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افراد همجنسگرا، دوجنسگرا، ترنس، کوییر و...        

به زبان فارسی
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تصویر روی جلد این شماره

پرتره ای از ااِل، زن ترنس جندری که در آلمان 
خودکشی کرد بر روی جلد شماره ی دوم است. این 
عکس در وبسایت transmenschen.de منتشر شده 
است. گزارش ویژه ای درباره ی او در این شماره از 
ماه نامه منتشر شده است که به زندگی و مرگ او 
پرداخته است. لطفا برای مطالعه ی بیشتر درباره ی 

او به صفحه 46 مراجعه کنید.

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. 

آرشیو ماه نامه ی هم سرشت

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. 

در آبان 1400 شماره ی اول منتشر شد.

برای دانلود  شماره ها ی پیشین، 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

 شماره ی اول
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5 سرمقاله

تمامیت جامعه، افرادی که گرایش جنسی یا هویت جنسیتی شان متفاوت 
از »سیس هت« باشد، مورد تبعیض قرار می گیرند. در زبان انگلیسی عموما 
برای اشاره به این گروه از افراد جامعه و در تالش برای رفع تبعیض ها، 
از  از اصطالح »جامعه ی ال جی بی تی کیو+«  )+LGBTQ( که اختصاری 
حروف اوِل Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer  است، استفاده 

می شود.

در اینجا »کوییر« به معنای »نظریه ی کوییر« است که در آکسفورد آن 
را این گونه تعریف کرده اند: گفتمانی انتقادی که در دهه ی 1990 میالدی، 
به منظور ساختارشکنی )یا کوییرسازِی( گرایش جنسی و جنسیت و در پاسخ 
به سیاست های هویتِی گی، که تا آن زمان بر ذات باورِی استراتژیک تکیه 
داشت، شکل گرفت. در مخالفت با ذات گرایی جنسیتی، نظریه پردازان کوییر 
جنسیت را یک برساخت اجتماعی و محصولی از گفتمان می دانند که سیال، 

متکثر و دائماً مورد مذاکره است؛ نه یک هویت طبیعی، ثابت و زیربنایی. 

افرادی که هویت خود را بر اساس نظریه ی کوییر تعریف می کنند، 
باوری به برچسب های جنسی و جنسیتی ندارند و شامل افرادی با هویت های 
جنسیتی و گرایش های جنسی گوناگون اند. به هر صورت، واژه ی »کوییر« 
که در گذشته به معنی »عجیب و غریب« بود و باری توهین آمیز داشت، 
به  از آن  در دهه ی 1980 میالدی مصادره به مطلوب شد و نسل جدید 
عنوان یک واژه ی فراگیر و به اصطالح »چتری« )Umbrella term( استفاده 

می کند تا به همه ی اقشار ال جی بی تی کوییر اشاره کرده باشد.

همان طور که پیش تر اشاره کردم، من از عبارت »ال جی بی تی کوییر« 
برای اشاره به همه ی »اقشاری که سیس هت نیستند« استفاده می کنم. 
این تصمیم از آن جایی ناشی می شود که در جامعه ی ال جی بی تی کوییر 
فارسی زبان اختالف نظرهایی درباره ی واژه ها و معانی آن ها وجود دارد که 
زمان ما برای اقدامات موثر، گفتگوی سالم و رشد را می گیرد. به نظرم 

همجنس گرا  افراد  جامعه ی  می گویند  که  می شنوم  گوشه و کنار  در 
فالن چیز را می خواهد یا جامعه ی افراد دوجنس گرا فالن را می پسندد یا 
جامعه ی افراد ترنس این را ترجیح می دهد و... اما منظور از افراد جامعه ی 
همجنس گرا، دوجنس گرا، ترنس، کوییر و... چه کسانی هستند؟ چگونه 
می توان آن ها را شناسایی کرد و درباره ی خواسته های آن ها جستجو کرد؟ 
برای پاسخ بهتر به این پرسش ها، خوب است برگردیم و از ابتدا شروع کنیم.

انگلیسِی  واژه ی  معادِل  عنوان  به  را  »جامعه«  واژه ی  اینجا،  در 
»کامیونیتی« )community( به کار می بریم. در فرهنگ زباِن آکسفورد، 
کامیونیتی این گونه تعریف شده است: اشاره ی گروهی به همه ی افرادی 
که در یک منطقه ی خاص، کشور و غیره زندگی می کنند. برای مثال 
افرادی که در منطقه ی جنوب کشور زندگی می کنند، جامعه ی جنوب کشور 
هستند و اگر منظور ساکنین شهری مانند علی آباد باشد، آن را جامعه ی 
علی آبادی ها می نامند. اگر منظور، مردمانی با حرفه ا ی مشخص باشند، با 
اشاره به آن حرفه معرفی می شوند؛ جامعه ی پرستاران، جامعه ی معلمان ، 

جامعه ی کارگران و... .

ترنس،  افراد همجنسگرا، دوجنسگرا،  بنابراین، اصطالِح »جامعه ی 
کوییر، میان جنسی و...« برای اطالق به تمامی افراد همجنسگرا، دوجنسگرا، 
ترنس، کوییر، میان جنسی و... به کار می رود. این گروه بندی برای ایجاد 
 )cisgender( و هم سوجنسیتی )heterosexual( تمایز با افراد دگرجنس گرا
انجام می شود. برخی در انگلیسی به آن ها سیس ِهت )cis-het( می گویند 
که مشخصا اختصاری از دو واژه ی دگرجنس گرا و هم سوجنسیتی در زبان 
انگلیسی ست. اگرچه این واژه هنوز به بسیاری از فرهنگ لغات انگلیسی 
کاربرد  انگلیسی زبان  ال جی بی تی کوییر  افراد  نزد  اما  نشده است  اضافه 

بسیاری پیدا کرده و کامال جاافتاده  است.

بر  اکثریت  جنسیتِی  هویت  و  جنسی  گرایش  استیالی  دلیل  به 

چه کسانی »جامعه ی ال جی بی تی کوییر« را تشکیل می دهند؟

شایان میم، سردبیر

https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/oi/authority.20110803100358573
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/community
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خنثی بودن آن به شیوه ای بسیار علمی و درست با ما سخن گفته است. 
این یکی از سیاست های اصلی هم سرشت است که فضا را برای گفتگو 
میان افراد ال جی بی تی کوییر باز کند و اجازه بدهد افرادی که کارشان را 
بلد هستند اما صدایشان به بقیه نمی رسد، توضیح روشنی بدهند. در چنین 
فضایی ست که افراد مستبد و قلدر از بین خواهند رفت و جامعه ی ما نیز 

رشد خواهد داشت. 

جامعه ی ال جی بی تی کوییر تنها شامل یک فرد، اعضای یک گروه، 
نفرات یک سازمان، باند توییتری یا هواداران اینستاگرامِی یک شخص 
خاص نیست. از افرادی که در مناطق محروم زندگی می کنند گرفته تا 
فردی که روی در و دیوار سرویس های بهداشتی به دنبال پاسخ به نیازهای 
جنسی خود می گردد تا پیاده نظام های مجازی، همه و همه اعضای جامعه ی 
ال جی بی تی کوییر هستند و باید به همه ی این اقشار توجه کرد. پیش تر 
در دوماه نامه ی »اقلیت«، شماره ی پنجم، به اقلیت سنتی توجه کرده ام و 
امیداورم در دل جامعه ی ما همچنان افرادی باشند تا نگاه را از صفحه های 
کوچِک اینستاگرام، توییت های کوتاه، بلندگوهای کالب هاوس و... برداشته 
و آن  را متوجه کف خیابان کنند و در راستای کاهش آسیب، احقاق حقوق 
و افزایش آگاهِی افرادی که هنوز با خوِد انکارشده شان آشنا نشده اند و به 

اینترنت دسترسی ندارند، تالش کنند. 

جامعه ی چندفرهنگی، رنگارنگ و متفاوت ال جی بی تی کوییر هیچ نیازی به 
یک سان سازی واژه ها ندارد و بهتر است با برقراری تعادل و حذف واژه هایی 
که نخست منطق ادبیاتی و دوم  مطالعات جنسی و جنسیتی آنان را منفی 
می دانند، به اختالف نظرها احترام بگذارد و اجازه بدهد که هر فردی خودش 

را با اصطالحی که می پسندد معرفی کند. 

این نظر به این دلیل اهمیت ویژه پیدا می کند که برخی از اعضای 
شبکه های اجتماعی با تعدادی دنبال کننده، تالش می کنند خود را به عنوان 

مرجِع پسند و امیال جامعه ی غیر از »سیس هت« معرفی کنند. 

حقیقت این است که دوران شاه، ملکه، والیت فقیه و رهبرِی واحد 
سال هاست که به سر آمده و جامعه ی ال جی بی تی کوییر فارسی زبان و به 
این گونه برخوردهای  از چنین رویکردی فاصله گرفته است.  ایرانی  ویژه 
استبدادی از سوی افراد برای تحکیِم آنچه که درست می پندارند، برآمده از 
فرهنگ استبدادی در جوامع فارسی زبان است. جامعه ی ال جی بی تی کوییر 
نسبت به استبداد و قلدری -از جانب افراد مطرح در شبکه های اجتماعی- 

درون جامعه ی خود کامال آگاه است.

واژه ی  که  داشتم  شمس آرا  ارغوان  با  گفت وگویی  شماره،  این  در 
و  ضرورت  چگونگی،  درباره ی  او  و  کرده است  ابداع  را  »تراجنسیتی« 

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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بر سراسر پنجره  ی اتاق من

که باز می شود

به روی معاشقه ی دریا و خورشید

در فصل رخوتناک غروب

و واسطی است

بین انتظار چشمانم

و خبر فرا رسیدن شب 

شبی که آغازش

در پی دارد

طلوع یک عاشق را،

عاشقی که خواهد ایستاد

خارج از پوسیدگِی چارچوب ها 

عاشقی که خواهد آمد

با کوله باری از نور

از دل تاریکی ها 

او خواهد آمد...

خون

موج می زند

ال به الی موج های دریا

در بزم آخرین حضور خورشید

که طی آن غنی می شود

دریا،

از پرتوهای سرخ و داغ 

سنگینی

چنبره زده است

بر قلب دریایی

که ذهنش 

در برابر واپسین دم هنرنمایی خورشید

رسیده است

به آستانه ی خواب 

تب

جریان دارد

سه گانه ی شب 

 دارکوب-زانا سالکی

یک: پیش از شب
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می  آید

از پس کوهستانی به استوارِی شانه  هایش 

می  آید

در شبی به ژرفناکی و سیاهِی چشمانش 

می  آید

با کالمی به گیرایی و جنون آفرینِی مهتاب 

می  آید

به سوی دریای تبدار و لبریز از التهاب

آه...

کیست این شمع سوزان،

که انداخته است عطش طواف را

بر جان تنها پروانه  ی شب؟ 

کیست این شقایق عاشق،

که ترس منجمد گناه را

آب می کند با گرمای سینه  ی سوخته اش؟ 

کیست این مؤذِن عشق،

که پژواک اذاِن مزین به کفرش

مرا وا می دارد به نماز رو به قبله  ی وجودش؟

نزدیک می شود

تا مرا در بر بگیرد

چون اضطراب جنگل تاریک

که کودک را در بر می گیرد 

نزدیک می شود

تا با صالبت سایه اش بر سرم

صبر و سامان دهد

به ذوق جنون آمیزم 

نزدیک می شود

از رگ گردن نزدیکتر

و جانشین خدایی پوک می شود 

تا این بار

خدای پوک پایین آمده از تخت

به ته تاریک پستوی کمد بخزد

چه گناه لذت بخشی در حال وقوع است، 

در خانگاه تِن من

او گرم نیایش است.

زیر خمیدگی ها

و ِزبَر طاقچه  ها

به خواندن فقه می پردازد.

و پس از گردش دهانش

زیر طاق گردنم

به دروازه ی گوشم می رسد

تا پیامی را برساند

:

»دیواری باید بلرزد

در آن دم

که َدِم آسمان می گیرد

دو: شب 
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از لذِت خفته  در درد

از شب

 . . .

گفتن از شب

گفتن از لذت درد است

از بده بستان تن  ها در سیاهی

که می درخشند 

چون سنگ های قیمتی

و موهبت موج و جریان را

که می بخشند به مرداب زندگی 

در چنین شبی

احساِس ما

که از گره خوردِن بازوان تشنه  ی مان در هم

آغاز می شود

و در پیچش ساق های نیازمندمان

تداوم می یابد

جاری می شود چون رود 

به سوی اقیانوِس آسمان

تا پیام بعدی او را

برای شنیدن بقیه

برساند

این بار به دروازه ی گوش کهکشان

:

»دیواری باید ترک بردارد

موِسم تب الله  ها

برای آبستن کردِن خاک

از دیدن لمِس دو قلب

که لمس شده اند

از دِرد آمده از آسمان.

و دیدن عطش لب هایی تب دار

برای چشیدن یک جرعه

از لب  های همسان«

پرسه می زند

پیامش

در داالن خون  آلود ذهنم.

موج می زند

شهوت به لرزه انداختِن دیوار

بر بند بند وجودم.

من...

در اغما از سنگینی نرم شانه  هایش،

ُگر می گیرم 

از نوازش لطیف زبری دست هایش. 

او...

سرمست از تازگِی شراب کهنه  ی دهانم،

جان می گیرد

از تماِم جاِن کم جانم. 

و ما...

زیر نور ضیافت ماه و ستاره  ها

می رویم

به سوی دیوار مانده بر جا. 

و از درد می گوییم در راه
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تمام من

بارور شده

از تمام او 

تمام من

افتاده زیر سایه ی دِژ

تمام او 

من

محو فروِغ توان او 

او

در تکاپوی رساندن پیام

پس از هر نفس 

آخرین پیام...

که او...

برساند این بار

به دروازه گوش تمام کیهان

:

»دیواری باید فرو بریزد

به وقت انهداِم

دو تن همسان،

در تنگا تنِگ عشق بازی شان

و به وقت گفتِن پرده ها

از رازهای مانده بر زبان«

آه...

ساز سکوت هستی سازش

نوازش می کند

سکوِت بی اختیاری را 

از قطرات خون و آب

و در آستانه َطَمِع دهان  ها

برای گردش همزمان

حوِل مداِر مشتِرک زمان.«

اکنون

که جوالن می دهد پیامش

چون ستاره های دنباله دار

بر باالی سرمان

و من از عطش دیدن تََرِک دیوار

سیرابم،

او  الک می کند

شبنِم زاده شده از رطوبت عشق را

بر پوست من 

می گستراند

خودش را چون شبحی

بر گستره ی من 

چشم هایش می خورند

از میوه های تمام من

چشم هایم می نوشند

از چشمه ی ذوق تمام او 

تمام او

با تمام توان تنیده

در تمام من 

تمام او

با تمام توان می زند

بر تنه ی تمام من 
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انهدام 

انهدام 

آه...

انهدام 

و سرانجام انهدام تن  های ما

که فرو ریختن دیوار را

رقم زد

و به زبان در آورد

پرده های ساکت را

کبوترهای سفید آرزو را نیز

به پرواز در خواهد آورد

به سوی افق فرداها

.

من و او

اینسان

در آرامِش پس از انهدام

در هوای سیال پس از دیوار

و بیشه زار شناور در آن

دراز کشیده در آغوش هم

بر روی بستر شب

که آغشته است به عطر انقالب

می  نگریم به سوی سپیده دم

که در آن فرشتگاِن زندگی

می  خوانند برایمان:

»اثْناِنَ خْیرِ منَ واحد«

کرشمه چو خنجر نگاهش

ریش می کند

دِل چشم به راه انهدام موعود را 

سوِز گرمای حضورش

گرم می کند

روح رمیده  از نگاه غریبه ها را 

این چنین آماده می کند من را

برای رفتنمان

در پی بیشه زاری

که شناور است

در هوای سیاِل پس از دیوار 

و در ابتدای وادی سرشار از خال

انتهای دید من...

می رود تا ناکجا

و تصاویر پرواز می کنند

چون پرنده هایی به سوی انتهای ناپیدا

  

انتهای دید او...

قطع می شود در اینجا

هر بار که می پاشد

انتهای شهوتش بر راستای فضا 

همچنان می کشیم ما

انتظار انهدام عشق را

تا آراسته کنیم بستر شب را

به عطر انقالب

.
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مزه تلخ بیداری در صبح

شیرین می شود در کام

با یاد شکوه قهرمانی  های شب 

یاد جست و خیزهای عاشقانه تن

در بستر شب،

و خدایی کز کرده در پستو

که با دهانی باز مانده

نگریست

به فرو ریختن دیواری

پس از انهدام دو تِن همسان

پس از انقالب شکوهمنِد

دو عاشق گناهکار. 

انقالبی در عشق،

به وقوع پیوست

پس از شب.

سه: پس از شب
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https://www.pinterest.ca/pin/1115977982634856035/
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از اونجایی که برای به کرسی نشوندن حرفم پای مادربزرگ رو کشونده 
بودم وسط، باید زمان زیادی رو باهاش می گذروندم اما خب به هر قیمتی 

که بود موفق شدم با نامدار و البته پسرخاله ش، یاسر، یک جا قرار بذارم.

اون روز هوا خیلی خوب بود. بهترین جای اصفهان یعنی نقش جهان 
رو انتخاب کردیم و هر سه سر زمان مقرر اونجا حاضر شدیم. بعد هم جایی 

وسط چمن ها انتخاب کردیم و نشستیم.

از اونجایی که قبل از این، ما ها فقط یک شب با هم گذرونده بودیم و 
هیچ خاطره ی مشترک دیگه ای نداشتیم، باعث شد خیلی زود حرف هامون 
تموم بشه و سکوت حاکم شد. اما من دست بردار نبودم و بی وقفه سوال 
می پرسیدم. سوال های احمقانه، بی ربط و حتی گاهی گستاخانه. مثل: اون 
شب شما کی رسیدید خونه؟ پدر مادرتون باهاتون دعوا نکردن؟ اصال بگید 
ببینم اخالق پدر مادر شما چطوریه؟ مثل پدر مادر من زود عصبی میشن؟ 
کال روابط خانوادگی تون چطوره؟ نامدار، تو از همون بچگی مریوان بودی؟ 
یاسر، پدر مادرت چطور آشنا شدن؟ بابات رفت مریوان یا مامانت اومد 

اصفهان؟

یاسر که حسابی کفری شده بود با نگاه های معنا داری به نامدار خیره 
شده بود. انگار که بخواد بگه: »دیدی بهت گفتم نباید بیایم؟« یا اینکه »تو 

رو خدا بلند شو بریم؛ من دیگه حوصله ندارم«.

اما اون خبر نداشت تمام این سواالت بی سر و ته و حتی ناجوِر من، 
برای این بود که می خواستم این گفت وگو هرچه بیشتر طول بکشه. داشتم 

ناامیدانه دست و پا می زدم که بتونیم با هم حرف بزنیم.

هشت  و  هشتاد  سال  شروع  و  نامدار  با  من  آشنایی  از  روز  هفت 
می گذشت. توی این یک هفته به خاطر دید و بازدیدهای نوروز نتونسته بودم 
باهاش قرار بذارم و ببینمش اما سعی می کردم با تماس و پیامک در ارتباط 

بمونیم.

از البه الی جواب های کوتاهی که به پیام های طوالنی من می داد، 
فهمیدم هفته ی دوم سرش خلوت تر می شه و می تونیم هم دیگه رو ببینیم. 
مشکلی که وجود داشت، این بود که طبق عادت همیشگی خانواده ی   من، 
باید هفته ی اول تعطیالت رو با خانواده ی پدریم، و هفته ی دوم رو پیِش 
خانواده ی مادریم می گذروندیم. حضور من در تمام اون دید و بازدیدها برای 

پدر و مادرم خیلی مهم بود.

