفاع از حقوق 

محترمانه ای با افراد ترنس جندر داشتند. در دهه ی 90 میالدی و پس از 
ظهور بنیادگرایان اسالمی، رفتار جامعه از مدارا و تحمل افرادی که متفاوت 
بودند به رفتاری خشونت آمیز تغییر پیدا کرد. در جامعه و فرهنگ سرکوب گر 
طالبان، افرادی که تجربه ی زیست به عنوان فردی ترنس جندر را داشتند 
برای ابراز گرایش های متفاوت خود احساس امنیت کافی نداشتند. شمیال 
یک زن ترنس 24 ساله است. در زمان تولد به او جنسیتی مردانه نسبت 
داده شده بود اما او از ابتدای زندگی عالقه داشت لباس های زنانه بپوشد و در 
کودکی بیشتر با دخترها هم بازی می شد. در بزرگسالی اما، شمیال باید هویت 
جنسیتی خود را از اعضای خانواده اش مخفی نگاه دارد و آن ها هنوز نیز بر 

این باورند که او یک پسر است.

افراد ترنس جندر به دلیل وضعیت ناخوش آیندی که در خانه دارند 
با مشکالت زیادی روبه رو می شوند چراکه خانواده های آنان سعی دارند 
جنسیت مشخصی را به این افراد تحمیل کنند. برای مثال، گاللی که در 
زمان تولد به او جنسیت مردانه نسبت داده شد، چند سال بعد متوجه شد که 
جنسیتش با آن  چیزی که در زمان تولد به او اطالق شده است، متفاوت 

است. هنگامی که این موضوع را به والدین خود بازگو 
کرد، متوجه شد که والدینش توان پذیرش این 

واقعیت را ندارند و تصمیم 
گرفتند تا گاللی را به عنوان 

که  هنگامی  کنند.  بزرگ  پسر  یک 
انتظارات مادر و پدرش بزرگ نشد،  گاللی طبق 
به طور مرتب تنبیه بدنی می شد. او زمانی که تنها 

هشت سال داشت، از کابل به جالل آباد نقل مکان 
کرد و سپس به پیشاور پاکستان مهاجرت کرد و در آنجا 

با فرد ترنس جندر مسن تری آشنا شد که سرپرست او شد. 
همانند سایر افراد ترنس جندری که نمی توانستند کار پیدا کنند، 

تنها منبع درآمد موجود برای وی، رقص و سرگرمی بود و گاللی نیز 
شروع به رقصیدن برای تماشاگران مرد کرد. 

ایران یا  افغانستان مثل  پناه جویان ترنس جندری که به کشورهای همسایه ی 
پاکستان رفته اند حاضر نیستند به افغانستان بازگردند چراکه فکر می کنند مورد ارعاب، آزار، تبعیض 

و حتی مرگ قرار خواهند گرفت. این افراد افغانستان را دیگر خانه ی خود نمی دانند و فکر نمی کنند که 
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افغانستان توسط شوروی معترض بود و طرفداران خود را تشویق به مبارزه 
با نیروهای شوروی می کرد. در حال حاضر این سازمان به مبارزه با نیروهای 
اسالم گرا می پردازد و نقض حقوق بشر توسط این نیروها را محکوم می کند 
و همچنین از دولت و جامعه ی بین المللی می خواهد تا ناقضین حقوق بشر را 
محکوم کنند. این سازمان پرچم دار مبارزات حقوق زنان و حقوق بشر است 
و قصد دارد جامعه ای سکوالر بسازد و نهاد دین را به طور کامل از دولت 
جدا کند تا دولت تنها به مردم پاسخگو باشد و نیازهای تمام اقلیت ها را به 

رسمیت بشناسد.

مواضع طوالنی مدت و تالش های جمعیت انقالبی زنان افغانستان 
با  را  اتحادی  بتواند  افغانستان  ال جی بی تی  جامعه ی  تا  شده است  باعث 
این گروه شکل دهد. این دو گروه می توانند با یکدیگر متحد شوند و برای 
احقاق حقوق خود و برابری با دیگر شهروندان تالش کنند. این سازمان 
به صراحت اعالم کرده است که تمامی احزابی که با گروه های بنیادگرای 
مسلح و مذهبی همکاری کرده اند، مرتکب نقض حقوق بشر شده  و در 
دهه های 80 و 90 میالدی بسیاری از افراد را مورد خشونت قرار داده اند. 
این سازمان می گوید که احزاب اسالمی با داشتن سالح در یک دست و 
قرآن در دست دیگر به کشتار، ارعاب و زندانی کردن افراد پرداخته اند. افرادی 
از  جامعه ی  ال جی بی تی افغانستان که به اروپای غربی یا آمریکای شمالی 
مهاجرت کرده اند، باید به تالش های خود برای احقاق حقوق افرادی که در 
افغانستان هستند ادامه دهند و صدایی برای قربانیان بی صدای افغانستان 
باشند. با تشکیل گروه هایی برای افزایش آگاهی عمومی می توان جامعه را 
از قلدری و آزار جامعه ی ال جی بی تی به سوی درک و پذیرش بیشتر هدایت 
کرد. با ادامه ی وضعیت مذهبی، سیاسی و فرهنگی موجود در افغانستان، 
رنج های جامعه ی ال جی بی تی افزایش یافته و آنان نخواهند توانست آنگونه 
که می خواهند زندگی کنند و به هر کسی که دوست داشته باشند،  عشق 
با بهبود وضعیت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی واپس گرای  بورزند. تنها 
کنونی و شروع آموزش سراسری و برنامه های آگاهی بخشی اجتماعی و 
دفاع از حقوق تمام افراد و اقلیت های جامعه می توان در صلح زندگی کرد و 

برای بازسازی زندگی های آسیب دیده ی این افراد تالش کرد.
منابع:

 https://hamseresht.com/i1_reference/

و امنیت افراد دگرباش.

