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 - واملثليات  للمثليني لبنانية حماية حلم – جمعية تناضل ،٢٠٠٤ سنة تأسيسها منذ
يحرمهم الذي التمييز جنسياً. ذلك واملثليات املثليني جتاه والتهميش التمييز ضد
و للسيدا  املسبب للفيروس عرضة أكثر  فئة إلى  ويحولهم التوعية حمالت  من

جنسياً. األخرى املنقولة واألمراض اإليدز

التربيه مبدأ على مبني العربية كتيب باللغة إنتاج "حلم" أرادت املنطلق هذا من
الذي احلديث التقليدي عن مع االبتعاد واملثليات للمثليني املأمون واجلنس اجلنسيه

والتمييز. الوصم يعزز الذي األمر والسيدا واخلطر واألمراض، اجلنس يربط بني

نقاش فتح ً جدا املهم من احملرمات، خانة في نشاط جنسي كل يضع في مجتمع
وجتاربهم. واقع الناس على واجلنسانية مع التركيز اجلنس حول وصريح واضح

اجلنسية املتعة وسنربط اجلنس من إيجابية أكثر موقفاً نأخذ سوف الكتيّب هذا في
اجلنسية. التجربة من يتجزأ جزء ال واملسؤولية، باعتبارهما املأمون باجلنس

املسبب للسيدا/االيدز البشريه نقص املناعه فيروس محاربة بأن "حلم" في نؤمن
على ال اجلنسية الثقافة على أن تستند جنسياً يجب املنقولة األمراض ومكافحة
جتاه إيجابية خطوة الكتيّب هذا جناح يكون أن نأمل اجلنس. من والتخويف الترهيب

انفتاحاً. أكثر جنسية ثقافة
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تتطور كانت منهجيات على الكتيب هذا إعداد في اعتمدنا
ممتدة عمل أشهر ثالثة إستغرق الذي إعداده أثناء معنا وتتغير

ستة أشهر زمنية. على

استمعنا حيث "حلم"،  جمعية مع باجتماع البداية  كانت
الكتيّب. من املطلوب وناقشنا

مجال في مكتوب سابقاً عن جهد بعدها بالبحث العمل بدأ
ولألسف، كانت واملنطقة. لبنان في للمثليني اجلنسية الصحة
منها إستفدنا املوضوع في  تصبّ فقط  واحدة دراسة هناك 

بداية.

إجراء عبر الواقع على البناء ضرورة  ارتأينا أخرى، ناحية من
أو و بتنظيمها بعضهم شارك ومثليات، مثليني مع مقابالت
بل "دراستهم" ليس املنهج فكان فتعمقت املشاركة، إجرائها،

الكتيب،  الى وأفكارهم أحاديثهم إدخال عبر مشاركتهم سواء
على تعديالتهم إدخال عبر أو بأنفسهم، للمقابالت أو إجراءهم

العمل النهائي. سبقت التي املسودات العديدة

البحث بدأ املقابالت، من األولى اموعة من اإلنتهاء بعد
االرتكاز وعبر عموماً. املثليني موضوع حول كتابات النظري عن
فأكثر املواضيع نربط أكثر بدأنا املقابالت، وأسئلتنا، هموم على
الى ننظر كنا البداية، فمنذ والنفسية. باالجتماعية الصحية
عن حصره ابتعاداً الواسع، مبفهومه اجلنسية الصحة مفهوم

هو التقليد. باألمراض كما

للقول فإنه جنسيا، املوضوع يتعدى املثليني في بدا إتساع وإذا
حمايتها يجب "أقلية" ال اتمع، من نة مكوّ شريحة بأنها 
من يأتي عندما بأنه علّمنا العربي فتاريخنا عنها. والدفاع
"أقلية"، فإنها تبدأ هي ما إجتماعية شريحة يقترح علينا بأن



جزء تصبح عندما دوماً. أما مهددة بالهجرة، وتصبح أو بالفناء
يحميها. إلى من حتتاج ال فإنها بهمومه وأحالمه، من اتمع

دائم اً همّ "التهمة به" أو التغريب هم ، كان ثانٍ مستوى على
تراثية نصوص فهناك العمل. مراحل كل في ورافقنا احلضور
من عليه إعتدنا ما منها الهدف ليس الكتيب. هذا في متعددة
أن قبل جنسي، شبق وكأنها املنطقة تظهر إستشراقية نظرة

حالياً. بالتعصب وتصفها تتحول
وعالقة جمالية من فيها رأينا  ما الى  إضافة منهاـ الهدف
العالقات ومناقشة املثلية بأن املمارسات القول هو مبوضوعنا،
للرد عن خطابات كما املنطقة، تاريخ عن يكن غريباً لم اجلنسية
وكأنها وتقاليدنا" "عاداتنا الى تستند املثليني بحق وممارسات

واحدة.

وإعتقادنا بإشكالياته، احلالي الواقع هو األساسي همنا  لكن
مثالً، هو والنقاشات احلالي، عبراملقابالت الواقع من االقتراب بأن
لكن األبعد. أو القريب املاضي مع بتر دون من ولكن األساس،
بني العالقة  الى معينة نظرة  نُسقط ال  بأننا التأكيد يجب
رغم ذلك عن نظرية إمتالك بالطبع عي ندّ واحلاضر، وال التراث
املقابالت عي بأن ندّ ال أننا كما وقلوبنا، عقولنا في إشكالية أنها
(فقط متثيلية وغير متفرقة فهي العكس على بل شاملة، كانت

بنتائج االستعانة إلى باإلضافة "حلم")  محيط من معظمها  مقابالت ١٠

أقامتها  املثليني من شخصاً الـ٢٠ حوالي مع جماعية لقاءات
سابقاً. "حلم"

هناك أن بل ذلك، عن يبحث ملن شافية أجوبة ال نقدم إننا ،ً أخيرا
فيما وخصوصا له، حسم باملوضوع أكثر من وتفكير تساؤالت

والنفسي. االجتماعي باملوضوع اجلنسية الصحة من يتصل

"حلم" مع مشتركة خطوة الكتيب هذا اعتبار هنا، ميكن ومن
أعمق. خطوات باجتاه

“ ...للتنمية ” فريق
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وليس مواضيع  على قصص/ الكتيّب يتوزع 
فصول. على

ة بقصّ موضوع كل يبدأ
حواديت مجموعة أو
أشخاص رواها كما

"مثليات". أو "مثليون"

برسومات النصوص تترافق
ى يسمّ ما نوع من أردناها

تتنوع كما السوداء. بالسخرية
مبا يخدم النصوص أشكال
نعتقد. هكذا أو املضمون،

الباب على ة قصّ تفتح كل
االجتماعي البعد ثالثة، أبعاد
البعد التراث، وفي احلاضر في

النفسي والبعد الصحي.

اجلمل أو التعابير أو الكلمات أتت
على هاللني بني القصيرة املرفوعة

ً آخرا ً ساخرا بعداً لتضيف اجلملة منت
هو ما أو يقال ال ما يساهم بتدعيم

السطور" "بني
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جلدي، عارض معي صار "إذا

بعدنا الطبيب، عند روح بخاف

مثلي أنّي نحكيله منخاف بلبنان

جنسياً.

وهم "حلم" جمعية أستشير

طبيب متضامن يأخذوني إلى

معنا.

ما له، العادي إذا بتقول الطبيب

نظرة يكون عنده يتقبلك، رح رح

كان واحد قصة بعرف احتقار.

كآبة. واحد، وصار عنده مصاحب

ملا نفسه على طبيب، وعرض

أحضروا املستشفى، على راحوا

”لوطي“! إنه عليه يتفرجوا تالميذ

اتبهدل!"

شاب



طبّ احلبّ بال حرج

(بال معنى)،  منفتحاً  الطبيب  يكون  عندما 
اتلفة،  العالقات  بقصص  ومهتماً  بل 
فانه ينظر للحب والعالقات، مثليّة اجلنس 
بالتعصب،  تسمح  ال  نظرة  ال،  أم  كانت 

وإمنا بالفهم.

نصر  بن  الرحمن  عبد  الفرج  أبي  كان 
وقاضي  وشاعراً  طبيباً  الشيزري  
القرن  في  فلسطني  في  طبريا  مدينة 

قال: ”إن أهل الطب والفلسفة يجعلون العشق مرضاً دماغياً يتولّد عن 
النظر والسماع، ويجعلون له عالجاً كسائر األمراض الدماغية. وهو مراتب 

ودرجات بعضها فوق بعض. فأول مرتبة منه تسمى االستحسان، وهي 
املتولدة عن النظر والسماع، فتصير مودّة، وهي امليل إليه واأللفة لشخصه. 

ثم تتأكد املودة فتصير محبة، واحملبة هي االئتالف الروحاني.
ثم تقوى هذه املراتب بطول الفكرة في محاسن احملبوب وصفاته اجلميلة 

فإذا قويت صارت خلة، واخللة بني اآلدميني هي متكن محبة أحدهما من قلب 
اآلخر حتى يسقط بينهما السراير. ثم تقوى اخللة فتصير هوى، والهوى هو 

أن احملب ال يخالطه في محبة محبوبه تغير وال يداخله تلون، ثم يزيد احلال 
فيصير عشقاٌ، والعشق هو إفراط احملبة حتى ال يخلو العاشق من تخيل 
معشوقه وفكره وذكره، وال يغيب عن خاطره وذهنه؛ فعند ذلك تشتغل 

النفس عن استخدام القوة الشهوانية والنفسانية، فيمتنع من الطعام 
الشتغال النفس عن تنبه القوة الشهوانية، وميتنع من الفكر والذكر 

والتخيِّل والنوم الستفراغ الدماغ. فإذا قوي العشق صار متيماً، وفي هذه 
احلال ال يوجد في قلبه فضل لغير صورة املعشوق وال ترضى نفسه سواها. 

فإذا تزايد احلال صار ذلك ولهاً. والوله هو اخلروج عن احلدود والترتيب حتى 
تختلّ أفعاله وتتغير صفاته ويصير موسوساً ال يدري ما يقول وال أين 
يذهب، فحينئذ تعجز األطباء عن مداواته وتقصر آراؤهم عن معاجلته 

خلروجه عن احلد والضابط."

