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العيش على الهوامش؛ قصص افراد 
 مجتمع الميم من العراق.

 



 

 السياسيين معظم يقولة ما هذا بالعراق! الميم مجتمع من ناس عدنا ما“

  بالعراق. النفوذ اصحاب ناسوال واالعالميين 

 

 قصص وياكم نشارك الميم. مجتمع من افراد هم الوقت وبنفس بالعراق عايشين عراقين من قصص يتضمن الكتاب هذا

 والصعوبات نتعرضلها التي االنتهاكات وياكم نشارك وشجاعتنا، حبنا

 يوم. كل حياتنا وتهدد نعيشها الي والظروف 

 

  قبل من موجودين، احنا تعرف الزم سالنا الن قصصنا نشارك نريد

 الي سوية، نصير خلي وحدكم. مو انتم الميم، مجتمع من واآلخرين واخواتنا الخواننا موجودين. نظل ورح زمن وبكل

 وقتلنا. تهميشنا بينا، االعتراف عدم مسؤولية يتحملون ونخليهم سوية، صوتنا ونرفع ندافع والزم مختلف، مو يواجهنا

 وقدرة شجاعة عن هي بالنهاية بس حياتنا من مختلفة زوايا على تركز القصص هذه حقوقنا. نريد يش،نع نريد خلص،

 تواجهم. الي الظروف رغم بالحياة باستمرارهم الميم مجتمع من لعراقيينا

 

 المقدمة



 

 

  

 قصص حب



 

 

 ما صعب. شي هو البصرة مثل بمدينة ومثلية امرأة اكون انه للمواعدة. برنامج على سنتين قبل حبيبتي على تعرفت
 اكو مستحيل انوا متوقعة حياتي عايشة تكن ولهذا الميم. مجتمع من وال كنساء ال هويتنا، عن نعبر مجال عدنا

 حتى. لهويتي ويحبني كنت ما مثل ويتقبلني يهويت عن يعرف راح شخص

 

 عواقب. وبدون خوف بدون وكمثلية كامرأة هويتي عن بيه اعبر ممكن يوم يجي تخيلت ما بحياتي

 

 احسن من كان حبيبتي مع بعالقة كوني
 احس بحياتي. صارت الي االشياء
 حتى شغلتين وياها، واالمان بالحب
 مع قتيعال توفرلياها. كدرت ما امي

 والخوف، السلبية عن تبعدني حبيبتي
 وننسى يتوقف الوقت سوية احنا من

 لساعات، نتمشى نطلع مرات نفسنا.
 او بغرفتي اما يا الوقت معظم بس
 بعمري للبنات مقبول ما رفتها.بغ

 عائلتي وحدهم. يطلعوا انوا بالبصرة
 متحفظين هنا العائالت اغلب مثل

 على تناعائال البنات. مع شديدين وكلش
 بس، مقربات صديقات احنا انه بالهم

 وقت ونقضي بعض نشوف فيخلونا
  بعض. مع طويل

 

 لحبيبتي، عندي الي الحب كل رغم
 نخاف بعدنا احنا الي، حبها كل ورغم

 بغرفتي ابوسها مرة كل يشوفنا. احد ال
 من احد اخاف الغرفة باب على عيني
 علينا! يدخل عائلتي

 

 سارة، ٢٨ سنة



 

 

 مثل جميل شي ليش افهم اكدر ما السؤال، بهذا افكر ما شكد عيني تدمع يقتلوني؟ لو يهينوني؟ يضربوني؟ رح ر؟يصي ممكن شنو دخل، حدا فعال لو افكر، مرات
 ام وياها، اني من شيء اي ميهمني عندي، الي على اركز احاول بالنهاية الموت. تستحق التي الكبيرة خطيئة هل تكون ممكن حبيبتي وبين بيني الحب مشاعر
 شيء. يهمني ما وياها اني طول ما فلم؛ نشوف او والموسيقى، الشعر عن نحجي وياها، واكون ايدها الزم اكدر طول

 

 لك ان المحظوظات من نفسي اعرف بالعندي، ممتنة انا بس لحظة، بأي العقاب انواع لكل اتعرض وممكن صعبة كلش حياتي اعرف
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

  



 

 

 كنت صديقه. اكون اقدر كنت الي الوحيد الولد هو بالمدرسة. وياية ولد على تتعرف سنين ١٠ عمري كان من
 كنت يمكن الوقت، بذاك هسة افكر اذا وياه. مختلفة كانت االمور بس اصدقاء. اسوي عليه وصعب خجول
 وقتي اكضي انه كلش حبيت صديقة. اكون انه دفعني المزيج هذا والصداقة. الحب مشاعر من بمزيج اشعر
 االحساس. شاركني هو وحسيت ،وياه

 

 االوالد باقي عند الي المشاعر مثل مو كانت الولد هذا تجاه عندي الي المشاعر انوا اعرف كنت بس الوقت، بذلك حتى المثلية شنو اعرف مكنت
 كل تجاهلت غلط. وه صار الي انوا لنفسي اكول وكمت بعدها الي اللحظة كبير بذنب حسيت بعض. وقبلنا سوية، كنا االيام من بيوم الصدقائهم.
  بيننا. الي وهالبوسة صار الي عن نحجي ما بدون اصدقاء مجرد وبقينا الولد هذا تجاه عندي كانت التي المشاعر

 

 يةسو وقت ونقضي بعض نقبل كنا أكثر. وحميمة اقرب عالقتنا صارت الوقت ذاك من اتجاهلها.. صعب وصار كبرت تجاهه مشاعري سنة ١٢ عمري كان من
 ما كل سوية نقضيه الي الوقت زاد ما وكل
 أكثر. حميمة عالقتنا وصارت اقرب صرنا

 

 بوقتي استمتعت اني انوا من الرغم على
 والخزي. بالذنب اشعر بعدني كنت بس وياه
 غلط. العالقات هاي انوا دائما   الناس كالم

 بالمدرسة اصدقائي وحتى والمجتمع عائلتي
 اي نتقبل تحيلسم احنا انوا يكولون كانوا
 اإلسالمية. والتعاليم التقاليد غير شيء

 وبديت اكثر كبر والخزي بالذنب الشعور
 تعاني اذا انوا علموني نفسي؛ أأذي احاول
 نفسي أذيت فإذا باالخرة، يرحمك هللا بالحياة
 من بعدين عليه ويهون يرحم هللا ممكن هسة

   عذابة.
 الحميمة العالقة اريد ما انه اعرف كنت
 انه اعرف الوقت بنفس بس تتوقف، بيناتنا
 الي والخزي الذنب من اتخلص اكدر ماراح
 افهم ماكنت انه من الرغم على بي. اشعر
 بين نفسي اصارع احاول ظليت بس ليش

 التوازن. على واحافظ االثنين

 

 عمر، ٢٣ سنة



 

 

 لتسوي ارجوك بيها، تحس الي المشاعر هاي شنو متفتهم حتى او ،هويتك تتجاهل تحاول بعدك بس الميم مجتمع افراد من عراقي وانت القصة هذه تقرأ انت اذا
 سويتها! الي الغلطة

 

 المشاعر هاي بس الناس. كالم وبين بداخلك الي بين ضايع تحس حسيت، اني ما مثل والوحدة، بالخوف تحس انت اعرف هويتك! وتتجاهل لترفض نفسك! لتأذي
 ويتقبلوك يتفهموك ناس على تتعرف يجوز بس ابد، لعائلتك تكول تكدر مراح يجوز غلط! شي مو نفسك عن تتعرف تحاول وانوا حلو، شيء الحب حلو، شيء
 غلط مو انت مرة. هل وحدك مو نفسك وتحس قصتي تقرأ يجوز ونفسك، هويتك عن اكثر وتتعلم االنترنت على تقرأ حاول اصدقائك. ويصيرون انت ما مثل
 .المشاعر نفس عدهم غيرك هواية مثل وانت

 

 

 
 

  



 

 

 وخواتي والدي بالعائلة. واالصغر الوحيد الولد كنت اني معلمة. ووالدتي مهندس والدي بكركوك. ونشأت ولدت
 بحياتي. مهم كلش شيء الحب صار حب مليانة بعائلة نشأتي بسبب ودعم. حب هواية انطوني الخمسة

 

 كنت بس االوالد باقي عن لفمخت اني اعرف كنت انه الرغم على هويتي، وتجاهل رفض بمرحلة ممريت
 هويتي واكتشف اتعرف وخالني عليه سهل الشعور هذا اتغير. مراحو اني هذا انوا اعرف وكنت نفسي متقبل
 بداخلي رغبة هي الي بالنسبة سنين. ٣ استمرت منهم واحد مع بعالقة دخلت ولد من اكثر على تعرفت أكثر.
  الحب. إليجاد

 

 مواعدة. برنامج ىعل شخص على تعرفت سنة كم قبل
 بعد ساعة تقريبا   سليمانية. بمدينة عايش اجنبي كان هو
 كل حط االول عايش.بموعدنا اني وين كركوك عن

 هو اخضر، سموثي يسويلي علمود بالخالط الخضروات
 اخضر كان السموثي بس طيب شي يسوي انوا حاول
 منة، شوية بس اتذوق خالني باالخير الي. بالنسبة زايد

 بالسموثي. فرحان كلش كان هو الن بس اتذوق وقبلت

 

 عرفني هو سوية. اكثر وقت نقضي بدينا اليوم ذلك من
 ماخذها هو الي الصور خالل ومن التصوير على

 شكد انتبة كنت ما جديد. من وطني احب خالني بالعراق
 وشجعني كاميرا اهداني بالكرسمس العراق. هو لجمي
 هو الن السيارة وقاس اني اكثر. صور واخذ اطلع انوا

