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 فلـسفه را بـه عنـوان    کار؟ آیا    می کنی  تعبیر  چگونه ت را کار–جودیت تو خودت را یک فمینیست می نامی         
  است؟  سیاسی برایت امری یا؟ فقط شغل توستاین؟ آیا  می بینییقسمتی از جنبش فمینیست

  
.  سیاسی نیستکه فقطکنم  گمان می. ها سیاسی است  و بعضی وقت، استی فلسفی  کار صرفاًها   بعضی وقت 
مـن   .پـردازم  مـی ی موضـوعات فمینیـست  در مـورد    نوشـتن     و سم، تدریس فمینی  به جوان هستم    تا وقتی که  

من  .ای فلسفی است    طور مسئله   و همین  سیاسی است،    ی  مسئله یک   ، که ام   نوشته "میل" را در مورد     ام  رساله
  .ام مند بوده عالقهنسی در فمینیسم ـسنت آزادی جبه همواره 

من با . ام شدهوب کننده هستند بسیار نگران  فمینیسمی که خیلی تنظیمی یا سرک  انتظاراتهمواره در مورد    
تئـوری اسـت و    همیشه از گفتن این کـه فمینیـسم         . نسی هستم ـها مخالفم و طرفدار آزادی ج       هنجارمندی

فمینیسم نظریه است،   ": گریس اتکینسون . باتلر به شعار معروف تی    [.  متنفر بودم  نیسم باید عمل باشد   ـزبیـل
ایـن   ]م. های پیشتاز امریکا بود      سرمشق فمینیست  زمانی عبارتاین  . کند ؛ اشاره می  "لـزبیـنیسم عمل است  

ن شدم و چیزی در مـورد سیاسـت         ـزبیـ من در چهارده سالگی ل     .کند   می زدایی  جـنـسـیتها را     نـزبیـل امر
و سـپس در مـورد آن       . سـتم خوا  عمیقـا مـی    کـسی را     به این دلیلِ ساده کـه     ن شدم   ـزبیـمن ل . دانستم  نمی

 و  دوجـنــسه زنـان   چیزهـا و بـه نظـرم        مـن بیـزارم از گفـتن ایـن          . آمد  ، اما به عنوان یک پی     سیاسی شدم 
  .شوندشان محترم شمرده  های  با میل جنبش فمینیسم بایددرون خواه نسـرجـدگ
  

نـسی پیـشرو    ـ هستید و آن را از ریشه دموکراتیک و از لحاظ ج           پیشاهنگبه نوعی   ر  ـوییـشما در جنبش ک   
  .بینید می



  
  . سقوط کندی دیگرها  جنبشبه همان الگوها و معیارهایتواند  می.  اما همیشه دموکراتیک نیستبله،

بعـضی از مـردم      .بـه عقـب رانـد     واقعـا   را   )identity (هویتی    مسئله شد،   مطرح رـوییـکتئوری  وقتی که   
 . باشـد  رسـت دکـنم     من فکر نمی   .چرندیات جورها و این       بازی مدرن است، بازی سـکـس     اینگویند که     می

 گونـه   و نمایش اینکه ما بایـد ائـتالف   استهویت  سیاستِیِورشکستگاین   ،کنم که از لحاظ سیاسی      فکر می 
)coalitionally(    خـوابیم    اهمیتی ندارد با چه کـسی مـی        .بتوانیم اموری را به انجام برسانیم      بیندیشیم تا .

بــه نــسبت ا رویکــری انتقــادی  بــود بــ(anti institutional)نهــادی ضــد ] جنبــشی[ر ـوییـــجنــبش ک
  . برای آنکه قانونی قلمداد شوید الزم نیست هنجاری باشیدکه شما  این:  )normalization(هنجارسازیب

 ارائه   شناسنامه ای  قبل از ورود به جلسه     نباشیدمجبور   خواهد شما   که می  است   اصطالحیفهم من از کوییر،     
 کـوییــر . نیز به همچنین  ها    نسیـ دوج .ر شرکت کنند  ـوییـتوانند در جنبش ک      می دگـرجـنـسگرایان .دکنی

