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املحتويات
املقدمة من دائرة مكافحة التمييز بوالية برلني
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بعض الكلامت التمهيدية .
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قصص اآلباء
أنا ال أخجل من ردة فعيل يف البداية .
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. Ines Meyer (45) dعاما تكتب عن إفصاح ابنتها لها عن مثليتها الجنسية
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السؤال السخيف الذي نسأل به أنفُسنا إن كنا «أخطأنا» وفيم أخطأنا
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 dإيال روياس ( 57عاماً) القاطنة يف فرانكفورت ،تحيك عن عائلتها وإفصاح اليكساندر عن مثليته الجنسية.
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طفيل هو أفضل ما حصل يل
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أنا الجدة العرصية التي ستظل متفتحة للحديث مع الشباب .
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 dهذه القصة عن عالقة أم بطفلها املتحول جنسياً وصلتنا بالربيد من مجهول.
 dالجدة  Ulrikeتكتب عن إفصاح حفيدتها عن انتامئها الجنيس

اإلفصاح عن امليول الجنسية بال كلامت
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 dياسمينا تروي عن إفصاح ابنتها لها عن انتامئها الجنيس

مسبق أصعب من تحطيم الذرة .
تغيري رأي ّ

 R. Wedel (48) dعاما تكتب كأم البن مثيل الجنس

ابني أصبح ابنة
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عاما ً) تنحاز لجانب ابنها الذي مل يعد اسمه ريتشارد بل ريجينا d
مبوافقة كرمية من الجريدة اإلنجيلية طبعة أغسطس/آب 2011

بالنسب ِة يل ،الرجل واملرأة هم لبعضهام البعض
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أربعة أيام انقضوا منذ املكاملة التليفونية .
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 Nurgül (32)dعاماً منفتحة بالرغم من كونها محافظة ،تكتب عن مثلية أختها الجنسية وثقتها بها
 dمبوافقة كرمية من جمعية  GLADTمن كتيب «ضد الخوف من املثلية» برلني 2007
 dيف هذه القصة ،تكتب أم عن األيام القليلة السابقة إلفصاح ابنها ذي الثامنية عرش عاماً عن مثليته.

بالنسبة يل ،ليس من املهم أن يكون لدي ابن أو ابنة ،ما يهم أن يكون سعيداً/سعيدة .
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 dأم من برلني تحيك عن ابنها ذي الخمسة وعرشين عاماً ،الذي أفصح منذ  5سنوات عن نفسه كمصحح جنيس
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نتشاور فيام بيننا حول كيفية دعم أبنائنا يف جهودهم للحصول عىل اعرتاف املجتمع بهم

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ال إفصاح عن االنتامء الجنيس .
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وباإلضافة إىل ذلك فقد اختار لنفس ِه اسم «ليزا» .
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dبترصيح من .Thomas Rattay
dمن كتاب Volle Fahrt voraus Schwule und Lesben mit Behinderung
Thomas Rattay, Jugendnetzwerk Lambda, Querverlag GmbH, Berlin 2007d
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dبعد إفصاح ابنتيهام أوالً عن مثليتيهام ثم عن هويتهام كرجلني مصححني ،أسست عائلة  Kمن
dدرسدن مجموعة لآلباء واألمهات.

أٌمي وزوج أٌمي يحباين كام أنا ويدعامين ،وهذا شعو ٌر جيد

dمن  ،Bielefeldقصة كتبتها والدة عمرها  48عاماً مع ابنها املثيل

زوجي يعرف أكرث .

.

 Anke Fischer (46)dعاماً ،تروي قصة إفصاح ابنتها عن مثليتها الجنسية ،وعن زوجها وابنتها الثانية

dيف أول قصة لها ،تخربنا إحدى األمهات عن عدم قناعتها أن تعيش ابنتاها ،اللتان
dمل تفصحا عن مثليتهام الجنسية ،كشابتني غرييتي الجنس.

يجب أن أتحىل بالشجاعة .

dيروي د.س 60 .عاماً ،هذه القصة عن إفصاح ابنتيه وزوجته له عن مثليتهن الجنسية
 dوالدا ليزا يكتبان عن أصغر أطفالهام املصححة جنسياً
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dأ ٌم عمرها  58عاماً ،تكتب عن ولديها املثل ّيني

dقصة من سيمون  59،عاماً ،تقيم يف برن ،عن عائلتها وعن ابنها املصحح جنسياً .Jonah
 ،Dorothea (62)dعاماً ،تكتب عن إفصاح ابنها  Kevinعن هويته املثلية.
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Foto: privat

Eren Ünsal

رئيسة دائرة مكافحة التمييز يف والية برلني

مقدمة

«من الطبيعي أن يكون هناك اختالف» 1فلكل إنسان
طبيعته ومعطياته الخاصة من صفات شخصية
واهتاممات ونقاط قوة وضعف .البرش يختلفون يف
العديد من النواحي ،كالعمر ،الجنس ،األصل العرقي
واالجتامعي ،لون الجلد ،العقيدة واالنتامء الديني،
الهوية الجنسية أو اإلعاقة.

عىل الرغم من أن األسئلة عن التَّوجه الجنيس والهوية
الجنسية يف يومنا هذا مل تعد مح ّرمة كام من قبل ،وعىل
الرغم من زيادة تقبل التنوع الجنيس ، 3فإن إفصاح أحد
األبناء عن املثلية الجنسية للوالدين هو بأقل األحوال
أم ٌر غري متوقع ويصحبه يف الغالب اضطراب أو خوف.

تروي أمهات وآباء يف هذا الكتيب ما ساعدهم عىل
كآباء وأمهات تعلمون أن طفلكم يف الغالب يشبهكم ،تقبّل مثليّة أو ثنائية جنس أبنائهم وبناتهم ،أو أن
يحتمل أنه ورث منكم لون الشعر أو بعض ِ
الطباع .قد أحد أطفالهم رجل مص ّحح الجنس ،4أو امرأة مص ّححة
5
يختلف طفلكم عنكم بالطبع يف نقاط كثرية ،ويف بعض الجنس  ،كام يروون ما ساعدهم عىل محبة أبنائهم
وبناتهم كام هم.
األحيان يكون مختلف كلياً عام تتوقعون.

يف هذا الكتيب رسائل وقصص آلباء وأمهات وأجداد
وأخوات يروون لنا ما شعروا به عندما علموا أن ابنهم
مثيل الجنس ،أختهم مثلية الجنس أو ثنائية الجنس ،أو
أن حفيدا ً من أحفادهم مصحح جنسياً  2ويريد أن يبدأ
رحلة التصحيح الجنيس.
كتبت إحدى األمهات« ،هذا ليس نادرا ً» .فعلياً ما يقرب
من واحد من  15طفالً/يافعاً/يافع ًة منجذب/منجذبة
جنسيا ً وعاطفيا ً إىل نفس الجنس .واحد من 3000
شخص يشعر بأن هويته الجنسية  -رجالً كان أو امرأة -
ال تنطبق مع هويته الجنسية البيولوجية التي ولِد عليها.

6

من يعمل من أجل حقوق وتق ُّبل املثل ّيني ،املثليات،
ثنائيي وثنائيات امليول الجنيس ،ومصححي ومصححات
رشعني من خالل
الجنس يف محيطه ،يحصل عىل دعم امل ّ
القانون العام للمساواة يف املعاملة ،باإلضافة إىل أن
التوجيهات واالتفاقات األوروبية النافذة تحمي الناس
من التمييز بكافة أشكاله ،والتي من بينها االنتامء
الجنيس . 6وتسعى والية برلني بشكل خاص للتأكيد عىل
حق تقرير املصري وتقبل التنوع الجنيس .7

أشكر الذين ساهموا يف إنجاز هذا الكُتيب بتجاربهم خاص ًة بهم» .ومن هنا أمتنى لكم ولعائالتكم الحب
الشخصية وأفكارهم ورعايتهم.
واالحرتام امل ُتبادل والتامسك ومستقبالً أكرث سعادة وازدهارا ً.
أ ُود نهاي ًة أن أضيف اقتباساً من شعر خليل جربان «أوالدكم
ليسوا لكم ...ومع أنهم يعيشون معكم ،فهم ليسوا ملكاً
لكم .أنتم تستطيعون أن متنحوهم محبتكم ،ولكنكم ال
تقدرون أن تغرسوا فيهم بذور أفكاركم ،ألن لهم أفكارا ً

1

مأخوذ من حديث للرئيس األملاين  Richard von Weizsäckerعام 1993

 2املصححون/مصححو الجنس/تصحيح الجنس :تصف األشخاص اللذين يشعرون أنهم مختلفني عن الجنس املخصص لهم عند الوالدة.
 3اإلفصاح عن الهوية الجنسية :يصف عملية تأكد الفرد من جنسه الخاص به أو هويته الجنسية وإعالم اآلخرين بها.
 4امرأة مص ّححة :هي شخص ُيع ّرف نفسه باألنثى ،لكن جنسها املخصص لدى الوالدة كان ذكرا ً.
 5رجل مص ّحح :هو شخص ُيعرف نفسه بالرجل ،لكن جنسه املخصص لدى الوالدة كان أنثى.
 6القانون العام للمساواة يف املعاملة النافذ منذ عام  ،2006ملعلومات إضافية يرجى زيارة:
 www.antidiskriminierung.deو www.berlin.de/lb/ads
 7يرجى زيارة

http://www.berlin.de/sen/lads/schwerpunkte/lsbti
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Anne Zündorf
مبادرة التعليم Queerformat

بعض الكلامت التمهيدية
من منا ال يحلم باملستقبل؟ ومن ال يتشوق لدقائق
جميلة مع أحبائه؟ من ال ينسج أحالماً مستقبلية عن
أطفاله أو أخواته وإخوته ،وعن العالقات التي سرتبطهم،
والواجبات التي سيقومون بها ،أو عائالتهم/عائالتهن يف
املستقبل؟ ماذا عندما تأخذ حياة االبن أو األخت أو
الحفيد تطورا ً مل يكن يف الحسبان؟
ال يتوقع أح ٌد اللحظة التي تقول فيها االبنة «أنا يل
رفيقة» ،أو عندما تقول فجأة «يجب أن تخاطبوين
بضمري املذكر» .مثل هذا االعرتاف بكون الشخص
الجنيس أو مصحح
مختلفاً كمثيل ،مثلية ،ثنا ّيئ امليول
ّ
الجنس (مجتمع امليم )1يسمى اإلفصاح عن االنتامء
الجنيس ( ،)coming-outوالذي تسبقه سنوات عديدة
من اإلفصاح الداخيل للشخص وتقبله لهويته الجنسية
وتيقنه منها .اإلفصاح هو أمر رضوري لسبب هام ،وهو
أن أغلب األشخاص يفرتضون أن اآلخرين يريدون البقاء
ضمن الجنس املخصص لهم عند الوالدة و/أو أن الجميع
هم غرييو الجنس .أما الذين ال ينطبق عليهم ذلك فهم
مجربون عىل املوافقة عليه ،عىل الرغم من أنهم ليسوا
قلة قليلة ،فحوايل  %10من سكان أملانيا هم ليسوا
غرييي الجنس أو هم مصححو/مصححات الجنس .كام
أن كثريا ً آخرين مروا خالل حياتهم بتجربة عاطفية أو
جنسية مثلية .لكن يصعب عىل املثليّني ،املثليات ،ثنائيي
الجنس ،واملصححني واملصححات البوح مبشاعرهم،
حيث تظهر الدراسات العلمية أن العائالت واملدارس
هي األماكن التي يواجه فيها املثل ّيون ،املثليات ،ثنايئ
الجنس ،واملصححون واملصححات غالبية الصعوبات.
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يحمل إليكم هذا الكتيب إحدى وعرشين قصة يروي
من خاللها آباء وأمهات ،أجداد وجدات ،وإخوة
وأخوات ،حكاية إفصاح فرد من أفراد أرسهم عن انتامئه
الجنيس .وحيث أن العائالت تختلف فيام بينها فال توجد
قصة شبيهة باألخرى .كتاب وكاتبات هذه القصص
يصفون عالقتهم ومعاملتهم ألبنائهم وعن فهمهم/
فهمه ّن الخاص للتنوع الجنيس .يتحدثون عن أنفسهم
وعن مواقفهم يف حياتهم الخاصة ،ألن كالً منهم يرغب
مبشاركة تجربته الخاصة مع اآلخرين ،ليتمكن القراء
من مقاربة هذه القصص مع مواقفهم الخاصة ،ومعرفة
طرق تعامل اآلخرين مع هذا املوضوع ،ورمبا أيضاً
التفكري بطرقهم الخاصة واملختلفة للتعامل مع قصص
مشابهة من أفراد عائالتهم.
هناك مواقف مختلفة وتجارب خاصة يف الحياة تؤثر
عىل كيفية التعامل مع اإلفصاح عن الهوية الجنسية.
بعض اآلباء واألقارب الذين تحدثوا إلينا كانوا مندهشني
جدا ً ،فيام كان بعضهم اآلخر أقل اندهاشاً .مل يتوقع
بعضهم مطلقاً أن ولدهم غريي الجنس أو أنه ينتمي
إىل الجنس املخصص له عند الوالدة .الكثري من األبناء
يقومون بنقاش ذايت قبل التحدث ألقاربهم عن انتامئهم
الجنيس أو يتحدثون مع أصدقاء لهم ،فيام يكون أحد
أفراد عائالت البعض اآلخر هو أول من يتبادلون معه
املعلومات واآلراء .يبحث الكثري من اآلباء واألمهات
عن سبب كون أحد أبنائهم مصححاً/مصححة جنسياً
أو سبب حبه ملثيله يف الجنس .بعض اآلباء وجدوا أن
تساؤلهم عن ذلك كان سخيفاً .من املؤكد أنه ال ميكن

معرفة االنتامء الجنيس أو التوجه الجنيس لألفراد من
خالل ترصفاتهم ،فمن ميعن النظر يجد أن الواقع
مختلف ،فلكل طفل هواية ،لون ،أو مالبس مفضلة،
تختلف عن الواقع النمطي القائل بأن الفتيات يفضلن
اللون الوردي والعرائس ،فيام يفضل الفتية اللون االزرق
وكرة القدم .وهذا ال يعني عىل املدى الطويل أن جميع
األطفال الذين ال تتطابق ترصفاتهم مع األمناط املفرتضة
لجنسهم سينتمون إىل مجتمع امليم.

فمصححات الجنس هم نساء ومصححو الجنس هم
رجال .الضامئر الشخصية لهذا املصطلح تعرب عن الجنس
الذي يرغب الشخص أن ينتمي إليه ،وال تعرب عن الجنس
املخصص عند الوالدة .يف بعض الحاالت يقرر الشخص
املصحح/املصححة تناول الهرمونات وإجراء عملية
تصحيح الجنس ،فيام ال يشعر مصححون ومصححات
آخرون باالنتامء إىل جنس محدد ويعيشون ضمن
غني عن
هويتهم الجنسية غري املحددة الخاصة بهمٌّ .
التعريف أن ملصححي ومصححات الجنس ميوالً جنسية
مثلية أو غريية أو ثنائية مختلفة من شخص آلخر.

ال ميكن استنتاج التوجه أو االنتامء الجنيس من خالل
الصفات الشخصية والسلوك .فهناك اختالفات ال متناهية
بني ترصفات ومنط حياة أفراد مجتمع امليم كام سيظهر الهوية الجنسية (طريقة التعريف عن النفس واملشاعر)
جليّاً من خالل هذا الكتيب .األفراد يف مجتمع امليم ال تتطابق مع السلوك أو املظهر الخارجي للفرد .وعدم
متنوعون كام األشخاص غرييو الجنس ،فكل شخص رغبة الفرد بالخضوع ألدوار النوع االجتامعي املخصصة
مختلف عن غريه ،لكننا نقع يف فخ التنميط عندما ننتبه للذكور واإلناث أو رفض بعض األشخاص الرتداء املالبس
ملن تنطبق عليهم الصفات النمطية من أفراد مجتمع امليم املتوافقة مع هوياتهم الجنسية ليس بدليل أو إثبات
فيام ال ننتبه لغريهم ممن ال تنطبق عليهم هذه األمناط .عىل تعريف الشخص لنفسه أو نفسها .الطريقة املثىل
هي السؤال عن طريقة التحدث مع كل شخص ،وعن
االستخدام الصحيح للغة يدل عىل احرتام اآلخرين .معظم الضمري الذي يفضل/تفضل أن يتم استخدامه معه/معها.
املصطلحات املستخدمة يف هذه الكلمة التمهيدية هي ميكن تشبيه ذلك بالسؤال عن االسم عند تعارف األفراد
مصطلحات تم االتفاق عليها لتشمل جميع األفراد .ففي عىل بعضهم البعض.
األملانية مثالً ،نكتب كلمة مصحح ( )*Transبنجمة
صغرية ،إلبراز تنوع مصححات ومصححي الجنس
وإبراز هويتهم الجنسية التي يتم التغايض عنها يف
معظم األحيان« .مصححة/مصحح الجنس» هو مصطلح
مخصص للتعبري عن األشخاص الذين يعيشون هوية
جنسية مختلفة عن الجنس املخصص لهم عند الوالدة،
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نشكر جزيل الشكر جميع اآلباء واألمهات واألقارب ما الذي سيحمله املستقبل لكم؟ نتمنى لكم وللمقربني
كل التوفيق.
الذين ساهموا بوقتهم وجهدهم لرسد قصصهم منكم ّ
ومشاركتها مع اآلخرين .كام نشكر كالً من .GLADT e.V
و .das Jugendnetzwerk Lambda e.Vوصحيفة
 Chrismonالذين أتاحوا لنا نرش هذه القصص .ونشكر
إدارة مجلس كبار السن والشباب للتعليم والعلوم الذين
أصدروا هذا الكتيب يف إطار (مبادرة برلني لتأكيد حق
تقرير املصري وقبول التنوع الجنيس) ،ومند الشكر لدائرة
مكافحة التمييز بربلني لكلمتها التمهيدية .وأخريا ً وليس
آخرا ً نشكر الذين ساهموا يف هذا الكتيب بأفكارهم
ومقرتحاتهم ونقدهم.

 1مجتمع امليم :اختصار يرمز إىل املثليات ،املثليني ،مزدوجي ومزدوجات (ثنائيي وثنائيات) امليول الجنيس ،مصححي ومصححات
الجنس ،ومتقاطعو الجنس (انرتسكس) ،املصطلح اإلنجليزي  LGBTIهو أكرث شيوعاً واستخداماً وميثل األحرف األوىل من
الكلامت.Gay، Lesbian، Bisexual، Trans، Intersex :
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طفيل هو أفضل
ما حصل يل
11

ال أخجل من ردة فعيل
يف البداية!

Ines Meyer

( Ines Meyerمعلمة  45عاماً) لديها وزوجها ابن عمره كان زوجي بالكاد يتحدث معي ،حيث أراد اكتشاف
 11عاماً وابنة عمرها  21عاماً ،تروي لنا عن إفصاح ابنتها «اختالف» ابنتنا بنفسه أوالً ،وعىل الرغم من انغالقه
لها عن مثليتها
عىل ذاته ،إال أنه بحث يف االنرتنت عن «املثلية الجنسية»
وطبع مواد علمية عنها ،وبدأنا باالنشغال يف القراءة
أفصحت يل ابنتنا عن مثليتها عندما كان عمرها  15عاماً .والبحث عن هذا املوضوع بشكل مكثف.
شكل ذلك صدمة بالنسبة إ ّيل وكام لو أن العامل برمته
بكيت كثريا ً
ووقعت يف حال ٍة من الصدمة .خالل بحثي ،جذبتني رسالة يف كتيب من شاب إىل
ُ
تحطم أماميُ .
مل أستطع حتى تخيل أن تكون طفلتي «مختلفة» عام والديه وأخرجتني من حالة الشعور بالضيق والخوف
يجب أن تكون عليه ،فلقد كانت منذ صغرها كأية فتاة من املستقبل .فقد عرب الشاب يف رسالته عن حبه لوالديه
أخرى تحب اللعب بالعرائس وارتداء الفساتني والتزين وحزنه ألنهام غضبا بعد إفصاحه عن مثليته .آملني حزن
باملكياج .فلامذا ال تحب الرجال؟ وماذا سيقول أهلنا ذلك الشاب ،وعندها تيقنت أنني ال أريد خسارة ابنتي.
وأصدقائنا وجرياننا؟
بعد مرور بضعة أشهر قررت الخروج من عزلتي ،أخربت
كان حديثي األول حول ذلك مع إحدى زمياليت التي أمي يف البداية ،ثم تحدث إىل صديقتي املقربة ،التي
الحظت أنني مكتئبة .انتشلتني تلك املحادثة من حالة أكدت أن صداقتنا وعالقتنا العائلية لن يشوبهام تغيري،
الحزن الالنهائية ،فقد منحتني زميلتي الشجاعة عندما فانزاح وقتها الثقل عن كاهيل وتحطم حاجز القلق
أكدت يل أن مثلية ابنتي ليست باملشكلة يف يومنا هذا ،وتحررت واستطعت التطلع للمستقبل بتفاؤل.
يل عدم إنكاره
بل هو أمر طبيعي متاماً وأنه من الواجب ع ّ
أو محاولة إخفائه .باإلضافة إىل أنها كانت تعرف ابنتنا سعدت كثريا ً حينام علمت أن أصدقاء وصديقات ابنتي قد
وأكدت يل أنها ستبقى كام هي وأن مثليتها ال متثل بأية علموا مبثليتها ملدة طويلة ومل يتغري تعاملهم معها ،حيث
حال أي تحول سلبي يف مستقبلها .ثم حدثتني زميلتي كنت دوماً أخىش أن تتعرض ابنتي ملشكالت أو تجاهل من
عن إحدى معارفها مام خفف من حدة قلقي وخويف.
قبل اآلخرين ،لكن مل يحدث يشء من هذا القبيل.
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أصيبت ابنتي بخيبة أمل بسبب ردة فعلنا يف البداية ،ومل
تسطع فهم أن إفصاحها لنا كان خربا ً مؤملاً لنا وقتها وأن
علينا التعامل معها ،فهي كانت قد تعاملت مع مثليتها
ألعوام طويلة قبلها وكونت وجهة نظرها الخاصة.
عمر ابنتنا اآلن  21عاماً ونحن فخوران بأن لدينا ابنة
متعلمة راشدة تعيش يف عالقة ثابتة منذ أربعة أعوام،
وستحتفل بزفافها يف العام املقبل .كلتاهام يف غاية
الروعة ونحن نتمنى لهام كل السعادة .أما ابننا البالغ
من العمر أحد عرش عاماً فهو متفتح ويعترب أنه أمر
طبيعي أن تكون ألخته التي تكربه بعرشة أعوام زوجة،
وال يجد حرجاً أو تخوفاً من هذا املوضوع ،مام يسعدنا
للغاية كوالدين.