الثاني عشر امليالدي. ألف كتاب "روضة 
أحد  واحملبوب"  احملبّ  ونزهة  القلوب 
كتابه  في  العرب.  عند  احلب  أدب  كتب 
الذي يحوي ١١ باباً، ثمة أحاديث كثيرة عن 
العالقات السحاقية واللوطية، إلى جانب 
أشكال  وعن  والرجل،  املرأة  بني  العالقات 

احلب ومراتبه. 
في  كتبه  ما  قراءة  مثالً  امللفت  من 

الصفحة األولى من كتابه:
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"إذا صار معي عارض جلدي، 

بخاف روح عند الطبيب، بعدنا 

بلبنان منخاف نحكيله أنّي مثلي 

جنسياً. 

أستشير جمعية "حلم" وهم 

يأخذوني إلى طبيب متضامن 

معنا.

الطبيب العادي إذا بتقول له، ما 

رح يتقبلك، رح يكون عنده نظرة 

احتقار. بعرف قصة واحد كان 

مصاحب واحد، وصار عنده كآبة. 

وعرض نفسه على طبيب، ملا 

راحوا على املستشفى، أحضروا 

تالميذ يتفرجوا عليه إنه لوطي! 

اتبهدل!"

شاب 

"كانت يد املرحوم أبي تسبق لسانه 
 ،ً في تعامله معي منذ كنت صغيرا

أو االزورار الذي يتوسط حاجبيه 
يتقدم نظرته االعتيادية، عالمة 

ً)... ف(الكبار) هم  على أنني جئت (منكرا
مقررو وموجهو احلقائق!

... حيث كان يُتفننّ في صياغة 
العبارات الشتائمية (الشتائم أو املسبّّات) 

ي أو بالترافق  وبنوع من التشفّ
مع ضحكات متقطعة ذات إيقاع 

صوتي خاص..."

من كتاب 

"الشبق احملرّم- أنطولوجيا النصوص املمنوعة"، 
ابراهيم محمود، 

دار رياض الريس، الطبعة األولى بيروت ٢٠٠٢.

تب*
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هل ميكن أن يكون هذا الطبيب ذاك األب 
أو االبن الذي يريد احللول مكان (األب) اجلالد، 

أو بكل بساطة هذا الطبيب يدافع عن 
ه اتمع ب...!!؟ نفسه كي ال يتهمّ



ال تتشارك/ تتشاركي أغراضك    
احلميمة  (إذا فهمت قصدي!)n مع أحد،  

التنظيف أو املسح بالكحول    
أو السبيرتو ال مينع انتقال كل أنواع    

اجلراثيم أو الفطريات!  
اغسل/ اغسلي باملاء بحذر بعد    
ز أو اخلروج (الكبيرة)، وامسح/   التبرّ  

امسحي من األمام للخلف على    
الدوام،  

إذ أن املسح من اخللف إلى األمام قد   
يجلب جراثيم ملنطقة العضو    

التناسلي (ذكر أم أنثى)،  
ل املالبس الداخلية بشكل  بدّ  

يومي،  
استعمل املالبس الداخلية   

املصنوعة من القطن،  
ر)   إغسل باملاء والصابون (غير املعطّ  
مع التجفيف الكامل مبنشفة    

خاصة بك،  
انتبه لدى استعمال املراحيض   

العامة واملسابح   

التريكومونس

ال يُعد التريكومونس التهاباً 
ة قد جتعلك  ً! ولكن احلكّ خطيرا

تشعر/ تشعرين بالتعاسة واالنزعاج 
(أقلّه! !minimum). أما الرجل فال تبدو 

عليه عادة أي عالمات (وهذا خطير طبعاً) 
ألنه قد يحمل املرض في عضوه 

وينقله الى اآلخرين باجلماع. 

من أكثر األمكنة دفئاً ورطوبة عند 
اإلنسان املناطق التالية:

حتت اإلبطني،  
ثنية الركبتني،  

الفم،  
الفرج (لدى األنثى) ومنطقة العضو   

الذكري (لدى الذكر)...  
منطقة الشرج (لدى اإلناث والذكور)  

ويعتبر التعرّق من أكثر مسببات الروائح 
اجلسدية، والتعرّق أمر طبيعي، 

ويأتي العرق نتيجة التوتر أو اهود 
اجلسدي أو كطريقة طبيعية 

يستعملها اجلسد لتبريد نفسه أثناء 
احلرّ،

وعدا عن الروائح، 
فإن اجلراثيم والفطريات املسببة 

لألمراض "تفرخ" وتنمو في أي مكان 
رطب (مثل العرق أو غيره من السوائل) ودافئ!

تبس*

عالمات التريكومونس:
- إفراز رمادي أو أصفر ذو فقاعات   
ويظهر اإلفراز باملعتاد بعد الدورة 

الشهرية وتخف عالماته بعد 
املغاطس املهبلية.

- إفراز ذو رائحة كريهة.
ة واحمرار باملهبل  - الرغبة باحلكّ

ومنطقة األعضاء التناسلية.
ل. - ألم أو حرقة عند التبوّ

تب*

وجود  إمكانية  تعني  اجللدية  العوارض 
مشكلة صحية! عند ظهورها من املهم 
معرفة أسبابها بسرعة ومن دون إهمال. 

ومن هذه العوارض:
ة، احلكّ  

الثآليل (تالول)،  
التقرحات، واحلبوب أو البثور،  

اخلرّاج (احلبوب امللتهبة واململوءة بالعمل أو    
”الصديد“ باللغة العربية ما غيرها)،  

االحمرار واالنتفاخ،  

(منطقة  التناسلية  األعضاء  في  احلكة 
القضيب لدى الذكر والفرج لدى األنثى) قد تكون لها 

أسباب عديدة. فمثل هذا اإلحساس حول 
أو  الفطر  سببه  يكون  قد  املهبل  فتحة 

التريكومونس.

العانة  شعر  في  باحلكة  الشعور  أما 
(املنطقة!) أو بالقرب من (املنطقة!) فقد يكون 

سببه القمل أو اجلرب.
وميكن معاجلة اجلرب أو القمل عبر األدوية 

املتوفرة في الصيدليات.

بكل  ة  احلكّ سبب  يكون  أن  ميكن  كما 
احملتوي  الرائحة  مزيل  أو  صابون  بساطة 
عن  تنتج  أن  ميكن  كما  ما.  عطر  على 
املغاطس  في  تستخدم  معينة  أعشاب 
غسل  أو  (نعيماً)  املهبل  دوش  املهبلية، 

املهبل.
باملاء  االغتسال  جرّبي  احلالة،  هذه  في 
ة ستزول. وحده لترى/ لتري إذا كانت احلكّ
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"إذا صار معي عارض جلدي، 

بخاف روح عند الطبيب، بعدنا 

بلبنان منخاف نحكيله أنّي مثلي 

جنسياً. 

أستشير جمعية "حلم" وهم 

يأخذوني إلى طبيب متضامن 

معنا.

الطبيب العادي إذا بتقول له، ما 

رح يتقبلك، رح يكون عنده نظرة 

احتقار. بعرف قصة واحد كان 

مصاحب واحد، وصار عنده كآبة. 

وعرض نفسه على طبيب، ملا 

راحوا على املستشفى، أحضروا 

تالميذ يتفرجوا عليه إنه لوطي! 

اتبهدل!"

شاب 
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مش  وبعدين ال. ألشهر. ية، جدّ عالقات عملت مرتني سنني، ٤ "بفترة

مبشاعر أحلى بكثير، السيكس بتزبط. ما ألنها بس بدي، ما ألنه

شريكك ناحية، وبتريح من بتريح راسك األمراض. همّ بتعتل وما

ناطر وسهالً، أهالً املناسب الشخص لقيت إذا هلق ثانية. من ناحية

املناسبة!"

شاب أول

يعجبك شخص أي الشخص. ممكن من املصاحبة. بتملّ "أنا مع

ما املثليني بالشخص الواحد. يكتفوا ممكن أشخاص معه. في تنام

يربطهن شي إذا في وأوالد. بيت وال زواج عقد ال يربطهم، شي في

مثليني!" بيناتهن، أنهم اللي املشترك األمر هذا هو

ثاني شاب

كله املوضوع بياخذ ما عموماً. ومتعددة سريعة عالقات "عملت

موعد، على بتتفقوا معه، بتحكي على االنترنت، بتقعد ساعتني.

"سيكس". على ال رأساً منروح عجبك، إذا ساعة، بعد نص منلتقي

بس عالقات مستقرة. ل أفضّ وأحيانا عالقة، أكثر من ل أفضّ أوقات

نواحي في مستقرة، فيها تزبط معهم بعالقة ما "غاي" عموماً إل

مشاكل. السرعة بتعمل بس طبعاً اجتماعية.

التعدد هو يزعج اللي اجلنسية، بس مبمارستي راضٍ أنني أشعر

بتفكر مزعوج. حالك بتحس وبعدين عالقة بتعمل والسرعة.

هذا الشيء الشي. نفس وبتحس ثانية، عالقة بتعمل بترجع بعدها،

براسك." تناقض بيعمل

ثالث شاب
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بكون بعيونه، شي عنده ما حدا إذا العيون. حتركها "...الشهوة

واحلركات. احلكي، وطريقة لي. بالنسبة سلبي

بصير بشريكتي، راحة. بفكر اشتغل. باخذ عم بكون أيام

ي بدّ ي، حدّ الشخص. بتخيلها قصص مع بتصير استذكرها.

إلها. معدتي تنتفض، مشتاقة أضمها.

شي طلع من كل بحس للذروة، بوصل ملا شريكتي. على بحس

لي، بتوصل. بالنسبة شريكتي للذروة. ودامياً بوصل جسمي..دامياً

وبس مع مع شريكة، تكوني أنو آخذ. ما سعادة قبل بحب أعطي

ثواني اجلنس ألنه ذروة اجلنس! قبل احلياة ذروة الشريكة، هو هيدي

لهاي هاي من التخبيص، حلو مش إحساس. القصة وبيخلص.