 يوم كل نهاية يتعلم. اهتمام عنده وما يسوق، ميعرف
 شنو نشارك األقل على ساعة الخط على نبقىو نتخابر
 المحادثات هاي الليلية. المحادثات نسميها بيومنا. صار
 قمة على االيام من يوم لبعض. واكثر اكثر نتقرب خلتنا
 مو انه اعرف انخطبنا. أشهر ستة بعد للحرية. الحقيقي المعنى كانت الي بالنسبة هي اللحظة هذه وحبنا. مشاعرنا نع لبعض اعترفنا سليمانية بمدينة ازمار جبل
 بعدنا بصدق. اعيشها بس صح بالسر اعيشها وحياتي. قصتي هي هذه بس بالعراق الجنس نفس من شخص مع بعالقة الشخص يكون انه قانوني أو مقبول شيء
 واحد. ببيت سوية ننتقل بالمستقبل نفكر سب بعض عن بعيدين نعيش

 

 

 احمد، ٣١ سنة



 

 

 

 مخدة صارت اليوم ذلك من بعرسها. الخواتم حامل اكون اختارتني خالتي بنت من سنين اربع عمري كان
 سنوات اربع عمري كان يوم. فد اتزوج ردت هم اني الي. مقدس شي اهاوي البيضة والوردة البيضة الحلقات

 رح سنة كم ورة انه اعرف كنت ما نعرفهم. الي العائلة بنات من وحدة واتزوج يوم يجي افكر وكنت بس
 هالمشاعر، بكل اشعر يخليني ممكن وسيم رجل شلون هي وانما بالجنس، متعلق شيء مجرد مو هي مثليةال هويتي مثلي. كوني اكتشف
   ما الجنس نفس بين العالقة واالمان. والحب والغيرة والشهوة بالعشق
 الي. مهم شيء المثلين زواج ولهذا بعالمي. مختلفين نجنسي بين قاتالعال عن تختلف

 

 

 ان الى نتكلم بقينا باربيل. عايش وانا بتركيا عايش هو الن التقينا ما بس مواعدة برنامج على لفترة بعض مع تكلمنا .٢٠١٦ في كانت خطيبي مع تكلمت مرة اول
 عني. بعيد مو وسكن للعراق رجع

 

 عالقتنا وتقوة بيناتنا شي تغير ما كأنه انقطاع ورة نتكلم نرجع ما كل فيها. نتكلم كنا ما الي باالوقات حتى بي اتعلق يخالن الشخص بهذا مميز شيء اكو كان
 عالمة. من جزء ونأك أن رغبتي تكبر نتكلم من حياتة من وياية يشاركة جديد شيء كل وية السودة. وعيونة وحنانة لطافتة ي،ب حلوة اشياء هواية اكو كان اكثر.
  سوية. فعال   كنا لو حلو شلون اتخيل كنت

 

 راح بس تجاهي المشاعر بنفس عريش ما هو واخاف اقلق بديت بالحقيقة! هو وظريف وذكي وسيم شلون اصدك اكدر كنت ما سنتين قبل مرة أول تشاوفنا من
 كلش اني غيرة. بحياتي اخر شخص اي اكو كان ما االولى قبلتنا بعد المدينة. ارجخ عايش كان هو الن ببيتي باالخير بيومها بقى االول. موعدنا ورة الخوف
 .‘يومك؟ كان شلون‘ اليوم باخر يسألة الي الشخص أكون حتى اختارني الشخص هذا انوا وسعيد ممنون

 

 إذا اعرف ما سوية. حياتنا ونقضي واحد ببيت ويةس نعيش نريد لبعض. انخطبنا اشهر عدة قبل اكثر. بالتطور مستمرة وعالقتنا سوية، سنتين يصيرلنا راح
 وياه. حياتي اكضي اريد الي الشخص هو هذا انوا اعرف بس نريد ما مثل تمشي راح راالمو اصال إذا او بالعراق، ممكن يكون راح هالشيء

 

 سامي، ٢٥ سنة



 

 

  

 

 



 

 

 غير شيء انك ممتزوجة وبعدني سنة ٣٠ عمري امرأة كوني الزواج. من سنين ست بعد سنين اربع قبل تطلقت
 هنا. سائد شيء هو المدبرة الزواجات من النوع وهذا عمي ابن من الزواج على جبروني ولهذا بكربالء مقبول
 يبقون بالمنام، ازواجهم ويخدمون ويربوهم اطفال ينجبون معين، بعمر يتزوجون الزم البنات عائلتي مثل بعوائل
 والمجتمع، الدينية والتعاليم واقربائنا عائلتي قوانين تحت عشت سنة ٣٦ طوال على خلص. حياتهم وهذه بالبيت
 بعد وهويتي. وافكاري مشاعري اتجاهل كنت لنفسي ابد فكرت ما قوة. وال حول ال فيها، خيار عندي كان ما انا بس بحياتي يتحكم كان الكل

 بالحياة. رغبتي هي وشنو اني منو فيها فعال   افكر مرة اول كانت الطالق

 

 اهلي عن بعيدة وحدي بغرفتي، اطول وقت اقضي بديت الطالق بعد
 انوا افهم وبديت لنفسي واستمع افكر بديت الفترة بهذه الكل. وعن

 غريب، شيء مو هي البنات تجاه بيها احس كنت الي الغريبة هالمشاعر
 الجنس.كل لنفس منجذبة مثلية كأمراة هويتي فقط كانت هاي وبالحقيقة
 يوم يجي ان بس اعرف حياتي كل مشاعر،هال افهم كنت ما هالسنين
 امراة. مع اكون ممكن ان بالي على اجى ما ابد رجل، واتزوج

 

 بجارتنا. والتقيت اتسوق طالعة كنت حياتي. بحب التقيت سنين تلث قبل
 أمراة البستها، كانت الي الزركة البلوزة لون نفس تلمع الزركة ونهاعي

 كل عن نتكلم بعض، ونراسل منتكل بدينا بحياتي. شفت ما منها احلى
 بعض من نتقرب وبدينا بحياتنا، والمهمة الشخصية األشياء حتى شيء
 سوية وقت نقضي ان غريب شيء كان ما جارتنا، هي لكون واكثر. اكثر

 دائما . بعض نزور نكدر كنا ولهذا اصدقاء كانوا مهاتناا بالبيت،

 

 مشتغلة، عمر انكتبلي شيرين اغنية وكانت غرفتها في كنا االيام من يوم
 ذاك من الوقت. بنفس واالمان بالخوف اشعر بحياتي مرة اول كانت النا. بوسة اول كانت وهذه تقابلت وعيوننا تالمست ايدينا يةشو وشوية الحب عن نتكلم كنا

 سعيدة كنت ما بحياتي بس مطلقة امرأة كوني كئيبة اكيد حياتي ان يفكرون هم يعرفون. ما بعدهم عوائلنا الوقت. طول ونلتقي نتكلم نفترق، ما سوية احنا الوقت
 هسة. من اكثر

 

 

 خولة، ٤٠ سنة



 

 

 بس بنفسي ثقة عندي ما الن مو بالمقابل، يحبني وهو شخص وأحب يوم يجي ان ابد بالي على يجي كان ما

 في حتى او نشأت وين اربيل مثل مدينة في مخزي كلش شيء هو آخر رجل يحب رجل وحقيقة المثلية الن

 اتنقل بسهولة اقدر وكنت الي بالنسبة مشكلة كانت ما الفلوس كفاية، احصل كنت الجنس من العراق. مدن باقي

 من مقيد كنت وما البيت خارج أكثر وقت اقضي اقدر فكنت وولد االكبر ناا كون جدد. ناس على واتعرف

 من اكثر حرية عندي وكان عائلتي

 خواتي.

 

 بديت وبعدين سنين لعدة اشتغلت
 واحصل دراستي اكمل ان افكر

 خارج ادرس قررت الماجستير.
 وأختاريت افاقي اوسع حتى العراق
 للعراق. المجاورة الدول من وحدة
 اوجد ان اتخيل كنت ام بحياتي
 العراق. من جدا   قريب بمكان الحب
 هي الدولة هذه ان من الرغم على

 المثلية بس العراق من اكثر متقدمة
 لمقبو غير شيء بعدها كانت

 من للكثير يتعرضون كانوا والمثلين
 عن تعبر ان الممكن من وما التميز
 بحرية. المثلية هويتك

 

 على تعرفت انتقلت ما بعد اشهر عدة

 حبيبي هو الشخص هذا شخص.

 هذه من كان هو هسة. وزوجي

 الثقافية خلفيتنا عراقي، وانا الدولة

 بالموسيقى ذوقنا وحتى مختلفة كانت

 تكون ان صعبة، ايام وبيها حلوة ايام بيها ،العالقات من غيرها مثل هي حبنا عالقة قوية. كانت عالقتنا هذا رغم بس مختلفة، كانت اهتماماتناو والمالبس والفن

 كاماران، ٣٤ سنة



 

 

 شخص .خزي وبدون قلق وبدون خوف بدون كنت، ما مثل يحبني حتى واحد شخص محتاج كنت وهويتي، نفسي اتقبل خلتني هالعالقة سهل. شيء مو هو بعالقة

 مجرد هو والناس عائلتي وأمام للعراق ارجع من العراق. رجخا وساكنين متزوجين احنا اليوم. شيء كل ورغم هويتي رغم ويحبني بية الزين يشوف حتى واحد

 سعيد اني ميهمني. الشيء هذا بس كذبة او وهم مجرد حياتي تشوف الناس ويمكن واصدقائي، احبابي ومعظم عائلتي عن سر بعدهم وزواجي هويتي صديق.