در کشورهای توسعه یافته، میزان پذیرش افراد ال جی بی تی به دلیل 
آموزش و آگاهی عمومی بسیار باالتر از کشورهای در حال توسعه است. در 
افغانستان چنین برنامه هایی وجود ندارد. افراد تحصیل کرده سعی می کنند 
را  ال جی بی تی نشان دهند و آن ها  به جامعه  بیشتری نسبت  هم دردی 
افغانستان سواد خواندن و نوشتن ندارند و  از مردم  اما بسیاری  بپذیرند. 
دیدگاه های آن ها تحت تأثیر تعالیم مذهبی و سخنان رهبران دینی ست 
که تحصیالت چندانی ندارند. مفهوم ملتی مدرن که در آن تمامی افراد 
با یکدیگر برابر هستند برای این افراد تعریف نشده است. به همین دلیل 
است که جامعه ی ال جی بی تی همواره به حاشیه رانده شده است و تحت 
تبعیض و خشونت قرار گرفته است. همچنین فعالیت های سازمان های مدافع 
حقوق بشر در کشورهای توسعه یافته باعث افزایش آگاهی جامعه نسبت به 

اقلیت ها شده است اما چنین سازمان هایی در افغانستان وجود ندارند.

تا زمانی که تالشی از سوی رهبران سیاسی افغانستان صورت نگیرد 
این  انجام نشود،  افراد ال جی بی تی  به  و مبارزه ای علیه خشونت نسبت 
جامعه در افغانستان مورد تبعیض قرار خواهدگرفت. سازمان های حقوق 
بشری، وجود جامعه ی ال جی بی تی در افغانستان را به رسمیت نمی شناسند 
و عدم حضور این اقلیت در بتن جامعه باعث شده سازمان های رادیکال نیز 
مبارزه ی سختی برای تغییر جامعه داشته باشند و نتوانند رژیم مستقر در 

کابل را مجبور کنند تا از حقوق زنان و افراد دگرباش دفاع کند. 

قوانین افغانستان هرگونه فعالیت حزبی که مغایر با قوانین و سبک 
نهاد  هیچ  حاضر  حال  در  و  کرده است  ممنوع  را  باشد  اسالمی  زندگی 
سیاسی یا مدنی وجود ندارد که بخشی از فعالیت های خود را به جامعه ی 
ال جی بی تی اختصاص داده باشد. افرادی که در رأس امور سیاسی-اجتماعی 
هستند عالقه ای به مطرح کردن چنین بحث هایی ندارند زیرا فکر می کنند 
چنین بحث هایی ممکن است سازمان مربوطه را به خطر بیندازد و آن را 

متصل به فرهنگ کوییر بدانند.

جمعیت انقالبی زنان افغانستان )RAWA( تنها سازمانی است که از 
حقوق بشر دفاع می کند و آن را نقطه ی مرکزی فعالیت سیاسی خود قرار 
داده است. این جمعیت که در دهه ی 70 میالدی تشکیل شد، به اشغال 

https://hamseresht.com/i1_reference/
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هرگز از یک فرد ترنس جندر نپرسیم »نام واقعی« او 
چیست

شدت  به  تولدشان  نام  یادآوری  ترنس جندر ،  افراد  از  برخی  برای 
اضطراب آور است . همچنین ممکن است این بخشی از زندگی آن ها باشد 
که آرزو دارند آن را پشت سر بگذارند. اشخاص را با همان نامی که در حال 
حاضر از آن استفاده می کنند مورد خطاب قرار دهیم و با این کار احترام خود 
را به آنها نشان دهیم. اگر به هر نحوی می دانیم که شخص ترنس جندری 
در بدو تولد چه نامیده  می شده است، از در اختیار گذاشتن آن نام با دیگران 
خودداری کنیم. به طور مشابه ، عکس های شخصی افراد ترنس جندر پیش 

از ترنزیشن را به اشتراک نگذاریم، مگر اینکه اجازه ی او را داشته باشیم.

در محرمانه نگاه داشتن اطالعات و آشکارسازی افراد 
ترنس جندر کوشا باشیم

برخی از افراد ترنس جندر از افشای گذشته ی خود احساس راحتی 
می کنند و برخی دیگر خیر. این اطالعات، شخصی ست و بر عهده ی خود 
افراد است که آن را با دیگران به اشتراک بگذارند یا خیر. این اطالعات را به 
اشتراک نگذاریم. درباره ی شخصی که می دانیم یا فکر می کنیم ترنس جندر 
است شایعه پراکنی و غیبت نکنیم. این کار نه تنها تجاوز به حریم خصوصی 
آن هاست ، بلکه می تواند در دنیایی که نسبت به تنوع جنسیتی بسیار ناپذیرا 
است، پیامد های منفی داشته باشد؛ اگر دیگران از این اطالعات خصوصی 
مطلع شوند ، ممکن است کاری کنند که افراد ترنس جندر شغل ، سرپناه ، 

دوستان و یا حتی زندگی خود را از دست بدهند.

چگونه حامیان بهتری برای افراد ترنس جندر باشیم؟

ترجمه: ص.م.

در این مطلب به نکاتی می پردازیم که به ما کمک می کند تا حامی و 
متحد بهتری برای افراد ترنسجندر باشیم. مسلما این لیست، جامع نیست و 

نمی تواند شامل همه ی راه های حمایت از جامعه ی ترنس جندر باشد. 

اقدامات ما به عنوان یک متحد و حامی افراد ترنس جندر می تواند 
سبب تغییرات فرهنگی و افزایش ایمنی جامعه برای افراد ترنس جندر و به 
طورکلی همه ی افرادی شود که منطبق با قواعد کلیشه ای جنسیتی رفتار 

نمی کنند.

که  داد  نمی توان تشخیص  اشخاص  ظاهر  روی  از 
فردی ترنس جندر است یا خیر

افراد ترنس جندر همگی دارای شکل  و شمایلی خاص و یا پیشینه ای 
مشابه نیستند. همانطور که نمی توانیم گرایش جنسی افراد را با نگاه کردن 
به آن ها تشخیص دهیم، نمی توان  صرفا با نگاه کردن و از روی ظاهر به 
هویت جنسیتی افراد پی برد. رفتار ما باید در همه حال با احترام همراه باشد؛ 
همیشه فرض را بر این بگذاریم که افراد ترنس جندر در جمع حضور دارند.