ای اسـت در      شناسـه ] کـوییــر [. گـی بودن نیست  بودن لزوماً   ر  ـوییـک.  لـزبیـن بودن نیست   بودن به معنای  
یا . ورزی کنم   ن میل ، باید در یک مسیر معیّ     منـزبیـ اگر من یک ل    که  این] در برابر ِ  [:  محدودیت لـزبیـن برابر  
 اسـت   نمعـیّ  ر یک شناسـه در برابـر هنجارمنـدی        ـوییـک.  میل بورزم  ینهستم، باید در مسیر معیّ    ی  ـ گ اگر

   . ی هستـ گهویت یا تمام عیار ینِـ یک لزبچنانچه
  

اکنون .  بود، نیرومند بود   مبارز. ای جنبش فمینیسم آمریکایی برای ما سرمشق بوده است          برای زمان طوالنی  
بـه طـور    [ کـه افـراد      آیـد   میبیشتر به نظر    . رسد وجود داشته باشد      نمی به نظر دیگر    جمعی این نوع جنبش  

     .کنند  به ندرت با یکدیگر کار می آنها.کنند مبارزه می] فردی
  

خـواهم بگـویم کـه        مـی . کنیـد    جنبش جستجو مـی    برای یافتنِ  راجا  ه شما ک  اینکمنوط است به    این مسئله   
یـک دو جـین از       .کارانه تقویت شده اسـت      نتخابات محافظه ای توسط ا    جنبش تامین حقوق تناسلی تا اندازه     

. ها خیلی موثرند     و آن  .کنند حقوق تناسلی را تامین کنند        وجود دارد که سعی می      تشکیالت ملی خیلی قوی   
مساله این است که    .  و همچنین برای دیگران    .کنم که تشکیالت ملی برای زنان خیلی موثر است          من فکر می  
 و نـژاد    سـکــسـوالیته  هـا مجبورنـد بـه       آن. ا وجـود دارد   هـ    بین فمینیست  بزرگیهنگی  های فر   اینجا تفاوت 

] هـا   آن[در چه موقعیتی    ] که  این[رافی را داریم و پرسش      ـوگـورنـی جنبش ضد پ      ما همیشه مساله   .بپردازند
انون آزار  ق. پسند هستند    عامه بسیار اموری که د،  نگیر  نسی قرار می  ـی فمینیسم و جنبش آزار ج       در محدوده 

نسی تنها راهـی    ـ جنبش قانون آزار ج    که تصور کنیم   باشدکنم اشتباه     اما فکر می  . نسی خیلی مهم است   ـج
 جنبـشی   ]فمینیـسم [کننـد کـه       ها فکر می     آن .شود  ها شناخته می     که از طریق آن فمینیسم در رسانه       است

 فمینیسم را بـه  پسند و عمومیمردم های   رسانه.نسیـنسی و نه جنبشی برای آزادی ج    ـاست برای پاکی ج   
   .کنند نسی توصیف میـعنوان جنبش پاکی ج

.  سفید دیـده شـده اسـت   همیشه به عنوان جنبش بورژواییِ] مجنبش فمینیس[ی دیگر این است که   مسئله
وجـود  این  دو دلیل برای    . در کل صحیح نیست    اما   به دنبال رهبر این جنبش باشید شاید اینگونه باشد،        اگر  
ها  که فمینیسم آن د و ترس از اینیاقلیتی سر و کله بزن اجتماعاتِ باید با آنتی فمینیسم  شمال اینکهاو: دارد
که فمینیسم به طور مـوثری        دوم این .  را از بین ببرید    جدا خواهد کرد   شان  اقلیتیهای    وابستگی با پیوندرا از   

  . نکرده است و اتحاد پیدای ائتالفپرستهای ضد نژاد با گروه
  



شما به جنبش زنان تعلق دارید یا بـه اتحـاد         . صرفا مبتنی بر هویت است     رالیسم در ایاالت متحده آمریکا    لیب
 کـه بـه آن   جایگـاهی  این هویت من است و :کنید شما همیشه اظهار می . ستانپیشرفت رنگین پو  ملی برای   
یـا  . ایـد    انتخـاب کـرده    را] آن دو [ مـابین     چیـزی  بنابراین اگر شما یک زن رنگین پوست هستید        .تعلق دارم 

مساله ایـن اسـت کـه لیبرالیـسم          .مغزتان داغ کند  روید تا    می و آن میتینگ      این میتینگ بیشتر و بیشتر به     
هویتی بـسیار   از قضا   و  . کند که هر کس فوراً هویت خود را انتخاب کند           شرایط را طوری فراهم می    امریکایی  
ـ   برای مثال   . انهفکر  کوتهمحدود و    رای ایـدز دربـاره بحـران گـسترده در آفریقـا در مـورد در                فعالیت عملی ب