 .حياتي وعندي حياتهم عدهم هويتي، عن تعرف تحتاج ما عائلتي بحياتي،

 

  



 

 

 

 مشاكل بدون وتعيش االخر الجنس تختار ممكن الن سهلة فحياتك للجنسين ميول عندك انت اذا ان تتخيل لناس
 يكون. الشخص هذا جنس اي ومن نحب منو تحكمنا عن خارج شيء هي بالحقيقة مثلي. النك تميز وبدون
 من اكثر قبل الكلية ايام عليها تعرفت الي البنية واحد؛ شخص يشوف قلبي بس جدا   جذابين الرجال من الكثير الي بالنسبة الن الشيء هذا اعرف
 سنين. عشر

 

 اكثر بعض مع وقت نقضي صرنا اصدقاء. اوصرن بالدرس متعلقة ومواضيع الواجب عن نتكلم وبدينا سوية درسين عدنا كان الثالثة. بالمرحلة عليها تعرفت
 حياتك يهدد مثلية بعالقة تكون وان مقبول، غير شيء هنا والمثلية بسامراء ساكنة انا الن شيء اي اسوي اكدر كنت ما بس الها منجذبة كنت يوم. كل واكثر
 سنة. ١١ل بعض شفنا او تكلمنا وما رجناتخ ما بعد التواصل وانقطع الكلية ايام خالل اصدقاء بقينا سامراء. مثل متحفظة بمدينة

 

 عائلتها ان تبين جديد. من شفتها ان اصدق اقدر كنت ما بلحظتها، وقف قلبي وشفتها. بالسوك كنت نتقالناا بعد اسبوعين حي. لغير عائلتي انتقلت سنين اربع قبل
 عندها. وانام بالبيت عندي تنام للسوك، نروح سوية، نطلع كنا قبل. من اقرب صداقتنا وصار جديد من بعض ونلتقي نتكلم صرنا جيراننا. هم

 

 بمشاعرنا، عن لساعات تكلمنا لبعض. واعترفنا ايدينا تالمست صمت وبلحظة وطموحاتنا، حياتنا عن ونتكلم نمشي ناك سوية، للملوية رحنا االيام من يوم
  الوقت. هذا طول فيها افكر كنت شلون الها واعترفت

 

 حياتي. حب هي بيها. افكر وقتي اقضي بي اشوفها ما الي اليوم بعالقة. ناواح اليوم ذلك من

 خارج شيء هي بالحقيقة مثلي. النك تميز وبدون مشاكل بدون وتعيش االخر الجنس تختار ممكن الن سهلة فحياتك للجنسين ميول عندك انت اذا ان تتخيل لناس

 البنية واحد؛ شخص يشوف قلبي بس جدا   جذابين الرجال من الكثير الي بالنسبة الن الشيء هذا فاعر يكون. الشخص هذا جنس اي ومن نحب منو تحكمنا عن

 سنين. عشر من اكثر قبل الكلية ايام عليها تعرفت الي

 

 اكثر بعض مع وقت نقضي صرنا اصدقاء. وصرنا بالدرس متعلقة ومواضيع الواجب عن نتكلم وبدينا سوية درسين عدنا كان الثالثة. بالمرحلة عليها تعرفت
 حياتك يهدد مثلية بعالقة تكون وان مقبول، غير شيء هنا والمثلية بسامراء ساكنة انا الن شيء اي اسوي اكدر كنت ما بس الها منجذبة كنت يوم. كل واكثر
 سنة. ١١ل بعض شفنا او تكلمنا وما تخرجنا ما بعد التواصل وانقطع الكلية ايام خالل اصدقاء بقينا سامراء. مثل متحفظة بمدينة

 

 داليا، ٣٨ سنة



 

 

 حي. لغير عائلتي انتقلت سنين اربع قبل
 وشفتها. بالسوك كنت انتقالنا بعد اسبوعين

 ان اصدق اقدر كنت ما بلحظتها، وقف قلبي
 جيراننا. هم عائلتها ان تبين جديد. من شفتها
 وصار جديد من بعض ونلتقي نتكلم صرنا
 سوية، نطلع كنا قبل. من اقرب صداقتنا
 وانام بالبيت عندي تنام سوك،لل نروح
 عندها.

 

 نمشي كنا سوية، ملويةلل رحنا االيام من يوم
 وبلحظة وطموحاتنا، حياتنا عن ونتكلم
 لبعض. واعترفنا ايدينا تالمست صمت
 الها واعترفت بمشاعرنا، عن لساعات تكلمنا
  الوقت. هذا طول فيها افكر كنت شلون

 

 ما ليا اليوم بعالقة. واحنا اليوم ذلك من
 حب هي ا.بيه افكر وقتي اقضي بي اشوفها
 حياتي.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 ما الكافية االسف مع بس القمر جار كان الكافيه اسم بغداد. في بكافيه سنين ست قبل حبيبي على تعرفت
 عن يعبرون ان وغيرهم الميم مجتمع الفراد يسمح مكان كان انه كون فجروه المهدي جيش الن بعد موجودة

 اخبرني للمثلين. موقع على االنترنت على عليه تعرفت مثلي شخص الكافية هذا على دالني بوقتها هنا. االماكن باقي من اكثر بحرية همنفس
 الوقت وبذلك ٢٠٠٧ سنة كان الكالم هذه ببغداد. االماكن باقي مثل الشديد للتميز يتعرضون كانوا ما الميم مجتمع من الناس الكافيه بهذا ان

 يشبهوني. ناس على اتعرف حتى الكافية هذا وازور اشوف ردت هذا رغم بس ببغداد خطر كان الوضع

 

 فقط، للمثلين مخصص كان ما الكافية
 للمثلين مخصص كافية يوجد اظن وما

 يبين كان المكان بس حتى. بالعراق
 ناس اشوف وكنت اكثر منفتح

 واقضي اروح بديت فلهذا يشبهوني
 كانت حلوة كعدةال بالكافية. اكثر وقت

 نفسك نع تعبر ان عليك وتسهل
 جدد. ناس على وتتعرف وافكارك

 مثلين، حتى كانوا ما الناس من كثير
 مجرد او ومبدعين فنانين معظمهم

 وغلط مختلفين اعتبرهم المجتمع ناس
 نرحب كنا الكل المكان بهذا ورفضهم.

 مثل شخص كل نتقبل ونحاول بالكل
 تميز. بدون هو ما

 

 تقدر سنة. بعد بيحبي على اتعرفت
 كل مثل كانت بالبداية قتناعال ان تقول

 على يتعرفون شخصين العالقات،
 دخل من تغيرت االمور بس بعض
 بالي على االيام. من يوم علينا والدي

 وسيم، ٣١ سنة



 

 

 يناب يضرب والدي صار يتخيله، احد يقدر ام اليوم بذلك شفناه الي الرعب النوم. بغرفة سوية علينا ودخل موعده قبل رجع هو بس بيومها، مسافر كان والدي ان
 ارجع. ما ابد ان مني وطلب البيت من طردنا وبعدين

 

 يدورن وصاروا بعالقتنا عرفوا حبيبي وعائلة عمي ولد ان خبر وصلنا ان خاصة وحبيبي، انا نسكن حتى بغداد خارج صغير بيت لكينا الخطر نتجنب حتى
 بحياتي وسعيد بالعندي ممتن انا صار الي هذا كل للشركات.رغم تصاميم اسوي واني صغير بمطعم يشتغل حبيبي البيت، بهذا ساكنين كثيرة سنين صارلنا علينا.
 بكثير. اصعب شيء كل لكان وحدي كنت لو بجانبي، حبيبي عندي الن

 

 
 
  



 

 

 للجنس ميول عندي ان اعرف كنت بيها، احس كنت الي المشاعر او زين هويتي افهم كنت ما سنة كم قبل
 هذا رغم ان اعرف كنت الوقت بنفس بس االخر الجنس من شخص مع بعالقة يوم فد اكون ان واحب االخر
 ان افكر كنت طويل لوقت الجنس. نفس من او االخر الجنس من شخص، اي مع بالجنس رغبة اي عندي ما

 ابد ءشي هو زواج بدون سالجن العوائل من وبكثير بعائلتني السبب. هو متحفظة عراقية بعائلة نشئتي ممكن
 . الشيء هذا بسبب الجنس تجاه الكره من نوع عندي صار ممكن ان افكر كنت ولهذا مقبول. ما
 
 البنات من الكثير ومثل الشخصية، االمور عن وحتى حياتنا عن نتكلم بدينا اصدقاء. وصرنا رنا اسمها بنت على تعرفت االعدادية دخلت من

 كنت النا. الحب يعني وشنو بالح عن نتكلم كنا بعمرننا
 اي مع بالجنس رغبة اي عندي ما ان لرنا اقول ان خايفة

 ومو غريب شخص تفتكرني اريد كنت ما شخص،
 وابقي اكذب ان اريد كنت ما الوقت بنفس بس طبيعي،

 شخص انا ان واتصنع حياتي طول بداخلي االفكار هذه
 .عنها لرنا اقول ان يوم فد قررت ولهذا نفسي، غير

 
 على تدل هي واالفكار المشاعر هذه ان اخبرتني رنا

 من بواحد الكلمة هذه سمعت هي الالجنسية، الهوية
 تسمعها مرة اول كلمة كانت والن تشوفها الي البرامج
 هذه معناها. عن اكثر تبحث ان وقررت ببالها فظلت
 .الكلمة بهذه اسمع مرة اول كانت

 
 االنترنت، على عالموضو هذا عن اكثر نبحث بدينا سوية
 اكتافي، من ينشال عبء احس كنت اقراها كلمة كل ويةو

 انا ان واكتشف نفسي عن بيها اتعرف مرة اول وكأنه
 نفسهم يعتبرون الناس من قليل فعال . طبيعي شخص

 .وحدي نفسي احس ما حتى منهم كفاية بس الجنسين،
 
 وخاصة حياتي، على هويتي تأثر رح شلون اعرف ما

 يريد بشخص قبل التقيت ما ابد العاطفية. حياتي على
 وهو الشخص بهذا بالزواج ويفكر اخر شخص مع عالقة
 ممكن بس بالجنس. رغبة عنده ما الشخص هذا ان يعرف
 وممكن بيه، التقيت ما بعدني بس الشخص هذا مثل اكو

 منار، ١٨ سنة



 

 

 بهذا والتقي يوم يجي اتمنى الالجنسية. لهويتيو كنت ما مثل نفسيل الحب من كثير عندي بعدني مهم، كلش مو هذا بس بي. التقي حتى الفرصة تجي ما ابد
 بدونه حياتي واكمل اعيش اقدر مشكلة، مو فهذه اليوم هذا يجي ما اذا بس واحبه، يحبني شخص حياتنا، عن ونتكلم ونتحاضن بعض ايد نلزم ويصير الشخص،

 

 
 
  



 

 

 
  . 