أخجل من رد فعيل يف البداية ،ألن راحة طفيل كانت
هي األولوية بالنسبة إ ّيل .فبالنسبة للجيل الذي أنتمي
إليه ،كان اإلفصاح عن الهوية واالنتامء الجنسيني يف غاية
الصعوبة بالنسبة للمثليني واملثليات ،وألجل ذلك كنت
خائفة .أما اآلن يشغلني التفكري بأمر ال يشغل تفكري آباء
األبناء ذوي امليول الجنسية الغريية ،أال وهو (كيف ميكن
البنتي وزوجتها أن تصبحا أمهات؟) لكنني متأكدة من
أنهام ستجدان طريقة لتحقيق ذلك.

عندما أخربتني ابنتي عن هذه املبادرة ،كنت عىل يقني
من وجوب مشاركتي بها .أريد أن أوضح من خالل
قصتي أنه من الطبيعي أن يحتاج اآلباء واألمهات إىل
بعض الوقت للتعامل مع إفصاح أبنائهم عن مثليتهم،
كام أريد أن أشجعهم عىل منارصة أنفسهم وأبنائهم .هم
أعلم اليوم أن الكثري من مخاويف يف البداية مل يكن لها أبناؤنا وبناتنا وسيبقون كذلك مهام كانت حياتهم أو من
أساس ،فمنذ إفصاح ابنتنا عن مثليتها تعلمنا الكثري ،وإن يحبون .نهايةً ،الحب يشء هام جدا ً يف حياتنا ولن يكون
كان ابننا أيضاً مثلياً فلن يكون رد فعلنا مامثالً .ولكن مطلقاً باألمر اليسء.
عىل الرغم من أننا اليوم أكرث وعياً وإدراكاً إال أنني ال
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سألنا أنفسنا بالفعل ذلك السؤال
وفيم «أخطأنا»
عم َ
السخيف ّ
 ,Ela Rojasفرانكفورت

ُولِد ألكساندر يف سانتياجو بتشييل عام  ،1990والده
( 55عاماً) من تشييل ،وأنا ( 57عاماً) أملانية .نحن
نعيش يف فرانكفورت وأكتب يف هذه القصة عن عائلتنا
وعن إفصاح ألكساندر عن مثليته الجنسية.
ليس لدى ألكساندر أخوة لكن لديه أبناء وبنات عمومة
تشيلني يكربونه جميعاً بالسن ،ويعشقون الفتى األملاين
األشقر ذو الشعر املجعد .كرب ألكساندر وهو يتحدث
بلغتني ،ولفت األنظار يف صغره إىل موهبته يف الرسم التي
رافقته طيلة حياته فهو اآلن يف السنة األخرية يف املعهد
العايل التخصيص للفنون والتصميم.
يف روضة األطفال ،كانت البنات الصغريات يلتففن حوله،
حتى أنه ضُ بط يف إحدى املرات وهو يقبّل إحداهن قبلة
حميمة .كان دوماً يوحي بأنه سيصبح يوماً ما معشوق
النساء .انتقلنا إىل أملانيا عندما كان عمر ألكساندر
سبعة أعوام وأقمنا بداي ًة يف مسقط رأيس ،وهي مدينة
صغرية يف فرانكن السفىل .بعدها ببضعة أعوام انتقلنا
اىل فرانكفورت ألسباب وظيفية وشخصية .كان ألكساندر
حينها يف منتصف سن البلوغ ويبلغ الخامسة عرشة من
العمر .كانت البنات يحطن به ،لكن ليس بصفة آرس
القلوب بل بصفة املتفهم والصديق .كان يشارك مع
أفضل صديقة له طاولة الدراسة ومعظم أوقات الفراغ.
كانا كتوأم سيامي ال ميكن فصله ،وكان يف أحيان كثرية

14

املوايس لها عندما تعاين من صدمة حب .كانت فتاة
جميلة ،لذلك سألته إن كان يحبها أو إن كان يغار من
رفيقها ،فأجاب بالنفي ،مؤكدا ً أنها أفضل صديقاته وأنه ال
ينجذب إليها .خطر يل حينها أنه ال ينجذب للجنس اآلخر
أو أنه ال يريد أن يبوح يل بذلك .فقد كان جل ّياً أنه ال
يرافق أية فتاة من دائرة صديقاته عىل الرغم أن أغلبهن
كن جميالت جدا ً وقد منت أجسادهن وأصبحن سيدات
صغريات .كان اتصاله بأقرانه من الفتيان محدودا ً ،سوا ًء
يف املدرسة أو خارجها ،ومل يكن يشارك الفتيان اآلخرين
اهتامماتهم ،متاماً كام كان حاله يف تشييل .ففي أعياد
ميالد األطفال كان يأيت بعض الصبية من الجريان لكن
صداقاته األعمق كانت دوماً مع بنات .عندما قرأنا
التحصيل السنوي ،تأكدنا من أنه كان مختلفاً عن أقرانه
من الصبيان ،فلم يكن مرة «عنيفاً» وكان قليل الشغف
بألعاب املغامرات ،ومل يعد مرة إىل املنزل مبالبس ممزقة
أو متسخة ،ومل يتوقف عن العناية بجسمه كبقية البالغني
من الفتيان .مل يكن والده رجالً استبدادياً كام هي الصورة
النمطية عن األمريكيني الجنوبيني ،مام أتاح أللكساندر
النمو بحرية دون الخضوع لألدوار والصور النمطية التي
قد تفرض عىل غريه.

كنا نستغرب من عدم إظهاره ألية عاطفة نحو الجنس
اآلخر ،وقد تبني لنا ذلك من خالل صداقته مع العديد من
الفتيات الجميالت وثقته بنفسه معهم واهتاممه مبظهره
الخارجي .خطر يل بأنه قد يكون مثيل الجنس ،لكنني
من جه ٍة أخرى كنت أرفض هذه الفكرة ألنه بدا أمرا ً غري
قابلٍ للتصديق .وبرغم ذلك استمر الشك إىل أن قررت
أن أسأله مبارشة عن هذا املوضوع .كان عمر ألكساندر
خمسة عرش عاماً ونصف .جهزت رسن الكلب يومها
وخرجنا معاً .مل أمهد طويالً للحديث ،بل سألته مبارشة
إن كان مثلياً وعللت سؤايل بأنه مل يظهر أية عاطفة نحو
الفتيات .صمت وأدار عينيه قليالً ثم أجاب من دون
مواربة أن ظني يف محله .عانقنا بعضنا ،انتابتنا مشاعر
شج ّية وكنا عىل وشك البكاء ،فقد كانت لحظ ًة خاص ًة
ونادرة .كنت قد حاولت أن أجهز نفيس لتلك اللحظة،
يل الرغبة
ولكنني مل أكن حقاً جاهزة ،بل طغت ع ّ
بالسؤال والحديث معه وتقبله .وأثناء جولتنا ،علمت أن
ألكساندر كان قد أفصح عن مثليته من وقت طويل يف
املدرسة بوالية بايرن ومل يتعرض ألية مشكلة بسبب ذلك ،رغم أننا منتلك الكثري من التسامح إال أننا سألنا أنفسنا عن
كام علمت أن آباء زمالئه كانوا عىل معرفة بذلك يف حني ردة فعل األصدقاء واألقارب عىل هذا الخرب ،كام تساءلنا
مل يكن لدينا أنا ووالده علم مبثليته .مل أستطع تصديق إن كان علينا نتحدث عن هذا املوضوع ولِمن؟ حيث
ذلك ،لكنني من ناحية أخرى كنت أعلم بعض التفاصيل أن آباء األبناء غرييي الجنس ال يقولون «باملناسبة ،ابنتي
التي تخص بعض زمالئه والتي مل يكن آباؤهم يعرفونها .متيل ايل الرجال» ،باإلضافة إىل قلقنا من الغيبة والكالم
أعتقد أنها إحدى مفارقات الحياة ،حيث يعلم أخريا ً من املجحف بحقنا.
يهمه املوضوع أكرث.

بعد بضعة أيام سمح يل ألكساندر أن أخرب زوجي .وعىل
الرغم أننا كنا منفتحني عىل موضوع املثلية الجنسية
ومتقبلني له ،إال أننا سألنا أنفسنا كجميع اآلباء ذلك
السؤال السخيف إن كنا أخطأنا ،وهذا بالطبع هراء ال
طائل منه ألن مثلية الطفل ليست أمرا ً ميكن للوالدين
التحكم به .بدأنا بعد ذلك بجمع وقراءة معلومات من
االنرتنت ،وباألخص موقع  ،BEFAHلالطالع عىل تجارب
وقصص اآلباء اآلخرين .كان بعض تلك القصص محزناً
لوجود بعض اآلباء الذين ال يتقبلون امليول الجنسية
ألبنائهم وبناتهم مام قد يؤدي اىل انقطاع العالقة بينهم.
يوجد الكثري من اآلراء املسبقة واالضطهاد للمثليني
واملثليات يف املحيط االجتامعي ،األمر الذي يُوجِب
عىل أرسهم اتخاذ القرار بدعمهم بعيدا ً عن أية فروق
واختالفات قد تطرأ عىل عالقة اآلباء باألبناء .نحن أيضاً
نعاين من رصاع ،لكنه ال يتعلق مبثلية ألكساندر ،فنحن
نحبه كام هو ،وميكنه دوماً االعتامد علينا.
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قرر زوجي أنه لن يخرب أقاربه يف تشييل ،فاملثلية الجنسية
لدي الغالبية من التشيليني مرتبطة بأحكام مسبقة ،فكث ٌري
منهم يستخدمون عىل سبيل املثال كلمة «ماريكون»
التي يُقصد بها مثيل الجنس باملعنى السلبي «شاذ»
باإلضافة إىل كلامت أخرى مهينة والأخالقية .بالتأكيد
يوجد أشخاص كرث منفتحون يف تشييل ،كَبنات أخوات
زوجي اللوايت تحدث إليه ّن منذ ثالثة أعوام يف عن مثلية
ألكساندر ،فه ّن شابات يتعاملن مع هذا األمر بانفتاح.
والداي قد توفيا وال يوجد تواصل كبري مع بقية أقاريب،
لذلك ال أجد رضور ًة بالتحدث عن إفصاح ألكساندر عن
مثليته .الحق يقال ،أنني مل أكن ألخربهم حتى إن كان
بيننا تواصل ،ألنهم كاثوليكيون محافظون .من املؤسف
أن والديت توفيت قبل إفصاح ألكساندر عن مثليته
بفرتة قصرية .كنت سأحيك لها بالتأكيد ألنها كانت امرأة
علامنية ومتسامحة .بالطبع هناك كاثوليكيون ذو فكر
تقدمي ،فال ميكن أن يكونوا جميعاً كتلة واحدة.
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أخربنا األصدقاء والزمالء عندما توافرت الفرصة لذلك،
باألخص عند سؤال البعض إن كان أللكساندر رفيقة.
كام متكنت من التحدث عن مثلية ألكساندر إىل إحدى
صديقايت التي جمعتني بها صداقة لسنوات طويلة .كان
ذلك أمرا ً ايجابياً وجعلني أشعر باالرتياح ،ألن الوضوح أم ٌر
ها ٌّم للصداقة عىل الرغم من القلق الذي يكتنف مواضيع
حساس ًة كهذه يف البداية .كان ذلك منذ خمس سنوات،
وعىل الرغم من الراحة الكبرية التي نشعر بها ،إال أن
بعضاً من القلق بقي معنا .إنه القلق من املستقبل الذي
نشرتك به مع آباء األبناء ذوي امليول الجنسية الغريية .ما
نحن متأكدون منه اآلن عىل األقل أن املستقبل لن يجلب
لنا ك ّنة (زوجة ابن) ،بل رمبا يجلب يوماً صهرا ً لطيفاً.

طفيل هو أفضل
ما حصل يل

قصة عالقة أ ٍّم بابنتها ،وصلتنا بالربيد من دون اسم.

أنا إنسانة من املدينة .نشأ ابني من غري أب .مل أتعلم أية
مهنة ،فوظيفتي األخرية كان عاملة نظافة .أرستنا تتكون
من ثالثة أفراد ،فقد تعرفت عىل زوجي الحايل وقتام
كان ابني يف التاسعة من العمر .نحن ال نقوم بأنشطة
مشرتكة لكننا سعداء ،وهذا هو األهم يف الحياة.

مل أقرأ كتباً عن هذا املوضوع بعد ،لكنني أريد أن أقول
لجميع اآلباء واألمهات ،العازبني منهم واملتزوجني:
استمعوا إىل أبنائكم وال تغضبوا إن كانوا مختلفني عام
كنتم تتوقعون .أؤكد لكم أن طفيل هو أفضل ما حصل
يل .أحب طفيل وزوجي أكرث من أي يشء.

أنا فخورة جدا ً بابني الذي سأقول له ابنتي قريباً .علمت
بذلك عندما بلغ ابني الثامنة عرشة ،لك ّنه شعر به عندما
كان يف الثالثة عرشة .صدمني األمر يف البداية وهو يعلم
بذلك .قلت البني« ،أرجو أنك عىل دراية بتأثري هذا األمر».
معاملتي لطفيل مل تتغري ،فام يهمني هو سعادته .أعتقد
أن اآلباء يجب أن مينحوا أبناءهم وبناتهم الحرية الكافية.
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انا الجدة املعارصة التي ستظل
منفتحة للحديث مع الشباب

اسمي  .Ulrikeأقيم يف  Brandenburgوطلبت مني
حفيديت الكتابة يف هذا الكتيب ،وعىل الرغم من أنني لست
أمها ،بل جدتها ،إال أنني أكتب لكم بكل رسور.

أخربتني حفيديت مبثليتها منذ ثالثة عرش عاماً ،عندما كان
عمرها  19وعمري  .62ال بد أن أعرتف أن ذلك شكل
صدمة صغرية يف البداية .أنا أحب كل أحفادي ،وبالرغم
رصح بذلك ،إال أنني أحب هذه
من أنني يجب ألّ أ ّ
الحفيدة بشكل خاص ألنها كانت األوىل ،ولذلك تخوفت
من أن تصبح حياتها صعبة بسبب الذين يضطهدون
املثليني واملثليات ،فهم مايزالون موجودين يف بالدنا.
مل أفكر يف املوضوع سابقاً ،ولذلك انتابني بعض الخوف،
ألنني ُولدت ونشأت يف مدينة صغرية .عملت سابقاً يف
جمعية للثقافة ،نظّمنا فيها قراءات وعرضنا أفالماً وكان
لدينا اتصال بالفنانني والفنانات ،كام كان لدينا زميالن
مثليان يعيشان مع بعضهام يف قريتنا الصغرية .كان ذلك
أقرب إىل إفصاح عن املثلية ،فقد عرفنا مبثليتهام لكننا
مل نتحدث عنها ،فهي أمر ال يخصني .مل أتعرف من قبل
مطلقاً عىل مثليات.
تال ذلك إعالن حفيديت عن مثليتها ،والذي يسمى
باإلفصاح عن امليول الجنسية كام أخربتني الحقاً .مل
تفصح يل حفيديت عن مثليتها ،بل أمها ،ابنتي ،هي
من أخربتني بعد أن جاءت إيل وهي حزينة مكسورة.
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Ulrike R.,
Brandenburg

مل تكن ابنتي حزينة بسبب مثلية ابنتها ،حيث كانت
تشعر بذلك من قبل ،ومل يكن الخرب مفاجأة لها كام كان
بالنسبة إيل .ما أحزن ابنتي أن حفيديت غادرت املنزل
ألنها اعتقدت أن والديها لن يستوعبا مثليتها الجنسية.
بالفعل كانت مثليتها مشكلة كبرية لوالدها يف البداية،
لكنهام اآلن متفاهامن جدا ً.
بعد عدة أسابيع ،أهدتني حفيديت زجاجة من النبيذ.
كنت أعرف عن مثليتها ملدة من الزمن وقتها ،وحاولت
كثريا ً أن أدفعها لتخربين لكنها كانت تغري مجرى الحديث.
ويف إحدى زياراتها يل ،كنا نشاهد برنامجاً حوارياً ،وكان
الحوار بالصدفة عن املثليني واملثليات .فقلت بغرض
استفزازها« :أجدهم مثريين لالشمئزاز» .عند هذه
النقطة تحدثت حفيديت بعصبية ،إىل أن عانقنا بعضنا
يف النهاية والدمع يف أعيننا .ثم قالت يل أنها مل ترد أن
تخربين ألنها كانت خائفة من ردة فعيل .فقلت لها أنني
أحبها وأنني متشوقة للتعرف عىل رفيقتها .فقد كنت
أعلم آنذاك أن لها رفيقة .انتهت العالقة مع تلك الرفيقة
تعرفت خاللها إىل
التي كنت أحب منذ مدة لألسف،
ُ
ثالث أو أربع رفيقات لحفيديت ،وجدت أن جميعه ّن ك ّن
لطيفات باستثناء واحدة ،لكن عدم إعجايب بها ال يرجع
إىل مثليتها بل إىل أسباب شخصية.

كنت دوماً تواقة إىل تعلم أشياء جديدة ،فبدأت بالقراءة
عن حياة املثليات ،فتجدونني غالباً أتصفح مجلة
للمثليات تحملها حفيديت دامئاً معها ،عىل الرغم من
أنني ال أفهم جميع ما فيها .برصاحة ،ال أريد فهم جميع
ما يف املجلة ،لكن الدليدو (القضيب الذكري االصطناعي)
أثار فضويل فاهتممت بالقراءة عنه.
أرسيت تقول أنني سيدة متفتحة جدا ً ،وهذا يسعدين،
ألنني لطاملا سعيت إىل أن أكون جدة عرصية ،قد ال
تتفق مع كل ما يفعله الشباب ،لكنها تظل متفتحة
للحديث معهم .يجب أن أضيف أنني امتلك كمبيوتر،
لكن بدون انرتنت ألن أحفادي مل ينجحوا يف توصيلها،
كام أن لدي ألعاب كمبيوتر ،وسيارة ،وأفضل مشاهدة
املالكمة عىل التلفاز.

أعتقد أن أحفادي الكثريين يجعلوين أشعر بأنني شابة،
ولذلك أريد أن أنصح كل األجداد والجدات أن يحبوا
أحفادهم وحفيداتهم كام هم .ليس مهامً من يحب
األحفاد والحفيدات ،املهم أن يكونوا سعداء .أنا ال أشعر
بالخجل بسبب حفيديت ورفيقتها عندما متشيان معاً يدا ً
بيد يف شوارع مدينتي الصغرية ،بل أنني فخورة بذلك،
كفخري بأحفادي اآلخرين .أمتنى لحفيديت أن تجد أخريا ً
رفيقة الحياة املناسبة لها ،عىل الرغم من أنها تقول دامئاً
أنها ال تريد ذلك وأنها سعيدة مبفردها .لكنني أعتقد
أن الصعوبة التي تواجهها يف إيجاد رفيقة مناسبة لها ال
تختلف عن الصعوبات التي يواجهها أحفادي اآلخرون
ذوو امليول الجنسية الغريية ،فهم أيضاً لديهم دامئاً
رفيقات ورفاق جدد ،وهو ما أجده غريباً ومضحكاً ،فأنا
رجل واحد يف حيايت.
أعيش مبفردي منذ أعوام ،ويوجد ٌ
رمبا يف هذه النقطة بالذات لن أكون حقاً عرصية.
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ياسمينا

اإلفصاح عن امليول الجنسية
من دون أية كلمة

وقررنا إبقاءه رسا ً ،إىل أن سألني أيب يف أحد اإليام إن كانت
البنتي رفيق ،فأجبت بعفوية بالنفي ،ثم أضفت أن لها
زوجي أملاين ،وأنا تونسية .أبناؤنا الثالثة نشأوا يف تونس إىل رفيقة .تبع ذلك صمت طويل ثم قال أيب «املهم ان تكون
أن لحقنا برغبة ابنتنا الكربى ذات الخمسة عرش عاماً حينها ،سعيدة» ،مام أراحني ألن هذا ما كنا نؤمن به أنا وزوجي.

وانتقلنا ايل برلني يف .2005

كل يشء عىل ما يرام .ابنتنا بلغت السادسة عرشة،
كان ّ
وبعد مرحلة صعبة وجدت طريقة للتواصل كام تعرفت
إىل صديقة مقربة منها ،فقد كانتا تتقابالن وتتشاركان يف
أنشطة مختلفة بشكل شبه يومي ،واعتقد الجميع أنهام
صداقتهام رائعة.
يف أحد األيام دخلت غرفتها بشكل غري متوقع ألفاجأ
بها تعانق وتق ّبل صديقتها عىل الرسير .مل أدخل غرفتها
بغرض مراقبتها ،ومتنيت وقتها لو أنها أخربتني من قبل.
إخبارها يل أصبح بال أهمية بعدها ،فقد كان جل ّياً أن
ابنتي مثلية.
إنه أمر مح َّرم يف تونس! تساءلت عام كان ليحدث لوعلم
أيب ،وهو الحاج وكبري العائلة الذي كان عمره  70عاماً
وقتها؟ ماذا سيكون رد فعل العائلة واألقارب يف تونس؟
مل نعلم أنا وزوجي كيف علينا أن نتعامل مع هذا األمر،
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عىل الرغم من ذلك فإنني ال أستطيع التحدث عن «املثلية
الحي والجريان لن
الجنسية» بانفتاح يف وطني تونسّ .
يفهموا األمر .عندما كنا نُسأل عن املوضوع كنا نقول
فقط لألصدقاء واألقرباء املقربني منا ،الذين تقبل جميعهم
مثلية ابنتنا ،ومل نكن لنهتم ألمر الذين ال يتقبلون.
األمر األكيد أن ابنتنا هي ابنتنا ونحن نحبها سواء كانت
غريية أو مثلية الجنس .ابنتنا تجاوزت اآلن العرشين
من العمر ،وأمورنا عىل ما يرام حيث استطعنا مؤخرا ً
أن نتحدث بانفتاح عن مثلية ابنتنا كام أن صديقها
املقرب عن أفصح عن مثليته الجنسية .ابنتنا اآلن
سعيدة ونحن سعيدون معها.