.  عمده وجود ندارد کـه بـه آن بپـردازد   اینجا یک تشکیالت گـیِ که در در حالیدسترس بودن مواد مخدّر ـ  
  . کنند ازداوج کنند دارند سعی می فعالًها  آن
  

یعنی تنها به امریکا نظـر      ،  ستکه بیش از حد بر خودش متمرکز ا        ی کلّ جامعه آمریکا نیست      این مسئله آیا  
  خودشان؟ منحصر  امریکایییا حتا به ایالت  - دارد

  
 حقوق بـشر    در مورد صدورِ   خواهد   وقتی که می   ،چشم دارد  دیگر کشورها    بهها    بعضی وقت . گویید  درست می 

نـه کـه     و همانگو  .خودش را بر دیگر کشورها تحمیل کند      ی فرهنگی     برنامه کند  تالش می  بعداما  . بزندحرف  
دهد شما باید به شدت مراقـب باشـید و بایـد یـاد            المللی را به طور عملی انجام می        یک امریکایی حقوق بین   

، شـود  انجـام مـی   لـی کـردن  لالم بـین وقتی که چیزی به عنوان ایدئولوژی  . بگیرید چگونه آن را انجام بدهید     
 با همیشه این تـصور هـست کـه انگـار          تقری. در کار است  تقریبا همیشه یک ایدئولوژی به اصطالح امریکایی        

 آن  هـم   واقعاً دانید  همانطور که می  و  ـ   فرهنگ نژادپرست خودش     علیرغم ،یستداند حقوق بشر چ     امریکا می 
 انتقـال  بـه  بایـد    ]امریکـا [کـنم کـه       من فکر مـی   .  این صدور باشند   دیگران باید سپاسگزارِ  . کنند  صادر می را  

 بلکههای دیگر،     زباننه فقط   ای که به معنای آموختنِ         شد با پدیده   چگونه باید روبرو  : فرهنگی رسیدگی کند  
ها به طـور سیاسـی فعالیـت          یابند، چگونه آن    چگونه مردم تشکیالت می   اینکه   .دیگر است های سیاسی     لهجه

  . کنند کنند، چگونه مطالبات خودشان را طرح  
  

، همانطور کـه     وجود ندارد  یینان امریکا جنبش ز  یکاینجا  . های بزرگی وجود دارد     حتا در یک کشور تفاوت    
 ، کـه  ایـم   داشـته  غربی   آلمانتفکر فمینیستی    ما این تجربه را با      .  جنبش زنان آلمانی وجود ندارد     یکاینجا  
بـا  :  سئوال این است که       بنابراین .فمینیسم چیست و چه باید بکنند     گفتند که      می  زنان آلمان شرقی    به باید

نها آی مشترک     نقطهتوانند با یکدیگر کار کنند؟        های فمینیستی چگونه می     جنبشهای متعدد،     وجود تفاوت 
  تواند باشد؟  چه می

  
بـرای  امتیـازی اسـت      حتـا  .تواننـد بـر جریـان تـاثیر بگذارنـد           زیـاد نمـی   شـاید   البته   که   هایی هست   تفاوت

 ؛وجـود دارد  ق مدنی    در جنبش حقو   این امر در امریکا سنتی از     . کنند  گونه کار می    یی که ائتالف  ها  فمینیست
ها آموختند کـه بـرای مبـارزه بـا نـژاد              آن. رادیکال کامال ضد دین   های    های کلیسایی، با گروه     ائتالف با گروه  

بین  در   ائتالفی ایده. چون فهمیده بودند که هدف مشترکشان چیستشان غلبه کنند  های پرستی بر تفاوت
از آن حـق    است، راهـی کـه        حکومت تقصیرت، بلکه    زنان نیس  تقصیراین فقط   .  نیست معمول ،جنبش زنان 

هـایی را بـر فـراز         حکومـت البـی   . شوید   می به رسمیت شناخته   که   ست  راهیهمان  ،  آورید   بدست می  خود را 
کـنم کـه       من فکر می   .کند  ها عمل می    که بر علیه ائتالف   . کند  های بزرگ ایجاد می     های مستقر بر گروه     توافق