 قصص خوف



 

 

 ودخلنا سنة قبل التقينا كلش. ومتدينة متحفظة عراقية عوائل من ثنينا شهر. كم قبل العراق من حبيبتي مع هربت
 للنساء انجذابي الناس من أخفي فكنت والرجال، للنساء بإنجذاب احس اي للجنسين، ميول عندي كون بعالقة.
 تصنع. بدون نفسي كنت حبيبتي وية بس الخطر. اتجنب حتى مثلي الغير هوية واتصنع

 

 حبيبتي وهددوا ابوية يخبرون ان هددوني وامي اختي نتباوس. احناو بالغرفة يناعل دخلت اختي من بدأت المشكلة
 تزورني حاولت حبيبتي ومن بالمستشفى بقيت نفسي. اقتل وحاوت كئابة فترة دخلت بعدها ابد. بعد ومتشوفني تعوفني ما اذا اهلها يخبرون ان

 اتزوج ان بعدها اجبروني ال. نصحه الدكتور ان من الرغم على المستشفى من يطلعن وهو يبتيحب وية بعالقتي اخويه اخبرت بعدها امي منعوها.
 قبلت. ولهذا اقبل، فالزم حياتي على احافظ اريد اذا ان بوقتها ادركت حبيبتي. عن يبعدوني علمود بس مدبر زواج اختاروه، شخص من

 

 من بحبيبتي اتصل حاولت قصيرة بفترة بعدها
 ومن اهلنا من سوية نهرب ان قررنا جديد.

 الزم فكان سفر جواز عدها كان ما هي العراق.
 ما بعد يومين واحد. تحصل تقدر حتى ننتظر
 وقت عدنا كان ما لتركيا. هربنا الجواز حصلت
 مستمسكاتنا. ناخذ علمود حتى

 

 عدنا بعد بس حاليا مباشر بخطر مو هي حياتنا
 بينا. يصير راح شنو نعرف ما الن خوف

 نحصل نقدر وما تخلص راح عدنا الي فلوسال
 ما الدولية المنظمات وباقي المتحدة االمم شغل.

 الن مستحيل شي للعراق نرجع ان يساعدونا.
 نقدر ما تركيا خارج يعرفون. عائالتنا من كل
 بخوف عايشين نسافر. حتى امكانية عدنا ما الن
 كل نتبع نحاول فلهذا يوم، فد يرحلونا ان

 كانت مهما هماسئلت كل جاوبون قوانينهم
 النا. السيئة معاملتهم طريقة ونتقبل شخصية
 رجعنا...؟ اذا يصير ممكن تتخيل شنو للعراق، نرجع ان تعني المخاطرة للمخاطرة، مجال ماكو

 

 

 شيرين، ٢٩ سنة



 

 

 

 

 مقبول، ما ابد شيء هو بالعراق الجنس متحول تكون ان يقتلوني. ان من اخاف الن عائلتي من حاليا   مختبئ انا
 الخوية يسمحون كانوا اهلي اكثر. بأنوثة واتصرف البس ان دائما تجبرني كانت عائلتي عائلتي. مثل كلش والمتدينة المتحفظة لبالعوائ وخاصة

 واعارضهم. كالمهم اسمع ما اذا يضربني حتى كان وهو بحياتي، يتحكم ان

 

 هويتي. من متأكد ما خالني احصله كنت الي لتهديدوا المجتمع ونظرة لتيعائ تعامل الجنس. حولكمت هويتي واتقبل اتفهم حتى سنين لعدة نفسي مع بصراع كنت
 ما بالمالبس حتى قانونية. مو حتى او خطرة اكثرها للتحول، هنا الهرمونات على احصل ان سهل مو ابد بحرية. هويتي عن اعبر ان فرصة اي عندي كان ما

 راقد كنت وال نفسي، عن اعبر اقدر كنت
 حتى وال يد،ار ما مثل شعري اقص
 بي اشعر المفروض الي المكان بالبيت.
 الي. بالنسبة السجن مثل كان باالمان

 

 عائلتي من هروبي بعد ان الحظ حالفني
 وقدرت ساعدوني ناس على تعرفت
 من بيه واختبئ بيه اسكن مكان احصل
 اقدر ما بعده، موجود الخوف عائلتي.
 احد ان خوف بدون للسوك اروح حتى
  وفني.يش عائلتي من

 

 يقراها لعسى وياكم، قصتي اشارك
 اريد يساعدني. ويقرر منظمة او شخص
 هل نفسي، واكون حقيقتي على اعيش
 كبير؟ طلب فعال   هذا

 

 

 

 

 كريم، ٢٣ سنة



 

 

 

 

 

 يلمسني. وصار بجانبي واستلقى للغرفة خالي دخل بيومها سنين. تسع عمري كان لالغتصاب فيها اتعرض مرة اول

 الحد اقول اذا ان يهدنن وهو يصير شنو افهم كنت ما ويتأوه. قضيبي يالمس وصار خليةالدا مالبسي في ايده ادخل

 كنت وبنفسي. بهويتي اشك بديت الوقت ذلك من سنتين. طول على مرة من اكثر بعدها اغتصبني يعقابني. رح

 كانت االحاسيس هاي السبب. هو خالي وية صار الي بعد احسه كنت الي الخزي ان اي بنية، اصير اريد ان حسا خالني االغتصاب انت افكر

 حاضر. خالي ويكون للغدة ائلةالع تلتقي ما كل تتزداد

 

 ١٩ عمري كان من الجنس متحول كوني مرة الول ادركت
 الي االشخاص عن االنترنت على قريت وقتها في سنة،

 متحول هوية واكتشفت االخر الجنس يصيرون يريدون
 بديت انثى. اصير اريد كنت عمري طول ان ادركت الجنس.
 سنين خمس مريع كان من مثال نظرة، بغير لطفولتي انظر
 الولد الن ترفض وامي البسته اختي الي الفستان نفس وردت
 باللعابات العب اريد كنت من مثال او فساتين. يلبسون مال

  منهم. وحدة نفسي واتخيل عرهمش وامشطلهم والبسهم
 

 حتى كعدات نرتب وبدينا مثلي، بناس التقي بديت كبرت من
 من بوحدة االشخاص احد نفسنا. عن ونعبر ويةس نكون

 هرمونات احصل يساعدني يكدر هو ان اخبرني الكعدات
 كان اكثر. انثوي وشكلي جسمي يكون حتى التحول علمود
 قانوني شيء مو تالهرمونا ولكون اهلي من خوف عندي
 مو هو مبجس اعيش ان اتحمل اقدر كنت ما الوقت بنفس بس

 قررت ولهذا نفسي اكون ان اريد كنت اطول. لمدة جسمي
 اخذها. ان

 لينا، ٢٩ سنة



 

 

 

 اصعب، صارت حياتي الوقت بنفس  بالتغير. فرحان وكنت اتغير نفسي اشوف وبديت اكثر انثوي صار ووجهي كبر، صدري تبين. التغيرات بدت شهر كم بعد
 اعوف ان يطلبون كانوا يوقفوني. كانوا ومرات غريبة، نظرة بدون مو بس امشي يخلوني مرات كانوا بغداد في بالسيطرات ايضا . التغيرات تشوف كانت الناس
 ضابط من اكثر مرات رة،م من اكثر بالسيطرات الضباط بعض من لالغتصاب تعرضت ايضا . التفتيش بحجة يلمسوني كانوا وبعدين يفتشوها علمود السيارة
 هو يوم كل بي احس الي الوحيد شيءال عايش، نفسي احس ما سويتها. ما بعدني بس نفسي اقتل اريد بعد. نانسا نفسي احس ما بالقرف، احس الوقت. بنفس

 الخوف.

 

 

  



 

 

 
 ان يكولون كانوا باهر. مستقبل والي وذكي مميز شخص اني ان يكول الكل كان صغير كنت من حتى
  تتزوجني. لحتى محظوظة من اكثر حتكون وحدة واي اتزوجها حتى بنية اي اختار ممكن اكبر من

 

 اهلي اساعد حتى وكنت وشقة، سيارة اشتريت خيالي. وبراتب شغل وحصلت الجامعة من اتخرجت
 اني ان المشكلة ممتزوج. ما بعدني كنت الزواج عدا يكولون، كانوا ما مثل كلها يحتاجون. من وسبالفل

 بنية. اتزوج اكدر زما مثلي بنفسي اعرف

 

 علمود عليه يضغطون كانوا ما وهم اهلي علم بدون مثلين برجال التقي وكنت زين، كان الشغل سنين. لعدة امتم ماشية كانت االمور
 المثالية الزوجة تكون ممكن انها على وفالنة فالنة يذكرون صاروا بحياتي، بنية اكو كان ما ابد ليش يشككون صاروا االمور، تغيرت كبرت من بس اتزوج.

 رتقد عليها. اتعرف الزمو
 مركز اني ان اقنعهم بوقتها
 وقت عندي وما شغلي على

  للزواج.
 