تغري رأي مسبق أصعب
من تحطيم الذ ّرة
 R. Wedelمن NRW

اسمي  48 ،R. Wedelعاماً ،أعمل كاستشارية نفسية يف
 ،NRWوأم البن مثيل عمره  22عاماً.
من خربيت أعلم أن اإلفصاح عن امليول الجنسية املثلية
ميكن أن يتسبّب بتجربة سيئة للشباب والوالدين ،لكنه
مل يكن كذلك يف تجربتي الشخصية .كنا دوماً نتوقع
ذلك ،وعندما بلغ ابننا السادسة عرشة أفصح عن مثليته
الجنسية فشعرنا بالراحة بعدها .ما أحزنني يف تلك
اللحظة هو أنه لن يكون يل أحفاد منه ،فأدمعت عيناي،
لكنني يف ذات الوقت شعرت أنه من الواجب أن أضحك
من نفيس بسبب هذا التفكري السخيف.
كنا متأكدين خالل أن ابننا مختلف عن أقرانه من
الشباب .فقد كان يلعب دامئاً مع البنات وكان الصبي
الوحيد يف الروضة ايل يُدعى إىل حفالت أعياد ميالد
البنات .كان يحب اللعب بالسيارات كامن كان يلعب
كثريا ً بدمى الباريب .وألننا كنا نعامل كل اطفالنا باملثل
فلم نضغط عليه ،وحتى عندما كان يتمنى دمية باريب يف
عيد ميالده أو يف عيد امليالد كنا نلبي له ذلك.

مثل تلك اللحظات أثارت انتباهنا إىل النظرة الغريبة
وغري الطبيعية ملثل هذه األمور ،ففي مرة رفضت
جدته أن تهديه دمية باريب التي متناها يف عيد امليالد
قائلة« :هذه األلعاب ليست لصبي سليم» ،ويف األعوام
الالحقة سمعنا أشياء أخرى مثل «هل تريدون البنكم
أن يكون مثيل الجنس؟» مل نتمكن يف الحقيقة من فهم
تلك املالحظات ألن ابنتنا الكبرية كانت أفضل لعبة لديها
هي السيارات واكسسواراتها ومل يعلق أحد عىل ذلك.
يف املدرسة اإلعدادية حينام كان عمره  12عاماً عرفنا
أنه كان ال يشعر باالنتامء هناك .لديه زمالء من املدرسة
ولكنه كان يلتقي قلة منهم خارج املدرسة ،وكان مربره
أنه يتعرض لإلزعاج كثريا ً يف املدرسة ،ألنه ليس «رجالً»
مبا فيه الكفاية!! وبالرغم من ذلك فقد سلك طريقه
بنجاح وسعادة يف املشاريع املدرسية والعمل االجتامعي.
كان موسيقياً تعرفه كل املدرسة لكن ذلك مل يساعده يف
تشكيل صداقات .يف أول تواصل له مع طالب مثيل يكربه
بصف اتضح له بأنه مختلف.
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أذكر حينام كان يف الرابعة عرشة وسألني «كيف يعرف
الفتى أنه مغرم بفتاة؟» .أجبته بكل براءة كأم بالنصائح
والحكم العادية وترقبت رد فعله ،ألعلم بنسبة %90
أنه مثيل الجنس .ظلت الفكرة تشغل بايل وتبحث عن
إجابة ،لذلك ارتحنا حينام أفصح عن ميوله للمثلية
الجنسية بعدها بعامني.
رسا ً إىل أن يحني الوقت ملشاركة
طلب منا أن نبقي األمر ّ
اآلخرين .خالل السنوات الستة األخرية أصبحت مثلية
ابننا أمرا ً يطبع بعض جوانب حياتنا اليومية ،حيث كان
يصطحبنا إىل اللقاءات التي يشارك بها كلام سنحت
الفرصة أو يأخذنا لرشب مرشوب يف مقا ٍه مخصصة
للمثليني .نحن كوالدين مل تكن لدينا أية مشكلة تتعلق
بانتامئه الجنيس .أما يف بارات ومقاهي املثليني فقد
كان الجميع يرحب بنا بعفوية ،سوا ًء كانوا أصدقاء ابننا
أو من العاملني هناك .مل يستغربوا وجودنا أو يسخروا
منا مطلقاً .كان التعرف عىل تلك األماكن وزوارها من
الشباب أمرا ً يف غاية األهمية بالنسبة لنا ،فقد متكنا من
الحديث معهم والتعرف إىل حالتهم .خالل تلك السنوات
عرفنا كثريين من معارف ابننا وسمعنا الكثري من قصص
اإلفصاح عن امليول الجنسية ،التي اعترص كث ٌري منها قلبي
كأم ،بسبب ما حدث لكثري منهم من انتهاكات أو تغري
يف طريقة التعامل معهم ،مام جرح وآمل الكثريين منهم.
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«تغيري رأي مسبق أصعب من انشطار الذرة».
(ألربت أينشتاين)
أثرت هذه الجملة ّيف كثريا ً بعد أن بدأت باالستامع
إىل تجارب املثليني .هناك بعض التجارب التي أثرت ّيف
بشكل خاص ،من بينها ما رواه يل بعض الشباب عن
مقاطعة أهاليهم لهم وطردهم لهم من منازلهم بعد
صب جا ّم غضبهم عليهم .من األمور التي أجدها حقاً
سيئة هي تلك السلوكيات املبطنة لبعض األهايل الذين
يقولون أنهم متفهمون ملثلية ابنهم ،ثم يضغطون عىل
أبنائهم مع مرور الوقت ،مام يجعل االبن يشعر أن
تقبلهم ليس حقيقياً ،ويجعل األهايل واألبناء يف حالة
رصاع .فبعض األهايل يدّعون تق ّبل املثلية الجنسية
ثم يطلبون من أبنائهم عدم مصارحة العم أو الخالة
أو الجريان أو األخوة واألخوات األصغر سناً .كام أن ال
أحد يف دائرة أصدقاء األهايل يعلم باألمر ،مام يدفعهم
للسؤال دوماً عن رفيقة االبن يف العطل واملناسبات ،ليتم
التعامل مع ذلك األمر بقول الوالدين لالبن« :يا ولد...
ال تخرب أحدا ً مبثليتك يف هذه العطلة ».أو بقول الجملة
املاكرة« :ميكن ألصدقائك املبيت هنا ،لكن ال تصطحب
رجاالً معك من فضلك».

عندما يتق ّبل الوالدان املثلية الجنسية من دون أن يخربوا
أصدقائهم ،يعلم األبناء من خالل ذلك ومن سلوكيات
أخرى مامثلة أنه ليس من حقهم التعبري عن أنفسهم
كام يحق لهم ،ولكنهم ال يستطيعون معرفة السبب.
مثل هذه الطريقة املبطنة يف الرفض هي – إرهاب
نفيس – حتى لو كان ذلك من دون قصد .تقود هذه
املعاملة عىل املدى الطويل إىل التأثري عىل نفسية األبناء
وشعورهم بالحزن بسبب هذا التناقض باإلضافة إىل
شعورهم أنه لن يتم تقبلهم كام هم.

نصيحتي لآلباء :تحدثوا بانفتاح وصدق مع أبنائكم
وبناتكم ،وال تخفوا شيئاً مام تشعرون وتفكرون به فهم
ليسوا صغارا ً .وأقرتح عىل األهايل أن يبحثوا عن معلومات
دقيقة عن املثلية الجنسية ،والتي من شأنها تحطيم
األحكام املسبقة ،وتقوية اآلباء عىل اإلفصاح عن مثلية
أبنائهم وبناتهم ألقاربهم أو أصدقائهم.
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االبن أصبح ابنة
 ،Maria Helbertعمرها  ٧٤عاماً ،تقف إىل جانب ريجينا ،التي كانت سابقاً ريتشارد ،يف مواجهة العائلة والقرية
من مجلة  chrismonاإلنجيلية الصادرة يف آب/أغسطس .2011
تحقيق ،Ariane Heimbach :تصويرOlaf Tiedje :
اعتقدت يف البداية أنني السبب
الحظت من فرتة طويلة أن ريجينا* ،سابقاً ريتشارد* ،مل أفهم شيئاً ،فلم أكن أفقه شيئاً عن هذا املوضوع،
ليست سعيدة .كان يسكن مع زوجته وأطفاله يف املنزل ومل أستطع التحدث مع زوجي الذي كان يعاين من عته
املجاور ،وكنت أسمع أصواتهم العالية مسا ًء لكنني مل الشيخوخة .رمبا من األفضل أنه كان غري وا ٍع مبا يحدث.
أجرؤ عىل السؤال عام يحدث ،ألنهام مل يكونا يوحيان تحدثت وبكيت كثريا ً يف البداية مع زوجة ابني التي
بأي خالف ،فقد كانا يحبان ويريدان بعضهام البعض .كانت تدافع عن ريجينا ألنها الوحيدة التي كانت تعلم
كنا نقوم بكثري من األنشطة معاً ،حيث كنا نذهب كل مقدار معاناتها .لكن لألسف فقد انتهى زواجهام .خطر
أسبوع إىل الكنيسة برفقة زوجي.
يل يف البداية أنني السبب ،فقد متنيت دامئاً أن تكون يل
ابنة ،فقد رزقت بأربعة صبيان ،رابعهم كان ريتشارد.
ثم وصلتنا رسالة ،كانت قد أرسلتها أيضاً إىل األقارب لكن ريجينا طأمنتني «ال يا أمي ،ليس ِ
لك عالقة بهذا»،
وزمالء العمل والعائلة ،وقالت فيها أنها كانت تشعر منذ كام أن األخصائيني يف  Diakonieرشحوا يل أن «هذا
طفولتها بأن أمرا ً ما ليس عىل ما يرام ،ولكنها مل تستطع يسمى بالتصحيح الجنيس وأنه خصلة سابقة للتكوين
تحديده من قبل ،وأنها «بعد رحلة بكاء وشك» قررت أن وكثري الحدوث».
تعيش كامرأة« .من اآلن فصاعدا ً أنا ريجينا»
األسامء املذكورة مستعارة
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ملاذا مل أالحظ هذا من قبل؟
أكرث من خيب أميل أشخاص مبجلس الكنيسة الذين
عانيت كثريا ًيف البداية .ملاذا مل أالحظ هذا مسبقا؟ ريجينا قالوا« :من يشعر أنه يريد أن يفعل ذلك ،عليه أن يقاوم
كانت مختلفة عن إخوتها ،فقد كانت حساسة كثرية ذلك الشعور ».مام يعني باختصار أن ريجينا مذنبة.
البكاء ،لكنني مل أفكر أنها كانت تعاين من جسدها .أعتقد وكان لدينا قس متقاعد يف مجلس الكنيسة قال لها أن
اليوم ،أن الله يعرف أنه ال ميكن ألحد تحمل ذلك أكرث من هناك مجموعة دعم تستطيع أن تجعلها ترغب يف أن
أرستنا؟ فقد ربيت أربعة أبناء وتبنيت ثالثة ،وقد أحببتهم تكون رجالً مجددا ً .أعتقد أن هذا هو الرأي السائد يف
جميعهم .تعلمت كأم ومربية أن كل إنسان مختلف عن القرية .كل األصدقاء ينحازون لزوجتها وال أحد مطلقاً
اآلخر والبد من تقبّله كام هو .مل تكن املرحلة االنتقالية يكلم ريجينا .هذا يؤسفني للغاية فريجينا إنسانة ذات
سهلة ،فقد كانت ريجينا تظهر كرجل يف مالبس السيدات ،قيمة كبرية ،رمبا خرست الكثري ولكنها ربحت هويتها
لكنها اآلن تضع مساحيق التجميل ويبدو ذلك طبيعياً وإنسانيتها ،وهذا هو األهم.
جدا ً .وبعدما عادت من املستشفى بعد عملية التصحيح،
استغربت يف بادئ االمر أنها اآلن حقاً ليست رجالً .ما اعتدنا عىل األمر بالتدريج ،مبا يف ذلك أخوتها الذين
يهم هو أنها تشعر بالراحة ولديها بالفعل إرشاقة .كانت يذهبون اآلن معنا يف نزهات .إال أنني الزلت أخطئ يف
يف املايض منزعجة أما اآلن فهي متوازنة وناعمة .عندما الضمري «هي» .اتصلت بها مؤخرا ً حينام أنجبت ابنتها بنتاً،
تعانقني أشعر أن العناق ينبع من داخلها.
وقلت لها« :مربوك أيها الجد» ،وضحكنا سوي ًة من ذلك.
خيبة أمل من مجلس الكنيسة
كنت قد حزمت أمري أن أقف إىل جانب ابنتي .أبنايئ
مل يتفهموا األمر يف البداية وقالوا« :إنه ال يستطيع فعل
هذا ،فعليه أن يفكر يف أطفاله وزوجته! ولكن هذا أمر
يخص ريجينا فقط ،وال أحد منهم اهتم بالسؤال عنها.
أقرأ اآلن الكثري عن هذا األمر ،يف املايض انتحر الكثري
ألنهم مل يجرؤوا عىل اإلفصاح عن هويتهم الجنسية.
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بالنسبة يل الرجل واملرأة هام
لبعضهام البعض
Nurgül

 Nurgül، 32عاماً ،أملانية تركية  ،أم ،مستقلة ،غريية امليول
الجنسية ،منفتحة ومحافظة يف آن معاً.

حينام أخربتني أختي أنها ترافق امرأة ،فكرت قليالً
وقلت «إن كان هذا يسعدك» ،أما أختي الثانية فقالت
«هذا ما كان ينقصنا» .سألت نفيس ،ملاذا هي مختلفة؟
لدي رأيان حول هذا األمر .من املؤكد أن سعادة أختي
تأيت يف املقدمة سوا ًء رافقت رجالً أو امرأة .وأجد أنه
من الجيد أن يعيش كل إنسان حياته الجنسية حيث
ال رضر يف ذلك لآلخرين .وهذا تفكري الجهة املنفتحة
لدي .الجهة األخرى هي محافظ ٌة متزمتة ،تتمنى أختاً
تقليدية لها زوج وأبناء وعالقة حب تقليدية .فقد متنيت
كام متنى اآلخرون أن تكون مرحلة وتنتهي .كنت أجد
نفيس أحياناً أحاول أن أؤثر عليها لترتك ما أسميه حباً
بال جدوى ،لكنها مل ترتكه .ثم استسلمت لفكرة أن اختي
مثلية الجنس من دون أن أستطيع تقبل الفكرة بشكل
فعيل ،ألنني التقبل يعني أن أكون مقتنعة بطريقة
حياتها ،وأنا لست ذلك .فأنا اشعر انه بشكل ما يعارض
الطبيعة ،طبيعة التكاثر من دون التربع بالسائل املنوي،
التكاثر من خالل حب شخصني ينتج عن حبها طفل.
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بالنسبة يل فأن الرجل واملرأة كالهام لبعضهام البعض،
حتى إن سبب كالمي هذا امتعاضاً لدي املثليني
واملثليات .ابني عمره  8أعوام وال يعلم شيئاً عن خالته
املثلية .تسألني  Şengülكثريا ً م َّم أخاف .أنا كأم أريد أن
أحميه وأعلمه قيمي أوالً .عندما يكرب ويستوعب املثلية
الجنسية سأوضح له هذا .ابنتي عمرها  7أشهر فال ميكن
توضيح األمر لها .لدي خوف ان يبدأ ابني مبكرا ً بالتعامل
مع املوضوع وأن يقول يوماً أنه يريد أن يجربه أيضاً .ال
أمتنى ذلك البني .أما إذا اعتقد أنه مثيل الجنس فسأقف
بجانبه  .%100أحب  Şengülوأحرتمها أيضاً حتى وإن
مل أفهم مثليتها ،فهي ال تبدو يل «كمثلية» ،فهي فنانة
وأختي وصديقتي وخالة أطفايل املوثوقة وأكرث من ذلك
بكثري .أعتقد أنه يجب عىل املرء احرتام وقبول اآلخرين،
وفيام تبقى فسأستلم لألمر الواقع وليعينني الله .كونوا
مثيل وأوقفوا النزاعات ،فهي تعب ال طائل منه.

أربعة ايام مضوا عىل
آخر اتصال تلفوين

مجهول

قصة ترويها أم عن أول أيام مضت
بعد إفصاح ابنها لها عن مثليته

يكن من السهل استخراج الرس منه ،مام أثار عصبيتي
حتى كدت أن أقول «إما أن تتحدث بوضوح أو تخرس»
لكنني ابتلعتها عىل مضض .ثم حاولت أن أنصحه وأوجهه
وأزيد املرصوف قليالً يك يستطيع أن يدعو الفتيات إىل
فنجان قهوة ،لكنه كان يعيد يل النقود كام هي يف نفس
اليوم ،كل ذلك كان يف منتصف أيلول/سبتمرب.
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عاماً .كان حتى اآلن متأخرا ً عن اآلخرين ،أجده بطيئاً يف
إيجاد رفيقة ،فابن عمه الذي يصغره بخمسة أعوام لدية
رفيقة .لكن ابني الوحيد حذر .يجد مالهي الديسكو
والحفالت سخيفة .يقول «ماذا أفعل هناك؟ هناك يسكر كنت يف املكتب يوم االثنني ظهرا ً ،وتلقيت اتصاالً من ابني
الجميع».
ليقول يل «مرحبا» ،فهذه عادته بني حني وآخر ،لكن ذلك
االتصال أخذ مجرى آخر غري متوقع ،حيث قال اسامً ثم
إن ذهب إىل مكان ما ،يذهب إىل صديقه املفضل الذي أغلق الخط ،كان اسم رجل .يف البداية مل أفكر بيشء ،ثم
يصغره بعام فهو أيضاً وحي ٌد مثله .غالباً ما يبيت هناك فكرت «فإذن هذا ما سيكون» ،ثم تذكرت الفيلم الذي
أيضاً .أسال زوجي« :هل من املمكن أن يكون بينهام شاهدناه معا الليلة املاضية ،والذي تم فيه قتل الكثري
يشء؟» فيقوم بتهدئتي ويقول« :الفتيات سيأتني الحقاً» .من املثليني .يا إلهي ،لقد كان الفيلم الصحيح .فكرت
أعجبنا باثنتني أو ثالثة ،لكنهن ك ّن مرتبطات .أنا أؤمن كثريا ً من دون أن أجد فكر ًة صائبة .اتصلت بزوجي الذي
يل بحكمة قائالً «ما املشكلة؟ هذا غري سيئ» .عقيل
بأنه «حتى إن كان مثيل الجنس ،فهذا ما هو عليه» ،رد ع ّ
حيث أعرف بعض املثليني الذين أقدرهم جدا ً.
يعرف أنه ليس خربا ً سيئاً ،لكن أحشايئ تخىش عىل ابني،
فكل ما أفكر به هو مصلحة ابني.
أىت ابني من املدرسة يوماً وهو مغروم! أخريا ً! لكنه ال
يجرؤ عىل البوح بحبه .هدأته وقلت له أن هذا طبيعي
فال أحد يحب أن يتحمل عبئاً ،لكن من ال يغامر لن يربح.
مرت أسابيع ،ملح ابني خاللها كثريا ً عن حبه وحريته .مل
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حينام عدت إىل املنزل وجدت ابني مستلقياً عىل رسيره ،بل هي أقرب أن تكون أمرا ً غري مألوف .فهذا جعلني
وجهه لألسفل ،وال يرد عىل أحد .مل ِ
يأت لتناول العشاء .أتحسن .أبعدت األمل الغامض بأن هذا كله ان مجرد
رمبا كان ذلك أفضل فلم تكن لدي القدرة عىل إدارة أي خطأ .حينام عاد ابني اىل املنزل ،سألته عن ذلك الشاب،
حوار .يف يوم الثالثاء شغل موعد طبيب األسنان تفكريي .حيث كنت أخىش أنه قد ال يكون مثلياً وأن ابني قد يقع
أما يوم األربعاء فلم أكن بصحه جيدة .يف اسرتاحة يف مشكلة ،وأردت أن أجنبه ذلك .ولكنني كنت عىل
منتصف اليوم انهمرت يف البكاء ،ومنحت ثقتي لزميلة خطأ ،فقد كان ابني واثقاً من أن محاولته مع الشاب
يل ساعدين الحديث معها ،لكنني يف نفس الوقت شعرت ستنجح ،حيث كان قد تحدث معه بحذر من قبل .كم
رس ابني الذي مل يتحدث بعد مع أبيه الذي سيكون األمر جميالً إن نجحت تلك العالقة من أول
أنني بحت ب ّ
كان يترصف وكأنه ال يعرف باملوضوع .بعد كل يشء محاولة ،وهو نادرا ً ما يحدث مع ذوي امليول الجنسية
استطعت أن اتحدث يف املساء مع ابني ،واخربته مبخاويف الغريية .سأفرح البني كثريا ً!
أنه سيكون صعباً أن يجد الرشيك املناسب .حصلت
وقتها عىل بعض اإلجابات وعلمت أن ابني متأكد من اليوم الجمعة ،وقد مضت أربعة أيام عىل ذلك االتصال.
سألتني زمياليت عن أحوالنا ،بينام كنت أفكر مبا قرأته
مثليته منذ ثالثة أعوام.
يف الليلة الفائتة عىل االنرتنت ،عن طلب املشاركة يف
قاومت محاولة االتصال بوالديت ،إذ رمبا ال يريد ابني كتاب عن خربات اآلباء مع إفصاح أبنائهم عن ميولهم
ذلك ،لكن رأيس يكاد ينفجر ،ولذلك انتهزت فرصة يوم الجنسية برشط أن ال تزيد خربتهم عن سبعة إىل عرشة
الخميس للتحدث مع زميلتني أخريتني ،واستغرق حديثنا أعوام .قررت أن أكتب عن األيام األربعة الفائتة ،حيث
الصباح كله .كانت زمياليت رائعتني ،فقد استمعن ايل عىل ستساعدين الكتابة عىل العودة إىل هدويئ .سيعود ابني
الرغم من أنهام ال تعرفان ابني ،لكنهام دعمتاين عاطفياً خالل ساعتني من املدرسة ،وسأسأله إن طرأ أمر جديد
فجل ما أريد هو أن يكون ابني سعيدا ً.
مؤكدتني أن ابني سيبقى كام هو ولن يصبح شخصاً آخر .مع ذلك الشابّ ،
مل يكن ابني يف املنزل ذلك املساء مام منحني الفرصة
للبحث عىل غوغل «ابني مثيل الجنس» فوجدت صفحة
 BEFAHالتي أكدت ما كنت أعرفه ،وهو أننا لسنا
مبفردنا وأن املثلية الجنسية ليست باليشء الغري طبيعي،
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ال يهمني إن كان لدي ابن او ابنة –
األهم أن يكون/تكون سعيداً/سعيدة
رس تصحيحه الجنيس منذ
عمر ابني  25عاماً ،وقد باح ب ّ
أعوام .نحن نعيش يف برلني ،وهو ابني الوحيد.