شب قبل از حرکت به سمت یزد تا صبح بیدار موندم. دنبال راهی 
می گشتم که بشه اصفهان بمونم و فقط برای یک بار دیگه نامدار رو ببینم.

برخالف ما که تعطیالت مون رو دو قسمت می کردیم، خانواده ی 
عمه م تمام نوروز رو اصفهان پیش مادربزرگم می موندن و بعد از  سیزده به در 
برمی گشتن روستاشون. دسِت بر قضا، اون سال شوهر عمه ام به دلیل 
مسائل کاری نمی تونست تمام نوروز رو اصفهان بمونه و باید برمی گشت 
به روستاشون توی استان فارس تا به کارهای مدرسه برسه؛ مثل اینکه 
با کم شدن جمعیت روستا، اداره ی آموزش و پرورش یکی از معلم های 
به  تنهایی  باید خودش  بود و حاال شوهر عمه ام  رو گرفته  اون مدرسه 
همه ی پایه ها درس می داد. همین اتفاق باعث شد که من بتونم تنها شدِن 
مادربزرگم رو بهانه کنم و با بازی کردن نقش یک نوه ی مهربون باالخره 

موفق بشم تنهایی اصفهان بمونم.

خاطرات یک زاغ )بخش چهارم: اولین رویا(

این مجموعه خاطرات، سرگذشت واقعي زاغ شاه است که براي انتشار ویژه در مجله ي 
هم سرشت، تدوین شده است. شما مي توانید با دانلود آرشیو ماه نامه ی هم سرشت 
بخش های پیشین آن را بخوانید. 
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رو توضیح بده. نامدار در حالی که اون لبخند زیبا از روی صورتش کنار 
نمی رفت، گفت: »کاش منم مثل اون بشم«.

اونجا بود که بعد از این همه سوال چرت، باالخره یک سوال درست 
و حسابی پرسیدم: »به کامپیوتر عالقه داری؟« انگار که منتظر بود تا این 
سوال رو بپرسم، سریع خودش رو کشید جلو و با هیجان شروع کرد به 
دوست  رو  کامپیوتر  می شه  چه جوری  آخه  خیلی.  »آره  کردن:  صحبت 
نداشت. وسیله ای به این کوچیکی ولی با این همه توانایی. چند سال دیگه 

همه چیز کامپیوتری می شه.«

اون داشت ادامه می داد اما حواسم به حرکت دست هاش بود. وقتی 
حرف می زد، بی وقفه از دست هاش استفاده می کرد؛ اونقدر که گاهی به 
سختی فرصت می کرد موهای چموش جلوی چشم هاش رو کنار بزنه. 
داشتم با خودم فکر می کردم ما دوتا چقدر با هم فرق داریم! اون کامال با 
اعتماد به نفس و من این همه ترسو. اون سرش پر از آرزو و آرمان اما تمام 

وجود من رو ترس و عقده گرفته بود.

به سرعت لحن صداش رو تغییر می داد و اگر البه الی حرف هاش 
از کسی نقل قول می آورد، صدا و حالت صورتش رو هم تقلید می کرد. 
ابروهاش مثل دوتا خرگوش که سعی دارن ماری که بهشون خیره شده رو 

هیپنوتیزم کنن، دائم جابه جا می شدند و باال و پایین می پریدن. 

»...حاال امیدوارم که بتونم با پا گذاشتن جای پای یاسر به تمام این 
رویاهام برسم.« و بعد از تموم کردن این جمله ساکت شد و زل زد توی 
چشم هام. منتظر واکنش و جواب من بود. من که مات و مبهوِت چشم هاش 
و اون دوتا خرگوش باالشون شده بودم، نمی تونستم تمام حرف هاش رو به 
خاطر بیارم. با دست پاچگی گفتم: »خب پس باید توی دانشگاه کامپیوتر 
از  بعد  و  بزرگتر شد  باریکش  لب های  لبخند کوچیکش روی  بخونی!« 
این که کل صورتش رو گرفت، تبدیل به قهقهه شد. همینطور که داشت 
می خندید، گفت: »خب معلومه که می رم! این همه برات حرف نزدم که 
بعدش برم مثاًل عمرانی چیزی بخونم!« با این جواب فهمیدم که دوباره دارم 
احمق بازی در میارم و خیلی خوشحال شدم که یاسر اون لحظه اونجا نبود. 
خودم رو جمع و جور کردم و جواب دادم که: »پس تو هم مثل من باید توی 
دبیرستان رشته ی ریاضی رو انتخاب کنی تا راحت تر بتونی توی دانشگاه 

نامدار بی توجه به رفتارهای یاسر، چشم های خوشگل سبزرنگ ش رو 
به من دوخته بود و با انرژی به تمام سوال هام جواب می داد. گاهی هم 
دستش رو می آورد باال تا موهای لَخت قهوه ای رنگ ش رو که موقع تاییِد 
حرف های من با سر به هم می ریخت، مرتب کنه. اما یاسر دیگه کاسه ی 
صبرش لبریز شد و در حالی که داشت از جاش بلند می شد گفت: »بلند شید 

حداقل بریم یک چیزی بخوریم«.

»حداقل«، همین کلمه به خوبی نشون می داد چقدر داره بهش بد 
می گذره. با این حرِف یاسر، طوری که انگار دست و پام رو گم کرده باشم 
سریع اطراف رو نگاه کردم و چشمم به یک بستنی فروشی خورد. با دست 
بهش اشاره کردم و گفتم: »بریم اونجا؟« یاسر با تعجب امتداد دست من 
رو نگاه کرد و با پوزخند جواب داد: »بستی عالی قاپو؟ واقعاً؟ تا حاال از 
بستنی هاش نخوردی؟ مزه ی آب می ده!« کمی با پشت انگشت های دست 
چپش، ته ریش هاش رو مرتب کرد و ادامه داد: »اصال اون هیچی، تو بعد 
این همه سال نفهمیدی از مغازه های دور میدون نباید خرید کنی؟ انگار 
وضعتون خیلی خوبه!« یک کم خندید و ادامه داد: »شما بشینید با هم گپ 
بزنید، من برم براتون یک بستنی درست و حسابی بگیرم.« بعد رو کرد به 
من و از اونجایی که دست چپش هنوز مشغول مرتب کردن ته ریش هاش 
بود، انگشت اشاره ی دست راستش رو به سمتم تکون داد و با لحِن از باال 
به پایینی گفت: »تو حتما از این بچه خرخون هایی هستی که همیشه تو 
خونه نشستن و درس می خونن. گاهی با بقیه ی خرخون ها قرار بذار تا با هم 

تمرین حل کنید.« و در حالی که می خندید، از ما دور شد.

تقریبا همه چیز رو درباره ی من درست حدس زده بود به غیر از این 
که من دوسِت خرخون دیگه ای نداشتم؛ یعنی هیچ دوست دیگه ای نداشتم. 
هرچند طعنه هاش برام سنگین تموم شده بود ولی همین که چند دقیقه ای از 

شرش خالص شده بودم و با نامدار تنها شدم، منو خوشحال می کرد. 

همین طور داشتم به حرف های یاسر فکر می کردم و دنبال موضوع 
جدیدی برای باز کردن سر صحبت با نامدار می گشتم که اون زودتر این کار 
رو کرد: »یاسر خودش رئیس همه ی خرخون هاست!« مکث کوتاهی کرد 
تا بخنده و ادامه داد: »این عوضی ُمخیه برای خودش! نابغه ی کامپیوتره، 
کثافت!« شاید این می تونست دلیل این غرور و نگاه از باال به پایینش 
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که تغییر رشته بدی و بیایی با هم بریم هنرستان. هرچند، سال دومی که 
خوندی می سوزه ولی از اونجایی که هنرستان پیش دانشگاهی نداره این 

یک سال عقب افتادنت جبران می شه«.

کامال گیج شده بودم. چرا فکر می کرد من سال دوم دبیرستان هستم؟ 
شاید به  خاطر اینه که قد و هیکل بزرگی دارم. ولی چرا هی تکرار می کرد 
باهم بریم. باهم بریم؟ بهش جواب دادم: »من هنوز اول دبیرستان ام! 
بعدش هم تو اونجایی، من اینجا! چجوری باهم بریم؟« اخم هاش رو کرد 
توی هم و با تعجب آمیخته به لبخندی گفت: »اصال معلوم هست چته؟ من 
این همه حرف زدم! حواست کجا بود؟ دارم می گم هنرستان شهر ما رشته ی 
کامپیوترش خوب نیست. می خوام بیام و دو سال خونه ی خاله م باشم و برم 
همون هنرستانی که یاسر رفته! تو هم که خدا رو شکر هنوز اول دبیرستانی. 

پس اگر موافقی بیا با هم بریم هنرستان سروش«.

باورم نمی شد که رویای محال چند لحظه ی قبل، داشت به این زودی 
به واقعیت تبدیل می شد. هرچند که هرگز بهم اجازه نمی دادن برم هنرستان 
ولی همین که نامدار قرار بود اصفهان بمونه خودش یک نعمت بزرگی 
بود. حداقل می تونستم چند روز یک بار ببینمش و دوباره شروع کردم به 
خیال پردازی. به هیچ عنوان نمی تونستم خوشحالی خودم رو ازش مخفی 
کنم و شروع کردم به خندیدن. از خنده های من اون هم خنده ش گرفته بود. 
برای این که خنده هام رو توجیه کنم گفتم: »فکر کنم به خاطر اختالف قد و 
وزنی که داریم هردو اشتباه کردیم. تو فکر کردی من سال اول دبیرستان رو 
رد کردم و من فکر کردم تو هنوز وارد دبیرستان نشدی«. توی همین حال 
و هوا بودیم که یاسر رسید. نامدار با شوق رو کرد بهش و گفت: »مازیار هم 
می خواد کامپیوتر بخونه! ولی می خواد از ریاضی بره. من بهش پیشنهاد دادم 
بیاد با هم بریم سروش!« من که از حضور دوباره ی یاسر معذب شده بودم 
ساکت موندم و چیزی نگفتم. یاسر بر خالف انتظارم اصال واکنِش بدی 
نشون نداد و حتی استقبال هم کرد و گفت: »آره، اگر بری هنرستان خیلی 
راحت تر هستی. فقط هنرستان سروش رو با بقیه هنرستان ها مقایسه نکن. 
اونجا خیلی جدی هستن و باید به اندازه ی همون دبیرستان تالش بکنی 

ولی حداقل از شر درس های چرت و پرت راحت می شی.«

من پدر و مادرم رو خوب می شناختم و می دونستم هرگز اجازه ی رفتن 

کامپیوتر بخونی«. جوری این جمله رو گفتم انگار که رشته ی ریاضی رو 
خودم انتخاب کرده بودم. انگار که پدر و مادرم هرگز منو مجبور به موندن 
توی اون دبیرستان کوفتی نکرده بودن. من باید ریاضی می خوندم چون که 
این رشته سخت ترین و دهن ُپرکن ترین رشته بود. نامدار رشته ی افکارم رو 
پاره کرد و گفت: »صبر کن ببینم تو هم می خوای کامپیوتر بخونی؟ پس 
چرا وقتی من داشتم برات سخنرانی می کردم هیچی نگفتی! منو بگو که 
چقدر با هیجان داشتم صحبت می کردم«. بعد از این همه تفاوت که بین 
خودم و اون پیدا کرده بودم، اگر حرف هاشو تایید می کردم، می شد اولین 

وجه مشترک بین من و اون. 

دروغ بودنش اصال برام مهم نبود. فقط می خواستم یک چیز مشترک با 
هم داشته باشیم . پس صدام رو صاف کردم و گفتم: »آره خب منم می خوام 
کامپیوتر بخونم، خیلی بهش عالقه دارم.« با چشم های کامال باز بهم نگاه 
کرد و گفت: » تو از چیِ کامپیوتر خوشت اومده؟« من که برخالف اون، هیچ 
حرفی واسه گفتن نداشتم، برای این که کار خودم رو راحت کنم جواب دادم: 
»همین هایی که خودت گفتی.« نامدار که انتظار شنیدن همچین جواب 
کوتاه و مختصری رو نداشت با کمی مکث و ِمن من کنان گفت: »خب... 
خب، اگر تو هم این قدر به کامپیوتر عالقه داری، چرا از اول کامپیوتر رو 
انتخاب نمی کنی؟ مگه بیکاری که می خوای وقت خودت رو با فیزیک و 
عربی و بقیه ی درس های بی ربط تلف کنی؟« با تعجب جواب دادم که: 
»از اول؟! یعنی چی؟« دوباره با همون خنده هایی که می رفت تا به قهقهه 
تبدیل بشه گفت: »وای تو چرا اینجوری هستی! منظورم هنرستانه. خیلی 
سریع و مستقیم می ریم سراغ همون رشته ای که دوستش داریم.« وقتی 
برای فعل هاش از ضمیر جمع استفاده کرد، پرت شدم توی تخیالت خودم. 
اون هم  بودیم و  نامدار هم سن  اگر من و  به رویابافی که  شروع کردم 
اصفهان زندگی می کرد، می تونستیم با هم بریم به یک هنرستان و با هم 
هم کالسی بشیم تا بتونم هر روز ببینمش اما این غیرممکن بود چون اواًل 
نامدار مریوان زندگی می کرد و دوماً اگر اصفهان هم بود، پدر و مادر من 
هرگز اجازه نمی دادن از اون دبیرستان مزخرف نمونه دولتی بیام بیرون تا 

مبادا توی رقابت با پسرعمه ام کم بیارم.

دوباره با صدای نامدار به خودم اومدم که می گفت: »اصال بگو ببینم تو 
کالس چندمی؟ ببین اگر سال دوم دبیرستان هم باشی، هنوز هم می صرفه 
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هنوز یک هفته از باز شدن دوباره ی مدرسه نگذشته بود که شروع 
کردم ذره ذره بهشون بفهمونم که من دیگه می خوام برم هنرستان. اما خب 
همون طور که انتظار داشتم، قرار نبود به این راحتی  قبول کنن. وقتی دیدم 
با حرف و خواهش کاری پیش نمی ره شروع به ناسازگاری کردم. عمدا به 
امتحان های خرداد گند زدم تا معدلم از حد مجاز پایین تر بیاد و از دبیرستان 
اخراج بشم. اما خب اون ها از من لجبازتر بودن. وقتی بابام از اتاق مدیر اومد 
بیرون، تا جایی که می تونست به صورتم نزدیک شد و با جدی ترین لحنی 
که تا اون روز ازش دیده بودم گفت: »تبریک می گم، موفق شدی از اینجا 
اخراج بشی و خبر خوب اینه که یک دبیرستان شبانه روزی برات پیدا کردم، 
بیرون شهر!« اینجوری نه تنها با نامدار همکالسی نمی شدم بلکه در طول 

هفته هم نمی تونستم ببینمش.

روزهای تابستون یکی یکی می گذشت و من به برگشتن به خوابگاه 
نزدیک و نزدیک تر می شدم. در طول تابستون پیامکی و گاهی تلفنی با 
نامدار در ارتباط بودم اما اصال چیزی از اینکه قرار نبود با هم همکالس 

بشیم، نگفتم.

ولی این حقیقت رو عوض نمی کرد. قرار بود به زودی من برگردم 
خوابگاه. شهریور تازه شروع شده بود و تقریباً فرصت ثبت نام توی هنرستان 
سروش هم داشت تموم می شد. از همیشه ناامیدتر بودم که یک شب توجهم 
به حرف های مادرم و خانوم همسایه جلب شد. داشتن از دختری صحبت 
می کردن که برای قانع کردن خانواده ش و ازدواج با پسری که دوستش 
داشت، اعتصاب غذا کرده بود و باالخره موفق شده بود اون ها رو راضی کنه. 
با خودم گفتم:  درسته! راه فرار من هم همینه. من باید هر طور که شده خودم 
رو به نامدار برسونم. از فرداش اعتصاب غذا رو شروع کردم. دیگه به هیچ 
غذایی لب نزدم. بهشون گفتم: »یا من می رم هنرستان و کامپیوتر می خونم 

یا از گرسنگی می میرم.«

همون روز اول، گرسنگی داشت بهم فشار می آورد و حالم بد شده بود. 
من هم سعی می کردم حالم رو حتی از اونی که هست، بدتر نشون بدم. مادرم 
کم کم داشت کوتاه می اومد ولی بابام نه به التماس  های من توجه می کرد نه 
به حرف های مادرم. روز دوم هم گذشت و عوارض گرسنگی داشت بیشتر و 
بیشتر خودش رو نشون می داد. من که دیگه نای التماس کردن هم نداشتم 

به هنرستان رو بهم نمی دن ولی برای این که جلوی اون ها ضعف نشون 
ندم و از طرفی خودم رو به نامدار نزدیک تر کنم جواب دادم: »خیالت راحت. 
من توی دبیرستان معمولی نیستم. دبیرستان من نمونه دولتیه.« در حالی که 
بستنی رو از دست یاسر می گرفتم ادامه دادم: »اونجا خیلی بهمون سخت 
می گیرن و دیگه به سخت گیری عادت کردم«. من داشتم بستنی می خوردم 

و فکر همکالسی شدن با نامدار، مغزم رو. 

وقتی بستنی ها تموم شد، رفتیم تا بچرخیم. از نقش جهان دور شدیم 
و کم کم از هشت بهشت سر در آوردیم. کنار هم توی هشت بهشت قدم 
می زدیم و صحبت هامون حسابی گل انداخته بود. یاسر هم دیگه مثل سابق 

جلوی من جبهه نمی گرفت و کم کم داشت باهام صمیمی می شد.

روز خیلی خوبی بود. همه چیز داشت بهتر و بهتر می شد. نامدار قرار بود 
اصفهان بمونه. یاسر داشت باهام رفیق می شد. با کم شدن زاویه ی خورشید، 
دمای هوا کمتر شده بود و دیگه گرماش آزاردهنده نبود. درخت های باغ 
هشت بهشت از همیشه قشنگ تر و خوشبوتر بودن. قلبم از همیشه تندتر 
قبل  از  بدنم حس می کردم. کمتر  تمام  توی  رو  و گردش خون  می زد 
می ترسیدم و حتی یک لحظه احساس کردم شجاعت این رو پیدا کردم که 

پدر و مادرم رو راضی کنم که برم هنرستان.

توی همین فکرها بودم که یهو یاسر به من نگاه کرد بعدش هم به 
نامدار و  همینطور که قدم می زدیم، دست هاش رو گذاشت روی شونه های 
نامدار که تا اون لحظه بین من و خودش بود. اون رو برد کنار و خودش 
اومد وسط. با این کار نامدار تعجب کرد و من ترسیدم، اون هم درست در 
لحظه ای که به شدت احساس قدرت می کردم. مبادا رفتاری کردم که یاسر 
می خواد نامدار رو از من دور کنه؟ من سکوت کرده بودم و چیزی نمی گفتم 
ولی نامدار به جای من سوال کرد که: »یاسر االن چرا این کار رو کردی؟« 
یاسر هم با خنده جواب داد: »خواستم به ترتیب قد باشیم!« هرچند که قدم 
زدن کنار نامدار برام لذت بخش تر بود ولی اشکالی نداشت. همین که هنوز 

هم با هم دوست بودیم کافی بود.