ترنس جندر  فرد  یک  جنسی  گرایش  مورد  در 
پیش داوری نکنیم

 sexual( جنسی  گرایش  با   gender identity(( جنسیتی  هویت 
orientation( متفاوت است. گرایش جنسی در مورد جنسیت کسانی ست 

در حالی که هویت  داریم.  یا جنسی  آن ها عالقه ی عاطفی  به  ما  که 
جنسیتی به احساس شخصی ما از زن یا مرد بودن ، یا تعلق نداشتن به 
هیچ یک از این جنسیت های دوگانه مربوط می شود. افراد ترنس جندر 
همجنس گرا ،  مثال  باشند؛  داشته  جنسی ای  گرایش  هر  می توانند 

دوجنس گرا یا دگرجنس گرا باشند. 
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روابط  یا  جراحی  وضعیت  جنسی،  اندام  درباره ی 
جنسی افراد ترنس جندر سوال نپرسیم

همان طور که سوال پرسیدن در مورد ظاهر یا وضعیت اندام جنسی 
چنین  نیست،  پسندیده  نیست(  ترنس جندر  که  )کسی  افراد سیس جندر 
فرد  یک  از  است.   نامناسب  نیز  ترنس جندر  فرد  یک  از  پرسش هایی 
ترنس جندر نپرسیم که آیا جراحی کرده است یا در وضعیت »قبل از عمل« 
یا »پس از عمل« است. اگر او بخواهد در مورد چنین موضوعاتی با ما 

صحبت کند ، آن را مطرح می کند. 

همان گونه که نباید از افراد سیس جندر درباره ی روابط و تجربیات 
جنسی شان پرسید، این قائده را برای افراد ترنس جندر هم رعایت کنیم.

برای  آن ها  از  ترنس جندر  افراد  که  اصطالحاتی  به 
توصیف هویت خود استفاده می کنند احترام بگذاریم

افراد ترنس جندر برای توصیف تجربیات خود از اصطالحات مختلفی 
استفاده می کنند. به این اصطالحات که شخص برای توصیف خود استفاده 
می کند احترام بگذاریم. اگر فردی هنوز مطمئن نیست که کدام برچسب 
هویتی برای او مناسب است ، به او فرصت دهیم تا خودش آن را تشخیص 
دهد و به او نگوییم که به نظر ما از کدام اصطالح باید استفاده کند. همان طور 
که ما دوست نداریم هویت مان توسط دیگران تعریف شود ، به دیگران نیز 

اجازه دهیم که خودشان خودشان را تعریف کنند.

با فردی که در حال پرسش گری و یا برررسی هویت 
جنسیتی خود است ، صبور باشیم

ممکن است مدتی طول بکشد تا شخصی که درباره  ی هویت جنسیتی 
خود پرسش گری می کند یا در حال بررسی آن است پی ببرد که چه چیزی 
در مورد او صدق می کند. برای مثال ، ممکن است آن ها از نام یا ضمیری 
استفاده کنند  و پس از مدتی تصمیم بگیرند که نام یا ضمیر مورد استفاده ی 
خود را تغییر دهند. تمام تالش مان را برای احترام و استفاده از نام و ضمیر 

درخواست شده انجام دهیم.

بدانیم که که هیچ روشی برای ترنزیشن »صحیح« یا 
»غلط« نیست و این روش می تواند برای هر فردی 

متفاوت باشد
برخی از افراد ترنسجندر در راستای هم سوسازی بدن و هویت جنسیتی 
خود به روش های پزشکی مانند هورمون درمانی و جراحی  دسترسی دارند 
در حالی که برخی به دلیل مسائل مالی یا کمبود دسترسی به مراقبت های 
جراحی  یا  و  هورمون  درمانی  پزشکی ،  عملیات  به  نمی توانند  بهداشتی 
دسترسی پیدا کنند. برخی دیگر از افراد ترنس جندر نیز می خواهند هویت 
جنسیتی واقعی آن ها بدون هورمون یا جراحی قابل تشخیص باشد. در هر 
صورت، هویت یک فرد ترنس جندر به روش های پزشکی یا جسمانی مورد 
استفاده ی او بستگی ندارد. اگر کسی به ما می گوید که ترنس جندر است ، 

باور کنیم که حتما این گونه است.
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همین طور بهتر است از القاب جنسیتی مانند »آقا« و »خانم« تا حد ممکن 
اجتناب کنیم. 

به حرف های افراد ترنس جندر گوش دهیم
بهترین راه برای حمایت این است که با ذهنی باز به سخنان افراد 
ترنس جندر درباره ی خودشان گوش دهیم. از رهبران فکری در جامعه ی 
ترنس جندر پیروی کنیم. کتاب ها ، فیلم ها ، کانال ها و وبالگ های ترنس را 
بررسی کنیم تا در مورد افراد ترنس جندر و مسائلی که افراد این جامعه با آن 

روبرو هستند بیشتر بدانیم.

برهه های  و  در فرهنگ ها  افراد ترنس جندر همیشه 
تاریخی مختلف وجود داشته اند

در دهه های اخیر آگاهی از تنوع جنسیتی و جامعه ی ترنس جندر  به 
دلیل توجه بیشتر رسانه ها افزایش داشته است. با این حال ، بسیاری از این 
مطالب رسانه ای به جای پرداختن به روایت های دست اول ، دست به حدس 

و گمان درباره ی تجربیات افراد ترنس جندر زده اند.

فیلم مستند  DISCLOSURE که در سال 2020 توسط نتفلیکس 
ساخته شد، به تاریخچه ی حضور افراد ترنسجندر در رسانه ها پرداخته است.  
مستند  این  بیشتر  معرفی  به  این شماره  فرهنگ«  ]در بخش »خانه ی 

پرداخته ایم.[

محدودیت های خود را به عنوان یک متحد بدانیم. 

