گزارش فستيوال ساليانه ھمو سکشوال ھا و ترانس سکشوال ھای بلژيک
از چند ھفته قبل تمام خيابان ھای اصلی شھر بروکسل با تبليغات ،پرچم ھا و بيلبوردھای اين فستيوال پر شده بود .در اکثر اين
ت ناپيدايی ھم
تبليغات ،ھم چنين در وبسايت و بيلبورد شھرداری و ايستگاه ھا اينگونه تعريف کرده بودند :فستيوال گِی ھا!!! در قسم ِ
به برابری ھمه انسان ھا و با ھر تمايل جنسی اشاره کرده بودند .به ندرت تبليغاتی برای لزبين ھا ديده می شد و برای ترانس
سکشوال ھا نيز تقريبا ً ناياب بود .فقط در تبليغات امسال توجه ويژه ای به اين مورد شده بود که لزبين ھا و ترانس سکشوال ھا با
مشاھده ھر تبعيض يا آزاری با کدام مراکز يا شماره ھا می توانند تماس بگيرند .به خصوص تأکيد روی تين ايجر ھا بود که با
خانواده ھايشان مشکل دارند که خو ِد اين مورد بيان گر ابعاد خشونت بر عليه ھم جنس گرايان و ترانس جندر ھا است.
چيزی که مثل ھميشه و بيش از ھر چيزی چشمگير بود ،حجم باالی تبليغ سکسيسم و از معنی و محتوی تھی کردن اين روز بود.
 %٩٠تبليغات و روزنامه ھا برای يک روز آزادی بود! که از فالن ساعت تا بسان ساعت کجاھا سکس گروھی ترتيب داده شده،
کجاھا امکان برھنه شدن و عرضه خود به مردم در خيابان است ،کجاھا و در چه زمانی می توان آنچه در سکس تصور نمی شود
را تجربه کرد و !!! ...
برنامه و حرکت کارناوال با سخنرانی بسيار کوتاھی آغاز شد و يکی از برگزار کنندگان که از سوسياليست ھای قديمی بلژيک بود
اينگونه برنامه را افتتاح کرد" :امروز در حالی در خيابان ھا ھستيم و جشن می گيريم که در بسياری از نقاط دنيا از جمله
خاورميانه و افريقا و  ...انسان ھای زيادی به خاطر تمايل جنسی شان اعدام می شوند ،شکنجه و زندانی می شوند .برای رھايی ھمه
انسان ھا از تبعيض و به ياد قربانيان خشونت جنسی ١ ،دقيقه سکوت می کنيم ".و چه سکوتی بر بيش از  ۴۵٠٠٠نفر حاکم شد.
سکوت با صدای سوت و کف زدن مردم شکسته شد و زمان بندی برنامه اعالم شد و حرکت کارناوال در مسير تعيين شده با انواع
رنگ ھا ،موزيک ھا ،ماسک ھا ،لباس ھا و  ...آغاز گشت.
انسان ھای برھنه و نيمه برھنه زيادی از مقابل مان می گذشتند .گاھی با شادی آن ھا شريک می شديم ،شکالت در ھوا پخش می
شد ،مجله ھای مختلف توزيع می شد ،تراکت ھا در ھوا می رقصيند ،بوسه ھای زيبا رد و بدل می شدند ،گاه گاھی زنان و دختران
با حجاب به سرعت از ميان جمعيت عبور می کردند ،ديدن تعداد بسيار زياد کودکان در فستيوال بسيار جالب و زيبا بود ،برخی از
گروه ھا برنامه ھنری شان را توسط کودکان اجرا می کردند که در نوع خود ديدنی بود ،حضور گسترده پيرمرد و پيرزن ھا ھم
برای مان جالب بود ،گويا رھا از تمام تابوھای دوران جوانی شان به اين جشن آمده بودند و چشمان ريزشان جستجوگر بود،
ديسکوتيک ھای بزرگ کاروان ھای بزرگی داشتند ،مدل ھای مو و لباس جالبی ديده می شد ،بالماسکه ھا ھم وسط کارناوال بودند.
صورت ھای رنگی ،بدن ھای برھنه و لباس ھای عجيب و بوسه ھا در فضايی آکنده از دود ،آفتاب و موزيک کنار ھم قرار گرفته
بودند.