 سنة، ٣١ عمري صار من
 عليه يضغطون صاروا اهلي
 اي عندي كان ما اتزوج. حتى
 ان نفسي اقنع بديت فلهذا عذر

 السوء بهذا مو الموضوع
  اتزوج. ان وقررت

 

 يقيد بالعادة الزواج بالعراق
 بس الرجل، من راكث المرأة
 نفسي حسيت الحالة بهذه
 كانت زوجتي اكثر. قيدالم

 كانت هي بس رائعة، امرأة
 المشاكل بدت رجل. مو امرأء
 الزواج، من سنة كم بعد

 شوكت تسأل صارت والناس
 عائلة. ونكون اطفال نجيب

 مصطفى، ٣٦ سنة



 

 

 

 اشتغل وكنت الشغل، نم تعبان بعذر وياها سالجن اتجنب احاول ئمادا كنت جميلة. امرأة انها من الرغم على لزوجتي منجذب كنت ما صعب، كلش كان الجنس
 ايباحية افالم واتفرج للحمام اروح كنت بيها، صار الي القليلة بالمرات ولهذا تماما   الجنس اتجنب ان مستحيل بس وتعبان. متأخر للبيت ارجع حتى طويلة ساعات
 يوم فد يصير ممكن شنو اعرف ما متزوجين، بعدنا .الجنس خالل وسيم رجل هي زوجتي ان اتخيل ولاحا مرات للغرفة. ارجع وبعدين بالشهوة احس حتى مثلية
 بالحقيقة. اعيشها الي الحياة هي يوم فد تصير لنفسي اتمناها كنت الي الحياة ان اتمنى بس

 
 
 
 
 
 

  



 

 

 

 

 ئلةالعا سجلوني الوالدة، بعد عني تخلت وامي ابوية، منو يعرف احد كان ما باالمان. بحياتي حسيت ما ابد

 بيه. واعتنوا اخذوني امرأتين عدهاب فترة. بعد عني تخلت العائلة هذه بس ثانية

 

 افهم كنت ما بس بعمري االوالد باقي من اكثر انثوية جوانب عندي كان ان ادركت الجنسية. هويتي اكتشف بديت سنين ٨ عمري كان من
 اصعب صارت موراال بس اكثر انثوي بشكل نفسي اظهر احاول بديت .ذكر بجسم انثى انا ان ادركت سنة ١٤ عمري كان من يعني. هذا شنو
 احصل بدأت قصيرة فترة بعد المنطقة. على مسيطرة المسلحة والميليشيات الدينية االحزاب وكانت ومتدينة متحفظة بمنطقة نعيش كنا الشيء. هذا بسبب

  اخر. شخص مع اسكن حتى منطقة لغير انتقل اضطريت التهديدات هذه بسبب تهديدات.
 

 التهديدات بس الي. جديدة بداية حتكون فهذه انتقلت اذا ان افكر كنت
 كان ما بس سكن، عندي كان ان من الرغم على توقفت. ما ابد

 اصدقاء. وال اهل ال بجانبي، يوكف احد اي عندي

 

 رابطيني كانوا اختطفوني. مسلحين تالثة رجال بفترة بعدها
 يساعد. حاول بس غيرهم ناس اكو كان ويهينوني. بيه ويضربون

 ادركت بعدها. يغتصبني حاول وهو رطيش اكو كان ضمنهم اصال  
 تحميني المفروض الي الدولة حتى وال بجانبي، شخص اي ماكو ان
 يتقبلون كانوا ما اعرفهم كنت الي االشخاص كل ضدي. اصال   هي

 البيت. من اطلع ما ابد كنت ولهذا جنسيا   المتحولين او مثلينال الناس

 

 بصالون اشتغل بديت احسن. شوية صار بالمدينة الوضع فترة بعد
 احسن كانت هذه غرامية. بعالقة وياه كنت شخص عآل وتعرفت
 جديد. من رجعت والتهديدات استمرت ما الفرحة بس حياتي. سنوات

 جديد. من الميم مجتمع افراد فتستهد صارت المسلحة الميليشيات
 شريكي حياة بس للخطر ياتيح عرض بس مو الشيء هذا

 مروة، ٢٧ سنة



 

 

 الي وااللم الخزي حاضر. دين إمام اكو وكان شعري ويحلقون يضربوني وصاروا للمداهمة بيتنا تعرض االيام من يوم اهم.وي ساكنة كنت الي واالشخاص
 انساه. ما ابد شيء هو اليوم بذلك حسيتها

 

 وتستهدف تستهدفنا بعدها سلحةالم الميليشيات الن بخوف بخوف. احس شيء كل من اكثر سب استقرار، وعدم بحيرة احس لمكان، مكان من انتقل دنيبع اليوم
 حياتي. يهدد شيء لفد حتعرض لو عايش بعدني حكون واذا يصير، يوم فد ممكن شنو اعرف ما الن اخاف نحبها. الي الناس

 

  



 

 

 

 
 يتقبل الزم الشخص ان اعتقد عليه. صعب صار بالي التفكير مجرد بس مرة، من اكثر قصتي بكتابة فكرت

 حاضري على واركز ماضي اتقبل حتى حيساعدني قصتي كتابة ان لعسى بس عنه، يتكلم يكدر ال قبل ماضيه

 ومستقبلي.

 

 اصدقائه من وتالثة الي صديق هاجمني من للبيت راجع كنت
 بالطوب رأسي على ضربوني سليمانية. بمدينة يتيب من قريب

 اليوم ذلك من والخوف الصدمة لوسي.ف كل واخذوا واغتصبوني
 بالي. من يروح مستحيل

 

 كانوا ما الشرطة بس صار الي على ابلغ حتى للشرطة رحت
 اتشبه احاول وكيف مظهري على يعلقون وظلوا بجدية يخأذوني
 يكدرون ما هم ان الك الضابط بانوثة. واتصرف بالنساء

 ما هذاو صار بالي مستمتع كنت اني ان واضح الن يساعدوني
 الثاني الضابط سأل بعدين رايدة. كنت شيء بس اغتصاب كان
 حتى الثانية للغرفة وياه وراح يمنا؟ هنا الليلة نبقيه ام ليش

 حيصير شنو اعرف ما وحدي التحقيق بغرفة ظليت يتكلمون.
  حيصير. الي من وخايف

 

 الضباط من واحد عليه. يعتدون وبدوا للغرفة رجعوا شوية بعد
 ما كل برعب احس اليوم ذلك من يغتصبني. صار لثانيوا لزمني
 يوم. كل ورعب بخوف حياتي اعيش الشرطة. اشوف

 

 

  

 زير، ٢٩ سنة



 

 

 
 الفراد اغتيال قائمة على اسمي ان يخبرني علمود بي اتصل اصدقائي من احد من حبيبي مع اتكلم كنت

 حيصير. وشن او هذا يعني شنو اعرف كنت وما وخايف مصدوم كنت بغداد. في الميم مجتمع

 

 انوجدت وجثثهم انقتلوا اصدقائنا من ثنين ان واكتشفنا القائمة هذه عن اكثر نسمع وصرنا االيام مرت
 يعرف احد كان وما طبيعية كانت وحياتي للشغل رايح كنت يوم كم قبل والفزع، بالخوف حسسني الخبر هذا بيوتهم. من قريب القمامة بمكب
 ارجع. اكدر اذا اعرف ما البيت من اطلع اذا وهسة ،الجنسة الميول ثنائي كشخص بهويتي

 

 ١١ بعد خلصت االجازة بس لمدة بالبيت ابقى وقررت الشغل من اجازة اخذت
 وشدوا رجال خمس اختطفوني بعدها اسبوع للشغل. ارجع الزم وكان يوم

 وبعدين دقيقة ٢٥ حوالي لمدة يسوقون كانوا اتوقع بالسيارة. وحطوني عيوني
 احاول وظليت للرجال انجذاب عندي اذا يسألوني صاروا الصدر. دينةبم توقفنا
 على ضربني منهم واحد يضربوني. رواوصا يصدقوني كانوا ما بس انكر
 ويهدد ويهيني ليهع يتفل كان والالخ انزف وصرت وكسره بالبطل راسي
  بالبكاء. وبديت خايف كنت عائلتي.

 

 مالبسي نزعني مثلي. هو ان كمل حثبت ويكول مالبسه ينزع صار منهم واحد
 بعدها. صار شنو اتذكر وما الوعي فقدت قصيرة بفترة بعدها ني.يغتصب وصار
 فترة وبعد بالسيارة حطوني وبعدين االرض على كنت ان اتذكرها الي كل

 للبيت. وارجع تكسي اخذ ما قبل ابكي ساعة ظليت الطريق. جانب لىع رموني
 وخوف. وذنب خزي مشاعر كلي بعدني اليوم حتى

 

  

 سعيد، ٢٩ سنة



 

 

 مسلحين. ضباط ست كانوا للشقة، دخلوا الشرطة من وسرد الباب فتحت الباب. اندك من بشقتي كنت سنة قبل

 ان شافوا للغرفة. واخذني شعري من جرني منهم واحد هنا. ساكن كان "مخنث" واحد ان خبر عدهم ان كالوا

 ذكر. مكتوب بالهوية ان من الرغم على انثوي ومظهري طويل شعر وعندي نسائية داخلية مالبس البسة كنت

 ليش مثل اسئلة يسألوني صاروا

 غيرها. وبعد عاهرة كنت واذا نفسي ابيع كنت واذا بنية تصير تريد

 كانوا منهم واربعة الداخلية بمالبسي الضباط وسط واقفة كنت

 مذلول كلش حسيت يضربني. كان واخر يدفعني كان منهم واحد ويضحكون. يصوروني

 اللحظة. بهذه اموت ان واتمنيت

 

 كنت مظهري، بسبب يصدقوني كانوا ما بس الجنس كمتحول هويتي انكر ان حاولت
 مالبس البس وكنت طويل وشعري شكلي من غير الي الهرموني بالعالج بديت
 متحول بالحقيقة مو اني وان للونسة بس اسويه شيء هذا ان اقنعهم ان حاولت ئية.نسا
 الهم. الفيك هذا كان ما بس

 

 واحد شعري. ويزين للحمام يأخذني بان الضباط من واحد من طلب المسؤول الضابط
 كان اخر ضابط الوقت وبنفس شعري يزين كان واالخر رقبتي الزم كان الضباط من

 اكون اعرف ما اني الن ان كال بعدين المسئول الضابط النسائية. يمالبس كل يقص
 حيكونون ما الجاية والمرة تحذير بس هذا وان رجال. اكون ان فحيعلموني رجال

  نهائيا . مني وحيتخلصون وياية رحيمين
 

 سترة البسة فاكون اطلع واذا اطلع، ما وابد امن بمنزل اسكن وانا اليوم ذلك من
 اعيشه بعدني وانا سنة له صار الكابوس هذا أحد. عليه يتعرف ال حتى رأسي واغطي

  هاية.ن له اكو حتكون اذا اعرف وما
 
 

  

 مايا، ٢٨ سنة



 

 

 ويه ساكن "مخنث" ولد يريد كان ما امي زوج سنين. سبع عمري كان من البيت من طردتني عائلتي
 بالجسم انولدت بنت انا ان اعرف وكنت صغير كنت من الجنس متحولة انا ان اعرف كنت اوالده.
 الغلط.