از اعتراف به اینکه چیزی را نمی دانیم نترسیم. بهتر است بپذیریم که 
چیزی را نمی دانیم تا اینکه پیش فرض هایی را مطرح کنیم یا به بیان چیزی 
بپردازیم که ممکن است نادرست یا آزاردهنده باشد. به دنبال منابع مناسبی 
باشیم که به ما در یادگیری بیشتر کمک می کند. به یاد داشته باشیم که 
حامی بودن به معنای الگویی پیوسته و دائم از اعمال است و نه صرفا یک 

لقب منفعالنه و همیشگی.

 :منبع

https://www.glaad.org/transgender/allies

اما در  بیان سخنانی که در ظاهر تعریف هستند  از 
واقعیت می توانند توهین آمیز باشند و نیز گفتن »نکات 

مفید« به افراد ترنس جندر خودداری کنیم.

نظراتی مانند موارد زیر می توانند آزاردهنده یا حتی توهین آمیز باشند:

»من هرگز نمی دانستم که تو ترنسجندر هستی. تو خیلی زیبا 
به نظر می آیی.«

»شما شبیه یک زن واقعی هستید.«

او  که  نمی کردم  تصور  هرگز  است ،  باکماالت  بسیار  »او 
ترنس جندر باشد.«

است،  ترنس جندر  این که  وجود  با  است.  جذاب  خیلی  »او 
حاضرم به او پیشنهاد آشنایی بدهم.«

»تو خیلی شجاع هستی«

»اگر کمتر/بیشتر از این آرایش، کاله گیس یا... داشتی، خیلی 
بهتر از این می شدی«.

»آیا به مربی صدا مراجعه کرده اید؟«

فضاهای  در  را  ضدترنس   شوخی های  و  اظهارات 
عمومی و شبکه های اجتماعی به چالش بکشیم

ممکن است ادبیات توهین آمیز و ضدترنس را حتی از زبان کنش گران 
کوییر و ال جی بی تی بشنویم. بعضی  افراد فکر می کنند چون عضوی از 
جامعه ی کوییر هستند اجازه دارند درباره ی هر موضوعی که به جامعه ی 
بگویند.  یا جوک های ضدترنس  اظهار نظر کنند  کوییر مربوط می شود 
بنابرین مهم است که اظهارات و شوخی های ضدترنس را همیشه و بدون 

توجه به اینکه چه کسی آنها را بیان می کند ، به چالش بکشیم.

در جمع از لحنی فراگیر استفاده کنیم
در محیط های جمعی ، به جای استفاده از زبان جنسیتی  می توانیم افراد 
را با مشخصات لباس شان شناسایی کنیم. برای مثال ، به جای آنکه بگوییم 
»اون زنی که جلو نشسته « می توان گفت »اونی که پیرهن آبی تنشه«. 
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Bearthug تصویر از

توله خرس

وقتش رسیده که HPV را جدی بگیریم

این بیماری آمیزشی می تواند ریسک ابتال به سرطان های آلت، گلو و مقعد را 

افزایش دهد. تست نزدیک به نیمی از مردان کوییر مثبت از آب در می آید.

https://bearthug.com/
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ویروس پاپیلومای انسانی HPV، عامل بیماری عفونی زگیل تناسلی 
و یکی از شایع ترین بیماری های آمیزشی در دنیاست. از این نوع ویروس 
بیش از 100 سویه ی مختلف شناسایی شده است اما همه ی این سویه ها 
منجر به ایجاد عالئم ظاهری نمی شوند. به همین دلیل این ویروس بسیار 
شایع بوده و تخمین زده شده است که بیش از 80 درصد افراد در طول عمر 
خود به این ویروس مبتال خواهند شد.  از بین همه ی سویه های این ویروس 
حدود 14تای آن ها به عنوان سویه ی پرخطر در نظر گرفته می شوند چرا که 
باعث افزایش ریسک ابتال به انواع سرطان ها می شوند. توجه داشته باشید 
که زگیل تناسلی با تبخال تناسلی متفاوت است. تبخال تناسلی توسط 
همان ویروس تبخال دهانی )HSV( به جود می آید و با HPV متفاوت است.

یک تصور رایج اما غلط وجود دارد که ویروس HPV تنها در زنان 
باعث ایجاد سرطان می شود، اما در واقعیت چنین نیست. علی رغم اینکه 
اکثر مردان گی یا بای رحم ندارند، از اثرات منفی HPV مصون نیستند. 
مردان کوییری که مبتال به HPV باشند، در معرض خطر بیشتری برای 
زگیل آلت تناسلی و سرطان های حلق، آلت و مقعد هستند. در واقع مردانی 
که با مردان رابطه ی جنسی دارند 17 برابر بیشتر از مردانی که فقط با زنان 
رابطه ی جنسی دارند، به سرطان مقعد مبتال می شوند. این امر به دلیل 
مشابهت بافت مقعد و دهانه ی رحم است؛  مشابه با دهانه ی رحم،  ویروس 
HPV می تواند سلول های سالم مقعد را به سلول های سرطانی تبدیل کند. 

توجه داشته باشیم که HPV به خودی خود سرطان ایجاد نمی کند اما اگر 
عفونت ناشی از HPV طوالنی  گردد، به دلیل تغییراتی که در سلول های 

محل ابتال ایجاد می شود، احتمال ابتال به سرطان افزایش می یابد.

شیوع HPV در بین مردان کوییر
در سال های گذشته توجه پژوهش گران به شیوع HPV در بین مردانی 
که با مردان رابطه ی جنسی دارند جلب شده است. تحقیقات مختلف نشان 
 HPV  می دهد که این گروه در معرض ریسک به مراتب بیشتری از ابتال به
نسبت به مردانی که تنها با زنان رابطه ی جنسی دارند هستند. پژوهش های 
متعدد در کشورهای مختلفی مانند  آمریکا، کانادا، استرالیا، برزیل، مکزیک، 
هلند،  چین،  تایلند، مالزی و اندونزی نشان می دهند که حدود 40 تا 50 
 HPV مقعدی و حدود 10 درصد از آنان به HPV درصد از مردان کوییر به

دهانی مبتال هستند. بسیاری از این افراد ناقل سویه های پرخطر HPV یعنی 
 HPV سویه های 16 و 18 بوده اند. تحقیقات در ایران بیشتر بر روی شیوع
در میان زنان متمرکز بوده است اما دو پژوهش مختلف بر روی مردان مبتال 
به سرطان مقعد نشان می دهد که حدود 20 درصد این بیماران مبتال به 
ویروس HPV بوده اند. دکتر مینو محرز متخصص بیماری های عفونی، در 

سال 1397 در مورد شیوع باالی این ویروس در ایران هشدار داد.