بقیه ی روز رو هم به همین خوبی گذروندیم و رفتیم خونه. چند روز 
بعد که تعطیالت در حال تموم شدن بود، خانواده ام از یزد برگشتن تا برادرم 

مهرداد رو به موقع به مدرسه برسونن.
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ثبت نام می کنی!« از اونجایی که یادش رفته بود در اتاق رو ببنده من صداش 
رو به خوبی می شنیدم و مطمئنم که اصال صبر نکرد تا بابام جوابی بده. 
بالفاصله اومد توی اتاقم و با گریه گفت: »مازیار جان بابات قبول کرد که 
بری هنرستان. فردا می بره ثبت نامت می کنه. بیا بریم بهت غذا بدم. چی 

دوست داری برات درست کنم پسرم؟«

باالخره موفق شده بودم و از این بابت خیلی خوشحال بودم. مدت ها 
بعد فهمیدم اون شب که مادر و پدرم توی اتاق پچ پچ می کردن، پدرم به 
مادرم گفته بود تا فرداش منو توی خونه تنها بذاره و گوشیش رو طوری که 
من نبینم روبه روی یخچال تنظیم کنه و ازش فیلم بگیره. بابام می خواست 
به مادرم ثابت کنه که من فقط دارم نقش بازی می کنم ولی خوشبختانه 
موفق نشد و من کمی قبل از این که دیر بشه، توی همون هنرستان ثبت 

نام کردم.

هفدهم شهریور ماه هزار و سیصد و هشتاد و هشت

همین طور گوشه ی خونه افتاده بودم. داداشم خیلی نگرانم شده بود و یواشکی 
گریه می کرد. مادرم که دیگه از کار بابام عصبانی شده بود، تمام شب رو توی 

اتاق باهاش صحبت کرد تا اونو راضی کنه اما موفق نشد.

فردا صبح مادرم با صدای بلند بهم گفت که برای چند ساعت می ره 
بیرون و مهرداد رو هم با خودش می بره. صبر کردم و وقتی مطمئن شدم 
که از خونه رفتن بیرون، دویدم سمت یخچال تا خودم رو نجات بدم ولی 
قبل از این که به یخچال برسم، سر جام ایستادم. اگر تا اون لحظه هدفم 
قانع کردن اون ها بود، از این جا به بعد تصمیمم واقعی شد. اگر نرم هنرستان، 
همون بهتر که بمیرم. با همون معده ی خالی و رنگ و روی پریده برگشتم 
و روی تختم خوابیدم. مادرم همون طور که گفته بود بعد از چند ساعت 
برگشت خونه. اومد توی اتاقم و با نگرانی بهم نگاه کوتاهی کرد و رفت 
بیرون. فوری به بابام زنگ زد. با عصبانیت سرش داد می زد و می گفت: 
»تو اشتباه می کردی علی رضا. همین فردا میای مازیار رو می بری هنرستان 

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

از دست رفتارهای محمد کفری شده بودم. دوست نداشتم جلوی یک 
غریبه اینجوری باهام حرف بزنه. در شاگرد رو به زحمت باز کردم: » گم 

شو برو پایین.«

- امیر که غریبه نیست. از خودمونه. 

انگار صدای افکار من رو شنیده بود! کم کم حس کردم دارم قرمز 
می شم و سعی کردم خودم رو جمع وجور کنم.

خنده های امیر تموم شده بود و حاال داشت با همون اخم همیشگی آِب 
توی بطری رو نگاه می کرد. »گفتی من رو می شناسی! چطوری؟«

شادی جواب داد: »نه بابا چه شناختنی! فقط اون روز دعوای دانشگاه 
-که تا مدت ها بچه ها حرفش رو می زدن- من و دوستم اسمت رو گفتیم. 
تمام چیزی که از تو می دونه، همین اسمته.« اما خودش خوب می دونست 

این تمام حقیقت نیست.

محمد روی صندلی جا به جا شد و پرسید: »اون یارو کی بود؟ چقدر 
هم توپش پر بود.«

امیر آب دهنش رو قورت داد، یک نفس عمیق کشید و گفت: »داداشم. 
البته به اسم. من دیگه هیچ نسبتی با کسی ندارم.« بقیه ی آب رو سر کشید 
و ادامه داد: »همیشه از خودم می پرسم نمی شد جور دیگه ای باشه؟ مشکل 

و بدبختی کم دارم که ترنس بودنم هم شده قوز باالی قوز.«

هیچ کدوم چیزی نگفتیم. می تونستیم به وضوح ببینیم که چشم هاش 
پر از دردی بود که تا حاال هیچ کدوم از ما سه نفر حس نکرده بودیم و 

نمی تونستیم هیچ جوره تسلی ش بدیم.

محمد بعد از یک مکث طوالنی گفت: »االن داری بابت کسی که 
هستی، خودتو سرزنش می کنی؟«

سفید، صورتی، آبی )قسمت سوم(

زانیار

مدت زیادی توی سکوت سپری شد. نمی دونم دقیقا چه مدت؛ زیاد 
بود. امیر اون عقب کنار شادی به پشتی صندلی تکیه داده بود، چشم هاش 

رو بسته و تند تند نفس می کشید.

کیلومترها از کافه و محل دعوا دور شدیم و باالخره شادی اون سکوت 
سنگین بین مون رو شکست: »حالت خوبه؟«

امیر سرش رو به نشانه تایید تکون داد.

شادی گفت که بزنم کنار و قبل از اینکه از ماشین پیاده بشه پرسید: 
»جاییت آسیب ندیده؟«

امیر یک نه کوتاه گفت و چشم هاشو باز کرد.

من از آینه پنهانی نگاهش می کردم و محمد خیلی پررو، روشو برگردوند 
و صاف توی چشم هاش خیره شد.

چند لحظه بعد، شادی با یک بطری آب معدنی برگشت. 

امیر چند قلپ از آب خورد و گفت: »ممنون. هم برای این، هم برای 
نجات دادنم.«

گفتم: »کاری نکردیم که.«

محمد با مشت زد روی بازوم. »چی چی رو کاری نکردیم؟ اگر سوار 
نشده بود، االن باید جنازه شو می بردیم بیمارستان.«

امیر خندید و بعد از خنده ی اون، انگار یخ بین مون توی ماشین آب 
شد. از توی آیینه بهم خیره شد. خواستم بیرون رو نگاه کنم اما نتونستم. 

همون طور خیره نگاه کرد و گفت: »آره. امیر.«

جواب سوالی بود که یک ماه پیش پرسیده بودم.

رو معرفی کرد. »این خوشگل  برد جلو خودش  رو  محمد دستش 
خانومی هم که کنارت نشسته، شادی. این میمونی هم که همش داره 
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در ماشین رو باز کرد: »بازم ممنون از کمک تون.« می خواست بره 
بیرون که محمد پرسید االن می خواد کجا بره و چیکار کنه.

- یه جایی پیدا می کنم دیگه.

- خب… می تونی بیای خونه ی من تا وقتی که جایی پیدا کردی.

پیشنهاد  این  بود.  زیاد و خوشحالی  تعجب  از  ترکیبی  امیر  صورت 
ناگهانی از محمد، حسابی غافلگیرش کرد. »باشه. اگر جایی پیدا نکردم 

بهت خبر میدم«.

- دانشمند! شماره مو نداری، چجوری میخوای خبر بدی؟

امیر گوشی محمد رو از دستش قاپید و شماره ش رو نوشت. به همه مون 
لبخند زد و از ماشین دور شد.

- بسه دیگه. کمتر نگاه کن. بریم.

چشم هام رو روی محمد ریز کردم. »حقته از ماشین پرتت کنم پایین«.

خندید: »آره. اونم تو«.

بعد از تموم شدن جر و بحث ها به سمت خونه راه افتادیم. اون روز 
آخرین باری بود که به اون کافه رفتم.

امیر پوزخند زد.

محمد پیشانی اش رو چین انداخت: »کارت خیلی زشته.«

- نمی گم جامعه، توی یک جهان ترنسفوب، اگر تو هم جای من 
بودی، همین آرزو رو میکردی.

شادی گفت: »قدم اول واسه برآورده شدن این آرزو، کنار اومدن با 
خودته.«

- من اگر با خودم کنار نیومده بودم، آواره ی کوچه و خیابون نمی شدم. 
این بقیه هستن که با من کنار نمیان. بخاطر یک تغییر ساده ی ظاهری، 
بدترین تحقیرها و توهین ها رو شنیدم. طرد شدن ها، آزار جسمی و روحی، 
حبس شدن توسط کسانی که اسم شون رو میذارن خانواده، چرا؟ چون 
فقط می خوام اون طوری باشم که باید می بودم. حاال بگید تو با خودت کنار 

نمیای!

شادی سرش رو پایین انداخت و امیر ادامه داد.

- با کلی بدبختی تونستم بعد شش ماه سگ دو زدن جایی رو پیدا کنم 
که کار کنم و توی اتاق کوچیکی که طبقه ی دوم بود، شب ها بخوابم. حاال 

برادر عزیزتر از جانم همه چی رو گرفت. 

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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با خودش، خانواده ش و جامعه ش در تکاپوست؛ تکاپوی اینکه امروزش 
را چگونه بی دردسر به شب برساند تا در تنهایی اتاقش، به دوستان مجازی 
واقعی ش سری بزند، آنها که میفهمندش و می دانندش، خود واقعی ش را نه 

ان نقابی که تا شب بر چهره داشت.

باید  امان نیست؛ وقتی  از ترس قضاوت ها در  اما آن جا هم گاهی 
کلیشه های تعریف شده ی برخی دیگر را باز تولید کند تا بتواند جایگاه ش را 
حفظ کند. وقتی می شنود »تو به اندازه ی کافی گی، ترنس، فم یا تامبوی 
نیستی!!«؛  مرزهایی که بیشتر به دسته بندی ّهای پورن نزدیک است تا 

زندگی واقعی او.

آنچه از آن سخن میگوییم، فوبیای درونی ست که خود ما گرفتار آن 
شده ایم و گاهی از روی ناآگاهی به آن دامن می زنیم.

رنگین کمان تو کم رنگ تر است!

زادی

به راستی آیا سنگی نامرئی برای وزن کردن جنسیت و گرایش ما وجود 
دارد که ناخواسته یک دیگر را در کفه ی دیگر ترازویش قرار می دهیم و 
می سنجیم که فالنی چقدر و با چه کیفیتی می تواند رنگین کمانی باشد؟! یا 
این همان کلیشه های جنسیتی و دوقطبِی زنانه-مردانه است که درفرهنگ 

کوییر نیز بازتولید می شود؟!

چه کسی و در چه جایگاهی اولین بار گفت »گی«واقعی »ترنس«واقعی 
»لزبین«واقعی باید مطابق فالن دستورالعمل رفتار کند وگرنه از ما نیست؟

که  چتری ست  اصطالح  یک  ال جی بی تی  می گوییم  بپرسند،  اگر   
همه ی گرایش ها و جنسیت ها را در برمی گیرد اما خودمان گاهی دیگران 
را از آسایش زیر این چتر محروم می کنیم چون با چارچوب های ذهنی مان 
همخوانی ندارند؛ آنقدری که از دیگران توقع پذیرش داریم، پذیرنده نیستیم؛ 
آنقدری که به دنبال بازکردن ذهن دیگران ایم، در تالش برای 

شکستن چارچوب های کهنه ی دیروز خود نیستیم.

این فوبیا از ترس ما نیست، از ناآگاهی است. بله! یک بار 
باید بایستیم و قبول کنیم که همه چیزدان نیستیم و بدانیم که 
هر روز باید آموخت و تجربه کرد و شنید و دیالوگ برقرار  کرد تا 

به آگاهی دست یافت.

هیچ قانون و نظریه ای پایدارتر و هیچ مقاله ای ارزشمندتر 
از تجربه ی زیسته و موجودیت منحصربه فرد یک انسان دیگر 

نیست.

دریچه های ذهنم را به روی تجربیات جدید می گشایم 
چون آنچه که رهایی بخش است، آگاهی ست. چون می دانم 
که رنگین کمان، نه دو رنگ است و نه شش رنگ؛ رنگین کمان 

تمامیِت رنگ هاست به جز رنگ سیاه جهالت.   
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برنامه ی »ِدَرگ شو« ای که در 28 اکتبر سال 2021 در تورنتو برگزار 
شد شباهتی به »درگ شو« های حرفه ای نداشت. در واقع، از بین تمام 
درگ کویین های  با  می شد  را  هنرمند  یک  اجرای  فقط  شرکت کنندگان 
باقی   .)Mahriel O’hara( اوهارا«  »ماهریل  کرد:  مقایسه  حرفه ای 
شرکت کننده ها متشکل بود از  یک خواننده،  یک موزیسین،  یک رقصنده،  
یک دی جی، و فرد دیگری با نام هنری » یاقوت« که آرایشش را خودش 
نکرده بود، در لب خوانی هایش از آهنگ جا می ماند و هنر نمایشی دیگری 

هم نداشت. 

برنامه با تقدیم آهنگی به طاقی با گل های سفید که نقاشی »ماهریل 
اوهارا« از علیرضا منفرد از آن آویزان بود شروع شد. اما هنگام فروش 
بلیط هیچ حرفی درمورد اهدای بخشی از درآمدهای برنامه برای کمک به 
جامعه ی ال جی بی تی کیو زده نشده بود. جای خالی افراد کوییر نیز در سالن 
به شدت احساس می شد. بهترین میز سالن را به سحر گلشنی )اینفلوئنسر 
اینستاگرمی( و دوستانش اختصاص داده بودند که از جامعه ی دگرباشان 
نیست. بر سر جای پیانو هم مدام دعوا بود تا جایی که چندبار بین اجراها 
فاصله ی زیادی افتاد تا دکوراسیون را تغییر دهند. در این حین برنامه را 
دی جِی بد صدایی اداره می کرد که اصرار به خواندن آهنگ های اِبی داشت. 
مجری برنامه به زبان انگلیسی صحبت می کرد و این سوال که این برنامه 
در واقع برای چه نوع بیننده ای و با چه هدفی طراحی شده، در ذهن بعضی 
از تماشاگران از جمله من بی جواب ماند. هدف از این برنامه که از حمایت 
افراد کوییر برخوردار نبود چه می توانست باشد؟ با توجه به غیبت افراد کوییر 
ایرانی تبار ساکن تورنتو در جمع تماشاگران، به نظر نمی آید هدف برنامه 

علیرضا منفرد و  یک »ِدَرگ شوی پرشین«

نویسنده ی گم نام

مقدمه ی هم سرشت: این نوشته ی مهمان از طریق یک مخاطب ناشناس به دست ما 
رسیده است و هم سرشت صحت مطالب منتشرشده را رد یا تایید نمی کند.

حق پاسخ گویی برای برگزارکنندگان محفوط است. 

فرهنگ سازی  یا ایجاد حس همبستگی بوده  باشد.

آیا محترمانه تر و شرافتمندانه تر نبود اگر هیچ اسمی از علیرضا برده 
نمی شد به جای آنکه از نامش در جمعی که خالی از حمایت کوییرهای 
تورنتو بود استفاده کنند؟ جمعی که انگار نه برای دیدن هنر ِدَرگ بلکه 
برای شرکت در  یک مراسم تبلیغاتی دور هم جمع شده بودند. این مراسم 
می توانست برای هر گروهی مناسب باشد به جز گروه هم حس های علیرضا 
فاضلی منفرد. گویا برای معروف شدن  فردی خاص در نظر گرفته شده بود. 
در غیر این صورت، چرا بهترین جای سالن به افراد کوییر اختصاص پیدا 
نکرده بود؟ چرا برای تشویق شرکت افراد کوییری که در تنگنای مالی 
هستند، تخفیف ویژه ای در نظر گرفته نشده بود؟ چرا درصدی از درآمد 
فروش بلیط ها به کوییرهایی که در ترکیه در بدترین شرایط زندگی می کنند 
تعلق نگرفت؟ چرا در گزارش »ایران اینترنشنال« از این مراسم، فقط حضور 
 یاقوت که بی استعدادترین شرکت کننده ی برنامه بود این  چنین پررنگ بود؟ 
»منوتو«  یا  فارسی«  »بی بی سی  از  فارسی زبان،  خبرگزاری های  بین  از 
خبری نبود. »ایران اینترنشنال« از آرایش شدن یاقوت توسط شخصی بی نام 
گزارشی تهیه کرد بدون آنکه هرگز از او  یا زحماتش یادی شود. »ایران 
ایترنشنال« در بازتابش از این مراسم، دو اجرای »ماهریل اوهارا« تنها 
درگ کویین حرفه ای این مراسم را به طور کامل حذف کرد. این پردازش 
خبری این سوال را باز هم در ذهن افرادی مثل من زنده کرد که در زمانی 
که کوییرهای ایرانی در بدترین شرایط قرار دارند، هدف از برگزاری برنامه ی 
ِدَرگی که از دور هم جمع کردِن کوییرهای ایرانی تبار شهر خودش عاجز 

است، چیست؟ 
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 )femininity( و سوی دیگر آن زنانگی )masculinity( سوی آن مردانگی
 )non-binary( است و یا در جایی که فارغ از این دوگانه های جنسیتی باشد
قرار می دهد. جنسیت افراد شامل هنجار ها، نقش ها و روابط اجتماعی میان 
آنان است. از آن جایی که جنسیت یک برساخت اجتماعی ست، ویژگی های 
مربوط به یک جنسیت خاص، زاده ی فرهنگ  جامعه ای است که فرد در آن 
زندگی می کند و ممکن است در جوامع مختلف متفاوت باشد. این تفاوت 
تا حدی ست که در برخی جوامع حتی دو گانه ی جنسیتی مرد و زن نیز 
 ،polynesia( وجود ندارد. به عنوان مثال،  در فرهنگ بومی جزایر ُپلی نِزی
مجمع الجزایری واقع در اقیانوس آرام که جزایر هاوایی جزئی از آن است( 
جنسیت افراد می تواند »مرد«، »زن« و یا جنسیت سومی به نام »ماهو« 
)mahu( باشد ]15[]1[. تا پیش از استعمار این جزایر توسط جوامع اروپایی، 
این افراد که دارای برخی از خصوصیات مردانه و برخی از خصوصیات زنانه 
هستند نه تنها پذیرفته شده بودند، بلکه با وظایف مشخصی –مثل تعلیم و 
تربیت کودکان- در جامعه ی خود نقش ایفا می کردند. با حضور فرهنگ 
اروپایی در قرن نوزدهم و گسترش هنجار های مسیحی در این جوامع، از 

میزان پذیرش این افراد کاسته شد. 

 sex( زیستی«  »جنس  اجتماعی ست،  امری  که  جنسیت  برابر  در 
biological( یا به اختصار جنس )sex( را داریم که همان طور که از نام 

برای  مقاله،  این  برمی آید مفهومی کاملن زیست شناختی است. در  آن 
از  و جنسیت  میان جنس  تفاوت  بر  تأکید  راستای  در  و  بهتر  شفافیت 
واژگان »مرد« و »زن« برای صحبت درباره ی هویت جنسیتی افراد و از 
»نر« و »ماده« برای صحبت در مورد جنس زیستی آنان استفاده خواهد 
شد. جنس یک انسان، یک ویژگی زیستی است و تحت تأثیر عواملی 
موراد  یا  و  نر،  برای   XY ماده،  برای   XX( مانند کروموزوم های جنسی 

چکیده:  در این مقاله ی چندقسمتی به پرسش هایی حول محور عوامل 
تأثیرگذار بر گرایش جنسی می پردازیم و در این راه، برخی از تحقیقات 
علمِی دهه های اخیر در این زمینه را بررسی می کنیم. در قسمت اول که 
در شماره ی پیش خواندید،  به اهمیت صورت مسئله از جوانب مختلف 
پرداخته شد. دیدیم که بررسی علمی عوامل گرایش جنسی برای پاسخ به 
ایرادات اخالقی ای که به همجنس گرایی وارد می کنند کافی نیست. بهبود 
دیدگاه افراد جامعه درباره ی تنوع گرایش های جنسی و جنسیتی نیز نیازمند 
کنش گری های بیشتر است و تنها از طریق گسترش باور به تغییرناپذیر 
بودن گرایش جنسی امکان پذیر نیست. با این حال، بررسی آمار اخیر به ما 
نشان داد که اوضاع رو به بهبود است، اگرچه شاید این امر با نرخی کندتر 
از آنچه ما می خواهیم در حال انجام است. در انتهای بخش قبل، به انتقاد 
از نظریه های محیطی رایج که در صدد توضیح گرایش جنسی در قالب 
پدیده های روان شناختی برمی آیند پرداختیم و نشان دادیم که این نظریات 
نمی توانند گرایش های جنسی را به طور کامل تبیین کنند و از این  رو نیاز 
به نظریات زیست شناختی داریم. در بخش دوم این مقاله که در این شماره 
می خوانید به توضیح درباره ی چند اصطالح اساسی و سپس به بررسی 

معیارهای تجربی گرایش جنسی در پژوهش های انجام شده می پردازیم.