5

أثناء الحمل كنت كجميع األمهات ،مل أهتم إن أنجبت
ابناً أو ابنة ،ما كان يهمني هو سعادة مولودي ،لكنني
متنيت أن أنجب ابنة ،وتخيلت حياة من السعادة مع
ابنتي مليئة باالهتاممات النسائية املشرتكة وحوارات بني
األم وابنتها يف املوضة واألزياء وغريها .ووضعت يف الواقع
بنتاً ،كان لديها كل ما يجذب الفتيات يف الغالب ،من شعر
طويل ،وأقراط أذن ،وقالدة ،وربطة شعر ،وحذاء المع.
عشت حلمي إىل أن أصبح عمر طفلتي خمس سنوات.

الصبيان من مالبس واهتاممات وموسيقا وهوايات
ورياضات ،مثل الجودو وكرة القدم والهويك .مل يشغل
بايل ذلك ،فالعامل ملون ،ولكل إنسان شخصية خاصة.
لكن املرء ال يعيش يف دائرة مغلقة ،فاألقارب واملعارف
واألصدقاء ينهالون عىل الفرد بأحاديث عن املخاوف
والقلق وميطرونه باالقرتاحات واألسئلة عن اختالف
أطفاله عن اآلخرين ،وعن أخطائه يف الرتبية .سيفقد
املرء ثقته بنفسه إن سمح لآلخرين أن ينهالوا عليه بوابل
أسئلة وتدخالت كهذه.

رص عىل ارتداء
ثم تغري كل يشء .أصبح طفلتي ت ّ
البنطلونات عوضاً عن التنانري واللباس الضيق ،كام
أصبحت ترغب بشعر قصري ،وترفض الشكل األنثوي
الخارجي .أصبحت تفضل اللعب مع الصبيان ،وألعاب
الصبيان كالسيارات ،وأدوات البناء ،والسيف ،واملسدس،
وغريها.

ابنتي كانت مختلفة عن الصورة النمطية للفتيات
األخريات ،لكن لذلك إيجابياته ،فخالل أول األيام
الدراسية ،كانت الكثري من البنات خائفات وخجوالت.
كن يستند بظهورهم عىل الحائط ،بينام كانت طفلتي
أخش
تلعب مع صبي بجوار شجرة صغرية يف الباحة .مل َ
ذلك ألن طفلتي كانت قوية تستطيع الدفاع عن نفسها.
مل تكن عنيدة أو عنيفة ،بل كانت صاحبة شخصية قوية،
اليسء.
وهذا ليس باألمر ّ

يل أن أالحظ وقتها أن طفلتي ال تشعر بأنها
هل كان ع ّ
تنتمي إىل الجنس الذي ولدت عليه؟ مل أكن أعرف شيئاً
عن ذلك .كنت أفكر أن ابنتي كانت مختلفة عن بقية
البنات .اعتقدت أنها ذات طباع ريفية ،تحب ما يحبه

ازدادت التغيريات يف شكلها الخارجي بشكل خاص يف
سن البلوغ .بدأت ابنتي باتباع منط حياة الـ  ،Punkثم
أتبعت ذلك بتغيريات صارخة أكرث ،فكانت متفردة يف
تغي مظهرها
مالبسها ،وقالداتها ،وألوان صبغة شعرهاّ .
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حتى أصبحت أشبه بتحصينات القلعة ،فقد خرزت
جسمها بأقراط ودبابيس من رأسها حتى قدمها ،وكانت
تستخدم بخاخ تثبيت الشعر (سرباي) بشكل مخيف.
لقد حطمت مبظهرها كل حدود تقاليد جيل األجداد.

ذلك .فيام أخطأنا نحن كآباء؟ فنحن مل نخرت أن نضع ابننا
يف الخانة املؤنثة والشكل األنثوي.

انتابني قلق وخوف من رد فعل اآلخرين من األقارب
واألصدقاء واملحيط الخارجي؟ هل سيبقى البننا مجال
هل شعرت بالخوف؟ نعم ،ولكن من قبول املجتمع لالتصال مبحيطه؟ هل سيتغري؟ كيف ميكن التعامل مع
لذلك ،خشيت من مشاركتها يف مظاهرات ومن رشطة العالج الهرموين بالتستوستريون ،فهو غري قابل للتعديل
مكافحة الشغب ،أو أن تنضم لليمني املتطرف ،كام بعد ذلك؟ هل سأعرف ابني بعد ذلك؛ بعد تغيري
خفت أن يتم التعدي عليها بسبب مظهرها ،أو من أن الصوت ومنو اللحية واختفاء النعومة األنثوية وظهور
تتعاطى املخدرات .كنت أخاف من أمور كهذه وتوابعها ،العضالت الذكورية؟ هل سيطرأ تغيري كبري عىل شكله
ٍ
عمليات سيقوم
من ناحية أخرى فكرت أن ابنتي قد تكون مثلية الجنس .الخارجي؟ ماذا سيحدث لصحته وأي
مل أشعر بقلق حيال ذلك ،فهو أمر عادي.
بها؟ ما خطورتها؟ ما األعراض الجانبية للهرمونات؟ كيف
سيتأقلم ابني مع ذلك؟ هل سيقابل رشيك حياة؟ هل
إفصاحها لنا كان يف املنزل .كنا ثالثة ،أب وأم وهي ،سيتم تقبله ،أم سيصبح عرضة للتمييز وهجوم اآلخرين؟
وم ّر األمر بهدوء بال صدمات ،رغم أنني مل أتوقع ذلك .ما املخاطر؟ هل سيصبح ابني بعد ذلك سعيدا ً؟ قلق
حمل إفصاحها اسامً آخر وهو التصحيح الجنيس .ابنتي وخوف من نوع آخر.
أصبحت ابني ،ومل يكن ذلك سهالً.
تعلمت وتأثرت بكل ما قرأته يف االنرتنت واملجالت،
أجاب ابني أحياناً واالنرتنت أحياناً أخرى عن العديد أو ما شاهدته من األفالم الوثائقية ،ومع كل برنامج أو
من أسئلتي .توضحت يل الكثري من األمور ،ملاذا مل يحب مقالة تأكدت أن الكثريين شعروا بنفس الشعور.
ارتداء التنانري ،وفضّ ل صداقة الشبان ،وكان يخفي حجم
صدره عرب مالبس واسعة للصبيان وجلسة ملتوية وعدم كلفني ابني أن أخرب األقارب واملعارف الذين سألوا كثريا ً
ارتداء حامالت صدر ...إلخ.
وطلبوا مني توضيحاً ،لك ّن ردود أفعالهم كانت إيجابية،
فقد أعجبوا بابني وقوته وما وصل وسيصل إليه .اعتقد
يل وأنني سأشعر بحزن
تعلمت بعض املصطلحات مثل (أخصايئ نفيس ،خربة البعض أن ذلك سيكون صعباً ع ّ
قانونية ،إمكانيات طبية ،التصحيح الجنيس ،جلسات كبري من املعاناة الداخلية البني .سألني الكثريون عن
هرمون ،تصحيح الجنس) .وتأملت كثريا ً يف حجم الضغط العمليات والجنسانية ،ومل أجب عىل كل سؤال ،أجبت
عليه ،ورصاعه الداخيل ،وعدم االرتياح مع جسده فقط األساسيات ،أما بقية األسئلة فقد كان ابني الوحيد
وجنسه ،وبحثه عن هوية .تح ّمل ابني أملاً داخلياً ألعوام الذي ميكن أن يجيب عليها إن أراد ذلك .بعض األسئلة
طويلة .كان صعباً عليها للغاية أن تتخ ّيل نفسها وتحقق كانت خاصة جدا ً.
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أما اآلخرون الذين مل يكن اتصايل بهم دامئاً ،فلم أخربهم
يل إطالع الجميع عىل كل يشء.
بيشء ،فليس من الواجب ع ّ
مل يعد لدي خوف عىل ابني ،فقد كان دامئاً مستقالً ذا
شخصية قوية ،وقد تخطى املراحل النفسية والقانونية
والطبية .كنت فخورة به ،ومن خالله أصبح لدي اتصال
مع أشخاص وأفراد مثليني مثليات ،وثنائيي امليول
الجنسية واملصححني .أصبحت حيايت غنية وملونة
وقابلت أشخاصاً ممتعني .ليس مهامً بالنسبة إ ّيل أن يكون

لدي ابن أو ابنة ،فاملهم أن يعيش أو تعيش بسعادة.
ابني سيظل ابني ،وهويعيش اآلن عالقة سعيدة .لدي
زوجة ابن عطوفة .عالقتنا مل تتغري ،فنحن نحب بعضنا.
واآلن وبعد ميض أعوام كثرية أسمع من خني آلخر عبارة
«هذا غري طبيعي» .يف املايض كنت أعتقد ذلك أيضاً،
أما اليوم فقد عرفت الحقيقة ،التي ترويها هذه األبيات
التي ال أذكر من كتبها:

طبيعي
ّ
ليزا كبرية جدا ً ،آنّا صغرية جدا ً
دانييل سمني جدا ً ،إميل نحيف جدا ً
فريتس منغلق جدا ً ،فلورا منفتحة جدا ً
كالرا جميلة جدا ً ،آرفني قبيح جدا ً
هانز غبي جدا ً ،سابينا ذكية جدا ً
تراودل كبري يف العمر جدا ً ،ثيو صغري يف العمر جدا ً
كل فرد لديه الكثري من يشء ما ،وكل فرد لديه القليل من يشء ما
فكل فرد بشكل ما غري طبيعي
هل يوجد أحد هنا كله طبيعي؟
ال .هنا ال أحد كله طبيعي
هذا هو الطبيعي

31

مقابلة مع
السيدة والسيد
A

السيدة A
أعمل كممرضة يف
نحن من خلفية
من كتاب Volle Fahrt voraus
Schwule und Lesben
وحدة العناية القلبية.
كاثوليكية ،وهو موضوع
mit Behinderung
Thomas Rattay, Jugendnetzwerk Lambda,
العمل ممتع ،حتى وإن
مقابلتنا ،فجذوري
Querverlag GmbH, Berlin 2007
كان محبطاً أحياناً .أحب
الكاثوليكية تصحبني طوال
عميل كثريا ً.
حيايت ،لكنني أحاول االنفصال
عنها حتى يومنا هذا ،وأسأل نفيس
السيد A
دامئاً عن عالقة الدين بحياة األفراد ،وكيف ميكن
أنا صاحب رشكة ملتطلبات املحامني وموث ّقي العقود ،أن أضع حدودا ً لذلك .أنا يف األصل من مدينة صغرية
ولدينا دار نرش صغرية للكتب القانونية .دراستي كانت قرب نهر املوزيل ،وهي منطقة كاثوليكية جدا ً ،حيث مل
مساعد محامٍ ومساعد كاتب بالعدل.
يسمح لنا باللعب مع أطفال الربوتستانت .كان القس يأيت
إىل منزلنا ليميل علينا ما يريد .كنت أجد يف ذلك عنفاً،
السيدة A
وبعد التأمل يف املايض ،ميكنني القول إنه منعنا عن كل
لدينا طفالن ،ابن عمره اآلن  25عاماً وابنة سيصبح ما يسعدنا .كان االعرتاف بالذنوب فرضاً دينياً والطريق
عمرها  .24منا كالهام بشكل رائع ،وبعد املرحلة الثانوية الوحيد للغفران.
انتقال من منزلنا .ابنتي تعيش يف شقة مشرتكة مع إحدى
صديقاتها ،بينام يسكن ابني مع رفيقته ،وهي طالبة السيد A
جامعية ،بينام يدرس ابني تعليامً مهنياً « .»Ausbildungنشأت يف مدينة قريبة من مدينتها قرب نهر املوزيل
تتعلم ابنتي اآلن عن الحياة وكل ما يخصها ،لكنني يف منزل كاثولييك أيضاً .كنت يف شبايب نشيطاً جدا ً يف
أمتنى أن تبدأ بدراسة منتظمة ،فهي شغوفة بالعمل الشبيبة الكاثوليكية ،مام أدى إىل انفصايل املبكر عن
االجتامعي .فهي تقدمت بطلب آخر للدراسة ،وتنتظر الكنيسة ،وتحرري نفسياً من الكاثوليكية بعد ذلك.
ردا ً .مل تذكر هذه املرة شيئاً عن إعاقتها ،عىل الرغم من
تحسن معايري القبول ملن يحملون إعاقة ،لكنها مل تذكر السيدة A
ذلك لقلقها من الرفض ،حيث أنها ذكرت مرة أن إعاقتها كنت يف السادسة عرشة عندما تعرفت إليه .حينها
كنت أقوم برعاية أطفال جاره .نظرتنا األوىل إىل بعضنا
كبرية ،مام حرمها فرصة الحصول عىل التدريب.
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السيدة A

البعض كانت من خالل النافذة ،لكن مل ميتلك أحد منا
الجرأة للحديث مع اآلخر .استغرقنا ستة أسابيع لتبادل ابنتنا لديها إعاقة برصية شديدة تطورت عىل مراحل.
الكلامت األوىل ،ثم عرفته عىل والداي برسعة بعدها ،كانت تعاين من من صداع عندما كانت يف الثامنة من
كام تحكم التقاليد يف مدينتنا الصغرية .تزوجنا عندما عمرها ،ونصحنا طبيب األطفال أنها ال يجب أن تشاهد
كان عمري عرشون عاماً وتسعة أشهر .كان السبب أن التلفاز كثريا ً ،لك ّننا مل نقتنع أن ذلك هو السبب ،فزرنا
زوجي كان يعمل بفرانكفورت ،لكنه حينها مل يكن زوجي طبيبة عيون ،وأكدت لنا أن قدرة الرؤية تصل إىل تسعني
بعد .رغبت بالذهاب إىل فرانكفورت ،فاملدينة كبرية ،باملائة وأن العرشة باملائة املتبقية ال ميكن تصحيحها
لكن والداي عارضا ذلك ،ولذلك تزوجنا بسبب عادات بالنظارة .تال ذلك كشوفات عديدة يف عيادة الجامعة،
أرسيت العزيزة .سنكمل عامنا السادس والثالثني معاً يف خلصت إىل احتامل إصابتها مبرض ستارغارد ،وهو مرض
أغسطس ،هل تصدق ذلك؟ أعتقد أننا عشنا حياة جميلة .يبدأ بني سن الخامسة عرشة والسابعة عرشة .قيل لنا
وقتها أنها لن تفقد النظر ،لكنها سرتى ظالً بشكل دائم،
السيد A
كام أخربونا بعدم وجود عالج للمرض .أثقلنا الحزن
ال أكاد أصدق ذلك! وقت طويل ،يف الرساء والرضاء ،وقتها ،لكن طبيبة العيون قالت إن ذلك مجرد شك غري
عشنا سعادة كبرية ،وقررنا إنجاب أطفال.
مؤكد يف أن تكون ابنتنا مصابة مبرض ستارغارد ،وهو
عيب جيني مل يكن قد ظهر يف عائلتنا من قبل.
السيدة A
تنقلنا كثريا ً .حمل ذلك الكثري من الوداع ،كام حمل بحثت عن معلومات عن مرض ستارغارد ،لكن
بدايات جديدة أيضاً.
املعلومات املتوافرة كانت قليلة .فلجأنا إىل جورنال
طب العيون ،للبحث عن التقرير السنوي لهذا املرض .مل
تتدهور حالتها وتوقف الصداع ،وعندما بلغت  15عاماً
السيد A
انتقلنا من نهر املوزيل إىل فرانكفورت ،ومنها إىل مدينة الحظت أنها تقرب الكتاب من عينيها كثريا ً عند القراءة،
صغرية عىل نهر الراين يف هيسني .هناك ُولد أطفالنا ،ومن كام قالت إنها ال ترى بعض األشياء بوضوح يف املدرسة
هناك انتقلنا إىل حوض نهر الرور ،ومنه إىل برلني .كانت وأن صديقاتها كن يكتنب لها ما ال تراه ،وقد كان ذلك
فحص أخري أنها مصابة
أسباب التنقالت تتعلق بالعمل ،وتأسيس الرشكة يف برلني .تدهورا ً كبريا ً غري متوقع ،ثم أكد ٌ
وهذا كان جيد لنا من مناطق الكاثوليك إىل فرانكفورت مبرض ستارغارد.
وبعدها العاصمة .كلفتنا هذه التنقالت توديع الكثريين،
لكنها عرفتنا عىل أشخاص جدد وحملت تحديات جديدة.
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مل تتسبب اإلعاقة بتغيري يف حياتنا اليومية ،فقد توفر أول ما خطر يل« ،يا إلهي ،لن يصبح يل أحفاد» .لكن ذلك
البنتنا مواد مساعدة ،كام تلقت الدعم من معلمي كان لربهة وجيزة فقط .أعلم أنه توجد اآلن إمكانات
الكفيفني إىل أن أنهت املرحلة الثانوية ،كام ساعدها كثرية إلنجاب األطفال .قالت ابنتي أنها تريد أطفاالً .ال
األصدقاء والصديقات ،وبذلك مل متثل اإلعاقة تغريا ً أعلم إن تغري ذلك .لكنها اآلن تريد أن تسافر أوالً.
ملحوظاً يف الحياة اليومية «الطبيعية» .حاولنا أن نساعد
ابنتنا عىل الحفاظ عىل استقالليتها ،لكن مرضها أشعرين السيد A
بالحزن والعجز أمامها .لكن البحث عن معلومات اعتقد انني علمت بهذا يف املنزل  .يف مقابلة طبيعية
جديدة ،واالشرتاك يف جمعية املكفوفني ،ساعداين أن أذكر أنها أخربتني يف املنزل ،يف اجتامع عائيل طبيعي ،بال
أعلم أنها ستعيش حياة طبيعية عىل الرغم من إعاقتها .توطئة ومن دون أن أشعربوقعٍ صعب للخرب .مل تكن هناك
ال أتذكر إعاقة ابنتي إال من خالل بعض أسئلتها ،فهي أية ردة فعل من جانبي ،بل استقبلت الخرب كام قيل يل
صامدة يف حياتها وترى بجميع حواسها ،كام أنها تتعامل وتقبلته ،فلم تحمل العالقة املثلية البنتي لدي أية مشكلة
مع إعاقتها بشكل جيد .تسعدين رؤية ذلك وتشجعني .أو مسبب للخالف .املهم أنها تعيش حياة سعيدة ،وأنها
تفعل الصواب لها ولرشيكة حياتها ،فأنا ال أمتلك الحق
السيد A
ألقرر أو أتحكم فيمن تحب ويجعلها سعيدة.
ال أملك إال أن أؤكد عىل ما قالته زوجتي ،فبسبب عميل،
كان تعاميل مع تلك املشكالت اليومية أقل من زوجتي
بشكل كبري .تحزنني إعاقة ابنتي ،فال أحد يتصور أن السيدة A
يصاب أبناؤه بإعاقة ،ولكن عند مراقبتي لحياة ابنتي ،شعرت أن ابنتنا طارت إىل السامء السابعة من شدة
أعتقد أنها حياة جيدة ومرضية برغم اإلعاقة البرصية .السعادة .ما وجه االعرتاض عىل ذلك؟ أمتنى لها الصحة
الجيدة والعثور عىل حب آخر يف املستقبل ،فهي اآلن
السيدة A
وحيدة .أعتقد أنها تعاين من بعض الوحدة.
أفصحت ابنتي عن ميولها يف سوق عيد امليالد ،كانت يف
السابق تخربنا بأسامء شباب .يف ذلك اليوم ،كنا نشرتي
شموعاً وكان بجوارنا سيدتان لطيفتان .وقتها قالت
ابنتي :أنا أيضاً أحب امرأة.
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السيدة A
السيد A
أجد أن الحديث عن هذه املواضيع جيد ،ويجب أن أنا لن أقول لها
تكون هذه طبيعة األمور ،وأن يكون الجميع منفتحاً
عىل ذلك .إرصار الكنيسة عىل عدم الحديث يف هذه السيد A
ليس من الرضوري إخبارها ،ولكن ميكن أن تفاجئنا ردة
املواضيع ،يدفع األفراد للعيش يف رصاع دائم.
فعلها التي ال ميكن توقعها ،فهي مل تتصل باملوضوع
السيدة A
بشكل مبارش حتى اآلن ،ومل يكن ذلك متاحاً لها من قبل.
يقال أن البابا رصح بإنه ال يُسمح للمثليني املشاركة يف
الرس املقدس ،وهذا ازدواجية أخالقية تخلق صعوبات االسيدة A
كبرية ،فإنكار املسيحية للمثلية هوأم ٌر مح ٌري بالنسبة إ ّيل ،لقد تحدثنا يف مواضيع مختلفة مع أختي والحظنا
رد فعلها عليها .ال يوجد سبب إلخبارها ،فهي تسكن
وميثل ازدواجية معاير.
بعيدا ً .إن زارتنا يوماً ،سيكون إخبارها أقرب من املتوقع.
أختي الصغرى تقبلت مثلية ابنتي ،عىل خالف أختي ستعرف مبثلية ابنتنا عندما تتزوج عىل أبعد تقدير.
الكربى التي مل تتق ّبل أن ملاريّا رفيقة ،فإذا قلت لها أن
ماريا ذهبت مع رفيقتها ،تفهم ذلك عىل أنه (صديقة) ال السيد A
(حبيبة) .أعتقد أنها مل تستوعب هذا حتى اآلن ،فأختي نتوقع ،أنها لن تتقبل هذا بتفتح مثلنا .قد يكون لديها
ال تتقبل فكرة أن ابنتنا لها رفيقة محبوبة ،وأنها مثلية أحالم مثلية ،لكننا ال نستطيع أن نحكم عىل ذلك .قد
تكون خائفة من التحدث عن املثلية .من ناحية أخرى،
الجنس.
مل يكن لدى أرستنا أي اتصال مبوضوع املثلية ،ومل نتحدث
السيد A
عنه مطلقاً من قبل ،وهو حال كثري من األرس التي قد
مل يخربها أحد بعد برصاحة ،فال نعلم ما ميكن أن تكون يفاجئها هذا املوضوع.
ردة فعلها عىل ذلك ،من املثري معرفة ذلك.
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بعد انتقالنا من القرية إىل فرانكفورت ثم برلني تعرفنا عىل
مثليني أو مثليات ،خالل رشب القهوة يف مقهى Berio
أو  ،Teehaus im Englischen Gartenففي وقت ما
وبشكل ما أصبح موضوعاً عادياً يف حياتنا اليومية .لكننا يف
الغالب مثل الكثري من األرس التي مل تتعامل مع املوضوع،
ولكنه مل يكن غريباً علينا يف ذات الوقت.
السيدة A

قابلنا مثليني ومثليات للمرة األوىل يف فرانكفورت ،وكانوا
ما بني  20و 30عاماً.