HPV راه های انتقال و پیش گیری از
همان طور که گفته شد، زگیل تناسلی یک بیماری آمیزشی ست به این 
معنا که متداول ترین روش شیوع آن از طریق برقراری رابطه ی جنسی ست. 
اما توجه داشته باشید که برای انتقال ویروس، حتمن نباید دخول صورت 
بگیرد. هر گونه تماس پوستی می تواند منجر به انتقال این ویروس گردد. 
سکس دهانی نیز از شیوه های متداول انتقال این ویروس است. استفاده 
از کاندوم می تواند از انتقال ویروس جلوگیری کند اما اگر قسمتی از آلت 
تناسلی توسط کاندوم پوشیده نشده باشد، ویروس هنوز شانس انتقال دارد. 
بنابرین توصیه می شود استفاده از کاندوم از ابتدای رابطه ی جنسی انجام 
شود و تنها به هنگام دخول نباشد. ناحیه ی تناسلی را پیش و پس از رابطه ی 
جنسی با آب و صابون شست وشو دهید و از داشتن شرکای جنسی بسیار 

متعدد پرهیز کنید.

عالئم و راه های درمان HPV: همان طور که اشاره شد،  اکثر بیماران 
مبتال به HPV دچار زگیل تناسلی نمی شوند و ویروس خودبه خود از بین 
می رود. بنابرین این احتمال وجود دارد که شما متوجه ابتال به HPV نشوید. 
شروع عالئم پوستی ممکن است از چند هفته تا چند ماه پس از تماس با 
ویروس اتفاق بیافتد. این عالئم با سوزش، خارش و التهاب پوستی شروع 
می شوند و در ادامه ممکن است زگیل  یا زائده های پوستی به صورت تکی 
یا خوشه ای در محل التهاب ظاهر شوند.  این زگیل ها همیشه با چشم قابل 
دیدن نیستند و ممکن است بسیار کوچک، هم رنگ با پوست یا کمی تیره تر 

از پوست شما باشند.

زگیل تناسلی در زنان ممکن  است در نواحی زیر ظاهر شود:

درون واژن یا مقعد،  اطراف واژن یا مقعد،  دهانه ی رحم، ران، لب، 
دهان، زبان، و یا گلو.
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 CDC »سکس دارند پیشنهاد کرد. بالفاصله »مرکز پیشگیری از بیماری ها
این پیشنهاد را تصویب کرد. در سال گذشته،  »سازمان غذا و دارو«  در 
آمریکا تزریق گارداسیل برای مردان و زنان تا 45 سال را نیز تأیید کرد 
چرا که واکسن در بیماران مسن تر نیز تا 88 درصد کارساز است. در ابتدا 
پژوهش گران بر این باور بودند که این واکسن تنها برای افراد جوان که 
تجربه ی جنسی زیادی نداشته اند موثر باشد اما بعد از تحقیقات انجام شده، 

FDA سن مورد نظر واکسن را افزایش داد. 

واکسن های گارداسیل را با توجه به تعداد سویه هایی که نسبت به آن ها 
ایمنی سازی می کند نام گذاری می کنند. در حال حاضر واکسن 9-ظرفیتی 
معروف به »گارداسیل 9«  در مقابل 9 تا از این سویه ها از جمله سویه های 16 
و 18 که بیشترین ریسک سرطان را دارند، ایمنی سازی می کند.  »گارداسیل 
9« در سه نوبت تزریق می شود و بین هر دو دوز باید حداقل 2 ماه فاصله باشد.

انجام  نیز  ایران  در   HPV واکسن  تزریق  که  می شود  سالی  چند 
می شود ولی متأسفانه اکثر بیمه های درمانی در ایران این واکسن را پوشش 
نمی دهند. واکسن 4-ظرفیتی »گارداسیل 4« در ایران موجود اما کمیاب 
است. واکسن تولید داخل »پاپیلوگارد« نیز موجود است که دارای قیمت 
پرخطر  به سویه های  نسبت  واکسن ها  این  است. هر دوی  مناسب تری 
16 و 18 ایمنی سازی می کنند. برای دریافت واکسن HPV می توانید به 
کلینیک های درمانی، یا پزشک متخصص عفونی یا اورولوژی مراجعه کنید. 
می توانید با جستجوی  اینترنتی بسیاری از کلینیک هایی که خدمات تزریق 

این واکسن را در نزدیکی محل زندگی تان ارائه می دهند، پیدا کنید.

زگیل تناسلی در مردان ممکن است در نواحی زیر ظاهر شود:

درون یا اطراف مقعد،  آلت تناسلی، کیسه ی بیضه،  ران، لب، دهان، 
زبان، و یا گلو.

تشخیص قطعی تنها با مراجعه به پزشک متخصص پوست و مو، 
متخصص اورولوژی و یا بیماری های عفونی امکان پذیر است. اگر عالئم باال 
را در خود یا شریک جنسی خود مشاهده کردید حتمن به پزشک مراجعه کنید. 
توجه کنید که اگر شریک جنسی شما به HPV مبتال بود لزومن به معنی آن 
نیست که به تازگی با شخص دیگری رابطه ی جنسی داشته است؛ همان طور 

که گفته شد این ویروس می تواند مدت ها در بدن باقی بماند.

تا کنون درمانی قطعی و همیشگی برای HPV شناخته نشده است 
اما عوارض پوستی ناشی از آن مانند زگیل را می توان با مراجعه به پزشک 
متخصص پوست و مو التیام بخشید. با این حال،  به دلیل باقی ماندن 
ویروس در بدن،  فرد مبتال ممکن است پس از مدتی دوباره شاهد بروز 
عالئم پوستی باشد. بنابرین بهترین راه، پیشگیری از ابتال به HPV با رعایت 

بهداشت فردی و جنسی و همچنین واکسیناسیون است. 