4. مفاهیم اولیه:  جنس، جنسیت و گرایش جنسی
پیش از آنکه وارد بررسی مقاله های علمی شویم، باید چند نکته را توضیح 
دهیم. تبیین مسائل جنسی در انسان ها بر چهار ستون اصلی بنا می شود: 
»هویت جنسیتی« ، »جنس« ، »گرایش جنسی« و »رفتار جنسی«. هویت 
جنسیتی )gender identity( یا به اختصار جنسیت )gender(، امری کاملن 
اجتماعی ست و به مجموعه ای از خصوصیات ظاهری، ذهنی و ابرازهای 
رفتاری اطالق می شود که فرد را در جایی از گستره ی جنسیتی، که یک 

»اینگونه زاده شده ام«

بخش دوم
 اورسا مینور
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تولد،  بدو  تناسلی در  آلت  اشاره خواهدشد( شکل  به آن ها  دیگری که 
و میزان هورمون های جنسی در دوران جنینی و دوران بلوغ می باشد. 
اگرچه اکثر انسان ها را می توان بر اساس این ویژگی ها به دو جنس نر و 
ماده تقسیم کرد، تصویر رایجی که باور دارد جنس زیستی در انسان ها 
کاملن دوگانه است، تصویر دقیقی نیست. تخمین  زده می شود که چیزی 
در حدود 4/. تا 1/7 درصد از نوزادانی که متولد می شوند، در قالب های 
ایده آل جنسی نمی گنجند ]2[]3[. منظور از قالب های ایده آل جنسی این 
است که  نوزاد ماده دارای کروموزوم XX و آلتی کاملن زنانه باشد و نوزاد 
نر دارای کروموزوم XY و آلتی کاملن مردانه باشد. البته بسیاری از افرادی 
که به دلیل تنوع کروموزومی در این قالب ها نمی گنجند، به لحاظ ِفنوتیپ 
)phenotype، ویژگی های مشاهده پذیر ناشی از بیان ژن ها( نر یا ماده 
هستند و هیچ گونه عالئم ظاهری قابل توجهی از خود نشان نمی دهند؛ 
 ،XXX( اضافی هستند X برای مثال،  ماده هایی که دارای یک کروموزوم
1 نفر در هر 1000 ماده( ]4[]5[، نر هایی که یک کروموزوم Y اضافی 
دارند )XYY، 1 نفر در هر 1000 نر( ]5[، و یا ماده هایی که در بعضی از 
سلول هایشان به جای دو کروموزوم X، یک کروموزوم X دارند )موزاییک 
XO/XX یا سندروم تِرنِر Turner ، 1 نفر در هر 2000 تا 2500 ماده( 

]6[]7[. یکی از شایع ترین تنوع های کروموزومی در نرها، داشتن یک یا 
چند کروموزوم X اضافی است )XXY، XXXY و... ، سندروم کالین ِفلتر 
Klinefelter، 1 تا 2 نفر در هر 1000 نر( ]8[]9[]10[. در افرادی که این 

سندروم در آن ها پررنگ تر است، عالئم در زمان بلوغ ظاهر می شوند و 
به دلیل میزان کمتر تستوسترون در پالسمای خون ممکن است اندازه ی 
سینه هایشان بزرگتر از میانگین نرها باشد و یا بیضه ها اسپرم کمتری 
تولید کنند ]9[. اما به طور کلی فنوتیپ های این سندروم ضعیف هستند 
و اغلب افرادی که دچار این سندروم هستند )حدود 75%( هرگز متوجه 
آن نمی شوند. عدم دوگانگی جنسی در انسان ها تنها به کروموزوم هایی 
غیر از XX و XY محدود نمی شود. تعداد قابل توجهی از افراد وجود دارند 
که با ظاهر و آلتی کاملن ماده، دارای کروموزوم های XY )نر( باشند یا 
)ماده(   XX ولی کروموزوم های  باشد  نر  آلت  و  دارای ظاهر  فردی که 
که  است  آن  بر  دال  شده  ذکر  شواهد  باشد]14[]13[]12[]11[.  داشته 
تقسیم همه ی انسان ها بر اساس برچسب های »نر« یا »ماده« به راحتی 

انجام پذیر نیست و مرزی که بین این دو مفهوم زیستی وجود دارد، مرز 
مشخصی نبوده و مات و محو است. به طور کلی به افرادی که نتوان 
آن ها را به لحاظ زیست شناختی در قالب  های کلیشه ای »نر« یا »ماده« 
طبقه بندی کرد »اینترسکس« )intersex( گفته می شود. حرف I در عبارت 

LGBTQI مربوط به افراد اینترسکس است.

پرچم اینترسکس

 با همه ی این اوصاف، معمولن برای تعیین جنس یک نوزاد تازه 
اصرار  دلیل  به  نمی کنند.  استفاده  ژنتیکی  آزمایش های  از  متولدشده 
وسواس گونه ی افراد بر اینکه همه ی انسان ها در یکی از دو سوی مرز 
باشند، پزشک، پرستار یا مامایی که نوزاد را به دنیا می آورد، با توجه به ظاهر 
اندام جنسی اش یکی از برچسب های جنسی »نر« یا »ماده« را به او منتسب 
می کند. به همین دلیل است که برخی از کنش گران حوضه  ی جنسیت بر 
این باورند که به جای لفظ »جنس زیستی«  باید از لفظ »جنس انتسابی« 
)assigned sex( استفاده کرد تا یادآور این امر باشد که تعیین جنس یک نوزاد 
با توجه به تصمیم فرد دیگری انجام می گیرد و ممکن است در مواردی با 
خطا همراه باشد. انتساب جنس نر یا ماده به یک نوزاد همیشه بدیهی نیست؛ 
از هر 10هزار نوزادی که متولد می شوند، ظاهر اندام جنسی حدود 2 تا 5 
نفر از آن ها به گونه ای است که نمی توان به راحتی برچسب »نر« یا »ماده« 
را به او اختصاص داد ]17[]16[. اصرار جامعه بر حفظ کلیشه ی دوگانگی 
جنسی باعث می شود که در بسیاری از موارد، در راستای »هنجارسازی« 
اندام جنسی این نوزادان، آن را با عمل جراحی پالستیک به یکی از دو سوی 
طیف »نر یا ماده« نزدیک تر کنند ]18[، درحالی که در بسیاری از موارد 
چنین عملی تنها سالمت نوزاد را به خطر انداخته و به جز تالش در تثبیت 
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است؛ به عنوان مثال افراد می توانند دگرجنس گرا، همجنس گرا، دوجنس گرا 
یا ... باشند. »رفتار جنسی« )sexual behavior(  بیان گر جنس یا جنسیت 
شریک های جنسی یک فرد در واقعیت است. بر خالف گرایش جنسی 
که تنها مبتنی بر تمایالت درونی شخص است، رفتار جنسی ممکن است 
تحت تأثیر عوامل گوناگونی از قبیل اعتقادات مذهبی، فشارهای اجتماعی، 
یا صرفن دسترسی به افراد یک جنسیت باشد. به عنوان مثال، یک فرد 
همجنس گرا ممکن است به دلیل اعتقادات مذهبی خود تصمیم بگیرد که با 
کسی رابطه ی جنسی برقرار نکند. در این صورت علی رغم اینکه او »رفتار 
جنسی« از خود بروز نمی دهد، گرایش جنسی وی همچنان »همجنس گرا« 
است. مثال مشابهی را می توان درمورد فرد دوجنس گرایی که به دلیل 
فشارهای خانوادگی یا اجتماعی تنها با جنس مخالف رابطه ی جنسی برقرار 
می کند بیان کرد. در مباحث مدنی-اجتماعی و مبارزات حقوقی، تمایز بین 
رفتار جنسی و گرایش جنسی از اهمیت کمتری برخوردار است اما هنگامی 
که در صدد توضیح سازوکاری زیست شناختی برای گرایش جنسی هستیم، 

این تمایز اهمیت دوچندانی پیدا می کند. 

موضوع دیگری که شایان ذکر است این است که »جذابیت«ی که در 
تعریف گرایش جنسی به آن اشاره شد، می تواند جنبه های مختلفی داشته 
باشد: جذابیت فیزیکی یا جذابیت عاطفی. جذابیت فیزیکی به معنای تمایل 
به برقراری رابطه ی جنسی با یک فرد است. جذابیت عاطفی به معنای 
تمایل به برقرای رابطه ای صمیمی و دوستانه با فرد است و خود شامل طیف 
گسترده ای است. در بسیاری از موارد جذابیت عاطفی می تواند فارغ از هرگونه 
جذابیت فیزیکی بین افراد وجود داشته باشد. در اغلب تحقیقات علمی، هنگامی 
که از »جذابیت جنسی« صحبت می شود، منظور جذابیت فیزیکی است.

کلیشه های جنسی و جنسیتی علت دیگری ندارد. در سال های اخیر، فعاالن 
حقوق اینترسکس در راستای ممنوعیت چنین عمل های جراحی بر روی 
نوزادان تالش کرده  و موفقیت های بسیاری داشته اند؛ در سال 2015، مالتا 
)کشوری اروپایی در دریای مدیترانه با جمعیتی در حدود نیم میلیون نفر در 
سال 2020(  اولین کشوری بود که انجام چنین عمل هایی را ممنوع اعالم 
کرد ]19[. در سال 2018 در کشور پرتغال قانون مشابهی تصویب شد ]20[. 
در سال 2020، سی و چهار کشور از اعضای سازمان ملل در بیانیه ای انجام 
چنین جراحی هایی را محکوم کردند ]21[. در آلمان در سال 2019 هویت 
افراد اینترسکس به رسمیت شناخته شد و چند ماه پیش در مارس 2021 

انجام اعمال جراحی ذکر شده ممنوع اعالم گردید ]23[]22[.

نکته ای که باید به آن توجه ویژه داشت این است که افراد اینترسکس 
و افراد ترنس جندر دو گروه کاملن مجزا از هم هستند )اگرچه اشتراکی 
بین 8 تا 20 درصد بین این دو گروه وجود دارد ]24[(. تفاوت میان افراد 
اینترسکس و ترنس جندر، مشابه با تفاوت میان جنس و جنسیت است. 
اینترسکشوالیتی پدیده ای زیست شناختی و مرتبط با جنس است و شامل 
افرادی می شود که نمی توان با قطعیت آن ها را »نر« یا »ماده« دانست. در 
مقابل، واژه  ی ترنس جندر مرتبط با جنسیت است و به فردی اطالق می شود 
که هویت جنسیتی وی با آنچه که در تولد به او نسبت داده شده است تفاوت 

داشته باشد.

به  تنها  آن ها  تعریف  برای  انفرادی اند؛  مفاهیمی  و جنسیت  جنس 
یک شخص نیاز است. در مقابل، رفتار و گرایش جنسی یک فرد تنها در 
 )sexual orientation( »تعامل با بقیه معنا پیدا می کند. »گرایش جنسی
تعیین کننده ی میزان جذابیت جنس یا جنسیت های مختلف برای یک فرد 
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 در اغلب پژوهش هایی که در زمینه ی گرایش جنسی انجام می شود، 
گرایش جنسِی سوژه ها با پرسش مستقیم از آن ها تعیین می گردد. با این 
حال این روش یک مشکل اساسی دارد؛ بسته به جامعه ی آماری تحت 
پرسش ، ممکن است سوژه ها به دلیل تابوهای فردی یا اجتماعی حقیقت را 
به صورت خودآگاه یا ناخودآگاه کتمان کنند. وقوع چنین اتفاقی خیلی دور از 
ذهن نیست چرا که در بسیاری از جوامع، گرایش های غیردگر جنس گرایانه 
هنوز به صورت کامل پذیرفته نشده اند. تحقیقی که در سال 2020 )بر 
اساس داده های یک نظرسنجی اینترنتی بی بی سی در سال 2005( منتشر 
شد این عدم تطابق را به خوبی نشان می دهد ]26[. در این تحقیق،  داده های 
مربوط به 190هزار شرکت کننده از 28 کشور دنیا مورد بررسی قرار گرفت. 
پرسش درباره ی گرایش جنسی به دو طریق مختلف انجام شد:  در یک 
سوال از شرکت کنندگان خواسته شد تا بگویند که کدامیک از برچسب های 
»هتروسکشوال  یا  »بایسکشوال«،  )گی/لزبین(«،  »هوموسکشوال 
آنان است. در دو سوال مجزای دیگر  از  )استریت(« توصیف دقیق تری 
از آنان خواسته شد تا به میزان جذابیت  جنسی خود نسبت به »مردان« یا 
»زنان« از 1 تا 7 امتیاز دهند. درصدهای میانگین به تفکیک جنسیت در دو 

جدول زیر آمده است:

زنان مردان برچسب انتخابی

90.7 90.0 »استریت«

7.2 5.1 »بایسکشوال«

4.9 2.1 »گی/ لزبین«

زنان مردان جذابیت همجنس

66.2 82.6 1-2

27.3 10.2 3-5

6.5 7.2 6-7

۵. تعیین تجربی گرایش جنسی: معیارها و روش ها
برای پژوهش درباره ی عوامل مؤثر بر گرایش جنسی ابتدا نیاز داریم 
که گرایش جنسی افراد را بدانیم. اما چگونه می توان گرایش جنسی یک نفر 
را به صورت تجربی تعیین کرد؟ از اولین پژوهشگرانی که به این موضوع 
پرداخت، »آلفرد کینزی« )Alfred Kinsey( سکسولوژیست آمریکایی بود 
]25[. وی در دهه های 40 و 50 میالدی به تحقیق درباره ی رفتارهای 
جنسی در انسان ها پرداخت و برای توضیح این تنوع های رفتاری، مقیاسی 
 )Kinsey Scale( »را ایجاد کرد که امروزه تحت عنوان »مقیاس کینزی
معروف است. طبق این مقیاس، به فردی که کاملن دگرجنس گراست و 
هیچ گونه رفتار همجنس گرایانه ندارد عدد صفر نسبت داده می شود و به 
فردی که کاملن همجنس گراست و هیچ گونه رفتار دگرجنس گرایانه ندارد 
عدد شش اطالق می شود. عدد سه به فردی نسبت داده می شود که کاملن 
دوجنس گراست و همجنس و جنس مخالف برایش به یک میزان جذابیت 
دارند. اعداد دیگر بسته به نسبت و شدت رفتارهای همجنس گرایانه یا 
دگرجنس گرایانه به افراد نسبت داده می شوند. مقیاس کینزی بیش از آنکه 
معیاری از گرایش جنسی باشد،  معیاری از رفتار جنسی است و همان طور که 
پیش تر توضیح داده شد، تمایز بین رفتار و گرایش جنسی در تحقیقات علمی 

درباره ی گرایش جنسی اهمیت ویژه ای دارد.

آلفرد کینزی

https://doi.org/10.1007/s10508-019-01590-0
https://doi.org/10.1007/s10508-019-01590-0
https://en.wikipedia.org/wiki/Alfred_Kinsey
https://en.wikipedia.org/wiki/Alfred_Kinsey
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برخی  ابهاماتی،   چنین  رفع  برای 
رفتار  گرایش جنسی،  به جای  پژوهش گران 
روش  این  اما  می دهند  قرار  معیار  را  جنسی 
بزرگترین  حتی  نیست.  اشکال  از  خالی  نیز 
که  امروز  به  تا  انجام شده  ژنتیکی  پژوهش 
همجنس گرایی  ژنتیکی  نشانه های  دنبال  به 

بوده است، از اینگونه اشکاالت مبرا نیست.

در راستای اجتناب از مشکالتی که در تعیین گرایش جنسی با پرسش 
مستقیم وجود دارد،  برخی از محققان از روش های غیرمستقیم استفاده 
می کنند. در تمامی چنین روش هایی، تصاویر اروتیک شامل افراد برهنه 
از جنس یا جنسیت های مختلف به سوژه  ها نشان داده می شوند و میزان 
تحریک جنسی آنان توسط یک پارامتر تجربی اندازه گیری می شود. در 
یکی از قدیمی ترین این روش ها که به »فالومتری« )phallometry( معروف 
است، تغییر حجم و قطر آلت تناسلی مردان و یا تغییر میزان جریان خون در 
آلت تناسلی زنان بر اثر مشاهده ی عکس یا ویدیو های اروتیک اندازه گیری 
می شود ]31[]30[. به دلیل ماهیت این روش،  انجام چنین آزمایشاتی بر 
روی جوامع آماری بزرگ امکان پذیر نیست و تعداد افرادی که برای انجام 
این تحقیقات داوطلب می شوند محدود است. بنابرین، برخی محققان به 
اندازه گیری  اندازه گیری تحریک پذیری جنسی در آلت تناسلی، به  جای 

روی  مغز  در  آن 
به سوژه ها  آورده اند. 
تصاویر تحریک آمیز 
نشان   مختلف 
میزان  و  داده شده 
قسمت های  فعالیت 
آنان  مغز  مخلتف 
تحریک  با  که 
جنسی مرتبط است، 
 MRI توسط دستگاه
بررسی می شود ]34[

]33[]32[. از این روش نیز به دلیل زمان بر بودن و هزینه ی باالی دستگاه 
MRI نمی توان به طور گسترده استفاده کرد. در سال های اخیر، برای تعیین 

تحریک پذیری افراد نسبت به تصاویر مختلف، به عضو دیگری از بدن توجه 
شده است: چشم ها. پارامترهای تجربی مختلفی که مرتبط با بینایی هستند، 
با میزان تحریک یا تمایل جنسی رابطه ی مستقیم دارند. به عنوان مثال، 
در اثر نگاه کردن به تصاویر اروتیک از جنسیتی که فرد به آن گرایش دارد، 
مردمک های وی گشاد می شوند و می توان با استفاده از این پارامتر گرایش 
جنسی یک فرد را به طور تجربی تعیین کرد ]35[. یکی دیگر از پارامتر هایی 

خود  که  افرادی  درصد  می شود،   دیده  باال  جداول  در  که  همان طور 
را »استریت« معرفی کردند به مراتب باالتر از درصد کسانی است که به 
جذابیت جنسی همجنس خود امتیاز پایین داده اند و در مقابل درصد افرادی 
که به جذابیت همجنس خود امتیاز 6 یا 7 دادند باالتر از درصد کسانی بود 
که از برچسب »گی« یا »لزبین« استفاده می کردند. داده های جداول باال، 
میانگین همه ی 28 کشور را نشان می دهد اما در داده  های اختصاصی همه ی 
کشور های مورد بررسی نیز نتایج یکسانی مشاهده می شود.  در تحقیق 
دیگری که درباره ی سالمت جنسی مردان در شهر نیویورک انجام شد، حدود 
8 % از مردانی که از برچسب »استریت« برای توصیف خود استفاده می کردند، 
در بازه ی 12-ماهه ی پیش از تحقیق با مردان رابطه ی جنسی داشند ]27[.