ـ  آرا هایی را برای    وانید ائتالف ت  شما می .  نیست صادق کشورهای اروپایی    کثرامورد   در    در عوض  این مسئله   یئ
  .شود به لیبرالیسم مربوط می مریکابین اروپا و آ  دیگر تفاوت عمده . درست کنیدنیاز داریدکه 

تفـاوت  . بعـضی از حقـوق ثابـت هـستند        : گویند   می میالنهای ایتالیایی اهل      در اروپا به خصوص فمینیست    
تعـداد معینـی از     باید به زنان     بهمین ترتیب از طبیعت انسانی است و      ] قاطعو  [کننده     تعیین شیبخجنسی  
ی  وظیفـه ایـن  و اکنـون  . انـد  هـا محـروم شـده     به صورت تاریخی از این موقعیـت   زنان.  داده شود  ها  موقعیت
   .بتوانند به برابری دست یابندها  آنست که  ا حکومت

  
 معنـایی کـه لیبرالیـسم از        بهلیبرال  نه   .است آن  به معنای دیگرِ    لیبرال ،ریکا در ام  حق و حقوق  مبارزه برای   

اعتقـاد  رادیکال  اجتماعی   سازی گونبه دگر .  لیبرالش به این معناست که رادیکال نیست       .آزادی در نظر دارد   
بـه   موجـود حقـوق   ایـن   که  مطمئن شود   و  ،   دست یابد  موجودمند است به حقوق       عالقه] لیبرالی که [. ندارد

شوند همـواره هرچـه       ریزی می   ی این حقوق در آمریکا پایه     ها  و وقتی که سیاست   . طور برابر توزیع شده است    
هـا بـه سـمت ازدواج         راندنِ گی   که پیش .  است ها  یـ گ   جی ازدوا    مسئله اش همین  نمونه .گردند  تر می   هنجاری

تواند داشته    آرایش جـنسی را می    از   ی دیگری   تمامی تصورات و تفکرات دیگر در مورد اینکه انسان چه گونه          
ما . کنند  دوباره از دور خارج می    را   تجربه کند تواند    میرا  اوندی  خویشها چه نوع روابط       ، و در این آرایش    باشد

  . فکر کنیمنهادها اجتماعیِسازی  گونی دگر  دربارهیتر باید به صورت رادیکال
  

ها با بیوتکنولوژی و  ؟ فمینیستچطور اجتماعی سازیِ گونای برای دگر ی بیوتکنولوژی به عنوان وسیله درباره
 عبـه نفـ   ای     فمینیـستی  مبـارزه نبایـستی   آیـا   امـا   . امکان تولید بچه به طـور تکنولـوژیکی مخـالف هـستند           

 ی بـرای  مـانع  توانـد    مـی  تـالش آیـا ایـن      و   ؛وجود داشته باشد  خودمان   به اختیار و داشتن بچه    بیوتکنولوژی  
  ؟ باشدواهی قدیمیخ ـسنـرجـسیستم دگ] یعنی[ زنانه و دوتایی مردانه  ِتفکر  ِبازتولید

  
د  مـا نبایـ    .نامیم در هر شکلی مخالفم      من با آنچه که ما مهندسی اجتماعی می       . نه، برای من این طور نیست     

غلبــه بــر  بــه خــاطر نبایــدکــنم  یفکــر مــو . ای از نــوع بــشر درســت شــود انتخــاب کنــیم کــه چــه گونــه
سرشــت : نقطــه نظــر مــن تنهــا ایــن اســت کــه .مبــارزه کنــیم ، بــرای بیوتکنولــوژیخــواهی نسـرجـــدگ
  زوجوقتـی کـه یـک   . کننـد  انـد و مـی      کـرده  همیشه از بازتولید تکنولـوژیکی اسـتفاده         خواهان  سـنـرجـدگ
از این یـا آن طریـق دسترسـی         ی تناسلی   به تکنولوژ معموال  د،  ند بچه داشته باش   نخواه  می خواه نسـرجـدگ

 به  دسترسی به همان اندازه راه      مجرّدی یا زنان    ـهای گ   تنها پرسشی که من دارم این است که آیا زوج         . دارند
   . های دسترسی است نزد من مربوط به سیاست مسئلهاین ؟ اند  بدست آوردهاین نوع تکنولوژی را