HPV واکسن
آگاهی  افزایش  جهت  در  زیادی  فعالیت های  گذشته  ده  سال  در   
عمومی نسبت به HPV و پیش گیری از آن انجام شده است. در سال 2010 
»کمیته ی ناظر بر واکسیناسیون« در آمریکا، واکسن گارداسیل )نام تجاری 
واکسن خارجی HPV( را برای تمامی مردان زیر 26 سالی که با مردان 
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کس

واکسیناسیون در برابر HPV بهترین راه برای مقابله با ۶ نوع از سرطان است.

تعداد موارد ساالنه تخمین زده شده در آمریکا
سرطان دهانه ی رحم

 تنها بخشی از ماجراست.
تنها سرطان ناشی از HPV که تست غربال گری برای شناسایی 

آن در مراحل اولیه انجام می شود، سرطان دهانه ی رحم است.

پیش سرطان های دهانه ی رحم
پیش سرطان های  می تواند  غربال گری  تست  اینکه  با 
دهانه ی رحم را قبل از تبدیل شدن به سرطان شناسایی 
بارداری  در  تواند  می  پیش سرطان ها  این  درمان  کند، 

اختالل ایجاد کند.

 HPV ۵ نوع دیگر از سرطان ناشی از
در حال حاضر هیچ گونه تست غربال گری برای این 5 نوع 
سرطان وجود ندارد بنابرین ممکن است این سرطان ها تنها 
مشکالت  دچار  را  فرد  سالمتی  که  شوند  شناسایی  زمانی 

وخیم کرده اند.

واکسن HPV در سنین 11 تا 1۲ سالگی می تواند 

تا ۹۰ درصد از وقوع این 
سرطان ها جلوگیری کند

حلق

مقعد

فرج

کیر 

11,۰۰۰

1۹۶,۰۰۰

14,۰۰۰

۶,۵۰۰

۲,8۰۰

۹۰۰

7۰۰
منابع:
1. https://www.cdc.gov/cancer/hpv/statistics/cases.htm 

2. https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/68/wr/mm6815a1.htm
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https://www.pinterest.ca/pin/1115977982634579532/
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مارول رابطه ی سه نفره ی ستیو،تونی و باکی. اصال گول اسمشو نخورید، 
چون شما می تونید اندازه ی موهای سرتون او.تی.پی داشته باشید! معموال 
هر او.تی.پی برای خودش اسم مخصوص داره! دستیل)دین و کستیل(، 
ستونی)ستیو و تونی(، ستاکی)ستیو و باکی(، ستاُکنی)ستیو،باکی و تونی( و... 

4. اِی.یو)A.U: Alternative Universe(: دنیای موازی. این همون 
دنیای متفاوتیه که می تونید شخصیت های مورد عالقه تون رو به اون ببرید. 

۵. شیپ)Ship(: عالقه به باهم دیدن دو یا چند شخصیت، فارغ ازین 
که توی دنیای اصلی خودشون باهم توی رابطه هستند یا نه. مثال شما 
می تونید سوپرمن رو با بتمن شیپ کنید )که خیلی ها می کنند( با اینکه توی 
هیچ کدوم از کمیک ها با هم در رابطه نبودند. معموال وقتی دو شخصیت 
زمان زیادی رو باهم می گذرونند یا رابطه ی خاصی بین شون حس می شه، 

طرفداران شروع به شیپ کردنشون می کنند. 

۶. فن آرت)Fan Art(: عکس، نقاشی، ویدیوکلیپ، و یا هر قطعه ی 
هنری ساخته ی طرفداران برای یک شیپ. 

خب، حاال که همه می دونیم موضوع چیه و اوضاع از چه قراره، می خوام 
برم سر اصل مطلب. 

همه ی این ها به جامعه ی کوییر چه ربطی داشت؟ 

هنر و ادبیات کوییر برای سال های خیلی زیادی در دنیای سیس-
هت محور رسانه جایی نداشته و اعضای جامعه ی دگرباش همیشه مجبور 
بودن این حذف و نادیده گرفته شدن عمدی رو تحمل کنن و درعین حال یه 

راهی برای دور زدنش پیدا کنند. 

یکی از قدیمی ترین روش های دور زدن، همین فن فیکشن  و فن آرت ها 
بودند. 

دنیای فن فیکشن با میدا

فصل اول: فن فیکشن چیست؟

میدا

دنیای فن فیکشن )fan fiction( یا به اختصار فن فیک )fanfic( یا داستان 
هوادارنوشت، دنیایی ست بزرگ و رنگارنگ، عموما با فضاسازی های کوییر 
و همونطور که از اسمش پیداست، مربوط به داستان سرایی های طرفداران 
یک موضوع می شه. مثال طرف داران یک سریال، یک دنیای کمیک، یک 
مجموعه فیلم، یک گروه موسیقی و حتی طرف داران  تیم های ورزشی 
می تونند به صورت فردی یا گروهی، استعدادشون در داستان نویسی رو به 

چالش بکشند و با شخصیت های مورد عالقشون داستان بسازند.   

این داستان ها می تونند در دنیای واقعی اون اثر هنری یا به اصطالح 
ـِـن )canon( تعریف بشن، یا نویسنده می تونه شخصیت ها  ــنـ ـَ دنیای کـ
رو وارد دنیای جدیدی بکنه. مثال می شه اعضای گروه موسیقی کره ای 
BTS رو به مدرسه ی هاگوارتز در دنیای هری  پاتر بفرستیم، یا شخصیت های 

دنیای سینمایی Marvel رو به دنیای حقیقی خودمون بیاریم و اون ها رو در 
نقش های روزمره مثل کتابدار، خواننده، کافه چی، استاد دانشگاه و یا هر 
نقشی که برای ما جذابه بگذاریم و تصور کنیم که توی اون شرایط چه 

انتخاب هایی می کردند. 