اگرچه به دلیل محدودیت های موجود در این نظرسنجی ها )اینترنتی 
و به زبان انگلیسی بودن ِ نظرسنجی بی بی سی، یا محدود بودن تحقیق 
دوم به شهر نیویورک( نمی توان نتایج آن ها را به همه ی مردم تعمیم داد، 
این نتایج نشان دهنده ی ابهامات ممکن در تعیین گرایش جنسی افراد 
از طریق پرسش مستقیم است؛ به عنوان مثال، با توجه به نظرسنجی 
بی بی سی چه کسی را می توان همجنس گرا دانست؟ کسی که خودش 
جنسی  جذابیت  به  که  کسی  یا  کرده است  معرفی  »گی/لزبین«  را 

همجنس اش امتیاز باالیی داده است؟ 

برای رفع چنین ابهاماتی،  برخی پژوهش گران به جای گرایش جنسی، 
رفتار جنسی را معیار قرار می دهند اما این روش نیز خالی از اشکال نیست. 
حتی بزرگترین پژوهش ژنتیکی انجام شده تا به امروز که به دنبال نشانه های 
ژنتیکی همجنس گرایی بوده است، از اینگونه اشکاالت مبرا نیست ]28[. 
این تحقیق که در سال 2019 منتشر شد را در قسمت های آینده با جزئیات 
بیشتری بررسی خواهیم کرد. در اینجا به ذکر این نکته اکتفا می کنیم: 
عنوان  به  بررسی  مورد  سوژه های  دسته بندی  برای  پژوهش گران  معیار 
»همجنس گرا« این بوده است که فرد مورد نظر تنها یک بار در عمر خویش 
با همجنس خود رابطه ی جنسی برقرار کرده باشد. واضح است که نمی توان 
می تواند  وی  چراکه  دانست  »همجنسگرا«  قطعیت  با  را  فردی  چنین 
»دوجنس گرا« باشد یا عوامل محیطی مختلفی وی را به انجام این عمل 
وادار کرده باشند. این موضوع یکی از انتقادات اصلی وارد بر این پژوهش 

بوده است که دیگر محققان به آن اشاره کرده اند ]29[. 

https://doi.org/10.1016/0010-440X(91)90069-O
https://doi.org/10.1016/0010-440X(91)90069-O
https://doi.org/10.1037/0022-3514.93.6.1108
https://doi.org/10.1037/0022-3514.93.6.1108
https://doi.org/10.1111/j.1743-6109.2009.01233.x
https://doi.org/10.1111/j.1743-6109.2009.01233.x
https://doi.org/10.1037/0735-7044.121.2.237
https://doi.org/10.1037/0735-7044.121.2.237
https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2006.08.002
https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2006.08.002
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0040256
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0040256
https://doi.org/10.7326/0003-4819-145-6-200609190-00005
https://doi.org/10.7326/0003-4819-145-6-200609190-00005
https://doi.org/10.1126/science.aat7693
https://doi.org/10.1126/science.aat7693
https://doi.org/10.1126/science.aba2941
https://doi.org/10.1126/science.aba2941
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دگرجنس گرا استفاده کرده است ]40[. زمان خیره شدن سوژه به تصاویر 
ترنس جندر  زنان  و همچنین  مردان سیس جندر  و  زنان  مختلفی شامل 
اندازه گیری شد. مردان همجنس گرا تنها به مردان سیس جندر توجه کردند 
و به تصاویر زنان سیس و ترنس تقریبن به یک میزان خیره شدند. در مقابل، 
مردان دگرجنس گرا بیشترین توجه دیداری را به تصاویر زنان سیس جندر و 
کم ترین توجه را به مردان سیس جندر کردند. میزان توجه دیداری آنان به 
زنان ترنس جندر در میانه ی راه بود اما این میزان به طور قابل توجهی بیشتر 

از توجه دیداری مردان همجنس گرا به زنان ترنس جندر بود.

با وجود همه ی این پیشرفت ها در روش های تجربی تعیین گرایش 
جنسی،  اکثر پژوهش های انجام شده درباره ی عوامل تأثیر گذار بر گرایش 
جنسی همچنان از روش پرسش مستقیم )درباره ی رفتار یا گرایش جنسی 
سوژه( استفاده می کنند زیرا این روش سریع ترین و ارزان ترین روش موجود 
است و افزایش دقتی که روش های دیگر ارائه می کنند به زمان و هزینه ای 
باید همیشه به این نکته  که می برند نمی ارزد. در تفسیر این تحقیقات 

توجه کرد.

هنگامی که در قسمت های بعدی، با جزییات فراوان به بررسی تحقیقات 
مختلف در راستای تعیین سازوکار زیست شناختی گرایش جنسی می پردازیم، 
باید همواره چند سوال را در پس ذهن خود نگاه داریم: پژوهش گران سوژه ها 
را بر اساس جنسیت طبقه بندی کرده اند یا جنس انتسابی؟ معیار آن ها برای 
این طبقه بندی چه بوده ؟ آیا رفتار جنسی مورد بررسی قرار گرفته است یا 
گرایش جنسی؟ از چه روشی برای تعیین رفتار یا گرایش جنسی افراد در 

این تحقیق استفاده شده است؟ و سواالتی از این دست.

را چاپ شده  مطلب  این  اگر  است.  پیوند شده  منابع 
می خوانید، لطفا به وب سایت ماه نامه ی هم سرشت مراجعه 

بفرمایید. 

https://hamseresht.com/i2_reference/

که به طور گسترده مورد استفاده قرار گرفته است،  مدت زمان نگاه کردن به 
تصاویر است. دور از ذهن نیست که افراد به تصاویری که برایشان جذابیت 
جنسی بیشتری داشته باشد، مدت زمان طوالنی تری خیره می شوند. با 
استفاده از تکنولوژی ردیابی چشم، می توان این زمان را اندازه گیری و به 
عنوان معیاری از گرایش جنسی از آن استفاده کرد ]36[]37[]38[. پژوهش 
جالب دیگری نیز وجود دارد که در آن یک تصویر اروتیک برای مدت بسیار 
کوتاهی )کسری از ثانیه( تنها به یکی از دو چشم سوژه نشان داده  می شود 
در حالی که به چشم دیگر فقط نویز متحرک نشان داده می شود. بدین 
ترتیب فرد از تصویری که به او نشان داده شده، آگاه نمی شود. بالفاصه 
بعد از تصویر اروتیک، خطوطی موازی برای مدت کوتاهی به سوژه نشان 
داده شده و سپس ناپدید می شوند و از سوژه می خواهند که جهت خطوط را 
تعیین کند. پژوهش گران مشاهده کردند که اگر خطوط موازی در مکانی که 
پیش از آن تصویر اروتیک به سوژه نشان داده شده بود قرار داشته باشند، 
سوژه با دقت بهتری جهت آن ها را تشخیص می دهد اما تنها به شرطی 
که سوژه به جنسیت فرد درون تصویر گرایش داشته باشد ]39[. به بیان 
دیگر، تنها هنگامی که تصویر زنی برهنه به مردان دگرجنس گرا یا زنان 
همجنس گرا نشان داده می شد –حتی با وجود اینکه سوژه نسبت به چنین 
تصویری آگاه نبود- وی با دقت بهتری جهت خطوط را تشخیص می داد. 
این امر برای زنان دگرجنس گرا و مردان همجنس گرا هنگامی رخ می داد 

که تصویر شامل مردی برهنه باشد. 

یک مقاله که در سال 2021 منتشر شده است، از پارامتر زمان خیره شدن 
برای تعیین میزان جذابیت گروه های مختلف برای مردان همجنس گرا و 

https://doi.org/10.1038/s41598-020-79870-2
https://doi.org/10.1038/s41598-020-79870-2
https://hamseresht.com/i2_reference/
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https://doi.org/10.1080/00224499.2015.1107524
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دسته بندی کرد. آنان همچنین بر این باور بودند که این مفهوم، فارغ از 
جنس یا اندام جنسی فرد در زمان تولد اوست ]3[.

نکته ی حائز اهمیت،  این است که جنس و جنسیت هردو مفاهیمی 
چندوجهی اند. یک فرد با توجه به اندام جنسی اش در زمان تولد،  ممکن 
است به عنوان مرد یا زن منتسب شود و یا میان جنسی )Intersex( باشد 
یعنی دارای اندام جنسی ای که الزاما به جنسیت خاصی اطالق نمی شود. در 
عین حال،  فارغ از اندام جنسی،  وی ممکن است خود را زن یا مرد بداند و یا 
به هیچ کدام از این دو سر طیف احساس تعلق نداشته باشد. جنسیت لزوما 

ارتباطی با کروموزوم های جنسی ندارد.

 )John Money( واژه ی »طیف جنسیتی« اولین بار توسط جان مانی
میانه: سکسولوژی  و  عنوان »همجنسگرا، دگرجنسگرا  کتابی تحت  در 
جدی  نقدهای  مورد  بعدتر  البته  که  استفاده شد  اروتیک«  گرایش های 
قرارگرفت. چند سال بعد، نظریه پردازان کوییر این مفهوم را تکمیل کرده و 

آن را با جامعه ی واقعی تطبیق دادند ]4[.

فرد نان باینری کیست؟
جنسیت غیردوگانه یا نان باینری، واژه ای ست برای توصیف افرادی 
که خود را به هیچکدام از دو سر طیف دوگانه ی جنسیت متعلق نمی دانند. 
فرد نان باینری ممکن است به یکی از دو سر طیف نزدیک تر باشد یا نباشد. 
فرد نان باینری ممکن است خود را همجنس گرا، دگرجنس گرا، دوجنس گرا، 
همه جنس گرا، یا بی گرایش بداند؛ در هر صورت، گرایش جنسی فرد ارتباطی 
با هویت جنسیتی او ندارد. فرد نان باینری ممکن است در اجتماعات مختلف 
هویت جنسیتی خود را ابراز کند یا فقط آن را با شریک جنسی خود یا افرادی 
خاص در میان بگذارد. در زبان هایی که ضمایر مشخص جنسیتی دارند 
)مانند انگلیسی، عربی، فرانسوی و ...(  فرد نان باینری ممکن است ترجیح 

دهد که با ضمایر دیگری مورد خطاب قرار گیرد.

در طی قرون و اعصار، عموم انسان ها را به دو دسته ی کلی»زن« و 
»مرد« تقسیم می کردند. دسته بندی های کلی، معموال خصوصیات فردی 
می توانند  تنها  نه  دسته بندی هایی  چنین  نمی گیرند.  نظر  در  را  اشخاص 
گمراه کننده باشند،  بلکه می توانند به آسیب های روحی یا اجتماعی منجر شوند. 

همواره در طول تاریخ اقلیتی در جوامع مختلف وجود داشته اند که 
جنسیت خود را در هیچکدام از این دو گروه نمی یافتند و یا آن را فراتر از 
این دسته بندی دوگانه می پنداشتند. برای مثال، در جنوب آسیا و مخصوصا 
)Hijra( معرفی  را »هجرا«  افرادی هویت جنسیتی خود  در هندوستان، 
می کردنند . هجراها عموما افرادی بودند که جنسیت خود را با جنسیتی که 
در بدو تولد به آن ها نسبت داده شده بود، منطبق نمی دانستند و در عین حال،  
تمایلی نیز نداشتند که جنسیت دیگری از همین دسته بندی دوگانه را به 
خود اطالق کنند. در حال حاضر، دولت هند افراد هجرا را به عنوان جنسیت 

سوم به رسمیت می شناسد ]1[. 

همچنین در جوامع بومی کانادا نیز، افرادی که در دسته بندی های رایج 
جنسیتی قرار نمی گیرند، »دو روحی« )Two Spirit( نامیده می شوند. واژه ی 
»دو روحی« شامل همه ی افرادی می شود که جنسیت خود را نه »زن« و 
نه »مرد« توصیف می کنند و شاید بتوان گفت که نزدیک ترین مفهوم به 
واژه ی »جنسیت  غیردوگانه« یا نان باینری در دنیای امروزی است ]2[. در 
حال حاضر، دولت کانادا این افراد یا سایر افراد نان باینری از دیگر فرهنگ ها 

را »جنسیت دیگر« یا Another Gender می نامد.

در دهه ی هفتاد میالدی، تفکری در جنبش فمنیسم غربی شکل 
گرفت که جنسیت را نه به عنوان یک دسته بندی گسسته،  بلکه به عنوان 
باور داشتند  بگیرد. فمنیست های آن دوران،  پیوسته در نظر  یک طیف 
که جنسیت مفهومی برساخته از نظام اجتماعی دوران پیشامدرن است و 
نمی توان جنسیت انسان ها را به صورت صفر و یک یا دو گروه متضاد 

)Non-binary( جنسیت های غیردوگانه یا نان بایِنری

سپهر

https://doi.org/10.1023/B:ASEB.0000014323.56281.0d
https://doi.org/10.1023/B:ASEB.0000014323.56281.0d
https://books.google.com/books?id=8nTE_989I_cC&lpg=PR7&ots=Ato80xzVFC&dq=gay%20straight%20and%20in%20between&lr&pg=PP1#v=onepage&q=gay%20straight%20and%20in%20between&f=false


https://books.google.com/books?id=8nTE_989I_cC&lpg=PR7&ots=Ato80xzVFC&dq=gay%20straight%20and%20in%20between&lr&pg=PP1#v=onepage&q=gay%20straight%20and%20in%20between&f=false


https://rpl.hds.harvard.edu/religion-context/case-studies/gender/third-gender-and-hijras
https://rpl.hds.harvard.edu/religion-context/case-studies/gender/third-gender-and-hijras
https://doi.org/10.9707/2307-0919.1024
https://doi.org/10.9707/2307-0919.1024
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همچنین می توانیم تالش کنیم که در گفتار و نوشتار خود از اشاره به 
جنسیت افراد اجتناب کنیم. برای مثال، برای شروع جمالت مان می توانیم 
به جای استفاده از القاب جنسیتی »آقا« یا »خانم«، پس از نام افراد از 
صفت هایی مثل »عزیز« یا »گرامی« استفاده کنیم. همچنین سعی کنیم 
که در جمالت خود از به کار بردن یا اشاره به نقش های جنسیتی خودداری 
کنیم. برای مثال، به جای عبارت »مادر و پدر« می توانیم از کلمه ی »والدین« 
استفاده کنیم و یا به جای »زن« یا »شوهر«، از واژه ی »همسر« و برای 
»دوست پسر« یا »دوست دختر« از واژه ی »پارتنر« استفاده کنیم.  اگر به 
زبانی صحبت می کنیم که در آن ضمایر، جنسیت مشخصی دارند، می توانیم 

ضمایر ترجیحی افراد را از آن ها بپرسیم.

را چاپ شده  مطلب  این  اگر  است.  پیوند شده  منابع 
می خوانید، لطفا به وب سایت ماه نامه ی هم سرشت مراجعه 

بفرمایید. 

https://hamseresht.com/i2_reference/

چگونه با یک فرد نان باینری با احترام صحبت کنیم؟
جنسیت برای افراد مختلف تعاریف متفاوتی دارد. دو انسان که خود را 
زن می دانند، ممکن است تجارب مختلفی از زنانگی داشته باشند. در قدم اول، 
سعی کنیم که بفهمیم جنسیت غیردوگانه برای آن فرد چه مفهومی دارد. 
ممکن است فرد هنوز در مسیر کشف جنسیت خود باشد و خودش نیز به 
درک روشنی از جنسیت خود نرسیده باشد. در جامعه، فضاهای تک جنسیتی 
زیادی وجود دارد که فرد نان باینری را مجبور به انتخاب می کنند. برای 
مثال، در بیشتر مکان های عمومی، دست شویی های موجود برای زنان و 
مردان تفکیک جنسیتی شده اند. اگر شما برای چنین فضایی تصمیم گیری 
می کنید، می توانید فضاهای تک جنسیتی را به گونه ای مدیریت کنید تا 
افراد نان باینری نیز بتوانند در امنیت و احترام کامل از فضاهای مشترک 

استفاده کنند.

Abdool Corlette تصویر

https://hamseresht.com/i2_reference/
https://www.them.us/story/this-is-what-gender-nonbinary-people-look-like
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که فکر کنند کسی پاسخ آن ها را ضبط می کند، پاسخ شان تغییر می کند.

در تحقیقی دیگر، به 348 دانشجوی سیس جندر تصاویری از 48 فرد 
سیس جندر از جنس مخالف نمایش داده شد. هر عکس به صورت تصادفی 
با یک بیوگرافی ساختگی همراه بود که ادعای ترنس جندر یا سیس جندر 
بودن فرد داخل عکس را شامل می شد. سپس از دانشجویان خواسته شد 
که به جذابیت افراد داخل عکس ها امتیاز دهند. محققان دریافتند که اگر 
است،  ترنس جندر  تصویر  درون  فرد  که  فکر می کردند  شرکت کنندگان 
با احتمال بسیار کمتری آن را جذاب می دانستند. ]در صورتی که تمامی 

تصاویر متعلق به افراد سیس جندر بود[.

سوالی که از پرسیدن آن اجتناب می شود این است: »آیا تمام این 
آمارها نشان از ترنس فوبیا دارند؟« به باور من پاسخ واضحا مثبت است.

قبل از اینکه این بحث را بیشتر باز کنیم که چرا این آمار و ارقام 
ترکیبی از عدم آگاهی و ترنس فوبیا را بازتاب می دهد، می خواهم اول یک 
نکته را روشن کنم: این مقاله به هیچ وجه و طریقی نمی خواهد اینطور ادعا 
کند که مردم فرصت های دیت و سکس را به افراد ترنس »بدهکار« اند. 
هدف اشاره به این موضوع است که امتناع بی چون وچرا از هرگونه احتمال 
دیت کردن افراد ترنس جندر، ریشه در سوگیری های غیرمنطقی علیه افراد 

ترنس جندر دارد.

بخش اعظم این عدم آگاهی به این واقعیت ساده برمی گردد که تنها 
16 درصد از آمریکایی ها، از ترنس جندر بودن دوستی نزدیک یا عضوی از 
خانواده ی خود باخبرند. بنابراین بسیاری از افسانه ها، برداشت های نادرست 
و کلیشه های رایج درباره ی افراد ترنس جندر می تواند برای کسانی که هیچ 

فرد ترنس جندری را نمی شناسند به »حقیقت« تبدیل شود.

آیا اجتناب از قرار گذاشتن با افراد ترنس، ترنس فوبیاست؟

مرز باریک میان ترجیحات و پیش داوری

برین تنهیل با ترجمه ی مارکالر

قرار گذاشتن )دیت کردن، dating( و پیدا  کردن فردی مناسب برای 
باهم بودن، سخت است و وقتی که ترنس جندر باشید حتی سخت تر هم 

می شود.

تحقیقی در سال 2018 نشان داد که تنها 1/8 درصد از زنان دگرجنس گرا 
و 3/3 درصد از مردان دگرجنس گرا با یک فرد ترنس جندر دیت می کنند. 
اقلیت کوچکی از زنان همجنس گرای سیس جندر )29 درصد( و مردان 
کاری هستند.  چنین  به  مایل  درصد(   11/5( همجنسگرای سیس جندر  
شرکت کننده های دوجنس گرا/کوییر/نان باینری در این تحقیق )که همگی 
در یک گروه ادغام شده بودند(، بیشترین تمایل را برای داشتن یک پارتنر 
ترنس نشان  دادند، اما حتی در میان آنها نیز تنها یک اکثریت لب مرزی )52 

درصد( به دیت کردن با یک فرد ترنس جندر تمایل داشتند.

رسانه های راست گرا )و ضد ترنس جندر( به نتایج این تحقیق نگاه کردند 
و اینطور نتیجه گرفتند که »البته که کسی نمی خواهد با افراد ترنس جندر 
دیت کند!« این نتیجه گیری بر اساس این فرض است که آدم ها می توانند 
ترنس جندر بودن یک فرد را تشخیص دهند و در نتیجه به وی کشش جنسی 
نداشته باشند. با این حال، شواهد مهمی وجود دارد که چنین تحلیلی را رد 
می کند. یک اینکه بسیاری از افراد ترنس جندر وجود دارند که با استاندارد های 
رایج، بسیار جذاب اند. دیگر اینکه طبق داده های ارائه شده توسط وب سایت 
پورن هاب ، ایاالت متحده  بزرگ ترین مصرف کننده ی پورنوگرافی در جهان 

است و پورن ترنس یکی از پرطرف دارترین دسته هاست.