السيد A

تعرف أبناؤنا إىل أمناط الحياة املختلفة يف عمر أصغر،
فنمط حياتنا كان مختلفاً حيث يف وقتنا كانت ال تزال
املثلية الجنسية أمرا ً يعاقب عليه القانون.

السيدة A
مل نتحدث ن ذلك يف طفولتي وشبايب ،وإن حدث فيكون
همساً يك ال يسمعنا أحد .كان لدي زمالء يف فرانكفورت
معروف أنهم مثليون ،وكان أمرا ً عادياً فقد كانت مدينه
كبرية .أما يف حوض الرور ،فقد كانت لدي صديقة
لديها صديقات مثليات ،ومل أعرف أية نساء مثليات
أخر عداه ّن.

36

ابن إحدى زمياليت الحاليات هو مثيل وقد اكتشف والده
ذلك عن طريق الكمبيوتر الذي يستخدمونه معاً ،حيث
أن االبن كان قد تصفح صفحة للمثليني عىل االنرتنت.
أخربتهم بالطبع عن جمعية  ،Lambdaوأعتقد أن الفتى
سيكون عىل ما يرام.

السيد A
أعتقد أنه من األفضل لآلباء التفكري ملياً فيام يقولون
عندما يتحدثون مع أبنائهم عن امليول الجنسية ،فنحن
منثل أمام أبنائنا نوع العالقة التي نريدها نحن ،لذلك
يجب علينا أن نقول ألبنائنا أن هناك أنواع عالقات
أخرى يف الحياة .فيجب أن يتم التعريف يف إطار
التوعية الجنسية بالبدائل األخرى لنوع الحياة التي
تعيشها أرسنا .فال يقع األبناء يف إشكال الحقاً إن وجدوا
أن تجاربهم وقدراتهم تتجه نحو أمناط عالقات عاطفية
مختلفة .غالياً ما نقول «إن املجتمع مل يتقبل املثلية
الجنسية بعد ،لكننا نحن من يشكّل املجتمع ،ويجب
علينا أن نبدأ بالقول أن هذه العالقات املختلفة هي
طبيعية.

السيدة A
يجب أن يكون من الطبيعي أن يتحدث معلمو ما يهمني هو أن يقع أبنايئ يف الحب ،فالحب هو أفضل
ومعلامت الرتبية الجنسية عن ذلك ،فهي أم ٌر واق ٌع ال ما منتلكه ،وأن يكونوا سعداء ،ولكن سنة الحياة تقيض
ميكن إنكاره ،وهذا ما مل يحدث يف شبايب ،فقد كانت بأن السعادة غري دامئة ،فالحياة الجيدة والحقيقية فيها
املثلية موجودة ،ولكن مل تكن مقبولة بشكل علني الحزن والقلق إىل جانب الفرح .أمتنى البنتي بشكل
ومنفتح ،ليس من املقبول أن نفرض أن منط حياتنا هو خاص وللجميع أيضاً حياة جيدة .أعتقد أن ابنتي
الطريق الصحيح للجميع .نعم هو الطريق الصحيح يل ستميض يف طريقها ،وسنكون إىل جانبها إن هي أرادت
ولزوجي ،وليس للجميع .من جانب آخر ،ال نجد أحدا ً أو احتاجت ذلك.
يسأل األزواج غرييي الجنس عن منط حياتهم ،فيام يسأل
املثليون واملثليات عن ذلك.
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نتشاور فيام بيننا حول دعم
أبنائنا يف جهودهم للحصول
عىل اعرتاف املجتمع بهم

عائلة  Kمن درسدن ،أسست مجموعة لآلباء ،بعد إفصاح ابنتيهام
عن مثليتهام ،ومن ث ّم عن هويتهام الجنسية كرجلني مصححني جنسياً.

مشكلة أرستنا ليست يف اإلفصاح بحد ذاته ،ولكن يف بعد عام من ذلك أخربت والدها أنها تشعر أنها رجل.
عملية إيجاد الذات ملن كانت يوماً ابنتنا الكربى .كنا ُص ِدم والدها يف البداية ،وأصابه القلق من احتاملية
دامئاً عىل تواصل جيد معها بالرغم من أنها كانت تسكن التمييز وإقصاء املجتمع ،كام أصابه الحزن لخشيته من
بعيدا ً .وفجأة انقطعت الزيارات واالتصاالت والرسائلّ .أل يكون له أحفاد .أما رد فعل األم األول فكان« ،الحمد
قلقنا كان حول األسئلة الطبيعية :طائفة ،مخدرات ،لله ،ليس ذلك سيئاً ،بل عىل العكس ،إنه ألم ٌر جيد أن
إيدز؟ فقد كنا يف أرستنا نتحدث دامئاً عن مشكالتنا ،يكون لدينا ابن ،واملهم أن يظل ابننا عىل تواصل معنا
لذلك فإن عدم املعرفة له أث ٌر كب ٌري علينا ،عىل الرغم كام كان سابقاً ،وأن يحقق توازنه النفيس أيضاً» .أما اآلن،
من مواساة ابنتنا الثانية لنا .ما كان يطمئننا أن األختني فيجب أن يتوقف السؤال السخيف« :متى ستتزوج
متفاهمتان جدا ً .بعد ذلك انتقلت إحدى صديقاتها ابنتكم الكربى؟ هل لديها أطفال؟»
للعيش معها بسبب الدراسة ،ثم أفصحت كلتاهام عن
املثلية الجنسية ،وذلك ما كنا نتوقعه.
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العائلة ك .من درسدن

بعد الحصول عىل موافقة ابننا ،أصبح ردنا من خالل
ظهورنا بإرشاقة وفخر وسعادة ونحن نخرب األقارب
واألصدقاء املقربني عن هويته الجنسية ،رغبة منا يف
تجنب الهمز واللمز .نحن يف الواقع فخوران جدا ً بابننا،
الذي كان محظوظاً بإيجاد رشيك يتعامل مع تصحيحه
الجنيس بشجاعة ،وقد شعرنا كوالدين بالسعادة عند
زيارتنا حانة للمثليني ورؤيتهام متعانقني .نأمل بقوة نحصل اآلن عىل مساعدات متخصصة من جمعية درسدن
أن يتم تثبيت قوانني الرشاكة املدنية وتصحيح الهوية للمثلية وثنائية امليول الجنسية والتصحيح الجنيس ،كام
الجنسية ،ليتمكنا من عيش حياة طبيعية ،فهام يرغبان يوفر لنا اتحاد  BEFAHمواد تعليمية وتوعوية باإلضافة
بالزواج والتبني أيضاً .ثم تكرر األمر مع ابنتنا الصغرى إلتاحة الفرصة للحوار مع قادة األحزاب املختلفة حول
رغبات واحتياجات أبنائنا ،كقانون الرشاكة املدنية
ليصبح لدينا اآلن ابنان واثقان بنفسيهام.
وقوانني مناهضة التمييز.
من ذلك املنطلق ،دعونا إلنشاء مجموعة ألهايل
املثليني واملثليات واملصححني واملصححات ومزدوجي
امليول الجنسية ،نتقابل فيها مرة شهرياً لتبادل الدعم
والخربة والنصيحة ،حتى نستطيع مساعدة أبنائنا ودعم
جهودهم العرتاف املجتمع بهم.
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أٌمي وزوج أٌمي
يحباين ويدعامين
كام أنا
هذا شعو ٌر جيد!
قص ٌة كتبها لنا أ ٌم وابنها ،يعيشان يف  Bielefeldمع زوج األم.

أعزايئ اآلباء ،أعلم أن هذا الكتيب هو من آباء آلباء،
لكن من املهم أن يتحدث ابني أيضاً ،فهذا املوضوع
مهم له أكرث مني .البد أن يخوض ابني تجربة الحياة
كرجل مثيل بحلوها وم ّرها .ما أستطيع فعله هو أن
أدعمه وأحبه وأقبله كام هو ،وأن أكون بجانبه دوماً
ألنصحه وأستمد القوة للدفاع عن حقوقه.
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بالرغم من بروز مواضيع املثلية الجنسية كانت كلمة  Schwulتستخدم غالباً كشتيمة ،من دون
يف مجتمعنا ،إال أن كثريا ً من الناس ال يزالون التفكري مبا تعنيه وبتبعات ما يقال .مل تستهوين الفتيات
يرفضونها ،وال يستطيع الكثريون تصور وقوع رجلني أبدا ً .كنت قد وقعت يف غرام زميل يل يف الصف قبل رحلة
أو امرأتني يف الحب .أريد أن أروي لهؤالء تجربتي يف نهاية السنة الدراسية التي سافرنا خاللها إىل برلني ،وكنت
مضطرا ً إلخفاء ذلك مام دفعني لالنعزال أكرث فأكرث .كنت
اإلفصاح عن مثليتي الجنسية.
ألتزم الصمت خالل الدروس ،ومل أهتم ألي أمر سوى
عمري اليوم  21عاماً ،وكنت قد أفصحت عن مثليتي بالتفكري يف هذا الشعور الذي مل أختربه من قبل .وبسبب
منذ ثالثة أعوام .عالقتي بأمي كانت دامئاً قوية .كان أنني مل أرافق بنتاً من قبل ،كان أصدقايئ يسألونني إن
هناك دامئاً اختالف بيني وبني الصبيان اآلخرين ،حيث كنت مثيل الجنس ،وهو ما كنت أنكره دامئاً.
مل أكن يوماً صبياً منطياً يهتم بكرة القدم والتكنولوجيا
والسيارات ،بل كنت والزلت أهتم باملوسيقا والفن أدى هذا التقلب يف املشاعر باإلضافة إىل مظهري
الخارجي إىل شعوري باالكتئاب إىل أن تدنت درجايت
والرقص.
بشكل كبري سيئة إىل أن متلكني الخوف من الرسوب
يف نهاية تعليمي األسايس عانيت بشكل كبري ،ألنني مل وعدم التمكن من الحصول عىل الشهادة املدرسية ،ولكن
أشعر باالنتامء .فخالل اسرتاحة الغذاء تحدث بعض الحمد لله أن ذلك مل يحدث .وكنت سعيدا ً جدا ً بعد
الزمالء عن املثلية الجنسية ،وكان واضحاً أنهم يجدون االمتحان النهايئ ألنني لن أرى أياً من زمالء هذا الصف
املثلية أمرا ً سخيفاً ،فيام رأى أحدهم أنها أمر قذر ال يف املستقبل.
يستطيع فهمه .صدمت حينام سمعت ذلك وتجنبت
ذلك الفتى.
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خالل إحدى النشاطات الكنسية تحدثت عن مثليتي
مع رئيس مجموعة كنت عىل تواصل جيد معه .بدأت
بالحديث عن حالتي وأنني أفضّ ل أن يكون يل رفيق
وأنني ال أملك أية مشاعر تجاه الفتيات .قال يل إنه يجب
لعل ذلك يكون أمرا ً مرحلياً،
عيل أن أنتظر بعض الوقت ّ
لكنني قلت له أن ما أشعر به ليس أمرا ً عابرا ً ألنه رافقني
ملدة طويلة.
يف رسالة الكرتونية بعد هذه املحادثة ،كتب يل يحثني
عىل «أن أصيل ،ألن الرب يحب فقط املثليني املمتنعني
عن املامرسة الجنسية ،وإن الشيطان سيحاول أن
يوسوس يل بأفكار سيئة ليك يبعدين عن الرب ،لكنني
سأمتكن من التخلص من مثليتي الجنسية» .واستشهد
عىل كالمه بآيات من اإلنجيل.

تصفحت الكثري من املعلومات عن املثلية الجنسية يف
االنرتنت ،وتيقنت من خاللها أن االختالف ليس أمرا ً
سيئاً ،وقرأت أيضاً عن تعامل الشباب مع مثليتهم،
باإلضافة لقراءة الكثري من قصص اإلفصاح عن املثلية
واستطعت أن أتخيل نفيس يف مكانهم ،وبذلك مل أجد
تلك القصص غريبة .استطعت التغلب عىل مخاويف
والوصول إىل السالم الداخيل بالتدريج .وقد ساعدين
مكتب  Pro Familiaعىل ذلك ،كنت أريد أن أتعرف
عىل أشخاص ميكن يل أن أتحدث معهم عن املثلية
الجنسية .كتبت عىل ورقة صغرية بعض األشياء قبل
الذهاب إىل هناك ،ألنني كنت متوترا ً شعرت بحرج من
التحدث مع أشخاص غرباء عن ميويل الجنسية .كانت
تجربة ناجحة وساعدتني املحادثة بشكل كبري ،فقد
حصلت عىل الكثري من الكتيبات واملواد العلمية ،كام
ذكر يل املوظف هناك أنه سيتم يف  Bielefeldاالحتفال
بيوم الفخر املثيل ( )CSDقريباً .فتخيلت صورا ً ألشخاص
متزينني بألوان زاهية ومالبس تنكرية يرقصون ويجوبون
الشوارع بال نهاية.

أطلعت أمي عىل هذه الرسالة ،حيث أنني كنت قد
أخربتها سابقاً باين مثيل الجنس .غضبت أمي وثارت،
ألن شخصاُ سمح لنفسه بالتالعب بابنها والتشكيك به
وشتمه ،وردت عليه برسالة الكرتونية مقتضبة ،قالت
فيها أن ما قاله كان بال معنى وكان مامحكة ومواربة بال مل يحدث ذلك كام تخيلته! ففي اليوم املحدد ذهبنا أنا
وأمي إىل هناك ،ومبا أننا كنا ال نعرف أحدا ً هناك ،مشينا
طائل .وبعد هذه الرسالة أنهيت التواصل معه.
بال هدف محدد ،وكنا نقرأ بعض املعلومات املعلقة
كنت سعيدا ً جدا ً مبساندة أمي ورعايتها يل ،فهي هناك ،ولفت نظر أمي إعالن عن تأسيس مجموعة
مل ترتكني وحيدا ً يف هذا املوقف .لقد كنت محظوظاً للشباب املثليني .خجلت بداي ًة من التحدث مع املوظف
املسؤول ،لكن فكرة أن هناك مجموعة من الشباب
بتقبلها ملثليتي الجنسية ،ووقوفها إىل جانبي بقوة.
ستأسس والتعرف عليهم كانت تثريين ،فج ّمعت شجاعتي
ودونت طرق التواصل معهم .قمت بعد ذلك بالتواصل
مع مؤسس املجموعة عن طريق الربيد اإللكرتوين ملدة
طويلة قبل اللقاء األول به .كنت قلقاً ألين كنت سأتعرف
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عىل شاب مثيل الجنس للمرة األويل .استقبلني املؤسس
برتحاب ،وكان انطباعي األول عنه أنه محبوب .كنا ثالثة
أشخاص يف اللقاء األول .كنا نلتقي مرة كل أسبوع ،ومع
مرور الوقت انضم كثريون إىل املجموعة .كنا نقوم
بنشاطات مختلفة معاً كالذهاب للسينام والتنزه ولعب
البولنج أو االلتقاء يف مركز الشباب لتجاذب أطراف
الحديث .لألسف مل أستطع أن أزور املجموعة بانتظام
بسبب تدريبي املهني حتى وقت متأخر من اليوم.
تدريب املهني حالياً هو كمساعد يف الرعاية السكنية
ملن يحتاجون رعاية خاصة .من خالل خربيت يف املجال
االجتامعي فإن املثلية الجنسية هي أمر مقبول وليست
من املحرمات ،فقد كنت أجيب بنعم عندما أٌسأَل عام
إذا كنت مثيل الجنس .سأتم مرحلة التدريب املهني يف
الصيف ،ألبدأ تدريباً آخر كمعلم للرياضة البدنية ،وهذا
يسعدين جدا ً.

أود نهاي ًة أن أقول إن حيايت بعد إفصاحي عن مثليتي
الجنسية قد تغريت  180درجة وأشعر بالرضا لذلك،
ألنني أستطيع أخريا ً أن أعيش كام أريد وأسلك الطريق
الذي أراه مناسبا يل .أدهشني مدى االزدهار يف حيايت
بعد إفصاحي عن مثليتي ،لكنني ال أفصح عنها إال
لألشخاص الذين أثق بهم ،كام أنني ال أريد أن أخرب
الجميع ،فليس ذلك رضورياً .أعتقد أنه من الواجب
إخفاء ذلك عند التعرف عىل شخص جديد ،لعدم معرفة
مدى تقبله للموضوع .أما الصديق الذي ينهي الصداقة
بسبب املثلية ،فهو مل يكن يوماً صديقاً .أمي وزوج أمي
يحباين ويدعامين كام أنا ،وهذا شعور جيد.
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كأم أريد أضيف أيضاً بعض الكلامت
عمري  48عاماً وأسكن قرب  .Bielefeldأعمل كسكرترية
يف عيادة طبية ،ويف أوقات فراغي اقرأ كثريا ً وأقوم ببعض
االلتزامات االجتامعية .كنت قد آمنت ملدة طويلة أن
ابني قد يكون مثيل الجنس .حاولت أن أخرجه من
انغالقه ،ببعض الكلامت مثل «ميكنك التحدث معي عن
أي يشء ،أياً كان هذا اليشء».

وجهة نظري عن املثلية الجنسية مل تتغري .أنصح اآلباء
اآلخرين الذين لديهم ابن مثيل أو ابنة مثلية أن يحبوا
أبناءهم كام هم وأال يقصوهم أو يبعدوهم ،فدعم
األرسة هو األهم .ال أحد أخطأ يف الرتبية ،فهذا سؤال
الكثريين من اآلباء ،وميكن لهم أن يقرؤوا أيضاً صفحة
.BEFAH
أنا عضوة يف اتحاد  BEFAHوف َّعالة يف مجموعة اآلباء
القريبة مني .نتقابل مرة كل شهر لتبادل الخربات.
نتحدث بانفتاح ونساعد اآلباء يف حل مشاكلهم .نريد
أن نناضل من أجل حقوق أبنائنا ،فبعضنا سيشارك يف
االحتفال بيوم الفخر املثيل وامليش معهم يف مسرية
الفخر .أنصح بحضور اجتامع اتحاد  ،BEFAHالذي يتم
تنظيمه كل عامني لكل األهايل يف أملانيا ،حيث ميكن
التعرف عىل أشخاص لطيفني ،حيث ميكن التحدث
معهم من بانفتاح ،ألنهم جميعاً لديهم نفس الخلفية.

مل أرغب بسؤاله بشكل مبارش ،ألنني أردت مراعاة
خصوصيته ،ويف ليلة ما وجدت عىل وساديت رسالة
طويلة منه كتب فيها كل ما كان يخطر يف باله .أسعدين
أنه أخريا ً أفصح عن مثليته .عانقته يف اليوم التايل وقلت
له إنني سأقف بجانبه ولن أتركه وحيدا ً .أحزنني تعرثه
وتردده الطويل يف اإلفصاح عن مثليته .تفهمت أنه مل
يكن قادرا ً عىل الحديث عن مثليته قبل ذلك ،ألنه ليس
سهالً عىل الشباب أن يعرفوا أن لديهم مشاعر ملثالئهم
يف الجنس ،حيث يجب أن يقبلوا ويفهموا ما يجري
من املمكن أن يتم الحد من معاداة املثلية الجنسية إذا
بداخلهم أوالً.
يتم الحديث عن املثلية الجنسية ورشحها يف الروضات
بعد ذلك مبدة قصرية حكيت ذلك لرشيك حيايت ،الذي واملدارس .حتى ذلك الوقت ،هناك الكثري من العمل
أسعدين بردة فعله املامثل لردة فعيل .كنت أخىش من والنشاط الذي يجب علينا القيام به.
أن يكون تفكريه مختلفاُ ألنني أعتقد أن اآلباء قد يكون
لديهم مشكالت مع مثليي الجنس أكرث من األمهات.
عالقتي بابني مل تتغري .نستطيع أن نتحدث عن كل يشء
بانفتاح .فابني سيظل ابني ،سوا ًء كان مثيل الجنس أو
غريي الجنس.
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عاماً ،تكتب عن إفصاح ابنتها عن مثليتها الجنسية لها وعن
زوجها وابنتها الثانية

Anke
Fischer

مني
زوجي يعرف أكرث ِ
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أفصحت ابنتنا عن مثليتها الجنسية منذ حوايل خمسة
أعوام .علم زوجي علم بذلك قبيل ،لكنه مل يخربين،
فغضبت غضباَ عارماً غري رضوري ،لكنني مل أعرف ما
يتوجب عيل فعله يف اللحظة األوىل لسامعي بالخرب.