 

 اكل اشتري فلوس عندي نكا وما وحدي كنت كلش. صعبة حياتي كانت الماضية ١٣الـ السنوات طيلة
 ٣٠٠٠ من اكثر حصل ما ابد بس فلوس تنطيني مرات كانت الناس الكاظمية. جامع قريب بالشارع انام كنتو لسنتين متشردة كنت حتى.
 بهذا فلوس احصل ما اخاف البعده لليوم اضمها والثانية وحدة اكل كنت ومرات ساندوتشين اشتري حتى كافي كان هذا باليوم. عراقي دينار
 اليوم.

 

 مرة يزورني وكان غرفة لي أجر وياه. الجنس امارس الزم وبالمقابل بيه انام ومكان اكل وينطيني للبيت ياخذني نا رجل عليه عرض سنين ٩ عمري كان من
  متزوج. كان هو الن باالسبوع

 

 سلسلة ايةبد كانت وهذه اربيل من شخص اشتراني سنين تلث بعد غيرهم. رجال اسلي حتى مدن لغير يأخذوني صاروا وبعدها اصدقائه. يجيب صار فترة بعد
 كأني فيها يبيعوني كانوا الي الحفالت هذه من بوحدة فيها كنت مرة كم اتذكر وال للغتصاب فيها تعرضت مرة كم اتذكر ما المدن. بين والتنقل والشراء البيع من

 بالمزاد. اثاث قطعة

 

 مختلف بشيء احس ان انولدت؟ ان جريمتي هي هل عنهم. مختلفة حياة استحق علمود سويته الي شنو واتسائل بعمري الي الناس واشوف سنة ٢٠ حاليا   عمري
 اسوي، ممكن شنو اعرف ما يساعدني. احد اي عندي وما البلد بهذا حياتي بناء اعيد اكدر مستحيل انتهت، خربت، حياتي احسه؟ ان يريدني المجتمع الشيء عن
 حقيقتي. يعرف شخص يا ومن الرجال ومن الناس من شيئ، كل من خايفة انا ان اعرفه الي كل

 صغير كنت من الجنس متحولة انا ان اعرف كنت اوالده. ويه ساكن "مخنث" ولد يريد كان ما امي زوج سنين. سبع عمري كان من البيت من طردتني عائلتي
 الغلط. بالجسم انولدت بنت انا ان اعرف وكنت

 

 جامع قريب بالشارع انام وكنت لسنتين متشردة كنت حتى. اكل اشتري فلوس عندي كان وما وحدي كنت كلش. صعبة حياتي كانت الماضية ١٣الـ السنوات طيلة
 حدةو اكل كنت ومرات ساندوتشين اشتري حتى كافي كان هذا باليوم. عراقي دينار ٣٠٠٠ من اكثر حصل ما ابد بس فلوس تنطيني مرات كانت الناس الكاظمية.
 اليوم. بهذا فلوس احصل ما اخاف البعده لليوم اضمها والثانية

 

 مرة يزورني وكان غرفة لي أجر وياه. الجنس امارس الزم وبالمقابل بيه انام ومكان اكل وينطيني للبيت ياخذني ان رجل عليه عرض سنين ٩ عمري كان من
  متزوج. كان هو الن باالسبوع

 

 زينب، ٢٠ سنة



 

 

 سلسلة بداية كانت وهذه اربيل من شخص اشتراني سنين تلث بعد غيرهم. رجال اسلي حتى مدن لغير يأخذوني صاروا بعدهاو اصدقائه. يجيب صار فترة بعد
 كأني فيها يبيعوني كانوا الي الحفالت هذه من بوحدة فيها كنت مرة كم اتذكر وال للغتصاب فيها تعرضت مرة كم اتذكر ما المدن. بين والتنقل والشراء البيع من

 بالمزاد. اثاث قطعة

 

 مختلف بشيء احس ان انولدت؟ ان جريمتي هي هل عنهم. مختلفة حياة استحق علمود سويته الي شنو لواتسائ بعمري الي الناس واشوف سنة ٢٠ حاليا   عمري
 اسوي، ممكن شنو اعرف ما يساعدني. داح اي عندي وما البلد بهذا حياتي بناء اعيد اكدر مستحيل انتهت، خربت، حياتي احسه؟ ان يريدني المجتمع الشيء عن
 حقيقتي. يعرف شخص اي ومن الرجال ومن الناس من شيئ، كل من خايفة انا ان اعرفه الي كل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 تعرف كانت عائلتي مختلفة. بطريقة يعاملوني دائما   كانوا الناس ولهذا التوحد، مرض وعندي انولدت نا\
 نفسي افكر كنت وانا التوحد مرض بسبب هو بيه غريب شيئ كل ان كرونيف كانوا بس مختلف انا ان

 كان طبيعي ومو غريب شيء اي التوحد. مرض بسبب ايضا   هو للرجال انجذابي ان اظن وكنت الشيء
 كل ومن الناس كالم من تحميني رائعة ام عندي كانت زينة، كانت االمور بس التوحد. مرض بسبب
 ويساعدني. يحميني نيبجانب احد بعد عندي كان ما الن شيء كل وتغير سنة ١٤ قبل امي توفت شيء.

 

 ويهينوني يضربوني صاروا ابويه. واخبر شافه واخويه المتصفح تاريخ أمسح ان ونسيت مثلية ايباحية افالم اتفرج كنت االيام من يوم
 اكل. بدون أليام بالغرفة حبسوني وبعدين

 

 عيشا حتى مساحة اي ينطوني ما الوقت نفس بس واكثر اكثر يهملوني صاروا اليوم ذلك من
 ٣٦ عمري به. يقبلون ما هم شي اسوي ال حتى يراقبوها كانوا اسويها كنت خطوة كل حياتي.
 اخفي ان الحياة، هذه استحمل اكدر اطول كم اعرف ما حياتي. على سيطرة اي عندي وما سنة
 اهرب ان فكرت الي. يحطوها اسالن قوانين تحت واعيش مشاعري واتجاهل وهويتي نفسي
 مرض وعندي مثلي اني مساعدة. بدون وحدي اعيش اكدر ما ان اخاف بس مرة من اكثر

 يسوي؟ بموقفي احد ممكن شنو يهتم. احد وال دعم وال فلوس وال شغل ال التوحد،

 يعائلت مختلفة. بطريقة يعاملوني دائما   كانوا الناس ولهذا التوحد، مرض وعندي انولدت نا
 التوحد مرض بسبب هو بيه غريب شيئ كل ان يفكرون كانوا بس مختلف انا ان تعرف كانت
 اي التوحد. مرض بسبب ايضا   هو للرجال انجذابي ان اظن وكنت الشيء نفسي افكر كنت وانا
 ام عندي كانت زينة، كانت االمور بس التوحد. مرض بسبب كان طبيعي ومو غريب شيء
 ما الن شيء كل وتغير سنة ١٤ قبل امي توفت شيء. كل ومن لناسا كالم من تحميني رائعة
 ويساعدني. يحميني بجانبني احد بعد عندي كان

 

 شافه واخويه المتصفح تاريخ أمسح ان ونسيت مثلية ايباحية افالم اتفرج كنت االيام من يوم
 .اكل بدون أليام بالغرفة حبسوني وبعدين ويهينوني يضربوني صاروا ابويه. واخبر

 

 اعيش حتى مساحة اي ينطوني ما الوقت نفس بس واكثر اكثر يهملوني صاروا اليوم ذلك من
 اكدر اطول كم اعرف ما حياتي. على سيطرة اي عندي وما سنة ٣٦ عمري به. يقبلون ما هم شي اسوي ال حتى يراقبوها كانوا اسويها كنت خطوة كل حياتي.
 اكدر ما ان اخاف بس مرة من اكثر اهرب ان فكرت الي. ايحطوه الناس قوانين تحت واعيش مشاعري واتجاهل وهويتي نفسي اخفي ان الحياة، هذه استحمل
 يسوي؟ بموقفي احد ممكن شنو يهتم. احد وال دعم وال فلوس وال شغل ال التوحد، مرض وعندي مثلي اني مساعدة. بدون وحدي اعيش

 

 علي، ٣٦ سنة



 

 

 

 ما بعد االرهابية المجموعة هذه الن سعيد نكا الكل داعش هزيمة اعلنت العراقية الحكومة من

 العراقية الحكومة الن بخوف اعيش بعدني مثلي كشخص الي بالنسبة بس حياتنا. على طرتسي

 لعراقين اغتيال بقائمة كان اسمي من ٢٠١١ سنة بدة الخوف تشوفوني. داعش ما مثل تشوفني

  رعب. سنين الى لتتحو بالقائمة عرفت من الرعب لحظة الميم. مجتمع من لكونهم

 