به عبارت دیگر، همیشه نمی توان به راحتی تشخیص داد چه کسی 
ترنس جندر است و بسیاری از آمریکایی ها -هنگامی که فکر کنند کسی 
حواسش نیست- به مردان و زنان ترنس جندر کشش جنسی دارند و وقتی 

https://www.them.us/story/cis-trans-dating
https://www.them.us/story/cis-trans-dating
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یک مرد ترنس جندر جایگاه »ُگلد اِستار«  آن ها را زیر سوال ببرد.

یک پیش فرض نهفته ی دیگر در آمار ذکرشده این است که افراد 
ترنس جندر اندام جنسی »اشتباه« دارند یا این اندام عملکرد خود را ندارد. 
اگرچه این نکته که اکثر افراد ترنس جندر عمل جراحی »پایین تنه« نداشته اند 
حقیقت دارد، کنار گذاشتن گروهی از انسان ها به طور کامل آن هم بر اساس 
فرضی غلط )که همه ی زنان ترنس جندر آلت منتسب به مردان دارند و 

همه ی مردان ترنس جندر آلت منتسب به زنان دارند( تبعیض آمیز است.

این سوال پیش می آید: آیا ترجیح در مورد اندام جنسی ترنس فوبیک 
است؟ با استفاده از همان منطقی که در محافل حقوقی به کار می رود، من 
استدالل می کنم که اینطور نیست. این استدالل بدین صورت است: این 
قاعده را به صورت بالقوه می توان به نحوی بی طرفانه برای هر دو گروه 
سیس جندر و ترنس جندر به کار برد. یعنی قاعده هایی چون »من به کسانی 
که واژن دارند جذب نمی شوم« یا »من به کسانی که کیر دارند جذب 
نمی شوم« را می توان به یک شکل درباره ی زنان سیس جندر یا مردان 

ترنس جندر به کار برد.

حوزه ی حقوقی می تواند به ما در مورد اینکه »آیا چیزی به طور ذاتی 
و به خودِی خود ترنس فوبیک است؟« نیز دید بدهد. مفهومی حقوقی تحت 
عنوان آزمون »فقط به خاطر« وجود دارد که در آن اگر فقط به خاطر یک 

تفاوت  نکات،  این  از  یکی  نهفته است.  آمار  این  در  بسیاری  نکات 
میان پاسخ دهندگان همجنس گرا با دگرجنس گراست. احتمال اینکه افراد 
دگرجنس گرا به دیت کردن با یک فرد ترنس جندرتمایل داشته باشند بسیار 
کمتر از افراد همجنس گراست، و این امر احتماال به این خاطر است که 
خود  جنسی  گرایش  علیه  تهدیدی  را  کاری  چنین  دگرجنس گرا  افراد 
می دانند؛ انگار که دیت کردن با فرد ترنس جندر آن ها را »گی« یا »کوییر« 
خواهد کرد. گی ها و لزبین ها نگرانی کمتری نسبت به برچسب های مربوطه 
دارند. نگرانی افراد دگرجنس گرا از اینکه همجنس گرا به نظر برسند به 
توضیح نتایج تحقیق دوم )که در آن از افراد دگرجنس گرا برای امتیازدهی 

به جذابیت استفاده شده بود( نیز کمک می کند.

که  می ترسند  این  از  مرگ  سرحد  تا  اغلب  دگرجنس گرا  مردهای 
بیایند و ترف ها  در صورت کشش به یک زن ترنس جندر، گی به نظر 
)فمنیست های رادیکالی ضدترنس( حتی دیت  ناشناس )blind date( با یک 
فرد ترنس جندر را با تجاوز و تعرض جنسی قاطی کرده اند. اگرچه این 
سوال پیش می آید که آیا آن ها اصال معنای »دیت ناشناس« را می دانند 
و آیا می دانند که مجبور نیستند در دیت اول سکس داشته باشند؟ صاحب 
کافی شاپ محل قرار نیز معموال از این موضوع ]سکس در کافی شاپ[

استقبال نخواهد کرد. در مقابل، برخی مردهای گی می ترسند که دیت با 
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اعتقادات مذهبی شماست حتی وقتی شواهدی بر خالف این باورها ارائه 
شود، ابراز ترنس فوبیاست.

در نهایت، این بهانه که »من فقط با افرادی دیت می کنم که بتوانم با 
آن ها بچه دار شوم«، این معنی را می رساند که تولیدمثل، از بخش های دیگر 
یک رابطه مهم تر است. این را عموما از افراد دگرجنس گرا می شنوید )چرا 
که زوج های گی و لزبین به هر حال برای بچه دار شدن نیاز به کمک دارند( 
و عموما فقط بهانه ای برای از سر وا کردن است. این در حالی است که برخی 
افراد ترنس جندر اسپرم یا تخمک خود را پیش از ترنزیشن ذخیره کرده اند. 
مردان ترنس جندری هستند که فرزند خود را باردار شده  و به دنیا آورده اند. از 
کی تا حاال مردم دیت خود را با درخواست نتیجه ی آزمایش شمارش اسپرم 
آغاز می کنند؟ یا طرف مقابل را مجبور به پر کردن پرسش نامه ای درباره 

نظم قاعدگی خود می کنند؟

سیس جندر،  افراد  برای  نمی کند.  کاری  چنین  کسی  کوتاه:  پاسِخ 
نقطه ی شروع دیت کردن کشش و کمیستری است. سکس و تولیدمثل 
معموال در ساعات اولیه ی »بهتر بشناسمت« به همراه قهوه و گپ وگفت 
رخ نمی دهد. داشتن معیاری متفاوت برای افراد ترنس جندر در جهت حذف 
آن ها از گزینه های قابل دیت، رفتاری مغرضانه و بر اساس کلیشه های رایج 

غلط، باورهای غیرمنطقی و ترس است.

و این عمال تعریف فوبیاست.

افراد ترنس جندری هستند که طبق سلیقه ی رایج، جذاب، باهوش و 
فریبنده به حساب می آیند و می توانند بچه دار شوند و از هم نوعان سیس جندر 
خود از نظر جسمی قابل تمایز نیستند. امتناع از حتی فکر کردن به احتمال 
دیت با فردی که ترنس جندر است، ریشه در ترنس فوبیا دارد. همانطور که 
»آسیایی ها پیام ندن« در اپ های دیتینگ گی، نوعی ابراز نژادپرستی است.

Brynn Tannehill به قلم Advocate برگرفته از نشریه ی

برین تنهیل )Brynn Tannehill( خلبان سابق نیروی دریایی آمریکا 
 Trans United و  SPARTA است و در حال حاضر عضو هیئت مدیره ی
Fund  است. او نزدیک به 300 مقاله ی منتشرشده در بسترهای مختلف 

دارد. او در ویرجینیای شمالی با همسر و سه فرزند خود زندگی می کند.

واقعیت یا عمل خاص نباشد، اتفاق مورد نظر رخ نمی داده است. به این 
قاعده sine qua non )شرایط ضروری( نیز گفته می شود که در زبان التین 
به معنای »بدون آن، نه!« می باشد. در پرونده های حقوق شهروندی، برای 
تشخیص اینکه آیا افراد مورد تبعیض قرار گرفته اند یا خیر، این آزمون از 

ضروریات است.

به عنوان مثال، اگر زنی به خاطر آنکه به جای پوشیدن لباس بلند زنانه 
سرکار شلوار پوشیده است، اخراج شود و همکاران مذکر او شلوارهای مشابه 
پوشیده باشند، او  »فقط به خاطر« آنکه او زن بوده است اخراج شده است. در 

این صورت این یک مورد صریح تبعیض جنسی را نشان می دهد.

روشنگر  ذکرشده،  حقوقی  مورد  به  توجه  با  مفهوم  این  از  استفاده 
در  شغلی  فرصت  یک   )Diane Schroer( شروئر«  »دایان  به  خواهدبود. 
کتابخانه ی کنگره ی آمریکا پیشنهاد شد. سپس او ترنس جندر بودن خود 
را برای اداره ی نیروی انسانی کتابخانه آشکار کرد و پیشنهاد کاری از وی 
پس گرفته شد. این پس گرفتن به دلیل عدم شایستگی او برای این کار نبود، 
بلکه صرفا به خاطر ترنس جندر بودن او بود. اگر »فقط به خاطر« این نبود 
که او ترنس جندر است، کتابخانه ی کنگره پیشنهاد را پس  نمی گرفت پس 

این یک مورد شفاف تبعیض بر اساس ترنس فوبیا بوده است.

به همین ترتیب، ِدیتی را تصور کنید که تا حاال خوب پیش رفته است. 
کشش فیزیکی متقابل وجود دارد و جاذبه ی غیر قابل انکاری میان شما 
برقرار است. سپس شما از طریق مکالمه می فهمید که طرف مقابل شما 
ترنس جندر است )بله، هنوز همه لباس هایشان تن شان است!( و شما قرار 
را همانجا متوقف می کنید. اگر »فقط به خاطر« این حقیقت که فرد دیگر 
ترنس جندر بوده است نبود، این دیت یک دیت واقعا خوب می بود و احتماال 
شما باز هم طرف مقابل را مالقات می کردید؛ این تبعیضی ست علیه یک 

فرد ترنس جندر به خاطر ترنس جندر بودنش.

واضح است که چنین کاری )ترک قرار( غیرقانونی نیست و نباید هم 
باشد. اما به لحاظ منطقی، بله تبعیض آمیز و ترنس فوبیک است. به طور 
مشابهی، این باور که همه ی افراد ترنس جندر برای شما غیرجذاب اند )در 
صورتی که برخی از آن ها به طرز غیر قابل انکاری جذابند( و شما با آن ها 
کمیستری نخواهید داشت، یا این باور که وجود افراد ترنس جندر بر خالف 

https://www.advocate.com/commentary/2019/12/14/refusing-date-trans-people-transphobic
https://www.advocate.com/commentary/2019/12/14/refusing-date-trans-people-transphobic
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خیلی وقت ها شنیدیم که می گویند روابط زوج های هم جنس 
آسان تر از روابط زوج های غیرهم جنس است. آیا شما موافقید؟

صدف: خیلی شده که به ما مسیج می دن و می گن خوش به حالتون 
چون شما هر دو دختر هستید همدیگه رو بهتر درک می کنید نسبت به 
زوج های استریت. من خودم هم فکر می کردم تجربیات من از بدنم مثل 
تجربیات بقیه ی دخترهاست. مثال فکر می کردم میدا درد پریودش شبیه 
من باشه یا آرایش کردنش یا حتی لذت جنسیش. جالبه که حتی اندام های 
جنسی مون هم اونقدر متفاوت هستن که برای ارتباط گرفتن با همدیگه 
باید صحبت می کردیم درباره ی اینکه چه چیزهایی رو دوست داریم و چقدر 
و چطور. در ضمن جنسیت خیلی مسئله ی پیچیده ایه. مثال میدا خودش رو 
زن نمیدونه و جنسیت غیردوگانه داره با اینکه اندامش شبیه اندام منتسب 

به زنان هست. 

میدا: به نظر من در روابط، قراردادهای اجتماعی مثل جنسیت و سن 
کمتر اهمیت داره به شرطی که طرفین رابطه با هم صداقت داشته باشن، 
اهداف و خواسته هاشون از زندگی باهم هم خوانی داشته باشه و به صورت 
مداوم با هم مکالمه داشته  باشن و به هم احترام بگذارند. اگر شما به عنوان 
یک آدم خودت رو و خواسته هات رو خوب بشناسی و متوجه باشی که 
تجربه ی هیچ دو انسانی باهم یکسان نیست، اونوقت جنسیت متفاوت در 

رابطه دیگه سد نیست بلکه یک شانسه برای درک بهتر وسعت دنیا.

برای  کرد  تالش  باید  رابطه ها  همه ی  در  دقیقا.  صدف: 
درک کردن همدیگه.

به نظر میاد که شما این کار رو خیلی خوب انجام می دین و 
رابطه ی خوب و سالمی دارین. رازتون چیه؟

میدا: مکالمه و احترام و عشق

صدف: حمایت متقابل و صبر. با اینکه ما هیچ کدوم آدم های صبوری 
اینکه  برای  می ذاریم  وقت  داریم،  دوست  رو  همدیگه  اما چون  نیستیم 
همدیگه رو درک کنیم و بفهمیم خواسته  هامون و ریشه ی اون خواسته ها 

چیه و چطور می تونیم به هم کمک کنیم که به اهدافمون برسیم.

میدا: این هم کمک می کنه که اصال نمی خوایم از هم دور باشیم و 
راه هایی پیدا می کنیم که کنار هم بودن رو برای همدیگه لذت بخش کنیم. 

صدف: دقیقا. لذت خیلی مسأله ی مهمیه که گاهی زوج ها وقتی درگیر 
روزمرگی های زندگی شون می شن فراموشش می کنن. ما سعی می کنیم 

کارهامونو جوری انجام بدیم که توش همیشه یه لذتی داشته باشه.

می تونین بیشتر راجع به لذت صحبت کنید؟ مثال وقتی کارهای 
روزمره تون تموم می شه چه فعالیت هایی انجام می دین که هم 

براتون لذت بخش باشه و هم به همدیگه نزدیک ترتون کنه؟

میدا: فیلم و سریال نگاه می کنیم و راجع به داستان ها و شخصیت ها و 
موضوعاتش باهم حرف می زنیم. با هم پیاده روی و دوچرخه سواری می کنیم 
و کالس رقص می ریم. انگار این ها همه شون راه هاییه که به هم کمک 
کنیم پیشرفت کنیم. گاهی دوتایی باهم کتاب می خونیم؛ چند صفحه شو 
صدف می خونه چند صفحه شو من. کال هرچیزی که بهونه ای باشه که 

پرسش و پاسخ از یک زوج هم جنس

قسمت اول:  میدا و صدف یک زوج لزبین

از این شماره به بعد تالش خواهیم کرد تا درباره ی تجربه ی زیست زوج های همجنس، نان باینری و 
یا ترنس بیشتر بدانیم. در بخش اول به سراغ صدف و میدا زوج لزبینی رفتیم که با صفحه ی کوییرکده در 

جامعه ی فارسی زبان مطرح شده اند.

اگر دوست دارید تجربه ی رابطه ی خود، دوستان و یا دیگران را در مجله بخوانید، لطفا با ما تماس بگیرید.
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راجع به دنیای اطرافمون با هم صحبت کنیم. 

تفریح  نتونستم  زیاد  و  داشتم  سختی  زندگی  خیلی  من  صدف: 
داشته باشم. با اینکه خارج از ایران زندگی می کردم، اما چون همیشه چندتا 
شغل با هم داشتم تا بتونم زندگی مو بگذرونم، فرصت نداشتم برم کوه یا دریا 
یا دوچرخه سواری و االن میدا خیلی من رو تشویق می کنه که این فعالیت ها 
رو انجام بدم. با اینکه خودش خیلی آدم کوه و جنگل نیست و از حشرات 
بیرون اصال خوشش نمیاد. یا اون اوایل از شنا  کردن خوشش نمی اومد اما 

منو همیشه همراهی می کرد و کم کم خودش هم عالقه 
پیدا کرد و االن شنا کردن با همدیگه یکی از 

بزرگ ترین تفریحات مون شده. اینکه فکر 
کنیم خب چه کارهای جدید دیگه ای 

یا  حاال  تا  که  بکنیم  می تونیم 
که  می کردیم  فکر  یا  نکردیم 
هیچ وقت نمی تونیم بکنیم؛ چه 
ماجرایی؟ چه مسافرتی؟ این 
هیجان انگیزه!  برامون  خیلی 
می کنیم  تشویق  رو  همدیگه 

چالش  به  ترس هامونو  که 
بکشیم. 

هم  با  که  زوجی  عنوان  به 
دارین  پیشنهادی  چه  کرده ان  ازدواج 

فکر  به  که  دیگه ای  همجنس  زوج های  برای 
ازدواج کردن هستن؟

صدف: خب تو ایران که امکان ثبت ازدواج قانونی نداریم. من یادمه 
وقتی با میدا ایران بودیم و از کنار دفتر اسناد رسمی رد می شدیم، با خودمون 
می گفتیم چه خوب می شد اگه ما هم می تونستیم بریم اونجا و با زبون 
خودمون، تو کشور خودمون اسم هامونو تو یک مدرک درج کنیم به عنوان 
همسر همدیگه. گاهی من حتی تصور می کردم مسئول دفتر اسناد از جاش 
بلند میشه و برامون دست می زنه و تبریک میگه… خب می دونیم که این 
چیزها االن نمی تونه اتفاق بیوفته. اما خیلی شده که دوستان از ایران پیام 

می دن، عکس می فرستن که بگن با هم حلقه خریدن و دارن زندگی شونو 
با هم شروع می کنن. درسته که مجبورن در خفا اینکار رو بکنن و مطمئنم 
حتی حلقه خریدن هم برای زوج های همجنس کار راحتی نیست اما عشق 

کاری به این قوانین نداره و راه خودش رو پیدا می کنه.

میدا: مطمئن بشید که تعریف تون از ازدواج یکسانه و انتظاراتی که از 
هم دارین رو مطرح کنین. اگه امکان شو دارین، یه مدت هم خونه بشین و 
با هم زندگی کنید که بفهمین آیا می تونید کنار هم زندگی کنید یا نه. ما 
تو ایران خیلی امکان دیت کردن نداریم مخصوصا با افراد 
همجنس. مثال شاید نتونیم رفت و آمد خانوادگی 
ارزش های  ببینیم  تا  داشته باشیم 
برای  نه.  یا  شبیهن  خانواده هامون 
همین اگه امکان همخونه شدن 
بکنین.  اینکارو  حتما  دارین 
ماهه   6 بازه ی  یک  صدف 
موند  خونواده م  و  من  پیش 
برگشت  دوباره  و  رفت  و 
برای 9 ماه پیش ما بود. خب 
ایران خونه نداشت و  صدف تو 
برای خانواده م طبیعی بود که پیش 
ما باشه. می دونم این امکان رو همه 
ندارن، اما تو اون مدت هردومون خیلی از 
اخالق های همدیگه رو فهمیدیم و فهمیدیم که از 

کنار هم بودن واقعا لذت می بریم.

از کجا میدونستین که آماده هستین برای ازدواج کردن؟ 

صدف: من فکر نمی کردم آماده ام. کال فکر نمی کردم ازدواج کردن 
اصال کار مفیدی باشه یا بشه براش آماده شد چون پدر و مادرم هرکدوم 
چندبار با آدمهای مختلف ازدواج کرده بودن و بچه دار شده بودن و هیچوقت 
با هیچ کدوم از خانواده هاشون نموندن و همیشه کارشون به طالق و جدایی 
و دادگاه خانواده و حتی کالنتری کشیده بود. برای همین من اصال به ازدواج 
فکر نمی کردم و برام چیز رومانتیکی نبود. می دونستم میدا رو دوست دارم و 
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برای زندگی م تصمیم بگیره می خواستم اون فرد صدف باشه چون بهش با 
تمام وجودم اعتماد دارم. 

از چه جنبه ی زوج هم جنس بودن خیلی لذت می برید؟

صدف: غیر ازاینکه شانس این رو داریم که خود واقعی مون رو کنار هم 
زندگی کنیم، اینکه هر لباسی یکی مون بخره اون  یکی هم می تونه بپوشه 

و اینکه در مجموع 4 تا سینه داریم!