  
، یـا بـه     )gender (یتچگونـه بـه جنـس     فاوت آنهـا را در اینکـه        بچه چگونه تولید شده است شاید ت      اینکه  
 اغلب  کند این است که     آنچه که مرا واقعا غمگین می     . کند  ایجاد می کنند،     نگاه می  های مادری یا پدری     نقش

 بـه دلیـل    حتا از فرزند پناهنده یـا مهـاجر    اند،   از پذیرفتن فرزند منع شده     مجرّدها یا زنان      نـزبیـها یا ل    یـگ
بـه  گـی    هفرزندخوانـد المللی مربوط بـه       بینهای    سازمان .اند  منع شده گی   همشی بین المللی فرزندخواند   خط  

 رسـیدگی   نیـز  مجرّدزنان  تقاضای   به   حتی اکثراً . ن رسیدگی نخواهند کرد   ـزبیـی یا ل  ـهای گ   زوج] تقاضای[
را بـه فرزنـدی     ها کودک     ی از آن  یکتنها  مجبور خواهند بود دروغ بگویند که       باشند  دو زن   اگر  اما   .کنند  مین

امـا وقتـی     .یو چه روانشناخت   لحاظ قانونی ه  آورد، چه ب     که این خود مشکالت فراوانی را به بار می         د،پذیر  می



خواهنـد    نی کـه مـی    ـزبیـ ـی و ل  ـهای گـ    و تعداد زوج  بینید،    شما تعداد کودکانی را که به خانه نیاز دارند می         
مـسئله  تناک است که هیچ نهادی وجود ندارد که قصد داشته باشد این             کودکی را به فرزندی بپذیرند، وحش     

 توسـط  چون کنند را انتخاب میها تکنولوژی تناسلی  نـزبیـها ل کنم خیلی وقت    فکر می . را جفت و جور کند    
نـدگی  این خواستِ آنها را نمای    ای را پیدا کنند که        توانند نماینده   یا نمی . اند  نع شده  م پذیرفتن فرزند قانون از   

خواهم بگویم که     می. خواهند کودک بیولوژیکی خود را داشته باشند        به هر دلیلی می   هم  بعضی از زنان    . کند
هـم   پیوندهایی  حتی. شود  باید محترم شمرده    واضح است که    خب  اما  . ام  درک نکرده  هیچوقت این مسئله را   

 توسـعه   نسبِ خویش را  توانند قسمتی از      کنند و می    ی نطفه را عرضه می    ـ گ مردانِاینکه  . ی دارد ـ گ با مردانِ 
همین یک سیـستم     .با مرد آمیزش داشته باشد    برای بدست آوردن نطفه     خواهد    نمیسو    هم از آن  زن  . دهند

مـن بـه    . نیستممند    من به مهندسی اجتماعی عالقه    . خویشاوندی جدید است که به شدت جالب توجه است        
قالـب جدیـدی از خویـشاوندی       مجـذوب   همچنین  و  . ممند  قه برابر به تکنولوژی تناسلی عال     دسترسیِامکان  
  .هستم

  
  مریکا چگونه است؟در آای  چنین مسئلهوضعیت قانونی 

  
ن در ویرجینیا باشید، و با قـانون مـشکلی پیـدا کنیـد،              ـزبیـوقتی شما یک مادر ل    . کند  در هر ایالت فرق می    

 نیـسمِ ـزبیـل چنانچـه    . بگیرد از شما  هستید   »ناشایستی«تواند کودک شما را به عنوان اینکه مادر           قاضی می 
  .  به فرزندی بپذیریدکودکی راتوانید  شما شناخته شده باشد نمی

 بـا ایـن وجـود توسـط         .کـنم   در بهشت زندگی می   در واقع   . کنم  من اکنون در کالیفرنیای شمالی زندگی می      
بعنـوان   بپـذیرم   بـه فرزنـدی    پسرم را خواستم    میوقتی   به من    که ،ه بودم آژانس خدمات اجتماعی طرد شد    

به نظـر   مثل یک مادر بزرگ     ": ها گفتند    آن .ای برایش وجود نداشت رسیدگی شد       بندی  کسی که هیچ دسته   
درخواسـت  توانیم    بنابراین نمی .  نداریم ها  نـزبیـ برای ل  ای  بندی  دستهگی   هدر مورد فرزندخواند  اما ما   . آیی  می
بنابراین من در این مورد خوش شـانس        .  تغییر دهد   را اعطا  عدمِِ حکمِ الزم دانست  و قاضی    ". را بپذیریم  شما
  . باشم و قاضی به من بگوید نه در قسمت دیگری از کالیفرنیا خب ممکن بوداما . بودم