انفصلت ابنتنا عن رفيقتها بعد إفصاحها بقليل .فنبت
األمل بداخيل أنها رمبا كانت نزوة .يف الواقع ال .فنحن
تقبلنا ذلك واندمجنا يف حياتنا اليومية معه .قبل
اكتامل ستة أشهر عىل ذلك ،قالت لنا «لقد تعرفت عىل
إحداه ّن» ،فشعرت أنني حصلت عىل ابنة ثانية طاملا
متنيتها .هام اآلن مخطوبتنا وترغبان يف الزواج يف العام
املقبل ،مام دفعني للتساؤل عن األحفاد ،وهي األمنية
التي نتمنى تحقيقها.

كانت عالقتنا أنا وزوجي محكومة بظروف العمل
وانحرصت لقاءاتنا يف نهاية األسبوع ،وبدأت تأكلني
أفكار مثل «من الواضح أن ابنتنا تثق بأبيها أكرث مني،
بينام أنا التي كنت أطلعها عىل كل يشء مل أعرف أهم
يشء عنها» .تحدثنا بعد ذلك وقلت لها إنني سأكون إىل أرستنا الصغرية كانت قد أصبحت أصغر بعد وفاة والديت
جانبها دوماً ،لكن ذلك ال ميكن أن يحدث من دون أن العطوفة عام  .1994كانت أمي فخورة بحفيدتها،
وكنت سأحتاج نصيحتها يف الكثري من األشياء .أما أيب
تخربين مبا يجري معها.
الذي كان يف السابعة والسبعني حينها ،فقد تعامل مع
ال أعرف كيف تعامل زوجي مع املوقف ،فهو مل مثلية ابنتي مبرونة عجيبة مل أكن أتوقعها ،فقد أحب
ٌ
متشوق
يكون متواجدا ً يف املنزل خالل األسبوع ألنه يعمل الرفيقة الجديدة وكان سعيدا ً بها مثلنا ،وهو
ويسكن يف برلني ،املدينة التي أظهرت له معنى تقبل لعقد الزفاف يف العام املقبل .أم زوجي التي عمرها اآلن
املثليات واملثليني وثنائيي امليول الجنيس واملصححني  80عاماً مل تستطع تقبل األمر بسبب تربيتها والعادات
التي فرضت توزيع األدوار يف الزواج بني رجل وامرأة .أما
واملصححات .أعتقد أن ذلك ساعده كثريا ً.
األقارب الباقون فقد تقبلوا األمر بكل ترحاب ،ومل يتغري
أتعامل يومياً مع الكثري من الناس من خالل عميل يف تعاملهم معنا ومع ابنتنا.
صيدلية يف  .Magdeburgالحظت أنني عىل تواصل
بالكثري من املثليني واملثليات .الحظت أن تعامل الناس مل نشهد حتى اآلن أي حدث فيه متييز ،عىل الرغم من
«الطبيعيني» معهم كان طبيعياً .استقبل أعضاء فريق تعليق مجموعة من الفتيات بصوت مرتفع جدا ً عىل
عميل السابق ،الذين كانوا يصغرونني بحوايل  20 - 15مرور ابنتي ورفيقتها وهام متسكان بيدي بعضهام
عاماً ،خرب مثلية ابنتي بكل هدوء ،مام ساعدين جدا ً .هو البعض .مل يعلمن وقتها أننا كنا معهم ،وحينام عرفن
جيل آخر منفتح ومتسامح أكرث.
ذلك ،التزمن الصمت عىل الفور ،حيث أنهن فوجنئ
حينام الحظن أنهام ليستا مبفردهام.
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يبدأ الشخص بالتفكري مبشكالت األزواج مثليي/مثليات
الجنس عندما يتعلق األمر بأحد األبناء أو األقارب.
بحثنا عن معلومات عن قوانني الرشاكة املدنية والتبني
عىل االنرتنت .أرسلت ابنتنا ورفيقتها لنا العديد من
املقاالت عىل الربيد اإللكرتوين .لقد قرارتا التسجيل يف
قسم «دراسات الطفولة التطبيقية» ولديهم يف إطار
الدراسة موضوع عن عائلة قوس قزح .حلم حياتهام أن
يعيشا يف أرسة صغرية مكتملة .هل من املمكن للحلم
أن يتحقق؟ ومن خاللهام تعرفت عىل كتابات Mirjam
 ،Münteferingفقرأت سريتها الذاتية وبعض رواياتها.

ختاماً أود أن أقول أننا نحب ابنتينا جدا ً ونقف إىل
جانبهام بالنصيحة والرعاية دامئاً ،فهام تقومان بكل ما
يف وسعهام للحصول عىل مكانة هامة يف املجتمع .دائرة
أصدقائهام تعرف بعالقتهام ألنهام تظهران عالقة حبهام
بكل انفتاح.
Anke Fischer

يف محيط عائلتنا األكرب ،أفصح أحد األبناء عن مثليته.
خالل الحديث مع أمه قالت إنها مل تحصل عىل أية
مساعدة من العائلة ،ومل تستطع التحدث مع أحد عن
مثلية ابنها ،فأصابتها مشكالت نفسية كبرية لدرجة أنها
بدأت بزيارة أخصائيني نفسيني .هي اآلن ضمن مجموعة
لألهايل ،وساعدها ذلك عىل الحديث معي بكل انفتاح.
أعتقد أن تلك املجموعة ساعدتها كثريا ً ،مام جعلتي أفهم
أهمية هذا الكتيب.
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ال إفصاح
يف أول قصة لها ،تخربنا إحدى األمهات عن عدم
قناعتها أن تعيش ابنتاها ،اللتان مل تفصحا عن
مثليتهام الجنسية ،كشابتني غرييتي الجنس.

ولدت ابنتاي ولدا قبل  25و 22عاماً ،فلم يكن
اإلفصاح عن املثلية الجنسية رضورياً ألن قيم أرستنا مل تكن
ضيقة .لطاملا تحدثت ابنتي الكربى وماتزال عن عالقتها بالنساء
وأيضاً عن عالقتها برجل.
حينام كانتا طفلتني كنا نسكن معاً عىل مشارف قرية صغرية ،فبعد انتهاء
دراستنا الجامعية تركنا حياة املدينة وانتقلنا إىل الريف ،حيث الحياة
مع الخيول والخراف والقطط والكالب .كان العمل كثريا ً والحياة مرضية.
ولدت ابنتانا وكربتا يف هذه البيئة التي تحيط بها الطبيعة والكثري من
الحيوانات .كنا نعمل معاً كزوجني ،فقد كنت أعمل نصف يوم حينام كان
األطفال صغارا ً .كانت هناك مربية أطفال لطيفة ترعاهام يف الصباح حتى
وقت الظهرية .عشنا الحياة بنظرة ليربالية مختلفة عن الحياة املحافظة
من سكان الريف.
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حينام كانتا يف السابعة والحادية عرشة من عمرهام،
انفصلنا أنا وزوجي ،ثم حصل الطالق بعد عام من ذلك.
كان ذلك مبثابة الصدمة لهام ،فاألطفال يعانون من كل
انفصال .ويك ال نزيد أملهام بصدمة أخرى ،مل نبع أرضنا،
بل انتقل أبوهام وبقيت مع طفلتي يف منزلهام الحبيب.
ابنتي
اضطررنا لتقليل حجم اصطبل الخيول ،لك ّن
ّ
احتفظتا بخيولهام والكالب والقطط ،كام حافظتا عىل
االتصال بأبيهم ،وقامتا بزيارته كل نهاية أسبوع .وبعد
عامني عصيبني ،عادت الحياة لطبيعتها .فنشأت ابنتاي
يف حضن الطبيعة وقليل من التلفزيون .يف املرحلة
املتوسطة درست ابنتاي مع الكثري من املحافظني ،سوا ًء
كانوا زمالء وزميالت أو أهايل ،لكنني عاهدت نفيس
أن تكون املسامحة جزءا ً من حياتهم ،كام حاولت قدر
اإلمكان أن أقف إىل جانبهم.

كان من الواضح بالنسبة إ ّيل خالل نشأيت أن البرش لهم
ميول جنسية مختلفة ،وبالرغم من أنني مبدئياً غريية
امليول الجنسية إال إنني أغرمت يوماً بامرأة .مل أتحدث مع
ابنتي عن مثلية خالتهام ،فذلك أم ٌر طبيعي وسيظل طبيعياً
ّ
كجميع أمناط الحياة ،وهو خيا ٌر شخيص لكل إنسان.
أشعر بالسعادة عندما تستشريين ابنتي الكربى أو تطلب
نصيحة تخص عالقتها كام أتقبل قرارتها .ابنتي الصغرى
انطوائية ونادرة الحديث عن حياتها الخاصة لكنها
تنجذب أيضاً للنساء .إذا قررت أن ترافق رجل أو امرأة
كل الثقة ،وأعلم أنهام
بابنتي ّ
فهذا أم ٌر يخصها ،فأنا أثق
ّ
ستختاران طريقهام ،كام أقبل خياراتهام يف حياتهام،
فمعايري املجتمع والصور النمطية ال تعنيني ،عىل الرغم
من وجود الكثريين من ضيقي ومحدودي التفكري حولنا.

والداي وإخويت تقبلوا اختياري لرشيك الحياة ،كام تقبلوا
انفصايل أيضاً .أختي تعيش منذ أعوام مع امرأة ،بينام
بقي أخي ملدة طويلة من دون رشيكة حياة ،وتزوج يف
عمر الخمسني ،ثم انفصل بعدها بفرتة قصرية .لطاملا قال
والداي «أنتم بالغون وتستطيعون اختيار ما يناسبكم»
وال بد يل من أن أشيد برعايتهم لنا ودعمنا يف كل ما
نفعل .مل يطلب والداي أن يكون لهام أحفاد ،ومل يهتام
لذلك كثريا ً ،لكنهام كانا سعيدين عندما ولدت ابنتاي.
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يلزم عيل الشجاعة

D.S. Mecklenburg-Vorpommern

D.S.، 60

عاماً ،هو جد يعيش ،Mecklenburg-Vorpommern
يعمل يف مجال التعليم يكتب هذا التقرير عن إفصاح ابنتيه
وزوجته للمثلية الجنسية.

أسكن يف  ،Mecklenburg-Vorpommernأميل
للجنس اآلخر ،غري مرتبط ،وأب لثالثة أبناء ،ابنتان،
وفتى ،وأنا سعيد بوالدة أول أحفادي .أعمل يف التعليم
مع الشباب والبالغني .ولدت يف عام  1951يف مدينة
صغرية يف  ،Vorpommernونشات يف أرسة متحرضة
إنسانياً عىل الرغم من عدم تقبلها لألسئلة الجنسية.
كنت أنكر وجود املثليني واملثليات سابقاً ،فقد كربت يف
وقت كان فيه هذا السؤال إما رسياً أو غري مقبول ويتم
إنكاره بفظاظة .كنت أرى أن العالقة الطبيعية الوحيدة
هي بني رجل وامرأة ،فالعالقة بني املثليني واملثليات
كانت بالنسبة إ ّيل عالقة مخالفة للطبيعة .كنت يف
البداية أنكر هذه العالقات بفظاظة كام اآلخرين،
وبعد مدة طويلة من التفكري احرتمتها .اليوم أدافع عن
األشخاص ذوي امليول املثلية ،مع أن ميويل هي للجنس
اآلخر .أحاول توعية وإقناع اآلخرين بأن هذه العالقات
طبيعية .أنتمي سياسياً إىل اليسار ،وال يزال لدينا الكثري
من التوعية أيضاً حتى من الناحية السياسية.

50

تحسن االنفتاح االجتامعي يف هذا املوضوع ،لكنني أجد
أن األغلبية تنظر للمثلية بنظرة غري متسامحة ،لك ّن
الحديث دامئاً مثمر مع أصحاب العقل املنفتح والجوهر
اإلنساين.
واجهت هذا املوضوع بشكل مبارش يف أواخر الثامنينيات
وأوائل التسعينيات عندما أفصحت ابنتي الكربى عن
مثليتها .تعرضت لصدمة كبرية ووقعت يف حرية عارمة،
ثم تال ذلك محادثات كثرية مع ابنتي وزوجتي قادت
إىل القضاء عىل مخاويف وإنكاري للمثليني واملثليات
وأمثرت عن تقبيل لهم الذي نبع حقيق ًة من داخيل بعد
أن كان مجرد قبول باألمر الواقع .فكرت بحبي البنتي
مام أقنعني أنه ليس لدي خيار آخر سوى احرتام ذلك.
كان من الهام أن أمعن التفكري يف ذلك ،يك أصل إىل
وضوح نفيس وعقيل ،ويك أريض ابنتي وزوجتي السابقة.
مل يكن وقت التمعن يف املوضوع سهالً وحمل الكثري من
التقلبات العاطفية ،لكنني تحررت يف النهاية وخطوت
إىل األمام.
تال ذلك إفصاح زوجتي عن مثليتها الجنسية ،ثم انفصايل
عنها ،الذي أتبعه إفصاح ابنتي الصغرى .مل يكن التعامل
مع كل ذلك سهالً ،لكنني نجحت يف ذلك.

ساعدتني ابنتاي وزوجتي السابقة يف ذلك ،من خالل بالتدريج ومع مرور الوقت ،وقد تكون البداية بإلهام
محادثات عديدة ،مطولة أو مخترصة ،ومنحي فرصة الناس المتالك ٍ
حد أدىن من التسامح تجاه أمناط الحياة
ابنتي وأدافع عنهام أمام اآلخرين.
للتفكري فيام تحدثنا عنه مام ساعدين يف التعامل مع املختلفة ،فأجدين أمثّل ّ
املوضوع .كانت عملية طويلة عىل مدى مرحلتني ،بدأت
بالتقبل العقيل للموضوع ثم التقبل العاطفي له .ميكنني كنت مرتددا ً وأخىش رفض اآلخرين يل يف البداية ،لكن
أتحل بالشجاعة ،ونجح ذلك حيث ال
يل أن ّ
القول أن االقتناع الكامل أىت بعد مرحلة التعلم ومرحلة َو َج َب ع ّ
التأمل والتفكري.
أوجه أية مشكلة مع ذلك حالياً .من خالل خربيت وجدت
أنه ليس من الصعب التحدث مع اآلخرين وطلب الحد
جميعنا اآلن سعيدون يف الحياة والعالقات .تحسنت األدىن من التسامح ،أما الوصول للقبل الكامل فهو
عالقتي
بابنتي ومل تتدهور مطلقاً ،كام أحاول الحديث أصعب من ذلك بكثري ،خاصة إن كان لدى الشخص
ّ
عن املثلية مع اآلخرين بشكل دائم ،فكلام أضفنا لألفراد املقابل رفض وإنكار.
معلومات وقصصاً عن املثلية ،كلام زادت فرص تقبلهم
لها .ال ينطبق ذلك عىل الجميع بالطبع ،لكن ذلك يأيت أنصح اآلباء اآلخرين أن يبدؤوا بالوصول إىل وضوح ذا ّيت
التحل بالشجاعة للتحدث عن ذلك
عقالين وعاطفي ،ثم ّ
مع اآلخرين .سيصل بهم ذلك حتامً إىل االقتناع املكتمل.
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وقد اختار لنفسه
اسامً :ليزا
قبل أن نبدأ بالحديث عن ليزا ،نود أن نعرفكم بأنفسنا .نحن
والدا ليزا ،نعمل بساعات دوام كاملة ،وفخوران بابنينا .يف
جميع األحوال ،كنا حتى قبل وقت قصري نعتقد أن لدينا ابنني.

من خالل مراقبتنا لسلوك ابننا الصغري ،وقعنا يف بعض
الشك حول منوه الطبيعي .كان مساملاً وهادئاً يف بداية
طفولته ،وكان يتحرك من دون لفت أي انتباه .كان
فضولياً ومنفتحاً وسعيدا ً بالتواصل مع اآلخرين .مل يكن
سلوكه خالل اللعب مامثالً لسلوك أخيه .فلم يخض أي
شجار ،ومل يلعب كرة القدم ،وكان يفضل قصة «آريل
أمرية البحار» عىل ألعاب سالحف النينجا ،ولذلك مل
نستغرب متعته ارتداء زي أمرية ومتثيل أحداث القصة.
كان لديه صديقات وأصدقاء يثق بهم ويلعب معهم .قل
عدد أصدقائه خالل مرحلة التعليم األسايس لكنه حافظ
عىل عالقاته بصديقاته .كان والده يصفه بالفتى الذيك،
فيام كانت أمه تصفه بالفتى الحساس الرقيق ،فأثناء
ألعاب األرسة كان يأخذ دور األم غالباً ويشعر بالسعادة
لذلك ،فاعتقدنا أن لديه موهبة التمثيل ،وكنا سعيدين
بتقبله من اآلخرين .كان يلعب دوماً دور األنثى خالل
نشاطات التمثيل باملدرسة ،وحتى ذلك الوقت كان
تحصيله العلمي ال يزال جيدا ً.
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ساء تحصيله العلمي بعد انتقاله إىل املرحلة اإلعدادية،
واعتقدنا أن ذلك يرجع إىل تغيري املدرسة .اشرتك هناك
يف مجموعة التمثيل املرسحي باملدرسة التي بدأت
بعرض راقص .كان يرقص مع بعض الفتيات يف وقت
فراغه ويقلّد عرض رقص لفرقة بنات معروفة .عىل الرغم
من ذلك مل يتحسن تحصيله العلمي ،وبدأ تقبلنا لهذا
التذبذب ومتثيله دور األنثى بالتناقص بسبب ذلك،
فطلبنا منه االهتامم بالدراسة أكرث ،وتقليص وقت
مجموعة الرقص واملرسح .اعتقدنا أننا نجحنا يف ذلك،
تبي لنا أنه كان يزور مجموعة الرقص واملرسح رسا ً
حتى ّ
وميثل دور األنثى فقط فيها.
تسلل إلينا التساؤل»‹ :هل ابننا مثيل؟!» وتساءلنا إن
كان لذلك صلة مبرحلة املراهقة أو أن سبباً آخر يقف
وراء ذلك .كنا نوايس أنفسنا بأن هذا السلوك سيتغري مع
نضوج ابننا الذي البد من أن يكرب ليصبح رجالً مكتمالً
وواثقاً .مل نعرف بحجم رصاعه النفيس الداخيل وإحباطه
إال مؤخرا ً .لقد تعرض لسيل من العدوات والشتائم يف
املدرسة ،وكثري من املعوقات التي حالت دون انضاممه
ملجموعة الشباب الرياضية ،مام أدى إىل ضغوطات
نفسية أثقلت كاهل صغرينا.

وصلتنا هذه املالحظات وذلك القلق عىل مراحل.
فاعتقدنا يف البداية أن ابننا سيكون له رفيق عوضاً عن
رفيقة ،وبدأنا مبحاولة مساعدة ابننا ودعمه من خالل
لقائنا مبجموعة لألهايل لتبادل املعلومات والخربات.
وجدنا مجموعة دعم ذايت ألهايل املثليني .شعرنا بالراحة
إلمكانية الحديث عن حالتنا من دون أن يتم الحكم عىل
ابننا بأنه مريض أو منحرف .حصلنا بعد ذلك عىل دعوة
من رئيسة املجموعة للحصول عىل استشارة شخصية،
وبعد بضع جلسات أقنعنا ابننا بالقدوم معنا ،وبعد جلسة
املشاورة عرفنا أن مشاعر ابننا تجاه الشباب اآلخرين مل
تكن يف الحقيقة مشاعر شاب نحو شاب آخر ،بل كانت
مشاعر فتاة نحو شاب ،ثم اختار لنفسه اسامً« :ليزا».

كام منحتها رعايتنا وتقبلنا شعورا َ باألمان يف طريقها نحو
التغيري .خالل عملية التصحيح والعبور الجنيس حصلت
ليزا عىل أعىل الدرجات يف دراستها لإلدارة الفندقية.
واجهت ليزا بعض الصعوبات بسبب صدور الشهادة
باسمها القديم عىل الرغم من وجود اسمها الجديد عىل
بطاقة الهوية الشخصية ،لكننا تغلبنا عليها من خالل قانون
مكافحة التمييز .تجتهد ليزا حالياً يف عملها الذي تقوم به
بثقة كبرية يف النفس .تواجه املصححات واملصححني
جنسياً صعوبات كبرية يف سوق العمل ،لكننا نأمل أن
تتمكن ليزا من التغلب عىل كل الصعوبات بنجاح.

مل نكن نعرف عىل وجه الدقة ما يحمله هذا املوضوع
من تحديات ،لكن تلك املحادثة كانت راحة كبرية البنتنا
ليزا ،حيث استقرت حالتها بعدها ،وأصبح من املمكن لنا
التحدث معها بانفتاح واملشاركة يف حياتها وأفكارها.
متكنا مبساعدة مجموعة األهايل من اكتساب بعض
املعرفة عن التصحيح الجنيس واملشكالت املتعلقة به.
منو ثقة ابنتنا ليزا بنفسها انعكس عىل مظهرها الخارجي،
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لدي طفالن رائعان
ّ

أم ملثليي الجنس 58 ،عاماً ،تسكن يف برلني ،تحيك لنا عن أطفالها اضطررت لرتك عميل منذ أربعة أعوام ألسباب صحية،
لكنني أصطحب كاليب للعمل بشكل تطوعي يف دار
أنا أمهام .كنت أريد دراسة الطب بعد املرحلة الثانوية ،للمسنني ودور رعاية املحترضين.
لكن ذلك مل يكن متاحاً يل ،فدرست الرتبية والتعليم،
وعملت لعدة سنوات يف مرفق خاص باألطفال من ذوي ولدت ابنتي عام  1975يف الجزء الرشقي حينئذ من
اإلعاقة .ثم حصل انعطاف يف حيايت املهنية وعملت برلني .طفلة شقراء عارصت يف طفولتها املبكرة انفصالني،
رافقهام تغيري للروضة والسكن ،باإلضافة لوالدة أخيها.
بشكل مستقل مع دار نرش يف برلني.
خالل هذه التنقالت ،كانت ابنتي تجد دوماً طرقاً رسيعة
أثناء املرحلة الدراسية ألبنايئ ،اغتنمت الفرصة وبدأت يف للتواصل وبناء صداقات جديدات ،فقد كانت تتمتع
عام  1991التخصص يف تعليم األطفال ذوي االحتياجات بطريقة ودية ولبقة يف التواصل .كانت تحب التعلم كام
الخاصة ،ثم عملت يف ذلك املجال لعرشة أعوام يف مركز كان لديها الكثري من االهتاممات .فرضت عليها تلقائيتها
خدمات استشارية.
تجربة كل جديد وتنفيذ أفكارها عىل الفور .كان لديها
حس استثنايئ بالعدالة ،وقليل من املهارة الدبلوماسية،
متكنت أثناء الدراسة من التدرب عىل العالج باستخدام ولذلك كانت بعض الخالفات متوقعة.
الحيوانات .بفضل تفهم الزمالء وشجاعة مديريت ،أتيحت
يل الفرصة الستخدام هذا األسلوب الجديد للعالج يف انهار جدار برلني يف  1989عندما كانت ابنتي يف منتصف
املركز .استوىل التعليم وتدريب الكالب عىل الجزء األكرب مرحلة املراهقة .انهار خالل هذه األوقات العصيبة
من وقت فراغي ،فيام أصبح الوقت املتاح ملامرسة الشعور باالستقرار واألمان ،وبرزت من ناحية أخرى
إمكانات أخرى ،فاستطاعت اجتياز املرحلة الثانوية
هوايايت القدمية من قراءة وكتابة قصريا ً جدا ً.
والسفر واكتشاف العامل.
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فقد كنت يف هذه الفرتة يف قلق دائم لكنني مل أرغب
يف الضغط عليها .فقد حافظت عىل التوازن بني االلتزام
بالقواعد املنزلية والحرية الشخصية .كانت لها عالقة
قصرية مع شاب لكنها كانت من دون معنى أو هدف.
ساورتني الشكوك للمرة األوىل عندما قررت إعادة
الصف الحادي عرش من دون أن تستشريين بذلك .كان
ذلك بسبب صديقتها املقربة ،لكن مل يرد إىل ذهني أنها
كانت العالقة املثلية األوىل لها.