ك." بدّ شو وتعرفي ك بدّ شو تعبّري إنّك لهاي. احلريّة

فتاة  أولى

ما يعجق ويخفق.  نظيف. (ثنائي) ينتبه. يكون كثير "الزم كل كوبل

من مرض مع صاحبتي، أخذت هي كنت ملا شي. معي صاير أصالً وأنا

عندها صار هي بالعدوى معاً!. وأُصبنا مني من بعرف واحدة تانية، ما

هون حبوب، لي وأنا طلع طبيعي، مش قوية لونهن كثير إفرازات

دواء في تعذبت. حرقوني كثير. وكثير (جينيكو). طبيب لعند رحت حتت.

بس  ٤ حبوب. هني خصم. ومع بتكلف...، شو بعرف ما جلسة كل
(للطبيب قدامه أصرخ. أكيد مش أوجع يعني كثير شغل. حريق بدهن

عذاب تخيلي السيارة اصرخ. مع اضبطهن، وانزل اضبطهن، غيرو). ما

وهيك." جسدي. وعذاب نفسي

فتاة ثانية
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ية، ألشهر. وبعدين ال. مش   سنني، مرتني عملت عالقات جدّ

ألنه ما بدي، بس ألنها ما بتزبط. السيكس مبشاعر أحلى بكثير، 

وما بتعتل هم األمراض. بتريح راسك من ميلة، وبتريح شريكك 

من ميلة ثانية. هلق إذا لقيت الشخص املناسب أهالً وسهالً، ناطر 

"أنا مع املصاحبة. بتملّ من الشخص. ممكن أي شخص يعجبك 

تنام معه. في أشخاص ممكن يكتفوا بالشخص الواحد. املثليني ما 

في شي يربطهم، ال عقد زواج وال بيت وأوالد. إذا في شي يربطهن 

هو هذا األمر املشترك اللي بيناتهن، أنهم مثليني!"

"عملت عالقات سريعة ومتعددة عموماً. ما بياخذ املوضوع كله 

ساعتني. بتقعد على االنترنت، بتحكي معه، بتتفقوا على موعد، 

منلتقي بعد نص ساعة، إذا عجبك، منروح رأساً على ال "سيكس".

ل عالقات مستقرة. بس  ل أكثر من عالقة، وأحيانا أفضّ أوقات أفضّ

إل "غاي" عموماً ما فيها تزبط معهم بعالقة مستقرة، في نواحي 

اجتماعية. بس طبعاً السرعة بتعمل مشاكل.

أشعر أنني راضٍ مبمارستي اجلنسية، بس اللي يزعج هو التعدد 

والسرعة. بتعمل عالقة وبعدين بتحس حالك مزعوج. بتفكر 

بعدها، بترجع بتعمل عالقة ثانية، وبتحس نفس الشي. هذا الشيء 

قد تبقى/ يبقى بعض النساء (الرجال) بدون 
الرجال  مع  جنسية  عالقات  وبدون  زواج 
املرأة  أن  حجة  البعض  واستخدم  (النساء). 

ال ميكن أن تكون سعيدة إال في ظل رجل، 
اللوم  إللقاء  وأحياناً  للتحكم  كوسيلة 

عليها حتى إذا اغتُصبت!

القول  اخلاطئ  االعتقاد  هذا  عن  ينتج 
اجلنسية  للعالقة  (الرجل)  املرأة  حاجة  بأن 

وأنها  (حياته)  حياتها  في  شيء  أهم  هي 
وهو  (إلرضائه)،  إلرضائها  الوحيدة  الطريقة 
للعديد  الشديد  اإلحباط  يسبب  اعتقاد 
من النساء (الرجال). فالرغبة اجلنسية لدى 
املرأة (الرجل) ال تبدأ باجلماع وال تقتصر عليه، 
باملشاعر  مليئة  الشركاء  بني  والعالقات 
الكتمال  واحليوية  املتبادلة  اإلنسانية 
السعادة النفسية والعاطفية واجلسدية 

لشريكي احلياة.

تب*
جتاه  مبسؤولية  اجلنس  ممارسة 

النفس وجتاه الشريك/ الشريكة!
كيف؟

عالقة الثقة والصدق والوقاية.
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ً على فئة  العالقات ليس حكرا وتعدد   ،...
أو  معنيّ  اجتماعي  نوع  على  أو  بذاتها! 

د ...! طبقة اجتماعية أو دين محدّ
أو  السائدة  بالثقافة  متعلق  أمر  وهو 
القناعات احلياتية والتربية ونوع العالقات 
واالستقرار  والرضى  االقتناع  ودرجات 
ومدى  العاطفي  والنضوج  النفسي 
اإلشباع  ودرجة  باألمان  اإلحساس 

النفسية واجلنسية...،

الفرد  يأخذه  أمر  العالقة  بأحادية  والقرار 
املذكورة  العديدة  العوامل  على  بناء 

أعاله،
مشتركة  قناعة  ليترجم  يأتي  وهو 

باالكتفاء بني الشريكني.
وهذا ال يعني طبعاً أننا ال ميكن أن نُعجب 
أحادية،  بعالقة  نكون  عندما  بأحدهم 
مدى  أي  إلى  يكون،  هنا  السؤال  ولكن 
نريد  وهل  اإلعجاب؟  هذا  تطوير  نريد 
نعم،  اجلواب  كان  وإذا  عالقة؟  إلى  حتويله 
املوجودة تعاني من  العالقة  ملاذا؟ هل ألن 
أريد  هل  كذلك،  كانت  وإذا  ما؟  مشكلة 
عالقة  إلى  الهروب  أو  املشكلة  هذه  حل 
وهل تستطيع هذه  بكل بساطة؟  أخرى 
العالقة العابرة أو السريعة التعويض عن 
والنفسي  العاطفي  واألمان  االستقرار 

الذي متنحني إياه عالقتي احلالية!؟

تب*
في النص املقابل، استبدل/ استبدلي 

كلمة رجل بكلمة امرأة والعكس.
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ية، ألشهر. وبعدين ال. مش   سنني، مرتني عملت عالقات جدّ

ألنه ما بدي، بس ألنها ما بتزبط. السيكس مبشاعر أحلى بكثير، 

وما بتعتل هم األمراض. بتريح راسك من ميلة، وبتريح شريكك 

من ميلة ثانية. هلق إذا لقيت الشخص املناسب أهالً وسهالً، ناطر 

"أنا مع املصاحبة. بتملّ من الشخص. ممكن أي شخص يعجبك 

تنام معه. في أشخاص ممكن يكتفوا بالشخص الواحد. املثليني ما 

في شي يربطهم، ال عقد زواج وال بيت وأوالد. إذا في شي يربطهن 

هو هذا األمر املشترك اللي بيناتهن، أنهم مثليني!"

"عملت عالقات سريعة ومتعددة عموماً. ما بياخذ املوضوع كله 

ساعتني. بتقعد على االنترنت، بتحكي معه، بتتفقوا على موعد، 

منلتقي بعد نص ساعة، إذا عجبك، منروح رأساً على ال "سيكس".

ل عالقات مستقرة. بس  ل أكثر من عالقة، وأحيانا أفضّ أوقات أفضّ

إل "غاي" عموماً ما فيها تزبط معهم بعالقة مستقرة، في نواحي 

اجتماعية. بس طبعاً السرعة بتعمل مشاكل.

أشعر أنني راضٍ مبمارستي اجلنسية، بس اللي يزعج هو التعدد 

والسرعة. بتعمل عالقة وبعدين بتحس حالك مزعوج. بتفكر 

بعدها، بترجع بتعمل عالقة ثانية، وبتحس نفس الشي. هذا الشيء 
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إذا كان ال بد من تعدد العالقات، فالوقاية أمر 
يجب النظر إليه بجدية، 

الواقي  والوقاية هنا ال تعني فقط استعمال 
مع  مثل  أمور  من  بالتأكد  بل  واإلناث)  الذكور  (لدى 

قبل  والنظافة  وأين؟  ملاذا؟  هي؟  هو/  من  من؟ 
ميارس  ال  شريكك  أن  من  والتأكد  وبعد؟...، 

اجلنس غير اآلمن معك أو مع غيرك!

... والبحث عن املتعة اجلنسية أمر مشروع 
تعدد  ورا  أساسي  سبب  إلى  يتحول  وقد 
حتقيق  الوحيد  هدفها  جنسية  لعالقات 

هذه املتعة املفقودة.
وليس دقيقاً القول بأن الود واألمان واالحترام 

ان عنها، و... يعوضّ
(ذكر  لذلك ال بد، بل من الضروري للشركاء 
ما  عن  التصارح  ذكر)  أنثى  أنثى،  ذكر  أنثى،  أنثى  ذكر، 

يحقق هذه املتعة لدى كل منهم وطلبها 
من الشريك.

وكلما أدخلنا الكالم واملالمسة واملرح إلى 
عالقاتنا اجلنسية كلّما يصبح اجلنس أكثر 

! متعةً
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ية، ألشهر. وبعدين ال. مش   سنني، مرتني عملت عالقات جدّ

ألنه ما بدي، بس ألنها ما بتزبط. السيكس مبشاعر أحلى بكثير، 

وما بتعتل هم األمراض. بتريح راسك من ميلة، وبتريح شريكك 

من ميلة ثانية. هلق إذا لقيت الشخص املناسب أهالً وسهالً، ناطر 

"أنا مع املصاحبة. بتملّ من الشخص. ممكن أي شخص يعجبك 

تنام معه. في أشخاص ممكن يكتفوا بالشخص الواحد. املثليني ما 

في شي يربطهم، ال عقد زواج وال بيت وأوالد. إذا في شي يربطهن 

هو هذا األمر املشترك اللي بيناتهن، أنهم مثليني!"

"عملت عالقات سريعة ومتعددة عموماً. ما بياخذ املوضوع كله 

ساعتني. بتقعد على االنترنت، بتحكي معه، بتتفقوا على موعد، 

منلتقي بعد نص ساعة، إذا عجبك، منروح رأساً على ال "سيكس".