         
 محـسوس کمتـر دیـده       نش یا حرکـت   کزنان کمتری در خیابان هستند،      : فمینیسم خیلی تغییر کرده است    

کنـی مـا تفکـر و         آیا تو فکـر مـی      .وجود دارد اش    کمتر در مفهوم قدیمی    نزاع و   ،جلوه و ابراز وجود   ،  شود  می
بایـست زمـان بـسیار زیـادی را روی فلــسفه       مـی یی بیـشتری الزم داریـم؟ آیـا جنـبش فمینیــست     فلـسفه 
  کرد؟ گذاری می سرمایه

  
.  و اسـرار آمیـزم     دهجدا افتـا  ،  ما  ند ذهن کُمن  . من هرگز انتظار نداشتم کارم توسط مردم زیادی خوانده شود         

 و بـه  " ممکن اسـت چه چیز"شدم؟ اما از لحاظ سیاسی مهم است که مردم بپرسند      پسند می   مردم چرا باید 
این ایـده کـه   بسوی .  رو به جلو وجود ندارد حرکتِ،امکان چرا که بدون حرکتِ.  اعتقاد پیدا کنند   امکاناین  
در را شـان   سکـسوالیته بتوانند، یا  زیست کنندرا در مسیری متفاوت   (gender)شان یت جنس بتوانند مردم

لـذت   در خـورِ زیـستنِ قابـل تحمـلِ            برای یک زندگیِ   محلیکه ممکن است    ،  تجربه کنند مسیری متفاوت   
شـود کـه      فلسفه باعث مـی    . باشد  و پستو  خلوت خصوصی شاد و به لحاظ سیاسی آگاهانه، بیرون از          و   بخش

 کـه   دهـد    را مـی   ی فلسفه به مردم فرصت فکـر کـردن بـه جهـان            های ممکن فکر کنند،     ی نقش   مردم درباره 



 فعـالین دیدم که در طول کارم در جنبش حقوق بشر      .  احتیاج دارند  اینو مردم به     .تواند غیر از این باشد      می
خواهند به عقب برگردنـد،        همیشه می  بعدش و   ،مدندآ میسریع از دور خارج شدند، آنها تماما از پا در           خیلی  

 اعتقاد داشـتند     بدان که آنچه     آنها را به   ها  ندنخوااین  و سپس   . خواهند بخوانند   ها می   آنمکتبی،  به خواندن   
کنم جنبشی که زنده اسـت         من فکر می   .دهد  می از آینده    نگاهی تصویر و    تا حدی ها    به آن این  . گرداند  بازمی

 باید سـعی    .را تکرار خواهد کرد   هایش    باید حیات عقالنی داشته باشد، در غیر این صورت تنها بعضی از دوره            
  .  را در پرتو اوضاع سیاسی نوین مورد بازبینی قرار دهدباورهایشکند 

  
   فلسفه دست کم گرفته شده است؟  سیاسیِی کنید اثر و ضربه آیا فکر می

  
  . ن و رزا لوکزامبورگو اِما گلدم. و انگلس. اوه، مارکس یک فیلسوف بود

  
اش در    فعالیـت عینـی    اش، بلکـه     نـه فلـسفه    شاید بتوان گفـت   رگ  وزا لوکزامب ی ر   اما درباره . حق با شماست  

  . بود که بر سیاست تاثیر گذاشتخیابان
  

 مـان را مـا از کجـا    این قواعـد کلّـی  . شد  ی کلی اجرا می     که توسط قاعده  کنشی بود   اما  . بله این درست است   
  . انی و مردمیی برای فلسفه وجود دارد، میلی بس همگآوریم؟ اینجا میل بدست می

  
  . هستیدو مردمی  همگانیو شما به عنوان یک فیلسوف به همان اندازه بسیار 

  
یـاد   از شرارت ای    ن به عنوان نمونه   ها مردم از م     بعضی وقت . اما نه همیشه در یک معنای مثبت      . دانم  بله، می 

ممکن اسـت   . گریز یا زن  ستیز  سامی صریحاًدیدگاهی   یا   هوموفوبیک دیدگاهی   مربوط است به   این   .کنند  می
رسد تـز مـن    به نظر می. مونثن ـزبیـن هستم و نه یک لـزبیـ لبوضوح یکمردم توجه داشته باشند که من   