 ما تقبلوني هم لو حتى الن الصدقائي وال فعلهم ردة حتكون شلون اعرف ما الن الهلي اكول اكدر كنت ما اسوي. ممكن شنو اعرف كنت ما القائمة انتشرت من
 اهرب. ان كان الوحيد الحل المثلين! الناس يعذبون كانوا نفسهم هم نال الشرطة اخبر اكدر كنت وال يساعدوني ان قادرين حيكونون

 

 كان ما شخص كل ويقتلون يعذبون صاروا عليها. وسيطرة للموصل داعش دخلت اشهر ٨ بعد هناك. شغل احصل ممكن انه كال لي صديق الن للموصل هربت
 من يرموهم صاروا اولهم. كانوا المثلين يعجبهم.
 اخفي الزم كان ويقتلوهم. ويرجموهم العالية المباني
 اطلع ممكن كان ما قبل. من كثرا حتى هويتي
 ما بغرفتي وقتي كل قضيت ذافله الموصل خارج
 ما بيها. للسوك اروح كنت اسبوع كل ساعتين عدا
  الخوف. من للشغل اروح اكدر حتى كنت

 

 المثلين داعش. هزيمة وية خلص ما الكابوس هذا
 واسكن بمطعم استغل حاليا   بالعراق. يقتلون بعدهم
 من عدا البناية هذه خارج اطلع وما البناية بنفس
  حياتي. على اخاف الن للسوك اروح
 الكل داعش هزيمة اعلنت العراقية الحكومة من
 ما بعد االرهابية المجموعة هذه الن سعيد كان
 مثلي كشخص الي بالنسبة بس حياتنا. على طرتسي

 تشوفني العراقية الحكومة الن بخوف اعيش بعدني
 ٢٠١١ سنة بدة لخوفا تشوفوني. داعش ما مثل
 من لكونهم لعراقين اغتيال بقائمة كان اسمي من

 بالقائمة عرفت من الرعب لحظة الميم. مجتمع
  رعب. سنين الى لتتحو

 رامي، ٢٨ سنة



 

 

 

 ما لونيتقب هم لو حتى الن الصدقائي وال فعلهم ردة حتكون شلون اعرف ما الن الهلي اكول اكدر كنت ما اسوي. ممكن شنو اعرف كنت ما القائمة انتشرت من
 اهرب. ان كان الوحيد الحل المثلين! الناس يعذبون كانوا نفسهم هم الن الشرطة اخبر اكدر كنت وال يساعدوني ان قادرين حيكونون

 

 كان ما شخص كل ويقتلون يعذبون صاروا عليها. وسيطرة للموصل داعش دخلت اشهر ٨ بعد هناك. شغل احصل ممكن انه كال لي صديق الن للموصل هربت
 خارج اطلع ممكن كان ما قبل. من ثراك حتى هويتي اخفي الزم كان ويقتلوهم. ويرجموهم العالية المباني من يرموهم صاروا اولهم. كانوا المثلين يعجبهم.
  الخوف. من للشغل اروح اكدر حتى كنت ما بيها. للسوك اروح كنت اسبوع كل ساعتين عدا ما بغرفتي وقتي كل قضيت افلهذ الموصل

 

 اروح من عدا البناية هذه خارج اطلع وما البناية بنفس واسكن بمطعم استغل حاليا   بالعراق. يقتلون بعدهم المثلين داعش. هزيمة وية خلص ما الكابوس اذه
  حياتي. على اخاف الن للسوك

  
 

 

  



 

 

 كانتو يهمها كان ما عائلتي مختلف. شخص تكون ان معنى البداية من اعرف كنت ولهذا اصم انولدت
 دائما   ونحيكون وانهم مميز شخص اني ويحسسني يساعدني يحاول دائما   كان الكل هذا، رغم تحبني
 بجانبي.

 

 بس الهم منجذب انا الن مو كان اصدقاء من اكثر صديقات عندي وكون للنساء حبي مثلي. اني ادركت سنة ١٥ عمري كان من
  للبنات. يعتبرها المجتمع اشياء والفن، والتصميم الموضة عن اتكلم يعجبني كان متشابهة. كانت اهتماماتنا الن

 

 الخط. من لكثير يعرضني القرار هذا ممكن شلون اعرف كنت ما يحبوني. كانوا النهم سيئة فعلهم ردة تكون رح ما اكيد ان فكرت عائلتي، اخبر ان قررت
 اصدك كنت ما وبنوتي. ناعم صرت المفرط الحب بسبب ان غلطتها، هلي اكيد هذه ان نفسها وتلوم نفسها تضرب بدت هي وهويتي. مشاعري عن امي اخبرت
 فعلها ردة مثل حتكون ما فعله ردة الن لوالدي اكول ما ان مني طلبت الي. بحبها تشكك حاليا   هي احبك غير تكول نتكا ما ابد الي امي اسمعه. الي الكالم
 هذا. كالمها من مصدوم كنت يقتلني. وممكن

 

 اي يفهم ما الي االصم نهماب بكوني اتصنع وبعدني ومشاعري هويتي مخفي وبعدني عائلتي ويه ساكن بعدني المحادثة. هذه صارت من نعقدي من اكثر صار
 ما بدون حموت ان تقبلت شيء.
 هذا بهويتي، اخر احد اي يعرف
 امي. وبين بيني حيبقى السر

 من اعرف كنت ولهذا اصم انولدت
 شخص ونتك ان معنى البداية

 وكانت يهمها كان ما عائلتي مختلف.
 دائما   كان الكل هذا، غمر تحبني
 اني يحسسنيو يساعدني يحاول
 دائما   حيكونون وانهم مميز شخص
 بجانبي.

 

 اني ادركت سنة ١٥ عمري كان من
 عندي وكون للنساء حبي مثلي.

 مو كان اصدقاء من اكثر صديقات
 الن بس الهم منجذب انا الن

 كان متشابهة. كانت ااهتماماتن

 ارام، ٣٧ سنة



 

 

  ت.للبنا يعتبرها المجتمع اشياء والفن، والتصميم الموضة عن اتكلم يعجبني
 

 الخط. من لكثير يعرضني القرار هذا ممكن شلون اعرف كنت ما يحبوني. كانوا النهم سيئة فعلهم ردة تكون رح ما اكيد ان فكرت عائلتي، اخبر ان قررت
 اصدك كنت ما وبنوتي. ناعم صرت المفرط الحب بسبب ان غلطتها، هلي اكيد هذه ان نفسها وتلوم نفسها تضرب بدت هي وهويتي. مشاعري عن امي اخبرت
 فعلها ردة مثل حتكون ما فعله ردة الن لوالدي اكول ما ان مني طلبت الي. بحبها تشكك حاليا   هي احبك غير تكول كانت ما ابد الي امي اسمعه. الي الكالم
 هذا. كالمها من مصدوم كنت يقتلني. وممكن

 

 اي يفهم ما الي االصم ابنهم بكوني اتصنع وبعدني ومشاعري هويتي مخفي وبعدني عائلتي ويه ساكن بعدني المحادثة. هذه صارت من عقدين من اكثر صار
 امي. وبين بيني حيبقى السر هذا بهويتي، اخر احد اي يعرف ما بدون حموت ان تقبلت شيء.

 
 

 

 

  



 

 

  

 قصص شجاعة
 



 

 

 متقبل ما كنت الن الجنسية للمثلية عالج عن االنترنت على ابحث كنت سنة ١٤ عمري كان من
 وويه مرتاح كنت ما بالبيت الوقت. ذلك من بحياتي مشاكل مسببلي كان الشيء وهذا وهويتي نفسي
 غدروني بيناتنا شي اكو اظن كنت الي واالشخاص عني تخلوا اصدقائي مرتاح، كنت ما نفسي

 هويتي انكر احاول كنت سنين طول على بالكآبة. تشخيصي وتم تسوء صارت ةفسيالن ووحالتي
  وياه. اتعايش الزم وشيء حياتي من كبير جزء تمثل صارت والكآبة ومشاعري،

 

 االنترنت على الفديوات من الكثير اشوف كنت ببطئ، هويتي اتقبل بديت الصراع من طويلة مدة بعد
 نفسهم واقبلت وشلون ايضا   مثليين لناس

 بهذا مو االمور االن وشلون وهويتهم
 شيء مو هو مثلي كونك وان السوء
 حتى سعيدة حياة تعيش وممكن غلط
 اكثر اقضي صرت مثلي. كنت لو

 دروس واخيرا   االنترنت، على وقتي
 اتعلم حتى احضرها كنت الي اللغة
 وفتحت منفعة جابت االنكليزية اللغة
 نيرفتوع امامي االبواب من الكثير
 االنترنت. خالل من ثاني عالم على

 ايجابية بنظرة االمور اشوف صرت
 متفتحين اصدقاء عندي وصار اكثر

 درست هويتي، ويتقبلون يتقبلوني
 اكثر اسافر وصرت العراق خارج

 المدني. المجتمع منظمات ويه واتطوع
 احققها علمود تعبت االشياء هذه كل
  الي. تسليمها تم وما

 

 عراقكوير وية لشتغا تبدي سنة قبل
 كلش اني الي االشياء من وحدة وهذه
 صارت غرفتي ان افتخر بيها. فخور
 االداة صار والالبتوب عملي مكان
 اني ان وافتخر بيها الناس اساعد الي

 الوقت من الكثير نقضي واصدقائي

 محمد، ٢٣ سنة



 

 

 مو حياتي ان اعرف لنفسي. نظرتي وغير وهويتي نفسي اتقبل ان ساعدني غليش .مسيئة كلها حاليا   الموجودة الكلمات الن للمثلين بلغتنا جديدة بكلمات نفكر حتى
 نفسي. على واشتغل اطور واحاول بيها الزين على اركز احاول اكدر بس سهلة،