برای افرادی که در رابطه ی سّمی هستن چه پیامی دارین؟

صدف: ممکنه فکر کنید لیاقت تون همونه یا چون به هم جنس تون 
عالقه پیدا کردین حقتونه که آزار ببینید اما اصال این طور نیست. شما هم 
مثل هرکسی حق بهترین ها و عاشقانه ترین روابط رو دارین. اجازه ندین 
ذهن بسته ی مردم یا نفرت شون باعث بشه اونقدر خودتون رو مقصر بدونین 

می خوام تا آخر عمرم باهاش باشم. از طرفی هم می دونستم که میدا دوست 
داره ازدواج کنه و کال ازدواج در خانواده ش خیلی جا افتاده و توی مدتی که 
کنارشون زندگی کردم هم احترامی که پدر و مادرش به همدیگه می ذاشتن 

رو دیده بودم. کم کم نظرم تغییرکرد. 

میدا: من وقتی می دونستم آماده ام که دلم می خواست همه چیز رو با 
صدف شریک بشم. همه ی داشته هامو، همه ی اتفاقات و همه ي تجربیات مو 
، همه ی ماجراجویی ها رو. نه تنها دلم می خواست که شریک شم بلکه همه 
چیز با صدف لذت بیشتری داشت. اولین بار بود که یه نفر بود که حتی اگه 
لباس هامو می خواست من با کمال میل بهش می دادم و لذت می بردم. اولین 
کسی بود که حاضر بودم غذامو باهاش شریک شم. مسائل قانونی 
ازدواج هم برام مهم بود. مثال اگه قرار بود وقتی بی هوشم کسی 

صدف و میدا، دانمارک در روز ازدواج
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کوتاهه چون دل مون تنگ می شه برای همدیگه. واقعا مغرور نیستیم تو 
رابطه مون. اگه گه خورده باشیم می گیم گه خوردم!

با خانواده هاتون چطور کنار میاین؟

رعایت  هم  اونجا  رو  هست  بین مون  که  احترامی  همین  صدف: 
می کنیم و انتظار داریم احترام مون رو نگه دارن. پدر و مادر من حاضر نبودن 
به من احترام بذارن، نه فقط به خاطر لزبین بودنم. در تمام مراحل زندگی م 
بهم نشون دادن که ارزش و احترامی برام قائل نیستن. وقتی میدا رو بهشون 
معرفی  کردم، دیدم با اینکه پدرم گفته بود گرایش جنسیم براش اهمیت 
نداره اما به هیچ وجه به میدا احترام نمی ذاشت. مامانم هم با اینکه اصال 
نمی دونست رابطه ی ما چیه و با اینکه میدا خیلی کمکش کرده بود باهاش 
خیلی بدرفتاری کرد و من تصمیم گرفتم میدا رو از اون جو سّمی دور نگه 

دارم و رابطه مو باهاشون کامال قطع کردم. 

میدا: من خانواده م دوستم دارن و چون منو دوست دارن، صدف رو هم 
دوست دارن. آرامش م براشون مهمه و وقتی چیزی رو نمی دونن براشون 
توضیح می دم. چون آدم های منطقی ای هستن معموال براشون کافیه. خیلی 
هم سرشون به کار خودشونه و ما رو هم تشویق می کنن که مستقل باشیم 

و معقول باشیم و سرمون به کار خودمون باشه.

آخرین حرف یا پیشنهاد برای داشتن یه رابطه ی خوب؟

صدف: به همدیگه فضا بدین. گاهی آدم ها احتیاج دارن با خودشون 
یا  ندارن  رو دوست  نیست که شما  این  معنیش  این اصال  و  بیان  کنار 
بی توجهن. اجازه بدین خودشون باشن. برای کار و حرف شون ارزش قائل 

بشین. دوست داشتن تون رو هم تو کالم و هم تو رفتار نشون بدین.

بشین.  برنده  با هم  باید  اید؛  تیم  یه  توی  باشه شما  یادتون  میدا: 
تک روی نکنین، دشمنی نکنین. یادتون باشه طرف مقابل تون هم آدمه. اگه 
اشتباه می کنه یا اگه ناراحته و می دونین قصدش ناراحت کردن شما نیست، 
بهش اجازه بدین خودش رو پیدا کنه. از هم کینه نگه ندارین. اگه برای یه 
موضوعی همدیگه رو بخشیدین، دوباره اون موضوع رو پیش نکشین. سعی 
کنید با هم خوش بگذرونید. یادتون نره هدف تون از باهم توی یک رابطه 

بودن چیه. 

که اجازه بدین افراد دیگه ازتون سوء استفاده کنند. شما ارزش مند هستید.

رابطه تون  به  راجع  دارین  اعتماد  بهشون  که  دوست هایی  با  میدا: 
حرف بزنین. ممکنه خودتون چون داخل رابطه هستید به چشم تون نیاد اما 
دوست هاتون می تونن بفهمن. اکثر کسایی که آدمای سّمی هستن سعی 
می کنن شما رو از دوست هاتون دور کنن تا احساس کنید تنها هستید و 
چاره ای ندارین جز موندن تو اون رابطه. اگه رفتار طرف مقابل جوری بود 
که شما حتی یه لحظه به خودتون بگین »اشکال نداره اینکارو کرد من 
دیگه کیو میتونم پیدا کنم؟« ، با خودتون فکر کنید که چه حسی داشتین 
اگه بهترین دوستتون این حرفو به شما می زد و با خودتون هم همون قدر 
مهربون باشین. بعضی وقت ها افراد جامعه ی ما خیلی تنها هستن و ممکنه 
تن به رابطه های سّمی بدن. من فکر می کنم تنها بودن و دوست داشتِن خود 

بهتر از بودن تو رابطه ایه که بهتون آسیب می زنه.

چه جوری تو زندگی تون با هم رشد می کنید به جای اینکه 
تغییرات و بزرگ شدن هاتون از هم دورتون کنه؟ 

میدا: راجع به تصمیم ها و اتفاق های زندگی مون خیلی با هم حرف 
می زنیم و همین طور راجع به اهداف مون. با اینکه ما از دو دنیای واقعا 
هنرهای  کار  تو  من  آرشیوسازه،  و  دانشگاهی  صدف  هستیم؛  متفاوت 
نمایشی ام و می خونم، با این حال برای دنیاهای هم خیلی ارزش قائلیم. 

تصمیم هامونو با هم می گیریم و برای نظرات هم احترام قائلیم.

صدف: خیلی هم از همدیگه یاد می گیریم. مثال من قبل از میدا 
نمی دونستم از روی صحنه رفتن همسرم چقدر لذت می برم اما االن فهمیدم 
که برام هیجان انگیزه وقتی همسرم روی صحنه می خونه یا اجرا می کنه. 

اختالف هاتون رو چطور حل می کنید؟

میدا: جفت مون اوکی ایم که معذرت بخوایم وقتی متوجه می شیم کار 
اشتباهی کردیم چون می دونیم طرف مقابل مون دشمن مون نیست، عزیز 

دل مونه. 

صدف: هیچوقت هیچوقت هیچوقت وسط دعوا به هم بی احترامی 
نمی کنیم و از روی عصبانیت حرفی نمی زنیم چون این احترام ها اگه از 
بین بره، دوباره ساختن ش خیلی سخت می شه. سعی می کنیم منطقی 
مشکل مونو مطرح کنیم. البته گاهی با هم قهر می کنیم اما مدتش خیلی 
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شده بود می گویند ااِل از نخستین مراجعین آن ها بوده و به نوعی می شود 
ایشان را عضو این اتحادیه قلمداد کرد. )این ویدیو به زبان آلمانی ست و 
تهیه ی زیر نویس فارسی برای آن توسط تیم هم سرشت در دست انجام 
است.(  »گئورگ« یکی از اعضای این اتحادیه، در این ویدیو ااِل را شوخ طبع 
و خوش مشرب معرفی می کند و می گوید از گذراندن وقت با او لذت می برد. 

ااِل در ادامه ی این فیلم مستند می گوید که دوستان خود را به عنوان 
می گوید  ااِل  نمی کند.  تنهایی  احساس  و  می پندارد  خانواده اش  اعضای 
را  افراد ترنس  اینجا وجود دارند که  دوستان خوبی دارد و سازمان هایی 
حمایت می کنند. منظور ااِل، شعبه ی ماگدبورگ )Magdeburg( »اتحادیه 

گی و لزبین آلمان« است. 

ماهان، یک وبالگ نویس همجنس گرا که در این شهر زندگی می کند، 
ااِل را از نزدیک دیده است. از او درباره ی آشنایی اش با ااِل پرسیدم: »ااِل را 
اولین بار سال 2017 و در کافه ای به نام Rainbow Connection که زیر 
نظر اتحادیه ی LGBT ایالتی ست دیدم. فکر می کنم در آن زمان یک سال 
و نیم از اقامت او در آلمان می گذشت.« از او درباره ی روحیه ی ااِل در اولین 
مالقات پرسیدم: »خب ما اولین بار شاید در حد نیم ساعت با هم حرف زدیم. 
در کل چیزی که یادم میاد اینه که سرحال بود، اهل خنده و حرف بود و آدم 

اجتماعی ای به نظر می اومد.«

ماهان در ادامه ی گفتگو با من فضای جامعه ی ایرانِی شهر را با شرح 
خاطره ای این گونه توصیف می کند: »مراسم پراید شهرمون در سال 2018 
رو با یه دوست استریت ایرانی که فکر می کردم خیلی پراگرسیوه رفته بودم. 
این دوست استریت من وسط اون تجمع پراید که نشسته بودیم و داشتیم 
آبجو می خوردیم یهو برگشت بهم دو تا درگ کویین نشون داد و گفت این 

برلین  در  شهریور   23 سه شنبه  تاریخ  در  ایرانی،  ترنس  زن  ااِل، 
خودسوزی کرد و چند روز بعد در بیمارستان درگذشت. خبر این سانحه ی 
تلخ، جامعه ی ال جی بی تی کوییر ایرانی و به ویژه افراد ترنس را تحت تاثیر 
قرار داد. در شماره ی پیشین تالش کردم تا درباره ی او مطلبی منتشر شود 
اما با محدودیتی روبه رو شدیم و به انتشار شعری از دارکوب-زانا سالکی 

بسنده کردیم.

اساس  بر  ما گفت:  به  پیگیری می کرد  را  افرادی که خبر  از  یکی 
قوانین دولت آلمان، آن ها یک ماه برای یافتن اعضای خانواده ی ااِل صبر 
خواهند کرد و در صورتی که خانواده ی ااِل پیدا نشود، دولت خود اقدام به 

خاک سپاری خواهد کرد. 

اگر دولت آلمان موفق به پیدا کردن خانواده ی ااِل می شد، امکان دفن 
او به شیوه ای که جنسیتش نادیده گرفته شود وجود داشت. ااِل در یک ویدیو 
اشاره می کند که خانواده و جامعه، زندگی را برای او سخت کرده بودند. 
وی ادامه می دهد که او نمی توانسته به عنوان یک زن ترنس در ایران 
زندگی کند و خوانواده اش نمی توانستند او را درک کنند؛ پس برای آن ها 
آشکارسازی نکرده بود. ااِل می گوید که از سوی خانواده اش برای ازدواج 
تحت فشار بوده و تاکید می کند که نمی توانسته درباره ی هویت جنسیتی 

خود با پدرش صحبتی داشته باشد. 

به همین دلیل، ما در ماه نامه ی هم سرشت تصمیم گرفتیم که برای 
تهیه و انتشار گزارش، تا دفن ایشان صبر کنیم. در ماه گذشته »اتحادیه ی 
گی و لزبین آلمان« )LSVD( )شاخه ی ایالت زاکسن-آنهالت( مسولیت دفن 
او را با کمک مالی مردمی بر عهده گرفت. این اتحادیه از سال های پیش با 
ااِل آشنا بود و در فیلم کوتاهی که در سال 2019 درباره ی او تهیه و منتشر 

آتش در گلستان

گزارشی درباره ی ِاال، زن ترنسی که در برلین خودسوزی کرد

شایان میم

https://www.youtube.com/watch?v=QiRxrl5NfAo
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نگذاشته است و دالیلش برای این کار را از زبان خودش نمی دانیم اما از 
ماهان که او را از نزدیک دیده بود پرسیدم که به نظر او چه عواملی ممکن 

است باعث شده باشد که ااِل چنین تصمیمی بگیرد؟

»حاال من که تئوریسین نیستم خودم ولی آره ترنس فوبیا به شدت 
به  می رسه  آب  دیگه  می کنه  خودکشی  که  هم  ترنسی  اون  باالست. 
پیشونی ش. یکی می تونه مقاومت کنه و بجنگه و قوی باشه، یکی دیگه 
خسته می شه و می گه تا کی آخه؟ توی همون تجمع جلوی محل خودکشی 
ااِل توی برلین یه زن ترنس رنگین پوست دیگه اومده بود و می گفت ما هر 

روز داریم به خودکشی فکر می کنیم.«

ااِل، یک کاربر در توییتر فارسی چنین  از مراسم خاک سپاری  پس 
توییتی کرد: »دروغ چرا؟! از این مراسمای فیک و احترامها و خاطرات 
مسخره متنفرم. فضا جوریه که انگار خیلی عادی مرده! آدما تازه بعد از 
لزبین  و  این در حالی ست که »اتحادیه ی گی  مرگشون دیده میشن.« 
آلمان« از ابتدای ورود ااِل به آلمان با ایشان در ارتباط بوده و به گفته ی خود 

ااِل اعضای آن به عنوان دوست، جای خالی خانواده ی او را پر کرده بودند. 

از او درباره ی توییت اش پرسیدم و این طور توضیح داد: »منظورم از 
ِفیک بودن مراسم کال ِفیک بودن مراسم ]خاک سپاری ست[ نه ]به طور 
ویژه[ مراسم ااِل. درمورد این مراسم هم تاجایی که می شد تالش می کردن 
مراسم بار اعتراضی و سیاسی نداشته باشه و انگار یه فرد عادی همین جوری 
یه روزی مرده. توی آلمان روی این فضاسازی تالش زیادی می شه ]تا[ 
 هرچیزی رو تقلیل بدن به یک یادبود ]تا[ سریع فراموش بشه، فقط مناسبتی 
بیاییم یه سر بهش بزنیم. درصورتی که این مرگ سابقه داره در این کشور. 
40 سال پیش هم یه زن مهاجر ترک در اعتراض به نژادپرستی خودشو 
جلوی مرکز خرید توی هامبورگ آتیش زده. اینا همه یه مفهومی داره، 
تصادف نیست. چیزی که جامعه ی آلمان نمی خواد ببینه و قبول کنه. همه 
چیزو پروانه ای و شنگول و منگول می کنن که روحیه ی خودشون خدشه دار 
نشه. من خیلی از این وضعیت عصبانیم، از این رویکرد مهدکودکی و خنثی 
که نسبت به ماها دارن و به خصوص به زن های ترنس رنگین پوست. 
هیشکی از این ماجرا حرفی نمی زنه که خاطرش مکدر نشه. همه می گن 
آخی طفلکی توی ایران خیلی اذیت شده و فالن... . آره توی ایران اذیت 

ترنس ها چرا نرمال نیستن و چرا باید این همه آرایش اگزجره کنن؟ و ادامه 
داد که من حتی چندشم می شه باهاشون دست بدم. من اون وسط ُگر 
گرفته بودم که چرا مزحرف می گی. بعد دقیقن ده دقیقه بعد ااِل با همین 
دوستم از اتحادیه ی LSVD که االن مسئولیت دفنش رو به عهده گرفته 
رسیدن و ااِل با جفتمون دست داد. ااِل حرف اونو نشنیده بود و این دوستم 
هم از قضا برخوردش با ااِل نرمال و مثل برخورد با یک آدم غریبه بود. 
حرکت کرینجی ای نکرد. خواستم بگم این دید توی جامعه هست. بخوای 
نخوای بین اکثریت سیس جندرها هم هست. بین دگرجنس گرایان خیلی 

بیشتر هست.«

ماهان ادامه می دهد: »این مشکالت کم نیستن دیگه. اصلن طرد 
شدن از خونواده توی ایران رو هم بذاریم کنار، وسط همین اروپاش از 
خیابون گرفته تا محل کار و مترو و رستوران و حتی اداره های دولتی، 
ترنس ها دارن توهین می شنون. چه با کالم چه بدون کالم و فقط با نگاه 
مردم. طرف می ره اداره ی دولتی و بهش می گن آقای فالنی. همه  ی اینا 
فشار مضاعف روی یک شخصه. اعصاب رو خرد می کنه و روان رو هم به 

هم می ریزه.«

به گفته ی ماهان، ااِل دو سال پیش به برلین می رود و ارتباط او با ااِل 
قطع می شود. تا کنون نتوانسته ام فردی را که در شهر برلین زندگی کند و 
ااِل را از نزدیک دیده باشد یا با او در ارتباط باشد پیدا کنم. نمی دانم دالیل ااِل 
برای مهاجرت به شهری بزرگ تر چه بوده است اما از قول مددکار اجتماعی 
او گفته اند که ااِل توانسته بود در شرکت »تِسال« یک موقعیت کاری پیدا 
کند. با این حال وی تصمیم می گیرد که در مقابل یک گالری روی خود 
بنزین بریزد و خود را به آتش بکشد. از ماهان پرسیدم آیا گمان می کردی 

روزی ااِل خودش را بکشد؟

» نه راستش. خب ااِل نزدیک به دو سال پیش رفت برلین. منم فکر 
کنم همون دو سال پیش آخرین بار توی همون کافه دیدمش. ولی اینکه 
آدم خودکشی می کنه رو که نمی شه تشخیص داد. افسردگی یا تصمیم به 
خودکشی کال نشانه های بیرونی زیادی نداره. یه آدم می تونه خنده رو باشه، 

خوش مشرب باشه ولی مشکالتی مثل افسردگی داشته باشه.«

به جا  از خود  باشد  با خودکشی  یادداشتی که مرتبط  ااِل هیچ گونه 
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شده، ولی کجا خودشو سوزونده؟!«

در  ایرانی  سازمان های  و  گروه ها  افراد،  آیا  پرسیدم  او  از  ادامه  در 
آلمان و به ویژه در شهر برلین، برای ااِل و افراد ترنس برنامه ها و کارهای 
حمایت گری دارند؟ با گذشت بیش از یک هفته، ایشان هنوز به این پرسش 

پاسخی نداده اند. 

از  را  ااِل  برلین که  فارسی زباِن ساکن  افراد  تا  پیش تر تالش کردم 
نزدیک می شناختند پیدا کنم اما موفق نشدم. می دانم که جمعیت ایرانیان 
و فارسی زبانان برلین کم نیستند و شبکه ها و جمعیت های خود را دارند اما 

گویی ااِل جایی در این جمع ها نداشته است. 