برای فهم بهتر این دنیاها بد نیست چند تعریف اساسی رو همین االن 
باهم مرور کنیم! 

ـِـن )canon(: به معنی ریشه دار و پذیرفته شده در دنیای  ـَــنـ 1. کـ
اصلی اون اثر هنری

ـِــن )fanon(: به معنی ساخته ی ذهن طرفداران ـَــنـ 2. فـ

و  موردعالقه ترین   :)OTP:One True Pairing( او.تی.پی   .3
جذاب ترین رابطه  بین دو یا چند شخصیت برای نویسنده ی اون فن فیک. 
مثال او.تی.پی من در دنیای سوپرنچرال دین و َکستیل هست، و در دنیای 
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خودشون رو در اون ها ببینند. درواقع خیلی از نویسنده های امروز تلویزیون و 
سینما و کمیک، فن فیکشن نویس های دیروز بوده اند! فن فیکشن جایی بود 
که جامعه ی رنگین کمانی بتونه به دور از قضاوت و حذف چکشی رسانه ها، 

رشد کنه، تمرین کنه و آماده ی آشکارسازی بشه.

امروزه هم برای خیلی از نوجوون هایی که هنوز در فضای بسته ی 
جامعه و خانواده شون هستند و پنهان کردن خودشون باعث آزارشونه، دنیای 

فن فیکشن یکی از راه های فرار از واقعیته. 

من، میدا، یک فن فیک نویس کهنه کار و یک نمایش نامه نویس و 
فیلم نامه نویس حال حاضر، می خوام شما رو با خودم به یک سفر در دنیای 
»پاپ کالچر«، یا همون فرهنگ عامه ببرم. توی هر فصل از این ماجرا، 

باهم به گوشه ی ای از این دنیای بزرگ خواهیم پرداخت! 

پس تا بعد،

هری پاتر جادوگر همجنسگرا نداره؟ به نظر من که هری و دراکو 
زیادی باهم الس می زنند و همش تو نخ همدیگه اند! برم بنویسم وسط 
این فصل هایی که نوشته شده چه اتفاقایی افتاده که نویسنده توی کتاب ها 

نیاورده!

ابرقهرمان بایسکشوال نداریم؟ ستیو راجرز تا حاال سه بار کل دنیارو 
گذاشته زیر پاش تا باکی رو نجات بده! چه قدر هم باهم الس می زنن! برم 

داستانشونو بنویسم! 

دکتر هوی ترنس نداشتیم تا االن؟ من که خیلی با دکتر همزادپنداری 
می کنم! برم بنویسم دکتر نان باینری تو فضا چیکار میکرد! 

این تصویرسازی ها و جرات ِ خلق کردن،  همواره باعث شده ن که آدم های 
کوییر راحت تر بتونن با شخصیت های مورد عالقه شون همزاد پنداری کنند و 

نقاشی هری و دراکو از وبسایت فن پاپ

https://www.fanpop.com/clubs/yaoi/images/28594370/title/harry-potter-yaoi-photo?card=prev
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شیا دایموند )Shea Diamond( خواننده ی ترنس جندر، رنگین پوست 
و  43 ساله ی آمریکایی ست. سبک موسیقی او، Soul و R&B محسوب 
او  بر سبک موسیقایی  نیز  بلوز و هیپ هاپ  اما موسیقی راک،  می شود 
تاثیرگذار بوده و آثار او با آثار هنرمندانی مانند »ویتنی هیوستن« و »تینا 
ترنر« مقایسه می شوند. اولین آلبوم شیا با نام Seen It All در سال 2017 

منتشر شد.

از   ”I Am Her“ و   ”Stand Up“، ”I Am America“ ترانه های 
 I Am پرشنونده ترین ترانه های این هنرمند در اسپاتیفای بوده است. ترانه ی
Her به عنوان یکی از سرود های ملی ترنس جندر محبوبیت فراوانی در 

جامعه ی دگرباشان یافته است. 

»شیا« زندگی سختی را تجربه کرده است و زمانی که تنها 14 سال 
داشته است، مجبور به گریختن از خانه ی خود شده است. او در مصاحبه ای 
با وب سایت GLAAD در سال 2020 می گوید: »شما باید درک کنید که 
بیشتر خانواده ها، نمی خواهند فرزندی ترنس داشته باشند. من یک کودک 
ترنس بودم و کسی من را نمی خواست. این را نمی گویم تا تصویری شیطانی 
از مادر و پدرم بسازم. واقعیت این است که بیشتر افراد در آن زمان چیزهایی 

را که اکنون می دانیم نمی دانستند.«

»شیا« در ادامه می گوید که افراد ترنس از رویاپردازی منع شده اند: 
»ما توانایی رویاپردازی خود را از دست داده ایم چرا که جامعه این قابلیت 
را از ما گرفته است. به ما گفته اند که چون ما ال جی بی تی هستیم یا چون 
رنگین پوست یا ترنس یا هم جنسگرا یا چاق هستیم، نمی توانیم به دنبال 

رویای خود برویم و این الگوی فکری در ذهن ما نقش بسته است.«

»من از زمانی که خیلی کوچک بودم، رویایی در سر داشتم اما همواره 
به من گفته  می شد که چون من دختر نیستم نمی توانم رویای خود را دنبال 
کنم. جامعه برای من حکم صادر می کرد و به من می گفت نه عزیزم، تو 
دختر نیستی. تو یک پسر به دنیا آمده ای و همیشه پسر خواهی بود. ولی 
من هرگز این را نپذیرفتم. من همیشه خارج از چارچوب فکر کرده ام. به این 
فکر می کردم که چرا خارج از محدوده را نقاشی نکنم و آن را زیباتر نکنم؟«

»از جامعه می خواهم که خود را با این تغییرات وفق بدهد. طرزفکرهای 
زمان غارنشینی را دور بیاندازیم. افراد ترنس جندر همان گونه هستند که خود 