لهذه األسباب ،مل يكن إفصاح ابنتي عن مثليتها إفصاحا
لرس ،بل كان تطورا ً منطقياً ،عندما عرفتني إىل فتاة عىل
أنها رفيقتها ،فقد تناسب ذلك مع حياتها وسلوكها .مل
يتوافر رد فعيل رسمي من العائلة بسب تعاملها مع
والدي مل يتفهام
االنتقاد بشكل هجومي .لقد الحظت أن
ّ
املوضوع واتهامين بشكل غري مبارش بالتسبب يف ذلك،
ومل يكن أحد ليتوقع أننا سنواجه نفس املوضوع بعد
بضعة سنوات.

تغريت دارة أصدقائها بعد املرحلة الثانوية وانتقالها يف
شقتها الخاصة ،فكان بني معارفها الجدد رجالن مثليان
كانت متيض الكثري من الوقت معهام .كان ابني يزورها
بني الحني واألخر .شاركت ابنتي يف مسرية الفخر املثيل،
وذهبت للسهر يف نادي  ،SchwuZوكنت أتقبل ذلك،
ألنني رأيت أن كل أصدقاء أبنايئ هم أشخاص جيدون،
ومل تخطر ببايل وقتئذ أية فكرة أخرى.
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كان ابني الطفل الذي يتمناه أي والدين ،متاماً كام ابنتي.
كان عىل العكس من أخته من ناحية التلقائية وردود
األفعال ،فقد كان دوماً كثري التفكري واحتاج للوقت
ليتمكن من التعامل مع أي تغيري ومل يتقبل التغري
املفاجئ بشكل جيد .تعلّم الحساب يف عمر األربع
سنوات ،وعندما بلغ الرابعة والنصف كان يقرأ القصص
ألصدقائه يف الروضة ،وكان قادرا ً عىل حل املشكالت.
صادق الفتيات والصبيان ،لكنه كان يقيض وقت بعد
الظهر لوحده ،فقد كان خجوالً وقليل الثقة بنفسه عىل
الرغم من ذكائه ،وذلك ما دفعني لقبول طلبه بتكملة
الصف الحادي عرش يف إنجلرتا ،ليعود بعد عام يف الخارج
فتى مرشقاً واثقاً بنفسه ومتقبالً لنقاط ضعفه وقوته،
ً
يقوم بأخذ زمام املبادرة .أسس إثر عودته فرقة ،Metal
وبدأ بالذهاب للديسكو ،ومشاركة اهتامماته املتزايدة
مع أخته .كان من بني أصدقائه فتاتان لطيفتان عرفهام
مذ كان يف الصف السابع ،وكنت أتشوق إىل معرفة أي
منهام سيختار كرفيقة ،وانتظرت...

اتصلت به يوم االثنني ألسأله عن نهاية األسبوع مع
 ،Katjaوإن كان قد استمتع يف الديسكو .فأجاب بأنه
قىض وقتاً رائعاً .قلت له« :ال بأس من الذهاب مع
أختك للديسكو إن كانت املوسيقا تعجبك هناك ،ولكن
تو ّخ الحذر هناك .هل فهمت قصدي؟» فأجاب« :نعم،
ولكن ماما ،أنا ال أذهب إىل  SchwuZفقط من أجل
صمت وقتها لربهة قبل أن أقول« :نعم ،Jens
املوسيقا».
ُّ
سأعود للمنزل خالل أيام ،فلنتحدث هناك بهدوء».
عرفت بالطبع ما كان يريد أن يقوله يل ،لكنني مل أصدق
ذلك .أذكر أنني ذهبت لغرفتي وبكيت لساعات طويلة،
وأخجل اليوم من ردة فعيل تلك ،لكن الخرب جاء كمفاجأة
كبرية يل عىل خالف الحال مع ابنتي .كنت سأجن من
الخوف من أن يعتدي عليه أحد ،أو أن يتم تجاهله
ونبذه من أصدقائه ،أو أن يقع يف مشكالت وظيفية
مستقبالً ،أو أن يفقد املرونة التي اعتادها ورافقته يف
حياته حتى اآلن ،باإلضافة إىل مشاعر من الحزن واألىس.

يل الذهاب كنا بالكاد نجلس ثالثتنا سويا يف املنزل .ال ميكنني إال
كان يف سن الثامنة عرشة حينام توجب ع ّ
لالستشفاء ملدة طويلة ،اهتم خاللها بالواجبات املنزلية االبتسام عندما أتذكر اليوم بعد نظر ابنتي يف التحضري
وتحدثنا بانتظام عرب الهاتف .كان ذلك يف بداية سبتمرب لخرب إفصاح أخيها عن مثليته ،فقد كانت فكرتها أن
 .2001قالت يل ابنتي وقتها أنها ستصطحب أخاها إىل أعرف الخرب خالل فرتة االستشفاء ،فإن تسبب الخرب
لدي ومل أعرف طريقة التعامل معه ،ميكنني أن
نادي  SchwuZللمثليني ،وكان ذلك طبيعياً ومل يشكل مبشكلة ّ
لفت نظرها إىل أن املثليني أجد طبيباً نفسياً ميكن أن يساعدين .يا له من حسن
مشكلة بالنسبة إ ّيل ،لكنني ُّ
هناك يجب أال يبنوا آماالً خاطئة عليه ،فهو ذاهب من تدبري ومراعاة ملشاعر اآلخرين!
أجل املوسيقا فقط ،وليس ألي سبب آخر.
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تخوف  Jensمن مصارحة والده بذلك ،وطلب مني نهايةً ،نحن لسنا مبختلفني عن األرس األخرى ،فمن
املساعدة .أثرت ّيف ردة فعل أبيه ،فقد احتضن ابنه ومل املمكن أن يصبح يل مستقبالً زوج ابن وزوجة ابنة،
يقل شيئاً ،بل اصحبه إىل املنزل .التقيته يف اليوم التايل وبالتأكيد سأمتنى لهم كأي أم حياة زوجية سعيدة.
أثناء ذهاب ابننا إىل املدرسة .كان يومها باكياً حزيناً
ومهزوزا ً بشدة .تحدثنا طويالً ثم تحدثنا مع أبنائنا بعد نعم ،لدي ابنان رائعان
ذلك .حبه وخوفه عىل ابنه مل يتغري ،كام أن مخاويف
يتخل عنه أصدقاؤه ،كام أن
السابقة تبددت أيضاً .مل ّ
صديقاته أخربنني بأنهن عرفن بذلك مسبقاً ،ومل يكن
إلفصاحه عن مثليته تأثري عىل دراسته وعمله.
ما زالت املشكلة الكربى التي تواجهنا هي مع عائلتي .كان
عدم الرضا عن مثلية ابنتي مبطناً ،يف حني كان التحفظ
وعدم الرضا يف حالة ابني علنياً ومبارشا ً .فقد آمنوا أن
سبب وجود طفلني مثليني هو الرتبية الخاطئة ،ورصحوا
أن األم العازبة ال ميكن أن تريب أطفاالً صالحني ،وكان لسان
حالهم« :كان من املمكن أن يصبح أباً وزوجاً جيدا ً».
تعلمت الكثري من مثلية أبنايئ وأصبحت منفتحة عىل
فسيفساء الحياء وما تحمله من اختالفات ،كام تقبل
جميع أصدقايئ األمر .بالطبع أواجه سؤاالً مثل «ملاذا؟»
أؤمن اليوم أن البحث عن سبب للمثلية يعد من التمييز.
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ابني يونا يف الطريق إىل
تحقيق ذاته
Simone Blum

)Simone (59
اليوم وبعد ثالثة أعوام من إفصاح  Jonahعن تصحيحه
عاماً ،تسكن يف برن بسويرسا ،تروي لنا قصة أرستها وابنها الجنيس ،ما زلت ال أذكر أية إشارة أو داللة يف حياته
 Jonahالذ يبلغ من العمر  27عاماً ويسكن يف برلني.
التي قد توحي بتصحيح الهوية الجنسية .جاء توقيع يونا
كالصاعقة ،لكنه حمل يقيناً معه بأنه مل يكن نزوة أو
اإلفصاح عن االنتامء الجنيس يف أرستنا
من غري قصد.
صيف  :2008الربيد االلكرتوين والرسائل تصلنا باسم
 ،Jonahوليس باسم سارة كام كان منذ  20عاماً .كان أمرا ً تتكون أرستنا من أربعة أفراد Anna .وهي أخت
معتادا َ من ابنتي ذات األربعة وعرشين عاماً التي طاملا  ،Jonahو ،Jonahوأنا  ،Simoneوزوج األم .Peter
كانت متحررة ومنتقدة لألوضاع االجتامعية والسياسية ،كل منا يسكن يف مدن ودول مختلفة .يقطن Jonah
وعىل الرغم من ذلك أصابني الهلع .كان املعتاد منها يف برلني منذ سبعة أعوام .تعيش  Annaخارج البالد
االستقامة والصدق وعدم التنازل عن أي قرار اتخذته منذ عرشة أعوام وهي اآلن يف لندن .يسكن  Peterيف
يف حياتها .ارتحت قليالً ملعرفة أن اسم  Jonahميكن أن  Tessinبسويرسا ،وأنا يف برن بسويرسا أيضاً .كنا دامئاً
لكل منا شخصيته وحضوره
ذوي شخصيات قوية ،وكان ٌّ
يكون مؤنثاً ،حتى وإن كان ذلك نادرا ً.
الخاصني يف حياة األرسة.
قبل ذلك بحوايل العام ،كانت إشبينة أختها ،وبدت امرأة
جذابة ملفتة تستخدم إمكانيات أنوثتها يف تحدي النظرة
النمطية للمجتمع للمرأة والرجل يف املظهر الخارجي
والسلوك التي فرضها الزمن كأمر واقع.
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عيد امليالد 2008

اإلفصاح عن التصحيح ألقارب آخرين
خالل مراسم عزاء خالتي يف خريف  ،2010متكن Jonah
من الظهور بهويته الجنسية املصححة أمام العائلة.
قدمته كابني  Jonahلجميع من كانوا يعرفونه من قبل
باسم سارة .وبسبب بدء مراسم التأبني مل تتح الفرصة
ألي أحد إلبداء أية ردود فعل سلبية أو غري محرتمة.
همسات الجيل القديم كانت إىل حد ما مضحكة ،بينام
كان اندماج  Jonahمع أبناء عمومته مؤثرا ً .فتح Jonah
يل باباً للحياة مل أكن ألجد مدخالً له .كنت أسرية بإراديت
لألدوار املفروضة اجتامعياً عىل الجنسني ،وأسرية الخوف
من وصمة عار ،وأسرية اليأس والعبودية ،وما يرافق
ذلك من تحطيم للمعنويات .أشعر أنني مرحب يب يف
أماكن الكوير كأم شائبة وكإنسان .لدي احرتام عميق
لشجاعة وقوة وصدق واستقامة  ،Jonahواملكانة التي
حققها لنفسه وفرضها عىل املجتمع .أصبحنا كأرسة أقوياء
ومحبني ،نشجع ونساعد بعضنا البعض.

يأيت  Jonahإىل املنزل ويعرض نفسه كرجل للمرة األوىل.
هاجت  Annaوغضبت ،ليس بسبب ذلك فقط ،بل أيضاَ
بسبب عدم إخبارها مسبقاً بعملية التصحيح .مل يصدق
 Peterذلك ومل يرد تصديقه أيضاً .كان من املفرتض أن
ينتج عن النقاش والحديث عن املوضوع وجهاً لوجه مزيدا ً
بعضاً من الراحة والتطمينات .اختار  Jonahعيد امليالد
إلفصاحه إىل عن تصحيحه الجنيس ،وكان قبل وصوله
يف حالة ذعر وخوف شديد من خسارتنا .نحتفل يف عيد
امليالد بذكرى ميالد املسيح ،فهو عيد للحب وااللتفاف
حول بعضنا كعائلة .كنت يف نظر العائلة مسؤولة عن
السالم والسعادة ،ووصلت توقعات الجميع مني يف ذلك
اليوم إىل ذروتها .وصل  Jonahقبل العيد بثالثة أيام ،وكان
هزيالً وشاحباً ،وبدا يل كام لو كان بني الحياة واملوت ،فلم
نجد أنا و Peterو Annaخيارا ً سوى إرجاء ذهولنا وغضبنا
وأسئلتنا إىل أن تتحسن حالة  ،Jonahوتوجب أن نضع
التحقيق املتبادل يف وضع االنتظار .ما كان يهمنا وقتها هو
العطف والحنان والرعاية وراحة  Jonahوسالمته .تحول ربحنا الكثري كأرسة :االستامع بانتباه ،النضال من أجل
 Jonahحمل معنى جديدا ً لتعريفنا ألنفسنا كأرسة.
التقبل ،االنعتاق ،والحرية .ربحنا أيضاً سهولة تقبل اآلخر
باحرتام وتفهم.
بعد عيد امليالد
بدأ رصاعي الداخيل لتقبل ذلك وفهمه بعد العيد،
ووجدتني أمتسك بأمل صغري يف الرتاجع عن التصحيح.
ٍ
سنوات)
مل أتحدث عن ذلك حتى اآلن (بعد ميض ثالث
يف مكان عميل ،فرشح تغري الشكل الخارجي لولدي وهو
«بني البينني» ليس باألمر الهني بعد .متنحني ردود الفعل
الحساسة الطبيعية جدا ً من صديقايت بعض األمل ،بأنه
لن يحدث إفصاح آخر يف الوقت املنظور ،وأن يصبح
ابني  ،Jonahأو ولدي «بني البينني» مقبوالً كابنتي
.Annaكشف الرس التحول ألقارب كثريا
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لن أعطي كارهي
املثلية أية فرصة

اسمي  ،Dorotheaمن مواليد عام  ،1953أعمل كممرضة
وأعيش يف مدينة صغرية عىل بحرية  ،Bodenseeحيث
ولد ابني الثاين  Kevinعام  ،1988والذي كنت له العائلة
الوحيدة يف معظم الوقت.
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والد كيفني أسود البرشة ومن مواطني جزيرة St. Lucia
الكاريبية .من الهام ذكر ذلك ألنه يتعلق بإفصاح Kevin

عن مثليته ،فهو ليس عرضة للتمييز بسبب مثليته
الجنسية فقط بل هو عرضة أيضاً للتمييز العنرصي.
لذلك مل يكن اختالفه محصورا ً مبثليته الجنسية بل يضاف
إليها أنه أسود .فهناك عىل سبيل املثال أشخاص وأماكن
ال يتعرض فيها  Kevinللتمييز بسبب مثليته ولكنه
يتعرض فيها للتمييز العنرصي ،والعكس بالعكس.

عىل الرغم من ذلك كانت طفولة  Kevinجيدة جدا ً.
فرتبطه بأخته الكربى  Tatjanaعالقة حميمة .كام كانت
عالقاته مع أصدقائه وصديقاته جيدة جدا ً ،فلقد كان
مندمجاً يف محيطه بشكل جيد ،كام كان طالباً مجتهدا ً.
مل يكن أسلوب تربيتي سلطوياً .ما كان يهمني بالدرجة
األوىل :دعم حق تقرير املصري ،تجنب التحيز الجنيس ضد
املرأة ،املساواة بني الطفل والبالغ ،تفضيل الحب عىل
اللوم ،عدم ربط القيمة الذاتية باإلنجازات ،باإلضافة إىل
عدم تجاهل عراقيل الحياة .جميع هذه املبادئ ال تعني
أنني مل أخطئ من قبل يف خيارايت وقرارايت ضمن ظروف
الحياة الصعبة.
كانت حياتنا مع  Kevinحتى عمر الحادية عرش حقاً
جميلة .أثناء فرتة بلوغه ومراهقته بدأنا بالشجار
ألسباب مختلفة .يف ذلك الحني كانت حواراتنا الشخصية
محدودة ،مبا يف ذلك األحاديث املتعلقة بجودة حياتنا.
كان  Kevinدوماً منفتحاً ويتمتع بشجاعة المعة،
وتصورت أن له نزوة مع فتاة بني الحني واآلخر له.
ظهرت بعض الحاالت الصغرية التي اعتقدت من خاللها
أنه قد يكون مثيل الجنس ،لكنني كنت أنساها ويأخذ
كل يشء مجراه .انتقل  Kevinإىل املرحلة الثانوية ،لكنه
كان يستمتع بوقت فراغه ،وعادت العالقة بيننا لتصبح
أفضل .ثم علمت بعد ذلك بحني أن  Kevinتعامل مع
ميوله الجنسية برسية ملدة طويلة وأن ذلك كان حمالً
ثقيالً عليه.

يف صباح يوم سبت عادي كنا نجلس ثالثتنا عىل مائدة
اإلفطار .تحدثنا عن أشياء كثرية ،من بينها مواضيع
شخصية ونقاش عن الرب وعن العامل .وفجأة قال :Kevin
«ال بد أن أخربكام بيشء .أنا مثيل الجنس» .تفاجأت أنا
وابنتي  ،Tatjanaلكني أعتقد أن رد فعلنا كان إيجابياً.
أتذكر جيدا ً إنني راقبت كلاميت حتى ال أظهر البني عدم
التقبل .سألناه إن كان له رفيق وعن سبب قراره بإخبارنا
اآلن .ثم قلت مازحة إن فرصة أن يكون يل أحفاد باتت
ضئيلة( .علمت الحقاً أن هذه املزحة تظهر انفتاحاً قليالً
وجهالً كبريا ً ،عىل الرغم من حسن نيتي وقتها) .لكن
أثناء حديثنا عن هذا املوضوع ،ظل املزاج العام جيدا ً
وكل يشء كان طبيعياً.
بعد ذلك انتابني شعور من عدم الطأمنينة والقلق عىل
 .Kevinأكرث ما أثار خويف هو تصوري أنه بعد انتقاله إىل
برلني بعد إمتامه املرحلة الثانوية ،سيزور أماكن تواجد
املثليني ،وميارس الجنس مع األشخاص الخطأ ،أو أن يقوم
بعالقة جنسية دون وقاية .لكنني من خالل حديثي مع
ابني الحظت أن هذه الصور منطية جدا ً ،وال تنطبق
عليه ،وأدركت إنني كنت متأثرة بأمناط التفكري البالية.
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بدأ يف وقت ما استخدام مصطلح «املعيارية الغريية».
وضح يل  Kevinأنه ضمن الهيكلية الحالية يتم وصف
العالقات غريية الجنس بالطبيعية ،بينام توصف أي
عالقة أخرى بأنها غري طبيعية .بدا يل يف الوهلة األوىل
أنني أزور مناطق جديدة ضمن هذا املوضوع .كانت
ردود أفعال الناس من حويل عند معرفتهم مبثلية ابني
تعكس ذلك التعريف ،فلقد كانت ردود الفعل مختلفة:
إنكار ،حزن عىل حايل ،خجل .بالطبع كانت بعض ردود
الفعل األخرى تعكس تقبالً وبعد نظر .كنت يف الغالب
أترصف بحذر مع تعامل الناس ،حتى وإن كنت يف داخيل
أشتعل غضباً .ويف أحيانٍ كثرية شعرت بالخجل من نفيس
وأفكاري السابقة عن املثليني واملثليات واملصححني
واملصححات ومتقاطعي الجنس.
إمياين هو أمر يهمني بشكل كبري ،فأنا مسيحية ،لكنني
وقعت يف مواجهات مع أفكار مسيحية كانت تغضبني.
الكثري من املؤمنني يتظاهرون التسامح ،لكن ثبت يل أن
هذا التسامح سطحي ،فالقول بأن الله يغفر للمثليني
ليس تسامحاً بالنسبة إيل ،بل هو خوف من املثلية
وكراهية لها ،للزعم هنا أن املثلية ذنب .بعد هذه
املواجهات ،استغرقت كثريا ً من الوقت للعودة إىل إمياين،
ولالقتناع بأن املسيحية ليست ما يفعله بعض األفراد أو
تقوم به بعض املؤسسات الدينية ،فال توجد أية صلة بني
كراهية املثلية والعقيدة.
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كان  Kevinقد انتقل خالل ذلك إىل برلني .إىل جانبه
دراسته للعلوم السياسية اخترب أيضاً حياة برلني الليلية.
لقد سعدت حينام علمت أنه كان يرى يف SchwuZ
مكاناً له ،حيث يذهب هناك بانتظام ملقابلة أشخاص
آخرين وتكوين صداقات مع األشخاص الكوير .أعلم أن
هذا يتيح له إمكانية االزدهار والنمو شخصياً وسياسياً،
فهو يعمل حالياً بشكل تطوعي ملكافحة رهاب املثلية
ورهاب التصحيح الجنيس ومناهضة العنرصية أيضاً.
بالنسبة إيل ،أنا بعيدة حالياً كل البعد عن التفكري
النمطي البايل ،كام ال أسمح بصدور أية ترصيحات
معادية للمثلية خالل حواري مع اآلخرين ،كام أجتهد
يف توعية اآلخرين .أعمل منذ عام مع منظمة العفو
الدولية ،وهي إحدى منظامت حقوق اإلنسان التي
من بني نشاطاتها النضال من أجل حقوق أفراد مجتمع
امليم ،الذين يتعرضون يف أماكن كثرية للتمييز واالضطهاد
والوصم واملالحقة بسبب انتامءاتهم أو هويتاهم
الجنسية ،وال يزال التمييز وانتهاكات الحقوق موجودين
حتى يف أملانيا وأوروبا ،وهذا ما أالحظه يف مدينتي
الصغرية يف جنوب املانيا بشكل كبري ،مام مينحني سبباً
إضافياً ملواجهة الناس.