به نظر می رسد »اتحادیه ی گی و لزبین آلمان« یک سیستم حمایتی 
ااِل چنین  آیا به نظرش  از ماهان پرسیدم که  ااِل بوده است.  خوب برای 

حمایِت سازمان یافته ای را در برلین نیز تجربه کرده بود؟

»نمی دونم راستش. حاال نظر من اینه که ماگدبورگ خیلی کوچیکتره. 
آدما بیشتر همدیگه رو می شناسن و راحت تر می شه یه جمع دائمی پیدا کرد 
و باهاشون معاشرت داشت. حاال تو یه شهری مثل برلین پیدا کردن این 
حلقه ی دوستای نزدیک یه مقدار سخت تره. این رو به این خاطر می گم که 
کسایی که برای دفن ش رفته بودن بیشتر از ماگدبورگ اومده بودن. شاید یه 

مقداری تنهاتر بوده یا دنبال همچین جمعی نرفته بود که پیدا کنه.«

گفتنی ست، ااِل در شرایط همه گیری ویروس کرونا به برلین رفته بود. 
بر  کرونا  ویروس  اجتماعی همه گیری  تاثیرات  از  بسیاری  گزارش های 
جوامع مختلف به ویژه اقشار آسیب پذیر وجود دارد. با وجود این که دولت 
آلمان پناهندگی ااِل را تایید کرده بود، اما او حداقل چهار مرحله تبعیض 
از ماگدبورگ به برلین، به عنوان یک  را به عنوان یک مهاجر داخلی 
زن ترنس، به عنوان یک رنگین پوست و به عنوان پناهنده ای در شهر 
برلین تجربه کرده است. ماهان درباره ی تفاوت زندگی در ماگدبورک و 
برلین می گوید: »من چرا ده ساله توی این ماگدبورگ موندم؟ آخه این 
کامیونیتی ای که من درست کردم اینجا دور و بر خودم، هر شهر دیگه ای 
برم دیگه غیر ممکنه بتونم درستش کنم. خوبی شهر کوچیک دانشگاهی 

اینه. برلین آدم بره دیگه غرق می شه.«

در این جا به عنوان یک کنش گر مستقل که اقدامات مستقالنه و 
منسجمی را از گذشته تا به امروز رهبری کرده، می خواهم بپرسم که آیا 
وقت آن نرسیده است که جامعه ی ال جی بی تی کوییر فارسی زبان در برلین 
و آلمان، جمعیتی تشکیل دهند و به جز اعتراض های پراکنده و مناسبتی به 
دولت آلمان، برای بهبود شرایط افراد ترنس و سایر اقشاِر جامعه ی خود در 
آلمان تالش کنند؟ آیا افرادی که خشم و اندوه خود از خودسوزی رمزآلود ااِل 
را به تجربیات گذشتگان و زیست امروز خود ارتباط می دهند، می توانند اقدام 
موثری در راستای جلوگیری از یک آتش دیگر داشته باشند؟ بدیهی ست 
که دولت آلمان و جامعه ی آلمانی در این زمینه مسئول اند اما آیا ساکنین 
کشورهای آزاد و به ویژه شهرهای بزرگ نیز می توانند برای جامعه ی خود 

گلستانی در این آتش بنا کنند؟  

در پایان از ماهان پرسیدم که چطور می شود جلوی خودکشی افراد 
ترنس را گرفت و او گفت: »ساده ترین کار اینه که اگه دوست های ترنس 
داریم، هر از گاهی سراغشون رو بگیریم. باهاشون معاشرت کنیم و نذاریم 
ایزوله بشن. یعنی این ساده ترین کاریه که از دست هر کسی برمیاد. اگه 
سیس جندر هستیم و دوست خیلی نزدیک ترنس داریم حرفاشون رو گوش 
کنیم و قضاوتشون نکنیم. هی بهشون تجربیات خودمون رو نگیم. تجربیات 

ما زمین تا آسمون با اونا فرق داره.«

این شماره ی پیِش رو در تاریخ 24نوامبر و شامگاِه سوم آذر منتشر شده 
است. روزی که اال چشم به این دنیای ناعادل گذاشت. او پنج زباِن عربی، 
فارسی، انگلیسی، آلمانی و ترکی می دانست و خوش خنده بود.  از سوم آذر 
که روز میالد اال در اهواز است تا ششم آذر روز میالد علیرضا فاضلی منفرد 
در همین شهر تنها سه روز فاصله است.  سال1400 به دلیل همه گیری 
ویروس کرونا به اندازه ی کافی تلخ است اما قتل علیرضا، سقوط دولت 
افعانستان و خودکشی اال مرا ضمن اندوه گین ساختن، مصمم تر می کند تا 
با قدرت، هرچقدر دست هایم خالی باشد، این راه را با توان مندِی بیشتری 
ادامه دهم تا روزی دیگر شاهد این تلخی ها نباشم. شاید خیلی نزدیک نباشد 
اما خیلی دور نیز نخواهد بود اگر بایستم و تو نیز حتی شاید کمی دورتر، 

ایستاده باشی.
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که  ایرانی ست  روزنامه نگاری  و  مترجم  شمس آرا،  ارغوان 
سال ها در خبرگزاری های داخلی و رسانه های بین المللی فعالیت 
حرفه ای داشته است. او که خود یک فرد ترنس جندر است، واژه ی 
»تراجنسیتی« را ابداع و وارد زبان فارسی کرده است. از او درباره ی 

چگونگی شکل گیری این واژه پرسیدم. 

در اوایل دهه ی 1380 با »مریم خاتون ملک آرا« و جمعی از روانپزشکان 
سرشناس ایران در حال راه اندازی »انجمن حمایت از افراد ترنس« بودیم. 
مریم خاتون به واسطه ی گرفتن فتوای جایز بودن عمل تطبیق جنسیت از 
روح اهلل خمینی، ارتباطات گسترده ای داشت و بر همین مبنا موفق شدیم که 

در سال 1384 مجوز تشکیل این انجمن را از وزارت کشور بگیریم. 

در آن زمان من خبرنگار ایلنا بودم و تصمیم گرفتم علی رغم آنکه هنوز 
ترنس بودنم را آشکار نکرده بودم، گزارشی مفصل از این رویداد را در ایلنا 
منتشر کنم؛ گزارشی که با توجه به کم سابقه بودن آن در ابعاد مختلف، بعدها 
به عنوان یکی از مراجع اصلی در فضای مجازی مورد استفاده قرارگرفت و 
مشخصا یکی از واژه های موجود در آن که با مشورت با اساتید واژه شناسی 

ساخته بودم، وارد زبان فارسی شد.

در آن زمان تجربه ای از واژه سازی داشتید؟ چه مقدار از زبان 
و ادبیات فارسی مطلع بودید؟

ارشد مطالعات ترجمه  من 24 سال داشتم و در مقطع کارشناسی 

ایرانی در  نادر بودن منابع  به  با توجه  دانشگاه عالمه درس می خواندم. 
این زمینه، تنها مرجع اصلی، منابع انگلیسی زبان بودند. در همین حال، به 
خوش اقبالی از شاگردان برخی از اساتید بزرگ واژه شناسی در ایران بودم و 

به تجربه و دانش آنها دسترسی داشتم. 

به عنوان یک دانشجوی مطالعات ترجمه، یکی از چالش های اصلی ام 
یافتن معادلی فارسی به جای واژه های رایج آن زمان برای مفهوم ترنس 
زبان  افراد ترنس در  به  اشاره  برای  از معادل هایی که در آن زمان  بود. 
معادل هایی همچون »ترنسکسوئل«،  به  اشاره می شد، می توان  فارسی 

»روان دگرجنسی« و »خویش دگرجنس پندار« اشاره کرد. 

حتی برخی رسانه ها به اشتباه عبارت  »دوجنسه« را برای اشاره به افراد 
ترنس به وفور به کار می بردند. 

بسیار  واژگان  از  رسانه ها  زمان  آن  در  که  می رسد  نظر  به 
نادرست و حتی توهین آمیزی استفاده می کردند. 

بله. در چنین شرایطی، ساخت واژه ای با بار معنایی خنثی که بتواند 
معنا را در ساختاری علمی و عینی منتقل کند، ضروری به نظر می رسید. در 
همه ي زبان هایی که از توانایی بیان علمی گسترده ای برخوردارند، روشی 
که مبتنی بر وندها و ریشه هاست یکی از رایج ترین روش های واژه سازی 

علمی به شمار می آید.

»تراجنسیتی«: نیازی در زبان، یا خط قرمزی دیگر؟

گفتگو با ارغوان شمس آرا، مبتکر واژه ی »تراجنسیتی«

شایان میم

توضیح زبان شناختی: پیش وند »ترا-« برابرنهاده ی پیش وند انگلیسی -trans  و به معنی »از 
این سو به آن سو، یا به سمت دیگر«، )on the other side of( است. این پیش وند با -trans در زبان 

التین و انگلیسی هم ریشه بوده و از زبان اوستایی به زبان فارسی وارد شده است.
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البته در متن های مختلف به اشتباه از واژه ی »تراجنسی« استفاده می شود، 
که معنای مناسبی ندارد و من هم آن را تایید نمی کنم.

با این حال برخی از اعضای جامعه ی ترنس جندر ایرانی عقیده 
دارند که حتی »تراجنسیتی« نیز نامناسب است. به نظر شما که 

خودتان یک فرد ترنس هستید، آیا »تراجنسیتی« بار منفی دارد؟

خیر. یکی از جنبه های مفید این نوع واژه سازی، این است که چنین 
واژه هایی عمدتا باری خنثی دارند و در عین حالی که با واژه هایی کوتاه تر، 
اطالعات دقیق تری را منتقل می کنند، از نظر عاطفی حساسیت برانگیز 

نیستند. 

اصال چه ضرورتی داشت که این واژه ترجمه شود؟ 

وجود واژه های مترادف به گویایی یک زبان کمک می کند و باعث 
تقویت جنبه های زیباشناسی زبان می شوند. وجود چنین قابلیتی فضا را 

همچنان برای خلق واژه های خالقانه تر باز می گذارد.

استفاده  تراجنسیتی  ساخت  برای  »ترا«  پیش وند  از  چرا 
کردید؟

»ترا«  پیش وند  فارسی،  ادب  فرهنگستان  تأسیس  با  خوشبختانه 
این سو به آن سو« یا  از زبان اوستایی گرفته شده و به معنی »از  که 
»به سمت دیگر« است، در واژه سازی علمی مورد استفاده قرار گرفت و 
واژه های ارزشمند و پرکاربردی مانند »تراکنش«، »تراگسیل«، »تراگزاره«، 
»ترامتنیت« و »ترابری« به این شیوه وارد زبان رایج در متون علمی و 

تخصصی شد. 

اشاره کردید برای این کار مشورت گرفتید. یادتان هست با 
چه کسی گفت وگو داشتید؟

در آن زمان با دکتر غالم حسین تجویدی، استاد گرانقدر واژه شناسی و 
ترجمه، درباره ی انتخاب واژه ی »تراجنسیتی« به عنوان معادل ترنس جندر 
مشورت کردم و پس از تأیید ایشان، از این واژه در گزارشم استفاده کردم. 

 ارغوان شمس آرا
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مخالفان این واژه گمان می کنند سازنده ی آن یک فرد ترنس 
نبوده است. سخن شما با آنها چیست؟

انتخاب با ماست. آیا اصرار داریم بر مسیر تابوسازی، ممنوعیت گرایی 
با رویکردی راه حل محور  یا می خواهیم  پافشاری کنیم؟  و محدودسازی 
اجتماع  تا در الیه های مختلف  بگیریم  اختیار  را در  زبان  امکانات مفید 
تریبون پیدا کنیم؟  در جهان رو به گذار و »ترنزیشنی« زندگی می کنیم 
که در آن گروه های به حاشیه رانده شده حتی از واژه هایی که علیه خودشان 
به کار می رود ، مفتخرانه استفاده می کنند تا در گذر زمان کاربرد این واژه به 

نفع همان گروه تغییر کند.

به نظر شما ریشه ی این مخالفت ها در چیست؟

یکی از مهم ترین خطرها علیه کنشگری، اکتیویسم و تفکر آزاد، تمایل 
 excessive به تصحیح گری بیش از حد یا همان چیزی است که به آن
political correctness می گوییم. تمایل به تصحیح گری بیش از حد به مرور 

زمان به دافعه ای علیه آرمان اصلی تبدیل می شود و تاثیری خود تخریب گر 
به همراه خواهد داشت. بی شک بسیاری از ما مریم خاتون ملک آرا را مادر 
جنبش ترنس در ایران می دانیم. یادم می آید که او واژه ی »تراجنسیتی« را 
خیلی دوست داشت و در مصاحبه ها و جلساتش با مقام های مختلف سعی 
می کرد با تاکید این واژه را استفاده کند. پس می توانیم دلگرم باشیم، آنجا 

که رضایت مادر هست، نیازی به دغدغه بیش از حد دایه نداریم.

لطفا اگر حرف پایانی دارید بفرمایید. 

ما هم سرشتانی که از جهاِن خط قرمزها و تابوهای ایران گریخته ایم، 
چه بخواهیم و چه نخواهیم، به چارچوب  شکنی و ساختارگریزی شهره ایم 
و در فرهنگ خود از پیشگامان شکستن مرزهای ذهن به شمار می آییم. 
پس چه بهتر که به شادباش همین ویژگی، خودمان نیز از مرام تابوسازی و 

محدودگری پرهیز کنیم.

حتما درباره ی مخالفت ها  با این واژه شنیده اید. آیا این باعث 
نشد تا در ساخت آن تردید کنید؟

در سال های اخیر، دیدگاه های مختلفی را درباره ی واژه »تراجنسیتی« 
از این واژه  با استفاده  اوقات شنیده ام که  از گوشه وکنار شنیده ام. گاهی 
مخالفت می شود و برخی آن را توهین به جامعه ی ترنس قلمداد می کنند. 
به همین بهانه، دوباره با برخی اساتید ترجمه و زبان شناسی در ایران تماس 
گرفتم و نظر آنها را پرسیدم. همه ی این اساتید به اتفاق بر این نظر بودند 
که کلمه ی »تراجنسیتی« هیچ گونه بار معنایی منفی را منتقل نمی کند. 
این مورد گفت:  از اساتید آموزش زبان در دانشگاه های تهران در  یکی 
»اساسا ما در دنیای مفاهیم ترنس زندگی می کنیم و اتفاقا به پیش وند 
ترا- به عنوان ترجمه ی trans- بسیار نیاز داریم.« او با تاکید بر اینکه واژه ی 
»تراجنسیتی« خنثی است و هیچ گونه بار معنایی منفی را متبادر نمی کند، 
خاطرنشان کرد که خود نیز در معادل یابی و واژه سازی از پیش وند ترا- بهره 
می گیرد. به عنوان مثال برابرنهاده ی خود او برای واژه ی transition در 
متون دانشگاهی زبان شناسی که به معنای پیونددهنده ی جمالت است، 

لفظ »تراگزاره« است.

از واژه ی  باید  از اعضای جامعه ی ترنس می گویند  بخشی 
انگلیسی »ترنزیشن« استفاده کرد و حتی عبارات »تطبیق جنسیت« 
یا »تصدیق جنسیت« را توهین آمیز می دانند. نظر شما در این باره 

چیست؟

اینکه کلمه ی »ترنزیشن« بهترین گزینه است را کامال قبول دارم. ما 
به واژه های گلوبال که بتوانند ذهن های ما را از هر جای جهان به هم پیوند 
بزند بسیار نیاز داریم. اما مناسب بودن این عبارت، به معنای نامناسب بودن 
مترادف های دیگر نیست. من به عنوان یک زن ترنس و یک زبان شناس، 
در عبارت های »تطبیق جنسیت« یا »تصدیق جنسیت« ایرادی نمی بینم. 

همانطور که گفتم مترادف ها ثروت های هر زبانی به شمار می آیند.
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حرف هایی که دنیای واقعی پذیرای اون نیست. مثال اگر کسی در آستانه ی 
آشکارسازی هست، و می دونه عکس العمل خانواده اش قراره نامناسب باشه، 
و مسلما نمی تونه تو روی خانواده وایسه و باهاشون دعوا کنه، می تونه 

حرف هاش رو از سمت دین به جان، پدرش بگه. 

درواقع، بدون اینکه بخواد زمان اضافه برای شخصیت پردازی و… 
بذاره، مستقیم داستان مورد نظرش رو می نویسه و اگر آنالین پست می کنه، 
می دونه که خیلی آدمای دیگه که تو شرایط مشابه هستن، اون داستان رو 

می خونن و باهاش ارتباط برقرار می کنن. 

این دقیقا همون چیزیه که باعث می شه گروه های به حاشیه رونده 
ببین،  کاراکترهای شبیه خودشون  و  داستان ها  توی  رو  شده، خودشون 
همون نماینده ی تصویری.  این داستان ها به همراه مکالمات گروهی که 
بین طرفدارها شکل می گیره، جامعه ی کوچکی به وجود میاره با تاریخ، 
فرهنگ و اصطالحات خودش. جامعه ای که مرز نداره، زبان مانع ایجاد رابطه 

نمی شه، و شما همونجوری که هستید پذیرفته می شید. 

برای همین هم هست که وقتی فن دام هایی مثل خانواده ی سوپرنچرال 
)SPN Family(، آرمی )Army(، پاترهد )Potterhead(، هیوالهای کوچک 
)Little Monsters(  و… به وجود میان، چیزی که اون هارو به هم وصل 
می کنه خیلی بیشتر از یک فیلم، یک سریال، یک گروه موسیقی، و… هست. 
دوستی هایی که به وجود میان می تونن سال ها برقرار بمونن، با اینکه دو 
نفر در کشورهای مختلفی زندگی می کنند و زبان مادریشون فرق می کنه. 
گاهی بسیار عمیق تر می تونن باشن به خاطر تمام حرف هایی که در غالب این 

دنیاهای ساختگی به هم زدند و تاریک ترین رازهای هم رو می دونند. 

دنیای فن فیکشن با میدا

فصل دوم: فن فیکشن، راهی برای پرداختن به زخم های روحی

میدا

برای خیلی از ما پیش اومده که  یک شخصیت رو جایی ببینیم و 
بالفاصله بهش احساس نزدیکی کنیم. انگار که نویسنده ما رو از نزدیک 
می شناخته و اون شخصیت رو از روی ما نوشته. منظور از  این نزدیکی در 
واقع از نظر خصوصیت های اخالقی، احساسات و تیپ شخصیتی هست، نه 

لزوما گذشته و  یا داستان پشت اون شخصیت. 

مثال من ممکنه با دیِن سوپرنچرال،  یا تونِی اَِونجرز هم ذات پنداری 
کنم بدون  اینکه در کودکی والدی رو از دست داده باشم، بدون  اینکه آمریکا 
زندگی کنم، بدون  اینکه میلیونر باشم، و...  یا با سیریوس بلک هری پاتر، 

بدون  اینکه جادوگر باشم  یا زندان رفته باشم. 

چیزی که ما رو به اون شخصیت نزدیک می کنه، عکس العملش به 
اتفاقات، نوع دوست داشتنش، نوع دشمنی کردنش، طرز فکرش، و مهمتر از 
همه، روش پرداختنش به زخم های روحیشه. جوری که خودش رو می بینه، 
میزان ارزشی که برای خودش قائله، جایگاه خانواده اش و دوستاش توی 
زندگیش، همه ی  این ها می تونه باعث بشه ما احساس کنیم اون شخصیت، 

نماینده ی ما توی اون داستانه. 

اون  کردن  وارد  فن فیکشن،  دنیای  پدیده های  رایج ترین  از  یکی 
شخصیت به دنیایی متفاوت، بعضا دنیای خود نویسنده، و واداشتن اون به 
انجام کارهاییه که نویسنده می دونه خودش توی زندگیش نمی تونه انجام 
بده. حرف هایی که توی دلش مونده، انتخاب هایی که دلش می خواست 
می تونست انجام بده، داشتن روابطی که شاید توی جامعه ی اطراف نویسنده 

قابل قبول نیست. 

و البته، برای دست و پنجه نرم کردن با اتفاقات بد زندگی نویسنده و 
زخم های روحی ش.  این شاید راه کم خطرتری باشه برای برون ریزی و زدن 
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اگر بعد از خوندن این نوشته تصمیم گرفتید برید و کمی فن فیکشن 
بخونید، لطفا حواستون باشه قبل از هرچیز تگ های )tag( اخطاری داستان ها 
رو بخونید.  این جوری می تونید از موضوعاتی که براتون احساسات یا خاطرات 

نامطلوب یا ناخوش آیندی رو تداعی می کنن، اجتناب کنین. 

در شماره های بعدی شروع می کنم به معرفی بعضی از فن فیکشن ها و 
فن دام ها. اگر فن دام  یا فن فیکشنی هست که دوست دارید بهش بپردازیم، 

برامون بنویسید. 

تا فصل بعد.
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نقاشی »نامادری« با الهام از سریال اسکویید گیم

شما هم می تونید طراحی و نقاشی های خودتون 
رو در ماه نامه ی هم سرشت به اشتراک بگذارید