ل عالقات مستقرة. بس  ل أكثر من عالقة، وأحيانا أفضّ أوقات أفضّ

إل "غاي" عموماً ما فيها تزبط معهم بعالقة مستقرة، في نواحي 

اجتماعية. بس طبعاً السرعة بتعمل مشاكل.

أشعر أنني راضٍ مبمارستي اجلنسية، بس اللي يزعج هو التعدد 

والسرعة. بتعمل عالقة وبعدين بتحس حالك مزعوج. بتفكر 

بعدها، بترجع بتعمل عالقة ثانية، وبتحس نفس الشي. هذا الشيء 

"احلبيبة
أيها الرجل-العسل! الفاتن

الذي يغمرني باحلالوة إلى األبد.
أنت ذو اليدين الناعمتني، أغمرني 

ك إلى األبد. بحنوّ
يا حبيبي أيها الغالي على قلبي،

ة التي متنحها حلوةٌ كالعسل اللذّ
أنت فتَنتَني: ها أنذا أرجتف كليةً 

أمامَك
رغبتي يا حبيبي أن حتملني إلى 

غرفتك،

أنت فتَنتَني: ها أنذا أرجتف كليةً 
أمامَك

دعني يا عشيقي أمنحكَ 
مالطفاتي!

يا ذا احلالوة، يا حبيبي أريد أن أُغمر 
بعسلك

في احلظيرة التي تطفح عسالً
دعنا نتمتع بجمالك الرائع!"

من أناشيد ”احلب السومرية“

تب*
مينح الدفء واحلنان العاطفي الناجتني عن 

العالقة املستقرة اإلنسان راحة جميلة 
ولذة مستمرة وممتدة في الزمان، تخفف 

عليه ضغوط احلياة وتساعده على 
تخطي الصعوبات.
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ليس من املطلوب أن نلغي حلظة إنسانية 
أو  مرتبطني  أننا  بحجة  بأحدهم)  نعجب  (عندما 

ملتزمني،
الكلمة  هو  هنا  التوازن  يبقى  ولكن 

املطلوبة.
التوازن بني ما أرغب به في هذه اللحظة 

اآلنية وما أريد فعالً!
ولكنه  سهالً   ً أمرا ليس  بالطبع  وهذا 

ممكن.

وهذا  مقموعني  أننا  السبب  كان  وإذا 
يدفعنا إلى...،

ولكن،
ا ليس مقموعاً!؟ بشكل ما. من منّ

وكيف يكون الردّ على هذا القمع؟
هل مبمارسة ما يشبهه مع شريكي و/أو 

اآلخر!؟

م األساسي  وإذا جعلنا اخلوف هو املتحكّ
بسلوكنا، إلى أين نصل؟
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أخبرتها،  (كان) امرأة. أحدهم نسائيني. أطباء اثنني "رحت لعند

كان رجالً، الطبيب الثاني لها. مشكلة قول كان عندي ما

احكي! فيّ كان ما أمي، مع رحت

ما أساميهم. حافظتلهن كثير...مش في اجلنسية؟ األمراض

"كالميديا"، اسمه شي يلفظوها!!؟ كيف اسمه... شو بعرف

ثالث واحد وفي "سفلس". اسمه تاني وواحد هيك. شي

حافظتهن." بعرف... مش ما ال!؟ بعض، يشبهون مثله،

عن عرفت وين من بعرف. ما بني بنتني؟ هل ينتقل االيدز؟

التلفزيون  على املدرسة. في األحياء) (علم البيولوجي من األمراض؟

أحضرت مرضت، ملا أيضاً. كتاب قرأت مرّة. برنامج شفت

بس األمراض. كل عن كتاب طب، تعمل عم رفيقتي كتاب،

البنات. من أكثر الشباب االيدز عند مهمة. كثير شغلة قرأت

على إفرازاتنا بعض، مع بنات نحنا البنات. بني ينتقل ال

ينتقل باإلفرازات. االيدز بعرف إذا ما الوضعية حسب بعضهن،

شكله الكوندوم بعرف كيف ما (الواقي). أستعمل الكوندوم ال

شي. في انه بعرف إذا تطورت األعراض. بعرف ما بالبنات. اخلاص

للبابي؟! أو ملني بدي قول؟ للمامي بقول لشريكتي، أكيد

باجلامعة، دكتورتي كبيرة، هي رفيقتي، مع بحكي شي أول

الشخص هي معها. رفقة كثير عني، وبتعرف معها رفقة بس

روح. ملني تنصحني هي له. أجلأ الوحيد الذي

عندي وال ما حالي. وأتقبّل "سحاقية"، إني بحالي أنا فخورة

مشكلة."

فتاة
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"رحت لعند اثنني أطباء نسائيني. أحدهم (كان) امرأة. أخبرتها، ما 

كان عندي مشكلة قول لها. الطبيب الثاني كان (رجالً)، رحت مع 

األمراض اجلنسية؟ في كثير...مش حافظتلهن أساميهم. ما بعرف 

شو اسمه... كيف يلفظوها!!؟ شي اسمه  "كالميديا"، شي هيك. 

وواحد تاني اسمه "سفلس". وفي واحد ثالث مثله، يشبهون بعض، 

االيدز؟ هل ينتقل بني بنتني؟ ما بعرف. من وين عرفت عن األمراض؟ 

من البيولوجي (علم األحياء) في املدرسة. على التلفزيون شفت 

ة. قرأت كتاب أيضاً. ملا مرضت، أحضرت كتاب، رفيقتي  برنامج مرّ

عم تعمل طب، كتاب عن كل األمراض. بس قرأت شغلة كثير 

مهمة. االيدز عند الشباب أكثر من البنات. ال ينتقل بني البنات. 

نحنا بنات مع بعض، إفرازاتنا على بعضهن، حسب الوضعية ما 

ال أستعمل الكوندوم (الواقي). ما بعرف كيف شكله الكوندوم 

اخلاص بالبنات. ما بعرف األعراض. إذا تطورت بعرف انه في شي. 

أكيد بقول لشريكتي، ملني بدي قول؟ للمامي أو للبابي؟!

أول شي بحكي مع رفيقتي، هي كبيرة، دكتورتي باجلامعة، بس 

رفقة معها وبتعرف عني، كثير رفقة معها. هي الشخص الوحيد 

أنا فخورة بحالي إني "سحاقية"، وأتقبّل حالي. ما عندي وال 

وقيل إن السحاق ينشأ منذ الصغر، 
من الولع باستعمال اجلواري لذلك، 
حتى يكبرن، فيبقني يشتهينه، وما 

كان اكتساباً (أي ما ليس بالوالدة)، يكون 
سريع الزوال، وما كان خلقة يكون 

عسر البرء بعيد القبول للعالج.

وقيل إن السحاق شهوة طبيعية، 
تكون بني األشفار [جمع شفر 

وهنالك الشفران الكبيران وهي 
شفاه دهنية تنغلقان عندما ينضم 

الفخذان وهما حتميان األجزاء 
الداخلية، والشفران الصغيران وهي 

الطيّات الداخلية وهي أنسجة 
جلدية رقيقة، وال شعر عليها، 

اسة عند اللمس. وعند  وهي حسّ
م هذان  املمارسة اجلنسية، يتضخّ

ق لونهما] منعكسة  الشفران ويغمّ
كالدمل املنقلب، فتتولد منه 

بخارات تتكاثف حرارةً وحكةً في 
أصول املشفرين، فال ينحل وال يبرد 
إالّ بالدلك واإلنزال عليها من امرأة 

أخرى. فإذا كان ذلك بردت تلك احلكة 
وانطفأت، ألن ماء املرأة، الذي يكون 
من السحق، بارد، والذي يخرج من 
الرجل حار، فال تنفع إالّ مباء املرأة."

وصف  في  لغته  أن  الالفت  ومن 
مدى  عن  النظر  بغض  السحاقيات 
والطبي  النفسي  فانها جتمع بني  دقتها، 
واالجتماعي، ووضعها حتت تعدد اآلراء دون 
اجلزم، ويبدو أنه استمع إلى كثير منهن، 

فقد كتب مرة:

"ولقد شاهدت امرأة منهن في 
املغرب". ويبدو أنه تعرف إليهن، 

فكتب: "واعلم أن هذا األمر مبني 
عند أربابه على الظرف، وبهذا 

ني  ون، يعني أنهن يسمّ االسم يُسمّ
أنفسهن: الظراف أو الظريفات! فإذا 

قلن فالنة "ظريفة" علم بينهن 
أنها "سحاقية". وهن يتعاشقن 

كما يتعاشق الرجال، بل أشد. 
وتنفق إحداهن على األخرى كما 

ينفق الرجل على عشيقته، بل أكثر 
أضعافاً مضاعفة...".

”املتعة احملظورة“
إبراهيم محمود

"سرور النفس مبدارك احلواس اخلمس" 
التيفاشي

حتقيق الدكتور إحسان عباس.

النص  يتعامل  ال  املباشرة،  قراءته  في 
املثلية،  العالقات  مع  بايجابية  الديني 
وخصوصا بني الذكور املثليني (ال ذكر للسحاق). 
عموماً  النصوص  فإن  البعض،  برأي 
االجتماعية  سياقاتها  ولها  مفتوحة 
والتاريخية واخلاصة أيضا، ولها تأويالتها. 
الوعد  بأن  محمود  إبراهيم  يعتبر  مثالً 
نصوص  وهي  اجلنة،  ألهل  بالغلمان 
تعطي  أيضا،  املباشرة  بقراءتها  واضحة 
إشارات واضحة، ميكن أن تكون مفتوحة.
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 ً وشاعرا وفلكياً  طبيباً  التيفاشي  كان 
دولة  في  وقاضياً   ،ً وناثرا وموسيقياً 
أيضا  مكث  لكنه  املغرب،  في  دين  املوحّ
القرنني  بني  (لفترات  واملوصل  والشام  مصر  في 
الثاني عشر والثالث عشر)، ووصفه ابن العدمي بأنه 

وجد "شيخاً كيّساً ظريفاً".
املثليّة  سبب  حول  البعض  يتساءل 
نظرة  ملفتة  أخرى،  مرّة  اجلنسية. 
ذلك  وفي  السحاق،  إلى  التيفاشي 

الزمان!