أصبحت مناهضة العنرصية املجتمعية وانتقادها جزءا ً
هاماً من حيايت .جاء ذلك من خالل أحاديثي مع ابني
والنقد الذي وجهه يل .أنا سعيدة ألنني مل أستسلم
ملخاويف وفخورة بابني  Kevinوبتطوره وتأديته لعمله.
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هو ٌيظهر لنا ،ما أهمية
الحديث عن ذلك
Natalia Kilber
Wuppertal

انتقلت  Natalia Kilberوزوجها من كازاخستان إىل أملانيا
عام  .1997تروي لنا يف هذه القصة عن إفصاح ابنها عن
مثليته الجنسية ،وهو ناشط يف  ،QUARTEERAوهي جمعية
متثل مجتمع امليم الناطق بالروسية يف أملانيا.

حينام انتقلنا إىل أملانيا كان عمر ابني  16 Wanjaعاماً.
درس يف أول عام يف مدرسة داخلية ،فقد كنت يف ذلك
ابني بسبب انتقالنا إىل دولة أخرى .كان
الوقت قلقة عىل ّ
ابني االثنني االلتحاق باملدرسة
عىل
كل يشء جديدا ً وكان
ّ
الداخلية ،وبذلك كانوا خارج املنزل.
يف العام التايل ويف عمر السابعة عرشة ،أفصح لنا Wanja
عن مثليته .كان ذلك يف األول من يناير عام  .1999اليزال
زوجي يتذكر ذلك اليوم جيدا ً ،فقد كنا يف زيارة ألقارب لنا
ووصل  Wanjaمتأخرا ً قليالً ،ودخل الغرفة قائالً «أنا مثيل
الجنس» وسقط بعدها أرضاً .ال أستطيع تذكر ذلك جيدا ً،
لكنني أتذكر أن الخوف انتابني من أن ليس عىل ما يرام.
كان جده وجدته وخالته وابنها موجودين أيضاً ،وال أعلم
حتى اآلن إن كانوا قد فهموا ذلك أم ال ،ألنه مل تدر بيننا
يل
إىل اليوم أية محادثة جدية عن املوضوع .فكان من العم ّ
أن نتجاهل ذلك ونتكتم عليه.
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كان الحديث يف البداية عن املوضوع قليالً ،وقبلته عىل
مضض ،ولكنني كنت مقتنع ًة أنه ال يجب علينا التحدث
عن ذلك مع األقارب واملعارف ،لنتمكن من متابعة حياتنا
بسهولة بعدها .مل يكن لدي أي تصور عن املوضوع ،لكنني
كنت قلق ًة عىل  .Wanjaمل أعرف أيضاً كيفية التعامل
مع هذا املوضوع يف أملانيا .كنت سعيدة أننا مل نكن يف
كازاخستان ،التي يعترب فيها املوضوع غريباً ،وقد يالقى
برد فعل سلبي.
جاء  Wanjaيف وقت ما بصديقة إىل املنزل ،فاعتقدنا
أن مثليته الجنسية كانت مجرد نزوة وارتحنا لذلك .ثم
تطورت العالقة بينهام إىل صداقة فقط ،حينام تأكد
 Wanjaأن مثليته الجنسية مل تكن بنزوة وأنه كان دامئاً
مثيل الجنس .أعتقد اليوم أن  Wanjaقاوم مثليته ،ألنه
نشأ يف دولة محافظة ،مل يسمع فيها الكثري عن املثيل ،كام
أنه مل يستطع التحدث عنها يف أملانيا مع الكثريين.

مل يكن سهالً علينا حينام جاء برفيقه ألول مرة إىل املنزل .ساعدنا  Wanjaكثريا ً يف تفهم املوضوع ،فكان يحرض معه
كان زوجي وابنتي موجودين .اعرتاين الفضول ،لكن زوجي دوماً مقاالت من جريدة أو كتيب أو من االنرتنت ليوضح
قال بجفاف «هالو» ثم عاد إىل غرفة املعيشة ،بينام كنا لنا أهمية الحديث عن ذلك.
نتناول الطعام يف غرفة أخرى .ذهبت إىل غرفة املعيشة
ألقول لزوجي أنه ال بد أن يقول للشاب « .»Tschüssمل تعد مثلية ابني موضوعاً خاصاً يف عائلتنا ،فهو أمر
كان ذلك بالنسبة إ ّيل هو قرار بكيفية التعامل مع األمر طبيعي جدا ً .تعرفت إىل الكثري من أصدقاء ،Wanja
الحقاً .بىك زوجي وابنتي بعد ذلك ،فام كان مني سوى وكلهم يرغبون بالحديث مع أهاليهم ويتمنون أن يتم
أن قلت« :هذه آخر مرة تبكيان فيها لهذا األمر ،ويف املرة االستامع إليهم .أعتقد أن أهم واجب لآلباء هو أن يكونوا
القادمة عليكام أن تكونا لطيفني ومرحبني بأصدقائه ،وإال أول الداعمني ألبنائهم.
ستخرسونني أنا و.Wanja
أعتقد أن ذلك كان جزءا ً من عملية التعلم التي كان ال بد
لنا من خوضها ،لنجد طريقة للتعامل مع مثليته الجنسية.
اعتقدت بداية أن تعاميل سيكون فقط مع خويف عىل
 ،Wanjaلكنني عرفت الحقاً أنني كنت أخىش أن يظن
اآلخرون أننا اخطأنا أو أننا مل نربيه تربية صحيحة .أنا
ولدي ،فأنا أحبهام ،كام أنني فخورة بابني.
متنيت كال ّ
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قسم املعلومات
تم تأسيس الكثري من الهيئات االستشارية ومجموعات
التنظيم الذايت ألجل ومن قبل أفراد مجتمع امليم (املثليني
واملثليات وثنائيي وثنائيات امليول الجنيس واملصححني
واملصححات جنسياً ومتقاطعي الجنس) .لكن هناك الكثري
من الهيئات التي تخصص خدماتها لألهايل واألقارب .من
خالل خربتنا أثناء تحضري هذا الكتيب ،ميكن لنا القول إنه
حتى املؤسسات التي ليس لديها خدمات مخصصة لآلباء،
هي األماكن األوىل التي توفر آذاناً صاغية ،وتربطكم
بالعروض األخرى القريبة .فتحلوا بالشجاعة لزيارة هذه
املراكز .اذهبوا إىل االشخاص والجمعيات إن كانت لديكم
رغبة يف تبادل املعلومات.
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املنظمة املهمة هي منظمة اتحاد أهايل وأصدقاء وأقارب
املثليني واملثليات ( ،)BEFAHوالتي معظم أعضائها
هم أقارب وأصدقاء وأهايل املثليني واملثليات .كثري من
الجمعيات التي تأسست منذ وقت طويل ،مل يكن لديها
يف املايض أية معالجة ملوضوع التصحيح الجنيس ،وبذلك
مل يكن املصححون واملصححات مشمولني ضمن أسامء
هذه املنظامت .زوروا صفحاتهم عىل الرغم من ذلك
أو اسألوهم .أصبحت أعداد املنظامت التي تعمل عىل
موضوع التصحيح الجنيس يف تزايد مستمر .تجدون تالياً
اتحادات ومنظامت عاملة يف مختلف املناطق .يوجد
أيضاً قسم مفصل خاص مبدينة برلني.

Anlaufstellen – Überregional

مجموعات عىل مستوى أملانيا
اتحاد أهايل وأصدقاء وأقارب املثليني BEFAH
Bündnis der Eltern, Freunde und
Angehörigen von Homosexuellen

مقر املنظمة:

يضم االتحاد العديد من مجموعات األهايل املحلية .للتواصل
يف مختلف املدن .للتواصل مع ممثل/ممثلة للمجموعة،
يرجى زيارة الرابط التايل:

هاتف:

http://befah.de/indesx.php/ueber-uns

تقدم ( )BEFAHخدمة االستشارة الهاتفية األولية ،وإرسال
الكتيبات عن طريق الربيد عند الطلب .ينعقد مؤمتر اتحادي
لألهايل كل عامني.
www.befah.de

اتحاد املثليني والكنيسة

Homosexuelle und Kirche e.V.

نحن نريد املشاركة الكاملة للمثليني واملثليات وثنايئ
امليول الجنيس واملصححات واملصححني جنسياً يف
الكنيسة ويف املجتمع ،فنحن نعمل عىل:
التخلص من األحكام املسبقة والتمييز ضد أفراد
مجتمع امليم يف الكنيسة
•املساوة الكاملة مع مغايري امليول الجنيس يف مجال
العمل
•نقدم استشارات ،اجتامعات ضمن مجموعات
محلية ،ونعمل يف جميع أنحاء الدولة

Ökumenische Arbeitsgruppe
Homosexuelle und Kirche ،HUK e.V.
Vordere Cramergasse 11
9047,8 Nürnberg

091180197728
buero@huk.org
www.huk.org

pro familia

تقدم استشارات تشمل جميع الجوانب املتعلقة بامليول
الجنسية ،التطور النفيس الجنيس ،والرتبية الجنسية.
يف حالة عدم وجود خدمات استشارية مختصة بأفراد
مجتمع امليم وأهاليهم ،ميكن أن تكون مراكز pro
 familiaيف جميع مناطق االتحاد املكان األول للنصيحة
واالستشارة ،حيث أن  pro familiaاتحاد اختصايص
لجميع الهويات وامليول الجنسية املختلفة.
عىل الرغم من ذلك تختلف الخربات واملعرفة حول
أفراد مجتمع امليم من مركز إىل آخر.
profamilia

من أجل حق تقرير االنتامء الجنيس
www.profamilia.de
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Quarteera e.V.

Queerhandicap e.V.

يعمل اتحاد  Quarteeraيف جميع أنحاء الدولة،
ويقدم االستشارات ألفراد مجتمع امليم الناطقني
باللغة الروسية ،وتشمل الخدمات األخرى :استشارات
ألهايل أفراد مجتمع امليم ،مل توضيحي لألطفال،
الشباب ،والبالغني باللغة الروسية .ينظم Quarteera
مجموعات الدعم النفيس ،ونشاطات ألوقات الفراغ.
إحدى نقاط الرتكيز لالتحاد هو العمل التوعوي من
خالل تقديم املواد املعلوماتية ملجتمع امليم باللغة
الروسية ،كام يعمل أيضاً عىل التعاون والتواصل مع
املنظامت املهتمة مبجتمع امليم يف الدول املتحدثة
بالروسية.

تأسست جمعية  Queerhandicapمن قبل أفراد من
مجتمع امليم من ذوي اإلعاقات واألمراض املزمنة.
النقاط األساسية:
•تقديم االستشارات للمعاقني من أفراد مجتمع امليم.
•توضيح وتقديم املعلومات لرأي العام
•دعم وتكوين مجموعات املساعدة الذاتية وتنظيم
مقابالت لها
•تشبيك وترويج مشاريعها الخاصة
•تسهيل اللقاءات بني أفراد مجتمع امليم من ذوي
اإلعاقة عىل مستوى االتحاد

Quarteera e.V.
Postfach 58 05 36
10414 Berlin
info@quarteera.de
www.quarteera.de
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Info@queerhandicap.de
www.queerhandicap.de

Anlaufstellen – Berlin

مجموعات يف برلني
GLADT e.V.

Gleich & gleich e.V.

االتحاد الوحيد املستقل ألفراد مجتمع امليم من ذوي
الخلفية الرتكية خارج تركيا .عروضه ال تقترص فقط عىل
مجتمع امليم بل متتد إىل ذويهم وأصدقائهم .فهو يسعى
لتحقيق أهدافهم ومتطلباتهم .وتقديم االستشارات
الخاصة باإلفصاح عن الهوية الجنسية ،حق اإلقامة،
الرشاكة املدنية ،الصحة .جميع االستشارات مجانية
ورسية ،وميكن تقدميها لدى الحاجة بلغات مختلفة.

نقدم خدمات داخل وخارج املركز لليافعني ضمن
املساعدة يف املعيشة ألفراد أو مجموعات .عروضنا تشمل
اليافعني منذ عمر  15عاماً فام فوق ،والذي يعرفون
أنفسهم كأشخاص مثليني ،مثليات ،ثنائيي وثنائيات
امليول الجنيس ،مصححني ومصححات جنسياً ،ومتقاطعي
الجنس .فنحن نقدم مساحة أمنة للحامية من التمييز أثناء
مرحلة تحديد الهوية الجنسية الشخصية .حيث يتم رعاية
حاجاتهم اليومية ،وترسيخ االعتامد عىل النفس لديهم
للقيام بالواجبات املنزلية ،كام يتم التعامل مع النواحي
املالية ،والهيئات الحكومية ،من خالل مختصني بالرعاية
النفسية االجتامعية .وبذلك ميكن تأهيل اليافعني عىل
التعامل مع األزمات من خالل شبكات الدعم وتطوير
إدارة األزمات .تعد مساعدة اليافعني عىل التحكم الكامل
بحيواتهم وحق تقرير املصري املنظور املهني والتعليمي هو
أحد األجزاء الهامة لعملنا الرتبوي ،والذي نطمح للوصول
إليه من خالل مساعدتهم عىل بناء هيكلة ملستقبلهم
املهني والتعليمي.

Gladt e.V.
Koloniestraße 116
13359 Berlin
Tel.: 030 26556633
info@gladt.de
www.gladt.de

Gleich & gleich e.V.
Kulmer Str.16 • 10783 Berlin
0302362839 - 12 /14
info@gleich-und-gleich.de
www.gleich-und-gleich.de
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Inter* und Trans*Beratung
QUEER LEBEN

Jugendnetzwerk Lambda
Berlin-Brandenburg e.V.

هي االتحاد الوحيد املؤسس من أفراد مجتمع امليم
والذي يضم  700عضو دون عمر  27عاماً ،يف برلني/
وبراندنبورج .يتم تأسيس مجموعة لألهايل واألقارب
حالياً.

تقديم الدعم والرعاية كام اإلجابة عىل االسئلة املتعلقة
بالهوية الجنسانية للمصححات واملصححني جنسياً
ومتقاطعي الجنس ،وكل ما يتعلق بجوانب الحياة
املتحررة جنسانياً .تقدم االستشارات للمصححني/ات،
الذين مل يفصحوا عن هويتهم الجنسانية لعائالتهم،
رشكائهم ،ومعلميهم .تقديم االستشارات يتم من خالل Lambda Berlin-Brandenburg e.V.
نظراء/نظريات من مصححي/ات الجنس حول طرق الحياة Sonnenburger Str. 69
10437 Berlin
الشخصية ،استشارات ضد التمييز ،واستشارت للتمكني.
تليفون

QUEER LEBEN
Niebuhrstraße 59/60
10629 Berlin-Charlottenberg
تليفون03023369070 :
Mail@queer-leben.de
www.queer-leben.de

0302827990
Info@lambda-bb.de
www.lambda-bb.de

Lesbenberatung Berlin e.V.

يقدم االتحاد االستشارات الهاتفية والشخصية وعرب
الربيد االلكرتوين للمثليات ،واملصححات جنسياً
وعائالتهن ،بغض النظر عن أعامرهن ،جنسياته ّن،
وثقافاتهن .يتم تقديم االستشارات باألملانية ،اإلنجليزية،
الفارسية ،الرومانية ،والفرنسية .ويوجد مدخل مخصص
للكرايس املتحركة.
Lesbenberatung Berlin e.v
Kulmer Str.20a
Berlin 10783
تليفون 0302152000
beratung@lesbenberatung-berlin.de
www.lesbenberatung-berlin.de
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Schwulenberatung Berlin

Trans-Kinder-Netz e.V.

أسسها آباء يف  ،2012نتيجة لتجارب سيئة مع مؤسسات
حكومية مختلفة (رياض أطفال ،ومدارس ،ومكاتب
اليافعني) وغريها .وقد تم تأسيسها من خالل محيط
مجموعة الدعم الذايت املعروفة سابقا ً باسم Trans-
 ،Kinder-Netzوالتي تأسست كاتحاد  TRAKINEمنذ
سبتمرب .2013

تقدم االستشارات النفسية واالجتامعية للمثليني منذ
أكرث من  30عاماً .العاملون عىل دراية بحياة املثليني
من خالل تجاربهم الخاصة .يجد املثليون ،وثنائيو امليول
الجنسية واملصححون/ات جنسياً لديهم املساعدة
واملعلومات بشكل موسع .حتى اآلباء يجدون آذاناً
صاغية عىل الرغم من عدم وجود عروض مخصصة
لهم .ميتد نطاق االستشارات من الربيد االليكرتوين
وحتى الوساطة يف السكن الجامعي العالجي .يتم توفري املجموعات املستهدفة:
املعلومات املختلفة عن وسائل املساعدة خالل جلسات األهايل :تبادل املعلومات والخربات عن رياض االطفال
واملدارس وغريها.
االستشارة الشخصية.
األطفال :متكني تجربة «إن والداي يدعامين»
التواصل بأطفال اخرين تحت عنوان «أنا لست وحيدا ً
Schwulenberatung Berlin GmbH
Niebuhrstraße 59/60
يف هذا العامل».

10629 Berlin- Charlottenberg
تليفون 70 690 030-233
info@schwulenberatungberlin.de
www.schwulenberatungberlin.de

نشاطات هامة:
•تنظيم اجتامعات للعائالت
•معلومات وتوعية حول املصححني/ات جنسياً
•إنشاء وتوسيع قامئة من الخرباء من خالل التجارب
الشخصية
•بناء التواصل مع املنظامت والهيئات الرسمية
•االشرتاك والتمثيل يف الندوات (كذلك يف املحارضات
وورشات العمل وغريها)
•تأهيل األشخاص العاملني مع األطفال واليافعني
•نرش بيانات صحفية رسمية حقوقية حول التعامل
مع األطفال املصححني/ات يف رياض االطفال
واملدارس
info@trans-kinder-netz.de
elternberatung@trans-kinder-netz.de
www.trans-kinder-netz.de
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قامئة الكتب واملنشورات
)GLADT e.V. (Hg.
)Anti-Homophobika (2007

كملف للتنزيل

http://hej.gladt.de/archiv/
Anti-Homophobika_dt.pdf

يوثق هذا الدفرت مقابالت ومحادثات بني أفراد مجتمع
امليم من مهاجرين ومهاجرات وأصدقائهم وصديقاتهم
وأقربائهم من ذوي الخلفية الرتكية و/أو الكردية.
Hassenmüller, H; Rauchfleich,
U; Wiedmann, H.G:
Warum gerade mein Kind? 2006

كتيب يحوي مقابالت مع آباء عن أبنائهم من املثليني
واملثليات غالباً من وجهة نظر مسيحية متدينة
Hessisches Sozialministerium (Hg.):
)Da fiel ich aus allen Wolken (2001

كملف للتنزيل

http://projekte.sozialnetz.de/homosexualitaet/dokument/Elternbroschuere.pdf

املنشور يعالج أسئلة لألهايل مثل ،ما هي املثلية؟ ما هو
موقف الدولة؟ ويقدم معلومات عن مراكز االستشارة
وقامئة كتب إضافية ،وينصح األهايل بطريقة التعاطي مع
إفصاح أبنائهم وبناتهم عن امليول الجنيس.
LSVD& BEFAH (Hg.): Meine Tochter
lesbisch, mein Sohn schwul- So wird
das wohl nichts mit Enkelkindern, 2005

كملف للتنزيل

https://www.lsvd.de/fileadmin/pics/
Dokumente/Lebensformen/befah_01.pdf

Mayer-Rutz, Angelika:
„Bitte liebt mich, wie ich bin“ Homosexuelle und ihre Familien berichten
Verlag G.H. Hofmann, 2010

مجموعة مقابالت 19 :مقابلة مع أشخاص من أربع
عائالت مختلفة توضح املواقف الشخصية من اإلفصاح عن
امليول الجنيس لألشخاص أنفسهم أو لعضو من العائلة.
Rattay, Thomas, Jugendnetzwerk
Lambda: Volle Fahrt voraus! Schwule
und Lesben mit Behinderung
Querverlag, 2007

مجموعة مقابالت توضح الطرق العديدة لإلفصاح عن
امليول الجنسية وتجربة األشخاص ذوي اإلعاقة ،كام
يقدم عناوين عديدة لالستشارة ووسائل املعرفة.
Rauchfleich, Udo: Mein Kind liebt
anders – Ein Ratgeber für Eltern homosexueller Kinder, Patmos-Verlag, 2012

يرشح من خالل أمثلة كثرية بعض املشكالت الخاصة،
كام يقدم مصادر علمية حديثة لألبحاث النفسية
والجنسية عن املثلية.
Lesben- und Schwulenverband Berlin!Brandenburg: Liebe verdient Respekt
Wissenswertes zum Thema gleichgeschlechtliche Liebe. In deutscher und
arabischer Sprache, 2011
http://berlin.lsvd.de/wp-content/
uploads/2012/03/Elternbrief_DE-AR.pdf
Lesben- und Schwulenverband Berlin-:
:Brandenburg

محارضة من مؤمتر اتحاد األهايل بعنوان «أطفالنا هم
جوهر الحياة وليسوا خارجها» .تظهر بها طرق تأقلم الحب جدير باالحرتام
ومواضيع ثقافية مختلفة عن الحب املثيل ،باللغة
عائالت املثليات واملثليني.
العربية واالملانية .2011
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