می گویند، نه آن گونه که شما می خواهید باشند.«

او می گوید برخی هنرمندان دگرباش به سختی می توانند موفقیت خود 
را بپذیرند. »بسیاری از اوقات به ما حتی به عنوان یک انسان نیز احترام 
گذاشته نمی شود چه برسد به اینکه به عنوان یک هنرمند به ما احترام 
بگذارند. شاید دارند من را مسخره می کنند یا درباره ام جوک می سازند. شاید 

خیلی زود واقعیت بر سر ما بکوبد.«

»موسیقی من، خود من است. موسیقی من تظاهر نمی کند فرد دیگری 
باشد. موسیقی من از سرکوب حرف می زند نه اینکه چگونه باسن خود را 
تکان دهیم. از این حرف می زند که زمانه چگونه باید تغییر کند. اینکه 
چگونه باید به خودمان اهمیت دهیم. اگر ما برای خودمان ارزش قائل 
نباشیم چگونه می توانیم برای دیگران ارزش قائل شویم؟ زمان آن رسیده 
که این سیستم زورگویی و سرکوب را از پا درآوریم... بسیاری از مردم 
دوست ندارند درباره ی این چیزها بشنوند. چرا ما سعی داریم همه را نرمال 

نشان دهیم در حالی که هیچ کس نرمال نیست؟«

شیا دایموند

یک خواننده ی ترنس جندر

سپهر
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ترنس هراسِی پنهان در 
رسانه های آمریکایی

Disclosure معرفی مستند

مستند »افشاگری« )Disclosure( که در سال 2020 توسط نتفلیکس 
افراد  تاریخچه ی حضور  بررسی  به  شده است،  منتشر  و  تهیه   )Netflix(
ترنس جندر در هالیوود و شبکه های تلویزیونی آمریکایی می پردازد. این 
و  سینما  در صنعت  ترنس هراسی  از  پرده برداری  برای  بهانه ای  موضوع 

تلویزیوِن آمریکا و تاثیر آن بر جامعه ی آمریکایی است.

به  و  آرشیوی-گفتگویی ست  ژانر  در  مستند  یک  »افشاگری« 
آگاهی سازی درباره ی حضور افراد ترنس در سینما و تلویزیون می پردازد؛ 
از زمان اولین حضور افراد ترنس در رسانه های آمریکایی تا زمان حال. این 
فیلم مستند در گفتگو با بازیگران، کنش گران و تاریخ نگاران ترنس، از روایِت 
ناگفته ی افراد ترنس در رسانه های آمریکایی پرده برداشته است. بازیگران 
ترنسی چون »الورن کاکس«، »بیانکا لی«، »جن ریچاردز« و »الکساندرا 
بیلینگز« و همچنین »سوزان استرایکر« مورخ و »یانس فورد« و »لیلی 
واکوفسکی« فیلمساز به نقش منفی رسانه ها در معرفی نادرست جامعه ی 

ترنس به مردم آمریکا و جهان پرداخته اند.

ترنس جندر  افراد  تصویِر  به  روشن گر  و  بی سابقه  نگاهی  افشاگری 
هالیوود  چگونه  که  می دهد  نشان  و  دارد  آمریکا  تلویزیون  و  فیلم  در 

نگرانی های عمیِق ما در مورد جنسیت را منعکس و بازتولید می کند. این 
مستند واکنش های متفکران و نواندیشان برجسته به برخی از محبوب ترین 
 A Florida آثار هالیوودی را به تصویر می کشد. بررسی فیلم هایی مانند
 Boys Don’t و   )1975(  Dog Day Afternoon  ،)1914(  Enchantment

 The ،)1985-1975( The Jeffersons و سریال هایی مانند )1999( Cry

L-Word )2004-2009( و Pose )2018-(  ردپای تاریخچه ای را نمایان 

می کند که زمانی سعی در انسان زدایی از چهره ی افراد ترنس داشته است 
اما اکنون در حال دگر گونی ست و چهره ای پیچیده تر و گاهی طنزآلود را 
به تصویر می کشد. حاصل این نگاه، فیلمی ست که رابطه ی پویای میان 
حضور افراد ترنس در رسانه ها،  باورهای جامعه، و زندگی افراد ترنس را 

نشان می دهد.

 »سام فدر« کارگردان این مستند، با تعریف دوباره ای که از  صحنه های 
چالش  به  را  تماشاگران  می دهد،  ارائه  معروف  شخصیت های  و  آشنا 
پیش فرض های رایج دعوت می کند و نشان می دهد چیزی که ممکن بود 
زمانی توجه جامعه ی آمریکا را به خود جلب کند اکنون واکنش های جدیدی 
را برمی انگیزد. »افشاگری« باعث ایجاد انقالبی در نحوه ی نگاه و درک ما 

از افراد ترنس جندر شده است.

https://www.netflix.com/ca/title/81284247
https://www.netflix.com/ca/title/81284247


“اشک رازي ست

لبخند رازي ست

عشق رازي ست

اشک آن شب لبخند عشقم بود.

قصه نيستم که بگويي

نغمه نيستم که بخواني

صدا نيستم که بشنوي

يا چيزي چنان که ببيني

يا چيزي چنان که بداني...

من درد مشترکم

مرا فرياد کن.

درخت با جنگل سخن مي گويد

علف با صحرا

ستاره با کهکشان

و من با تو سخن مي گويم

نامت را به من بگو

دستت را به من بده

حرفت را به من بگو

قلبت را به من بده

من ريشه هاي ُترا در يافته ام

با لبانت براي همه لب ها سخن گفته ام

و دست هايت با دستان من آشناست.

در خلوت روشن با تو گريسته ام

براي خاطر زندگان؛

و در گورستان تاريک با تو خوانده ام

زيباترين سرود ها را

و ُترا که مردگان اين سال

عاشق ترين زندگان بوده اند.

دستت را به من بده

دست هاي تو با من آشناست

اي دير يافته با تو سخن مي گويم

بسان ابر که با طوفان

بسان علف که با صحرا

بسان باران که با بهار

بسان درخت که با جنگل سخن مي گويد

زيرا که من

ريشه هاي ُترا دريافته ام

زيرا که صداي من

با صداي تو آشناست”

شاملو
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