حيث قال:

"أن هناك اختالفات بني األطباء 
حول السحاق، لكنه يقول أن أصله 

بالفطرة، فهناك من ذكر أن هيئة 
الرحم قالب، وال فرق بينه وبني ذكر 

الرجل، األول صوب الداخل واآلخر 
صوب اخلارج، وفي عملية اإليالج 

تكون لذة االثنني. ثم قالوا: إن كان 
ذكر الرجل يختلف في الطول 

والقصر، فكذلك رحم املرأة أيضا: 
فإذا اتفق أن مقدار رحم املرأة على 
مقدار ذكر الرجل أحبته، وإن كان 
مخالفاً لها أبغضته، وما يكون 

من السحاق شبيه قصر مسافة 
الرحم، فكراهة الرجل لصاحبته 

دائمة، والعلّة لها في ذلك مالزمة."
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"رحت لعند اثنني أطباء نسائيني. أحدهم (كان) امرأة. أخبرتها، ما 

كان عندي مشكلة قول لها. الطبيب الثاني كان (رجالً)، رحت مع 

األمراض اجلنسية؟ في كثير...مش حافظتلهن أساميهم. ما بعرف 

شو اسمه... كيف يلفظوها!!؟ شي اسمه  "كالميديا"، شي هيك. 

وواحد تاني اسمه "سفلس". وفي واحد ثالث مثله، يشبهون بعض، 

االيدز؟ هل ينتقل بني بنتني؟ ما بعرف. من وين عرفت عن األمراض؟ 

من البيولوجي (علم األحياء) في املدرسة. على التلفزيون شفت 

ة. قرأت كتاب أيضاً. ملا مرضت، أحضرت كتاب، رفيقتي  برنامج مرّ

عم تعمل طب، كتاب عن كل األمراض. بس قرأت شغلة كثير 

مهمة. االيدز عند الشباب أكثر من البنات. ال ينتقل بني البنات. 

نحنا بنات مع بعض، إفرازاتنا على بعضهن، حسب الوضعية ما 

ال أستعمل الكوندوم (الواقي). ما بعرف كيف شكله الكوندوم 

اخلاص بالبنات. ما بعرف األعراض. إذا تطورت بعرف انه في شي. 

أكيد بقول لشريكتي، ملني بدي قول؟ للمامي أو للبابي؟!

أول شي بحكي مع رفيقتي، هي كبيرة، دكتورتي باجلامعة، بس 

رفقة معها وبتعرف عني، كثير رفقة معها. هي الشخص الوحيد 

أنا فخورة بحالي إني "سحاقية"، وأتقبّل حالي. ما عندي وال 

السيالن والكالميديا
شفاءهما  ولكن  خطيران،  مرضان  هما 
يسببان  وإال   ،ً باكرا العالج  بدأ  إذا  سهل، 
والرجل  املرأة  عند  وعقماً   ً شديدا التهاباً 

على حدِ سواء.

العالمات لدى املرأة:
إفراز أصفر أو أخضر من   

املهبل أو الشرج،
ل، ألم وحرقة عند التبوّ  

ارتفاع احلرارة،  
ألم في أسفل البطن،  
الم أو نزف عند اجلماع،  

العالمات لدى الرجل:
إفراز من عضوه التناسلي،  

ل، ألم وحرقة عند التبوّ  
ألم أو تورّم في اخلصيتني،  

السفلس أو الزهري:
وهو أيضاً من األمراض اخلطيرة وله تأثير 
سنوات  يستمر  وقد  اجلسم  في  عام 
طويلة. سببه البكتيريا وهو قابل للشفاء 

.ً بالدواء إذا عولج مبكرا

العالمات لدى املرأة والرجل:
غير  صغيرة  قرحة  هي  األولى  العالمة 
تبدو  قد  القضيب،  أو  الفرج  على  مؤملة 

كالبثرة أو الثؤلول أو القرحة املفتوحة. 
أسابيع،  أو  أيام  ويستمر ظهورها بضعة 
املرض  ولكن  (متويه)!!  تلقائياً  تختفي  ثم 

يواصل االنتشار في اجلسم.
بعد أسابيع أو أشهر قد تشعرين بالتهاب 
خاصة  جلدي،  وطفح  وحرارة  احللق  في 
على راحتي اليد وأخمص القدمني، وقروح 

في الفم وانتفاخ في املفاصل.

تب*
قد يكون اإلنسان مصاباً وال تظهر عليه 
العالمات إال متأخرة أسابيع أو شهور بل 

حتّى سنوات (مثل حالة السيدا/ اإليدز)! 
وحتى لو لم تظهر هذه العالمات، فإن 

الشخص املصاب ينقل اإلصابة إلى 
غيره.

تب*
وأيضاً، قد تختفي كل هذه العالمات 

تلقائياً!! ولكن املرض يستمر.

نتائج:
القلب  في  مرضاً  السفلس  يسبب  قد 
يسبب  قد  بل  عقلياً.  مرضاً  أو  شلالً  أو 

املوت.

األمراض املنقولة جنسياً هي التهابات 
تنتقل اثناء اإلتصال اجلنسي من 

شخص الى آخر.
يوجد الكثير من أنواع األمراض املنقولة 

جنسياً التي تسببها بكتيريا أو 
فيروسات، وأهمها:

- االيدز أو السيدا، وهو أشهرها حالياً،
- التهاب الكبد الوبائي الفيروسي 

،(hepatitis B)
،(Gonorrhea) التعقيبة أو السيالن -

(Chlamydia) الكالميديا -
،(Syphilis) الزهري أو السفلس -

،(Genital Herpes) الهربس اجلنسي -
- الفطريات،
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"رحت لعند اثنني أطباء نسائيني. أحدهم (كان) امرأة. أخبرتها، ما 

كان عندي مشكلة قول لها. الطبيب الثاني كان (رجالً)، رحت مع 

األمراض اجلنسية؟ في كثير...مش حافظتلهن أساميهم. ما بعرف 

شو اسمه... كيف يلفظوها!!؟ شي اسمه  "كالميديا"، شي هيك. 

وواحد تاني اسمه "سفلس". وفي واحد ثالث مثله، يشبهون بعض، 

االيدز؟ هل ينتقل بني بنتني؟ ما بعرف. من وين عرفت عن األمراض؟ 

من البيولوجي (علم األحياء) في املدرسة. على التلفزيون شفت 

ة. قرأت كتاب أيضاً. ملا مرضت، أحضرت كتاب، رفيقتي  برنامج مرّ

عم تعمل طب، كتاب عن كل األمراض. بس قرأت شغلة كثير 

مهمة. االيدز عند الشباب أكثر من البنات. ال ينتقل بني البنات. 

نحنا بنات مع بعض، إفرازاتنا على بعضهن، حسب الوضعية ما 

ال أستعمل الكوندوم (الواقي). ما بعرف كيف شكله الكوندوم 

اخلاص بالبنات. ما بعرف األعراض. إذا تطورت بعرف انه في شي. 

أكيد بقول لشريكتي، ملني بدي قول؟ للمامي أو للبابي؟!

أول شي بحكي مع رفيقتي، هي كبيرة، دكتورتي باجلامعة، بس 

رفقة معها وبتعرف عني، كثير رفقة معها. هي الشخص الوحيد 

أنا فخورة بحالي إني "سحاقية"، وأتقبّل حالي. ما عندي وال 

نقل  أنه ال ميكنك  ويعني هذا 
يه عبر: الفيروس أو تلقّ

  املالمسة،
  مشاركة الطعام،

(من دون املمارسة    النوم معاً في سرير واحد، 
اجلنسية غير احملمية طبعاً)،

الداخلية  (عدا  غسلها،  أو  الثياب  مشاركة    
منها دائماً وطبعاً)،

وما  السئيل  البرغش  (مثل  احلشرات  لسع  من    
يشبهه)،

تب*
كما ذكرنا سابقاً،

ممارسة اجلنس مبسؤولية عبر الصراحة 
في العالقة واحملافظة على الشريك 

والوقاية هي أمور أساسية، باإلضافة 
إلى إجراء الفحوصات ابرية الدورية كل 
ثالثة أشهر (في حال كانت لدينا حياة جنسية ناشطة!)
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بخصوص اإليدز
نعم كبيرة.... ميكن لاليدز أن ينتقل بني أي 

شخصني. 
  بني ذكر وأنثى (وبني أنثى وذكر ..)

  بني ذكر وذكر،
  بني أنثى وأنثى،

كيف وملاذا؟
اجلسم،  في سوائل  االيدز  فيروس  يعيش 
وسوائل  واللعاب  املنوي  والسائل  الدم 

املهبل، لدى األشخاص املصابني.
هذه  تنتقل  عندما  الفيروس  وينتقل 

السوائل إلى جسم شخص آخر.

ينتقل فيروس االيدز بواسطة:
مع  اآلمنة  غير  اجلنسية  املمارسة    

شخص مصاب بالفيروس،
  إبر أو حقن غير نظيفة أو أي أداة ملوثة 
ومنها  تقطعه،  أو  اجللد  تثقب  تخرق/ 

الوشم (تاتو بغض النظر)،
بأدوات  الدم  نقل  أو  امللوث  الدم  نقل    

ملوثة،
  من األم املصابة إلى اجلنني خالل احلمل 
من  اإلرضاع  عبر  أو  منعرفها)  واحدة  حالة  (مثل 

الثدي،
شخص  إلى  يتسرب  الذي  امللوث  الدم    

آخر عبر اجلروح،

كيف ال ينتقل:
خارج  العيش  االيدز  فيروس  يستطيع  ال 
دقائق.  بضع  من  أكثر  البشري  اجلسم 
وال يستطيع العيش مبفرده في الهواء أو 

املاء. 
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"رحت لعند اثنني أطباء نسائيني. أحدهم (كان) امرأة. أخبرتها، ما 

كان عندي مشكلة قول لها. الطبيب الثاني كان (رجالً)، رحت مع 

األمراض اجلنسية؟ في كثير...مش حافظتلهن أساميهم. ما بعرف 

شو اسمه... كيف يلفظوها!!؟ شي اسمه  "كالميديا"، شي هيك. 