  به طور فرهنگی سـاخت  جنسیتاین ایده که    : در مورد ساختمان اجتماعی، برای مردم خیلی ترسناک باشد        
کـنم،     واقعی را تهـی مـی      تصوری از امر  ن هرگونه   ترسند که م    ها برای این می    رسد آن   به نظر می  . یافته است 

شـان    سیــ هـای جـن    شان واقعی نیست، یا تفاوت      های  شوم مردم فکر کنند که بدن       که من باعث می     برای این 
 امـا  .کـنم   را اغوا و گمـراه مـی  قشر جوانکنند که من بسیار پرجذبه هستم و       ها گمان می    آن. واقعی نیستند 

 تفکرات کویـیر دترِنسل جدیهای گذشته و  یک نسل بین فمینیستی  نماینده من که عالوه بر این، برای این
یـک   هستم،   مĤبی  مقدس  من ضدّ  .بوجود آید انشعابی  گی و     دو دسته ترسند که مبادا اینجا       ها می    و آن  هستم

   . سالگی34 شدم، در استاددر سن خیلی کمی .  معمولی نیستماستاد و مدرس
 ممکـن اسـت اشـتباه     کنم    ، اگرچه فکر می   وجود دارد مردم  میان  در   ستیزی  مریکاییآنوعی  در اینجا   و البته   

و .  جمع کننـد   ای از امپریالیسم امریکایی یا امپریالیسم فرهنگی امریکایی          به عنوان نمونه    مرا که بساطِ باشد  
   .خیلی مهم استبودنِ من نیز به عالوه سهم یهودی 

  
  ؟ مهم استشخصاًبرای تو  یهودی بودن آیا
  



امـا  .  مـذهبی نیـستم    من واقعـاً  . دهد   به چهارچوب سیاسی و اخالقی من شکل داد و هنوز هم شکل می             این
من آن را بیشتر به عنوان یک البته خواهم پسرم آن را یاد بگیرد، و     و می  .کنم  عمل می به شعائر دینی    گاهی  

  . تا عملی مذهبیکنم  میدنبالسنت فرهنگی 
ی مـن     خـانواده .  هستم، کسی که تحصیالت کامال خـوبی دارد        باختر میانه من یک دختر یهودی خوب اهل       

ی مـن از      تعـداد زیـادی از خـانواده      . پیوندهای خود را با اروپا حفظ کردنـد        ند و  روسیه بود  مجارستان و اهل  
 کـه بـرای   اصـرار داشـت  مادربزرگم همیشه .  اینجا زندگی کردند و در جنگ کشته شدند   30ی     دهه ی  میانه

مـادرم و   . بـرای درس خوانـدن بـه هایـدلبرگ آمـدم          1979ندن باید به اروپا بازگردم، بنابراین در        درس خوا 
امـا  .  باشـد دردسر سازتوانست   و یهودی بودن می   آمدم به آلمان      شدند، چراکه باید می      می نگرانهمنسالنش  
رفتنـد، بـه      پـراگ مـی   ها همیشه برای درس خواندن بـه          یهودی. روی به آلمان    بله تو می  ": گفت  مادر بزرگم   

  "!روی برلین، بله، تو می
  
  ! جودیت، متشکرم آمدنتبابت،  دوباره اینجاییو تو 
     

  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

 آن به عنـوان روش و رفتـار         ازگراست، هر چند در این متن بیشتر          سـنـج  ر به معنای هم   ـوییـتعریف مرسوم از ک   > 
  .شود  مییاد "خالف عفّت عمومی" یا "رف متعانا"
 کـه در    مـصداقی آن، بـا     که کـاربرد اسـپانیولیِ       ،ای است که در یک فرهنگ متفاوت رشد کرده است            واژه »کـوییـر«

  .تشابه چندانی نداردشود،   میداللتانگلیسی به آن 
هـای     و گـزاره   هـا   ــسـوالیته سـک بـرای درک گونـاگونی       یجنبش کـوییـر اشاره دارد به یک مکتب فکری و مطالعـات          

 :گرفتـه شـده از    (.سـربرآورد ی یـک موقعیـت مقاومـت     ر بواسـطه ـوییـ مطالعات کی عناصر تعیین کننده .فرهنگی
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