در اطرافِ کارناوال ھم بساط نوشيدنی و غذا بود و چادرھايی با تبليغات سياسی  -اجتماعی ... ،که مربوط به اين روز بودند .از
امنستی تا چند حزب چپ گرفته ،تا فروشگاه ھای معروف لباس ھمه بودند .در برخی چادرھا ھم کاندوم رايگان يا مواد شيميايی
ويژه ای توزيع می شد .در برخی ديگر ھم آموزش ھای بھداشتی و  ...داده می شد .اما جالب اينجا بود که در ھيچ چادری برای
افزايش لذت جنسی زنان چيزی نبود!!! حداقل ما نديديم و البته ما چند نفر بوديم و در اين برنامه ھدفمند شرکت کرده بوديم اما ُخب
نديديم .برای مان زياد ھم دور از انتظار نبود .نه برای لزبين ھا و نه برای ترانس سکشوال ھا چيزی نديديم که خود به نوعی بيانگر
تفکر و سياست پشت پرده اين کارناوال بود.
بعد از رد شدن کاروان ھا ،تا صبح فردا در بارھا و محله ھای ويژه ی کافه ھا و بارھا جشن و پايکوبی بود .از چند خيابان که
گذشتيم صحنه ھای مختلفی ديديم .مردانی که نيمه برھنه در ميان جمعيت می رقصيدند و سکسيسم عريان را تبليغ می کردند .اگر
در جايی خود را عرضه نمی کردند ،تماشاچی نداشتند! کوچه ھای اطراف مملو از آدم بود .زنان و مردانی که ھم ديگر را می
بوسيدند .برخی ھا به ھر سمتی که می چرخيدند بوسه ای می دادند .فضای بھم ريخته اما عجيب و شلوغی بود .در تمام صحنه ھا
حضور پليس ھم مشھود بود.
کارناوالی که نماد مبارزه سخت ھم جنس گرايان در دھه ھای گذشته است ،کارناوالی که با دادن قربانيان بسياری راه افتاده،
کارناوالی که ھنوز از طرف کليسای کاتوليک محکوم است ،کارناوالی که در بلژيک )و احتماالً اکثر کشورھای اروپايی( با مبارزه
برای سقط جنين و حق مالکيت بر بدن ،در دھه ھای قبل ھم رزم است ،و  ...امروز و در سيستمی که آلترناتيوی برای جامعه
ندارد تبديل به سوژه ديگری شده است .کارناوالی که ما در آن بوديم ،سرتاسر سکسيسم بود و زيباترين روابط انسان ھا را کااليی
کرده بود .اين کارناوال در دھه ھای قبل با مبارزات خيابانی و راه پيمايی ھای تاريخی و با نگاه به آينده راه افتاده بود .راھپيمايی
ھايی که با خشونت ھمراه بود و کليسای قدرتمند کاتوليک )و ساير نھادھای مذھبی( تمام ھم جنس گرايان و  ...را محکوم به مرگ
می کرد .ھنوز ھم ھستند افرادی که وسط خيابان ھا توسط نيروھای صليب به دست آزار و آسيب ديده اند.
براستی که سئواالت زيادی بدون پاسخ مانده اند .مانند ساير جنبش ھای مترقی دنيا در دھه ھای گذشته که ميراث انقالبی آن ھا
حذف شده و ھر لحظه توسط بنگاه ھای رسانه ای سرمايه داری به عنوان پديده ديگری معرفی می شوند ،در اين جنبش خاص نيز
عقب مانده ترين شکل رابطه ميان انسان ھا در بسته بندی ھای کااليی به جامعه عرضه می شود .وقتی جنبشی نوين و مھم از مفھوم
خود تھی شود و به کارناوال شادی و سکسيسم بدل شود ،چگونه بايد به مبارزه برای رھايی انديشيد؟ با نگاھی به جنبش ھای

مختلف؛ ضد جنگ ،سقط جنين ،ھم جنس گرايان ،محيط زيست ،ضد انرژی ھسته ای و  ...می بينيم که چارچوبه مبارزاتی آن ھا
در چه دورانی مترقی و با نگاه به آينده بود و چارچوبه فعلی آن ھا ناشی از چيست؟ باز اگر دقيق تر ببينيم روشن می شود که اين
سيستم قدرت و توان اين را دارد که تمام روابط ميان انسان ھا را تبديل به کاال کند .حتی زيباترين لحظه ھا و رابطه ھا را .بدون
انقالب اجتماعی در تمام عرصه ھا نمی توان مناسبات موجود را تغيير داد.
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