وواحد تاني اسمه "سفلس". وفي واحد ثالث مثله، يشبهون بعض، 

االيدز؟ هل ينتقل بني بنتني؟ ما بعرف. من وين عرفت عن األمراض؟ 

من البيولوجي (علم األحياء) في املدرسة. على التلفزيون شفت 

ة. قرأت كتاب أيضاً. ملا مرضت، أحضرت كتاب، رفيقتي  برنامج مرّ

عم تعمل طب، كتاب عن كل األمراض. بس قرأت شغلة كثير 

مهمة. االيدز عند الشباب أكثر من البنات. ال ينتقل بني البنات. 

نحنا بنات مع بعض، إفرازاتنا على بعضهن، حسب الوضعية ما 

ال أستعمل الكوندوم (الواقي). ما بعرف كيف شكله الكوندوم 

اخلاص بالبنات. ما بعرف األعراض. إذا تطورت بعرف انه في شي. 

أكيد بقول لشريكتي، ملني بدي قول؟ للمامي أو للبابي؟!

أول شي بحكي مع رفيقتي، هي كبيرة، دكتورتي باجلامعة، بس 

رفقة معها وبتعرف عني، كثير رفقة معها. هي الشخص الوحيد 

أنا فخورة بحالي إني "سحاقية"، وأتقبّل حالي. ما عندي وال 

لكن،
هذا ال مينع أن منلك الشجاعة للتكلم عن املثلية اجلنسية، كمناقشتنا ألي 
موضوع آخر، دون عدائية أو التعرض بإهانات أو االضطهاد في العمل واحلياة 

اليومية.
... حني تناولت موضوع املثلية اجلنسية في روايتي "حجر الضحك"، كان 

ذلك إلظهار هذا التقبّل احلقيقي الختالف اآلخر عنّي.

من مقابلة أجرتها معها مجلة "برّا" عدد ١ صيف ٢٠٠٥.
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باملثلية  رأيها  حول  سؤالها  على  جواباً 
هدى  اللبنانية  الروائية  تقول  اجلنسية، 

بركات: 

"هل حتتمل هذه املسألة رأي؟ (تسأل 

مستغربة).

إن هذه املسألة واضحة وموجودة 
بشكل بديهي وبطبيعة البشر 

وتركيبتهم وكيف خلقهم اهللا. 
مش مطلوب رأي. هذا الشيء 

موجود برأيي أو بال رأيي. ال ميكننا 
العودة إلى الوراء لنسأل: "ما هو 

رأيك باملوضوع؟"
هذا السؤال يشبه السؤال عن رأيي 

بوجود ناس شقر الشعر أو بيض 
البشرة، فما يزيد أو ينقص رأيي عن 

كونهم شقر أو بيض!؟"

وفي جواب على سؤال آخر تقول: 
"أعتقد أن حركة اتمع ككل هي 
التي عليها أن تنتظم وتسير قدماً 

لكي حتل هذه املشاكل بشكل 
طبيعي وخطوة بخطوة.

تتمرد ندى بطلة "فتاة تافهة" (رواية من تأليف منى جبّور، مطابع مكتبة دار احلياة، بيروت ١٩٦٢) 

كما متردت من قبلها لينا في "أنا أحيا" (رواية من تأليف ليلى بعلبكي) وعفاف في 

"مذكرات امرأة غير واقعية" (رواية من تأليف سحر خليفة) على مفهوم األنوثة 
كضعف وقدرة على اصطياد الرجال وإجناب األوالد لهم، 

ولهذا فهي تتمرد على كل مظاهر األنوثة ألنها تقف عائقاً في حتقيق 
كيانها املستقل، وتقول شخصية ندى في الرواية: "فككت حزامي، نبشت 

شعري، مددت يدي إلى ظهري أحرر ثديي من زنزانتي الصدرية. ... أريد أن 
أشوه مظهري، فمن املستحيل أن أقوم مبهمة النسل وأكون صنم جمال 

وبئر لذة...". 
ها األساسي هو: "يجب أن أحترر، أن أصنع كياني املستقل". إن همّ

على أن موقفها هذا وتصميمها على أن تصنع كياناً مستقالً لذاتها رغم 
كل القوانني االجتماعية يضعانها في صراع مباشر ودائم مع املدرسة 

والبيت واتمع: "متشائمة يسمونني في املدرسة. وفي البيت مجنونة. 
وفي اتمعات يقولون عني غريبة األطوار.. وكأنهم يبصقون علي!".

من مجلة مواقف، العدد ٧١-٧٠ شتاء-ربيع ١٩٩٣، دار الساقي.

وفي روايات أخرى لكاتبات برزن في الفن الثاني والقرن الفائت:
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يعرف ممكن "الهوية اجلنسية للتخت وبس. بسياق احلديث

أنا  يعني متلي!) بقول مش اجلنس، (مثليّ "غاي" إني الشخص اآلخر 

طبعاً." بحكي مشكلة ما كان عندي إذا ،... وأبدأ "غاي"

شاب أول

كثير منك قريب حدا كان إذا يعرف، إال حدا داعي في "ما

وعموماً هذا شخصية. قصص أصالً هيدي كتير. كثير

منبوذ. الشيء

عن أهلك تخبر هل نساء] مع عالقات يقيم ملن [سؤال أنتَ

اجلنسية؟ عالقاتك

ال. أو عنّه إذا بحكي يأثر رح شو ما في داعي األهل يعرفوا.

ما بيبقى بقلبك شي في االجتماعية. احلالة غير اجلنس

تطلع حلو األشياء ”غاي"، مش "غاي" أو بيطلع.

اهللا)." شاء سالمة ان (على بساعتها

ثاني شاب

بلتزم بنت، مع كون بس مختلطة. أنا سحاقية، مش "أنا

مع بنت. كنت ملا شاب مع اضهر فيّ كان ما بنت. مع بس

عارفة!! بعرف، مش ما أو بنت، مع أكثر جنسياً برتاح

مع  مع شخص واحد، وما ضهرت سنني ٣ بقيت ميكن ألنني

عارفة. ولكن مش أكثر. بنات مع برتاح صرت شباب. هلق

شاب، مع بضهر نسيت كيف بنات أكثر. مع برتاح هلق

منعمل....! منحكي، شو شو بقعد معه، كيف نسيت

بقا اعرف!" ما

شابة أولى
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نفسي أصنِّف سحاقية. نفسي أصنِّف ال أنا

شباب، على أتهيج بطبيعتي ألنه متعددة.

مش جنسية ولكن لعالقة شاب مع كون وبحب

ولكن عاطفياً، شاب ارتبط مع فيّي ما عاطفية.

كثير برتاح البنات معه. مع كون جنسياً برتاح

شاب. مع أحسن وجنسيا منيح، بس عاطفياً،

شخص على كم مش عالقة جدية، أووف ...وإذا

مجموعة بيكونوا أالحظ ما ً وكثيرا تقطع. رح

بيرجعوا بعدين مصاحبني، بيصيروا بعدين رفاق،

أكيد بيعرف أوت-برّا)، الـ ) هول واحد من رفاق... وكل

أو أفكار الثالث للطرف وبيحمل ا). جوّ (إن- حدن

اللي (إن)، هو اللي الــ الطرف أمراض أو ممارسات
باألساس...(مممم!) له معرّض مش

وبهالفترة فترة. بدك بالتخت كلياً لترتاحي ...

حبوب في إذا ريحة. في إذا يت شمّ بكون أكيد

وفي إلهن. انتبهت بكون الهربس، حبوب مثل

ال الفطريات. مثل بتالحظيها أكيد رائحة أنواع

بنات!!! واقي أستعمل

مارست  بحياتي رئيسية عالقات ٣ في اآلن، حتّى

مع بعضنا وحمامات وضعيات مختلفة، فيها

بيننا." البعض، ومتازج

ثانية شابة
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أنا ال أصنِّف نفسي سحاقية. أصنِّف نفسي متعددة. ألنه 

بطبيعتي أتهيج على شباب، وبحب كون مع شاب لعالقة جنسية 

ولكن مش عاطفية. ما فيّي ارتبط مع شاب عاطفياً، ولكن جنسياً 

برتاح كون معه. مع البنات كثير برتاح عاطفياً. جنسيا منيح، بس 

 ُ ...وإذا مش عالقة جدية، أووف على كم شخص رح تقطع. وكثيرا

ما أالحظ مجموعة بيكونوا رفاق، بعدين بيصيروا مصاحبني، 

ا)، أكيد بيعرف  بعدين بيرجعوا رفاق... وكل واحد من هول إل (أوت-برّ

ا). وبيحمل للطرف الثالث أفكار أو ممارسات أو أمراض  حدن (إن- جوّ

الطرف الثالث اللي هو (إن)، اللي مش معرّض له باألساس...(مممم!)

يت  ... لترتاحي كلياً بالتخت بدك فترة. وبهالفترة أكيد بكون شمّ

إذا في شي ريحة. إذا في حبوب مثل الهربس، بكون انتبهت إلهن. 

وفي أنواع ريحة أكيد بتالحظيها مثل الفطريات. ال أستعمل واقي 

بنات. ما بدق بشخص وبرجع بدق بحالي. 

 عالقات رئيسية لآلن بحياتي مارست فيها وضعيات وتخت 

مع بعض، وحمامات مع بعض، ومتازج بني بعضنا."

>>> أثناء التصميم ربطها بصحتي بالدني

"...تتكون هوية كل من األفراد من مجموعة كبيرة من العناصر ال تقتصر 
بالطبع على تلك املدوّنة على السجالت الرسمية. فبالنسبة إلى الغالبية 

العظمى، هنالك االنتماء إلى دين أو جنسية وأحياناً إلى جنسيتني، أو 
عة، إلى مهنة أو  إلى مجموعة اثنية أو لغوية، إلى عائلة ضيّقة أو موسّ

مؤسسة، كما إلى بيئة اجتماعية... لكن الالئحة قد تطول أيضاً... إذ ميكن 
الشعور بانتماء نسبي إلى مقاطعة أو قرية أو حي، إلى عشيرة أو فريق 

رياضي ومهني، أو زمرة من األصدقاء، إلى نقابة أو شركة أو حزب أو جمعية 
أو أبرشية، وإلى رابطة من األشخاص جتمعهم أهواء مشتركة أو امليول 

اجلنسية..."

ولكن إلى أي منها أنتمي؟ وما هي 
األولويات في هويتي؟ وهل شعوري بانتماء 

ما اآلن يقوى ويضعف أو يبقى ثابتاً مهما كان؟

ويتابع فيقول:

"... فاالنتماءات التي يحسب لها حساب في حياتنا ليست دائماً تلك 
املعتبرة انتماءات أساسية كاللغة واللون والقومية والطبقة أو الدين.

فلنأخذ حالة شخص ايطالي مثلي اجلنس يعيش في احلقبة الفاشية (على 
ً عربياً ودولياً). أفترض أن هذا اجلانب احملدد من  ايام موسوليني ما غيرو تاريخياً ومتلو كتير حاضرا

شخصيته (أي كونه مثلياً) كان مهماً بالنسبة إليه، لكن ليس أكثر أهمية من 
حياته املهنية أو خياراته السياسية أو معتقداته الدينية. 

وفجأة ينهال عليه قمع الدولة، فيشعر بأنه مهدد باإلذالل واإلبعاد واملوت...
هذا الرجل الذي كان لسنوات طويلة خلت وطنياً ورمبا قومياً لم يعد بعدها 
ينشرح ملنظر استعراض القوات االيطالية، ال بل رمبا وصل به األمر إلى متني 

هزميتها!
فبسبب االضطهاد، تقدمت هويته اجلنسية على باقي انتماءاته فحجبت 

حتى االنتماء الوطني الذي كان في أوجه في تلك املرحلة.
ولن يشعر هذا الرجل بنفسه ايطالياً بالكامل إال بعد احلرب وفي كنف بلد 

متسامح..."
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في من كتم هواه فنال ما متنّاه!
اس بحسرة عن الكتمان،  قال أبو نوّ

وهو املعروف بعالنيته:

ً "ال جزى اهللا دمع عيني خيرا
وجزى اهللا كلّ خيرٍ لساني

منَّ دمعي فليس يكتم شيئاً
ورأيت اللسان ذا كتمان

كنتُ مثلَ الكتاب أخفاه طيٍّ 
فاستولوا عليه بالعنوانِ"

وفي باب "في من كتم هواه 
فنال من متناه" من كتاب "روضة 

القلوب ونزهة احملبّ واحملبوب"، كتب 
الشيزري في املقدمة قائالً: "إعلم 
أن السالمة في الكتمان والندامة 
في اإلعالن، وهتك األستار بإفشاء 

األسرار". 

"إن هويتي هي ما يجعلني ال أشبه 
انساناً آخر."

وفي كتابه ”الهويات القاتلة“ يقول أمني معلوف
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أنا ال أصنِّف نفسي سحاقية. أصنِّف نفسي متعددة. ألنه 

بطبيعتي أتهيج على شباب، وبحب كون مع شاب لعالقة جنسية 

ولكن مش عاطفية. ما فيّي ارتبط مع شاب عاطفياً، ولكن جنسياً 

برتاح كون معه. مع البنات كثير برتاح عاطفياً. جنسيا منيح، بس 

 ُ ...وإذا مش عالقة جدية، أووف على كم شخص رح تقطع. وكثيرا

ما أالحظ مجموعة بيكونوا رفاق، بعدين بيصيروا مصاحبني، 

ا)، أكيد بيعرف  بعدين بيرجعوا رفاق... وكل واحد من هول إل (أوت-برّ

ا). وبيحمل للطرف الثالث أفكار أو ممارسات أو أمراض  حدن (إن- جوّ

الطرف الثالث اللي هو (إن)، اللي مش معرّض له باألساس...(مممم!)

يت  ... لترتاحي كلياً بالتخت بدك فترة. وبهالفترة أكيد بكون شمّ

إذا في شي ريحة. إذا في حبوب مثل الهربس، بكون انتبهت إلهن. 

وفي أنواع ريحة أكيد بتالحظيها مثل الفطريات. ال أستعمل واقي 

بنات. ما بدق بشخص وبرجع بدق بحالي. 

 عالقات رئيسية لآلن بحياتي مارست فيها وضعيات وتخت 

مع بعض، وحمامات مع بعض، ومتازج بني بعضنا."

>>> أثناء التصميم ربطها بصحتي بالدني

للشعور بالتحسن:
ي قطعة ثلج بقماش  / لفّ - لفّ

نظيف وضعها/ ضعيها مباشرة 
على القرحة ملدة ٢٠ دقيقة (برود)،

ادة عبر بلّ (من بلّ يبلّ مبلوالً)  - اصنعي كمّ
قطعة قماش مباء نظيف مخلوط 

بشاي أسود، وضعيها على القرحة،
- اجلسي في حوض أو مغطس 

مياه نظيفة وباردة،
- اصنع/ اصنعي معجوناً من املاء 

واخلميرة أو النشاء وضع/ ضعي هذا 
املعجون على منطقة القروح،

- اجللوس في مغطس ماء يساعد 
ل، وإذا لم تستطع/  على التبوّ

ل فيجب مراجعة  تستطيعي التبوّ
،ً الطبيب/ الطبيبة فورا

لدى اإلصابة، قد تصاب/ تصابني 
باحلمى والصداع واأللم في أنحاء 

اجلسم والقشعريرة واالنتفاخ في 
الغدد اللمفاوية عند املغنب (واملغنب هو 

املنطقة املوجودة عند طعجة الفخذ لدى التصاقها 

ببقية اجلسم).

تب*
ال عالج يشفي من الهربس التناسلي!

هنالك أدوية وإجراءات جتعل املصاب/املصابة 
ن. يشعر/تشعر بشيء من التحسّ

لتجنّب نقل العدوى:
- غسل اليدين باملاء والصابون بعد 

ملس القروح،
- عدم ملس العينني، فهو خطير إذا 

ما أصاب العيون،
- عدم اامعة (do not do the thing!) (ما 

تعملها! ما تعمليها! ما تعملوها!) لدى اإلصابة 

بقروح الهربس.

الهربس ينتقل:
- عبر اامعة بني ذكر وذكر،  

- عبر اامعة بني أنثى وأنثى  
- عبر اامعة بني ذكر   

    وأنثى (وبني أنثى وذكر)
- عبر مجامعة تقليدية،  

- عبر اجلنس بالفم،  
- عبر اجلنس باالحتكاك،  
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الهربس
أو  التناسلي  الهربس  أو  الهربس  هو  ما 
العقبولة اجلنسية  أو  التناسلية  القوباء 

أو احلال:
التي  جنسياً  املنقولة  األمراض  أحد  هو 

يسببها فيروس. 

 ً وهو يسبب قروحاً تظهر وتختفي أشهرا
أو سنوات.

على  تظهر  أن  لها  ميكن  القروح  هذه 
األعضاء التناسلية أو الفم!

العالمات:
- شعور بالوخز اخلفيف (متل شكة اإلبرة 
، أو باأللم  تقريباً) أو باحلاجة إلى احلكّ

في منطقة األعضاء التناسلية 
(املنطقة ما غيرها) أو الفخذين.

- بثور / حبوب صغيرة تتفتّح 
ل قروحاً مفتوحة ومؤملة على  وتشكّ

األعضاء التناسلية (القضيب أو الفرج، حسب..!)

قد تستمر هذه القروح ألسابيع 
عديدة. 
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أنا ال أصنِّف نفسي سحاقية. أصنِّف نفسي متعددة. ألنه 

بطبيعتي أتهيج على شباب، وبحب كون مع شاب لعالقة جنسية 

ولكن مش عاطفية. ما فيّي ارتبط مع شاب عاطفياً، ولكن جنسياً 

برتاح كون معه. مع البنات كثير برتاح عاطفياً. جنسيا منيح، بس 

 ُ ...وإذا مش عالقة جدية، أووف على كم شخص رح تقطع. وكثيرا

ما أالحظ مجموعة بيكونوا رفاق، بعدين بيصيروا مصاحبني، 

ا)، أكيد بيعرف  بعدين بيرجعوا رفاق... وكل واحد من هول إل (أوت-برّ

ا). وبيحمل للطرف الثالث أفكار أو ممارسات أو أمراض  حدن (إن- جوّ

الطرف الثالث اللي هو (إن)، اللي مش معرّض له باألساس...(مممم!)

يت  ... لترتاحي كلياً بالتخت بدك فترة. وبهالفترة أكيد بكون شمّ

إذا في شي ريحة. إذا في حبوب مثل الهربس، بكون انتبهت إلهن. 

وفي أنواع ريحة أكيد بتالحظيها مثل الفطريات. ال أستعمل واقي 

بنات. ما بدق بشخص وبرجع بدق بحالي. 

 عالقات رئيسية لآلن بحياتي مارست فيها وضعيات وتخت 

مع بعض، وحمامات مع بعض، ومتازج بني بعضنا."

>>> أثناء التصميم ربطها بصحتي بالدني

تبس*
تنتقل الفطريات باجلماع وغيره.
ال تسبب الفطريات مضاعفات.

يشتد احتمال اإلصابة بالفطريات أثناء 
احلمل أو الرضاعة (باإلذن منكم) أو استخدام 
حبوب منع احلمل، أو عند تناول املضادات 

احليوية، أو إذا كنت تعانني مرضاً آخر مثل 
السكري أو اإليدز/ السيدا.
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ما هي الفطريات

التي  جنسياً  املنقولة  األمراض  أحد  هي 
تسببها اجلراثيم. 

وهي التهاب مهبلي (املهبل موجود لدى اإلناث فقط) 
ة وحرقة. يرافقه سيالن أبيض مع حكّ

والفطريات معدية بدرجة عالية!

العالمات:
ع اجلبنة  - إفراز أبيض يشبه قِطَ

ر، الصغيرة أو اللنب املتخثّ
ة الشديدة داخل  - شعور باحلكّ

املهبل أو خارجه، ويزيد خصوصاً 
قبل الدورة الشهرية،

ل، - شعور باحلرقة عند التبوّ
- األلم عند اجلماع (بغضّ النظر)،

ص، - رائحة كالعفن أو اخلبز احملمّ
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أنا ال أصنِّف نفسي سحاقية. أصنِّف نفسي متعددة. ألنه 

بطبيعتي أتهيج على شباب، وبحب كون مع شاب لعالقة جنسية 

ولكن مش عاطفية. ما فيّي ارتبط مع شاب عاطفياً، ولكن جنسياً 

برتاح كون معه. مع البنات كثير برتاح عاطفياً. جنسيا منيح، بس 

 ُ ...وإذا مش عالقة جدية، أووف على كم شخص رح تقطع. وكثيرا

ما أالحظ مجموعة بيكونوا رفاق، بعدين بيصيروا مصاحبني، 

ا)، أكيد بيعرف  بعدين بيرجعوا رفاق... وكل واحد من هول إل (أوت-برّ

ا). وبيحمل للطرف الثالث أفكار أو ممارسات أو أمراض  حدن (إن- جوّ

الطرف الثالث اللي هو (إن)، اللي مش معرّض له باألساس...(مممم!)

يت  ... لترتاحي كلياً بالتخت بدك فترة. وبهالفترة أكيد بكون شمّ

إذا في شي ريحة. إذا في حبوب مثل الهربس، بكون انتبهت إلهن. 

وفي أنواع ريحة أكيد بتالحظيها مثل الفطريات. ال أستعمل واقي 

بنات. ما بدق بشخص وبرجع بدق بحالي. 

 عالقات رئيسية لآلن بحياتي مارست فيها وضعيات وتخت 

مع بعض، وحمامات مع بعض، ومتازج بني بعضنا."

>>> أثناء التصميم ربطها بصحتي بالدني

مجتمعات أوروبية مثالً بإيقاع خاص بها 
فعل  بردود  قامت  وعموماً  منها،  ولكل 
ضد حكم كنيسة روما الطويل والثقيل، 
املثليني  طالت  التي  النازية  محارق  أو 
ً ما إجته مثليون،  بشكل كبير. لذا، كثيرا
وبحثا عن جتربة روحية، الى تيارات روحية 

من خارج األديان الرئيسية (حسب..!). 

تب*
قضية املثليني، املرتبطة بقضايا أخرى، 

هي نضال مفتوح ضد االضطهاد. 
وميكن االستفادة في هذا اال من تراث 
ايجابي، ومن إيجابيات في الواقع الراهن 

روا  اس وغيره الكثيرون عبّ أيضاً. فأبو نوّ
عن أنفسهم أمام السلطات. وكانت 

املمارسة املثلية منتشرة، وكتب حتى 
فقهاء في وصفها بروح منفتحة. 

بالنسبة لنا، ترتبط قضيّة املثليني 
بقضايا أساسية متعلقة برفض الظلم 

والتمييز والالعدالة، ومناهضة القمع 
السياسي واالجتماعي على حدٍّ سواء. 
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في  األديان)  كل  (من  دينية  تيارات  تصاعد  إن 
منها  كثير  حالياً،  العربية  املنطقة 
ف  منغلق، ميكنه أن يدفع كثيرين الى تخوّ
اتمع  ضد  فعل  ردود  الى  كما  مشروع، 
من قبل مثليني عبر رفضه باملطلق، أو إلى 

البحث عن مهارب كيفما أتفق. 

أجزاء  بعض  تتجاوز  أعمق  رؤية  أن  غير 
الصورة الراهنة، ال كلها، يعطي مؤشرات 

مختلفة. 

ً أمثلة عديدة  ويعطي الواقع القريب جدا
عن تقبّل فئات من اتمع لتعبير مثليني 
عن هويتهم. فأبو فالن في حي بيروتي أو 
نابلسي أو طرابلسي أو...، كان معروفاً في 
التعامل  ويجري  "لوطي"،  بأنه  محيطه 
معه كأحد أجزاء اتمع، وإن كانت هناك 

مضايقات. 

هذا  أجل  من  أجريت  التي  واملقابالت 
الكتيّب تعطي صورة عن مقدرة مثليني 
وإقامة  ولقائهم  مثليني  معرفة  على 
عالقات معهم، كما أن معرفة األصدقاء، 
دون  األحيان،  بعض  في  األم  أو  األهل  أو 
ردود فعل عنيفة في حاالت كثيرة، برغم 
اإلنزعاج منها والذي من الضروري جتاوزه، 

هي وقائع من اتمع. 

الهوية  بهذه  االحتفاظ  البعض  ل  ويفضّ
"للسرير  أو  احلميمية  ولعالقاته  لنفسه 
فقط" بحسب تعبير أحدهم، وهو جزء من 
سرّية توفر حميمية خاصة برأي البعض. 

تطورت  إيقاعاته.  له  مجتمع  كل 
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أنا ال أصنِّف نفسي سحاقية. أصنِّف نفسي متعددة. ألنه 

بطبيعتي أتهيج على شباب، وبحب كون مع شاب لعالقة جنسية 

ولكن مش عاطفية. ما فيّي ارتبط مع شاب عاطفياً، ولكن جنسياً 

برتاح كون معه. مع البنات كثير برتاح عاطفياً. جنسيا منيح، بس 

 ُ ...وإذا مش عالقة جدية، أووف على كم شخص رح تقطع. وكثيرا

ما أالحظ مجموعة بيكونوا رفاق، بعدين بيصيروا مصاحبني، 

ا)، أكيد بيعرف  بعدين بيرجعوا رفاق... وكل واحد من هول إل (أوت-برّ

ا). وبيحمل للطرف الثالث أفكار أو ممارسات أو أمراض  حدن (إن- جوّ

الطرف الثالث اللي هو (إن)، اللي مش معرّض له باألساس...(مممم!)

يت  ... لترتاحي كلياً بالتخت بدك فترة. وبهالفترة أكيد بكون شمّ

إذا في شي ريحة. إذا في حبوب مثل الهربس، بكون انتبهت إلهن. 

وفي أنواع ريحة أكيد بتالحظيها مثل الفطريات. ال أستعمل واقي 

بنات. ما بدق بشخص وبرجع بدق بحالي. 

 عالقات رئيسية لآلن بحياتي مارست فيها وضعيات وتخت 

مع بعض، وحمامات مع بعض، ومتازج بني بعضنا."

>>> أثناء التصميم ربطها بصحتي بالدني

أخيراً،

الهوية  مسألة  أي   ،ً أخيرا هنا  واملسألة 
ومع  معها  ونتعاطى  عنها  نعبّر  وكيف 

التعبيرات اتلفة لها هي لبّ املوضوع،

ه،  حقّ وهذا  اإلنسان،  يتمتع  فباألساس 
تدريجي  تصاعد  ونالحظ  ة،  عدّ بهويات 
إحدى  عن  التعبير  شكل  في  عنيف 
درجة  التعاطي معها حسب  أو  الهويات 

الشعور بكونها مهددة.
فكلّما زاد التهديد، من أي نوع كان، مباشر 
أو غير مباشر، زادت أشكال التعبير تطرفاً 
وحتّى عنفاً، والعنف هنا يبدأ من العنف 
باجلسدي،  وينتهي  والشكلي  اللفظي 

الفردي أو اجلماعي.

تب*
كيف نتعاطى مع هويتنا وكيف نعبّر 

عنها، هذا أمر من مسؤوليتنا نحن 
بشكل أساسي،

ولكن كيف يتعاطى اآلخر معنا من 
خالل هويتنا إنها مسؤولية أكبر، خاصة 
إذا كان هذا اآلخر هو اتمع الذي نعيش 

فيه ومعه!
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املثليني  حرية  قصة  تكون  أن  ميكن  هل 
ملحقا بقصة "حماية األقليات"، 

عنها   والتعبير  اجلنسية  الهوية  قضية 
خصوصاً  اتمع،  تستفز  أن  لها  ميكن 
سلبية  تعميمات   من  إنطلقت  ما  اذا 
املنغلق"  اللبناني  "اتمع  ضد  باملطلق 
ما  إذا  أو  املتخلف"،  العربي  "اتمع  أو 
ارتكزت على مقارنة إيجابية وباملطلق مع 

جتارب غربية.

ميكن للمثليني أن يطرحوا عبر ممارساتهم 
اليوميّة أسئلة عميقة حول العالقة مع 
والعالقات،  اجلنسيّة  واملمارسات  اجلسد 
هذا  فمثل  إستفزاز؛  دون  من  ولكن 
اتمع  ضد  باملطلق  سلباً  االستفزاز 
باملطلق  إيجابية  احمللي، مصحوباً مبقارنة 
أي  غربية،  مجتمعات  يخص  ما  في 
تصنيف اتمع هنا كله بالسلبية ودون 
رؤية االيجابيات، ميكنه أن يرتبط بعنصرية 
واستعمار عائدان بقوة الى منطقة لديها 

ما يكفيها من مثل هذا االستفزاز. 



املراجع قائمة

عند اجلنسي الشذوذ احملظورة- املتعة
الريّس رياض محمود، إبراهيم العرب،

والنشر للكتب

حتقيق احملرّمة، النصوص اس أبو نوّ
للكتب الريّس رياض جمعة، جمال

.١٩٩٤ تشرين األول/ أكتوبر والنشر،

النصوص أنطولوجيا الشبق احملرّم-
رياض محمود، إبراهيم املمنوعة،

ز/ يوليو للكتب والنشر، متوّ الريّس
.٢٠٠٢

طبعة النساء، جلميع كتاب الصحة
برنز، لة تأليف أوغست معدّ عربية

كاثرين لوفيتش، روني ماكسويل، جاين
.٢٠٠١ العربية املوارد ورشة شبيرو،

دار مستغامني، اجلسد، أحالم ذاكرة
.١٩٩٨ اآلداب،

(خريف   ٦٥ األعداد مواقف، مجلة
دار ١٩٩١) و٧١-٧٠ (شتاء وربيع ١٩٩٣)،

الساقي.

(مارس)  ٣/٤ آذار العدد مجلّة اآلداب،
السنة٥١. -٢٠٠٣ (أبريل) نيسان –

١ صيف ٢٠٠٥. العدد ا، برّ مجلّة