 

 حتى افضل. شخص اكون نيعدتسا المثلية هويتي الن ايضا   الجنس مثلي اكون فحتخار الخيار عندي كان واذا بالزمن ارجع واذا تماما . نفسي متقبل اني اليوم
 وحستمر الالبتوب طريق عن غرفتي من نفسها تتقبل حتى الناس اساعد احاول ان حستمر بس اهلي. ضمنهم ومن بهويتي يعرفون ما الناس من الكثير اكو اليوم

  سعيدة. نهاية الها تكون قصتنا ما يوم اتمنى غلط. هم تكول الي الناس كالم يتجاهلون اشجعهم
  

 

 

  



 

 

 والتهديد. للتميز تعرضت سنين طول على حزينة. قصة انها على سهولة بكل تنتهي ممكن كان تيقص
 بملجأ عايشة كنت سنين لعدة الهم. العار جبت الن تقتلني تريد والعشيرة البيت من طردتني عائلتي
 شي كيدا هو جهة من غيري. ويه اشاركها والزم بالغرفة الوحيدة مو وكنت وحدة، غرفة من متكون
 من نوع اي اكو كان ما جهة من بس حياتهم يهدد شيء من له الناس تلجئ ممكن مكان اكو ان زين

 يتعامل واحد صعب شيء يكون ممكن وهذا بحياتها مشاكل عدها كانت كلها بالملجأ والناس الخصوصية
 كنت اني سيتح .بدون تديره الي المنظمة واساعد بالملجأ اساعد احاول بدئت بالملجأ سنة بعد وياه.
  ما. من جزء

 

 تدريب دخلت منتظم، بشكل اساعدهم ان عليه عرضوا قصيرة بفترة بعدها
 لحقوق مناصرة واصير االنسان حقوق عن ادافع ممكن كيف اتعلم وصرت
 من وحدة صرت الناس. اساعد حتى وتجربتي خبرتي استعمل صرت االنسان.

 اكثر من رغمال على رفهم.اع الي الميم مجتمع حقوق مناصرين من قليل عدد
 جزء هو ماضي السنين. خالل حققناه بالي جدا   فخورة بعدني بس بالسر هو شغلنا
 مستقبلي. من جزء حيكون ما بس حاضري، من

 تعرضت سنين طول على حزينة. قصة قصة سهولة بكل تكون ممكن قصتي
 العار جبت نال تقتلني تريد والعشيرة البيت من طردتني عائلتي والتهديد. للتميز
 الوحيدة مو وكنت وحدة، غرفة من متكون بملجأ عايشة كنت سنين لعدة الهم.

 مكان اكو ان زين شي اكيد هو جهة من غيري. ويه اشاركها والزم بالغرفة
 من نوع اي اكو كان ما جهة من بس حياتهم يهدد شيء من له الناس تلجئ ممكن

 يكون ممكن وهذا بحياتها شاكلم عدها كانت كلها بالملجأ ناسوال الخصوصية
 بالملجأ اساعد احاول بدئت بالملجأ سنة بعد وياه. يتعامل واحد صعب شيء

  ما. من جزء كنت اني حسيت بدون. تديره الي المنظمة واساعد
 

 تدريب دخلت منتظم، بشكل اساعدهم ان عليه عرضوا قصيرة بفترة بعدها
 لحقوق مناصرة واصير االنسان حقوق عن ادافع ممكن فكي اتعلم وصرت
 من وحدة صرت الناس. اساعد حتى وتجربتي خبرتي استعمل صرت االنسان.

 اكثر من الرغم على اعرفهم. الي الميم مجتمع حقوق مناصرين من قليل عدد
 جزء هو ماضي السنين. خالل حققناه بالي جدا   فخورة بعدني بس بالسر هو شغلنا
 لي.مستقب من جزء حيكون ما بس ري،حاض من

 للتميز تعرضت سنين طول على حزينة. قصة قصة سهولة بكل تكون ممكن قصتي

 الهم. العار جبت الن تقتلني تريد والعشيرة البيت من طردتني عائلتي والتهديد.

 لمياء، ٣١ سنة



 

 

 تلجئ ممكن مكان اكو ان زين شي اكيد هو جهة من غيري. ويه اشاركها والزم بالغرفة الوحيدة مو وكنت وحدة، غرفة من متكون بملجأ عايشة كنت سنين لعدة

 صعب شيء يكون ممكن وهذا بحياتها مشاكل عدها كانت كلها بالملجأ والناس الخصوصية من نوع اي اكو كان ما جهة من بس حياتهم يهدد شيء من له الناس

  ما. من جزء كنت اني حسيت بدون. تديره الي المنظمة واساعد بالملجأ اساعد احاول بدئت بالملجأ سنة بعد وياه. يتعامل واحد

 

 االنسان. لحقوق مناصرة واصير االنسان حقوق عن ادافع ممكن كيف اتعلم وصرت تدريب دخلت منتظم، بشكل اساعدهم ان عليه عرضوا قصيرة بفترة بعدها
 هو شغلنا اكثر من الرغم على .اعرفهم الي الميم مجتمع حقوق مناصرين من قليل عدد من وحدة صرت الناس. اساعد حتى وتجربتي خبرتي استعمل صرت
 مستقبلي. من جزء حيكون ما بس حاضري، من جزء هو ماضي السنين. خالل حققناه بالي جدا   فخورة بعدني بس بالسر

 

  



 

 

 

 الموجود غير نتعلم خاللها من ممكن وسيلة عدنا كان ما الوقت وبذلك دهوك، بمدينة ١٩٦٨ سنة انولدت

 تخرجت اني من الرغم على الخارجي. العالم ويه اتصال اي وال انترنت ال تلفون، ال الدراسية. بالمناهج

  بي. سمعت ما بدا شيء هي الجنسية المثلية وكلمة الجنسية الهوية بس ادب ودرست الجامعة من

 

 بشيء احس كنت ان اعرف كنت وغيرها. بالجامعة المساعدة لو بيها، معجبة كنت الي بالمدرسة صديقتي مثل بيها. احس كنت هذا رغم
 االه ما مشاعري ان فحسيت االخر لجنسل انجذابه عن بس يعبر الكل بمجتمعنا كنساء. الهم منجذبه كنت بس احترام، او صداقة بس مو تجاهم،
  بيها. احس توقفت لحتى المشاعر هذه اتجاهل بديتو بالمجتمع مكان

 

 اي نحتاج ويخلينا بحياتي، كثير وساعدني رائع شخص هو زوجي اطفال. تلث وعندي متزوجة وبعدني سنة ٢٨ عمري كان من تزوجت البنات معضم مثل
 تجاهه. ابانجذ عندي كان ما ابد بس وصديقي اطفالي واب شريكي هو كلش. احبه شيء.

 

 بهذه احس بديت عاشور امير وشغل بعراقكوير عرفت من بأخرى. او بطريقة تظهر كانت انها اال السنين هذه لكل مشاعري اتجاهل حاولت اني من رغمال على
 شلون ان افكر وخالني لحياتي نظرتي اغير خالني الناس كدام خوف بدون عنها ويعبر وشخصيته بنفسه فخور امير مثل شخص اشوف ان جديد. من المشاعر
 هويتي عن اعبر ان حاولت واذا صعب، شي هو جديد من حياتي ابدأ ان بالعراق مثلي المرأة ان اعرف بس  الوقت. هذا كل الكذبة هذه مثل اعيش ممكن

 صعبة تصير اطفالي حياة ان او لتيعائ بخراب السبب اكون ان اريد ما بحياتي. شخص وكل وامي واطفالي زوجي حياة بس للخطر بحياتي بس مو فحرض
 بسببي.

 

 احس المشاعر. من بالعديد احس وكنت اغضب ومرات ابكي ومرات مرات اضحك كنت بيها افكر كنت من قصتي. واشارك اكتب االقل على ان قررت بس
 شيء مو هي الجنسية المثلية .المصاعب رغم وهويته سهنف ويتقبل حياته يعيش ان غيري تشجع قصتي لعسى بس اتمناها، الي الحياة اعيش اكدر ما ان باالحباط

  خالني. ما مثل بسجن وكأنك حياتك تعيش يخليك بان للمجتمع تسمح ال بالعالم. واتصال انترنت اكو يكون ما قبل من موجودة الجنسية المثلية االنترنت، من
 اتصال اي وال انترنت ال تلفون، ال الدراسية. بالمناهج موجودال غير نتعلم خاللها نم ممكن وسيلة عدنا كان ما الوقت وبذلك دهوك، بمدينة ١٩٦٨ سنة انولدت
  بي. سمعت ما ابد شيء هي الجنسية المثلية وكلمة الجنسية الهوية بس ادب ودرست الجامعة من تخرجت اني من الرغم على الخارجي. العالم ويه

 

 صداقة بس مو تجاهم، بشيء احس كنت ان اعرف كنت وغيرها. بالجامعة اعدةالمس لو بيها، معجبة تكن الي بالمدرسة صديقتي مثل بيها. احس كنت هذا رغم
 هذه اتجاهل وبديت بالمجتمع مكان الها ما مشاعري ان فحسيت االخر للجنس انجذابه عن بس يعبر الكل بمجتمعنا كنساء. الهم منجذبه كنت بس احترام، او

  بيها. احس توقفت لحتى المشاعر
 

 نازدار، ٥١ سنة



 

 

 عمري كان من تزوجت البنات معضم مثل
 اطفال. تلث وعندي متزوجة وبعدني سنة ٢٨

 كثير وساعدني رائع شخص هو زوجي
 كلش. احبه شيء. اي نحتاج ويخلينا بحياتي،

 ما ابد بس وصديقي اطفالي واب شريكي هو
 تجاهه. انجذاب عندي كان

 

 مشاعري اتجاهل حاولت اني من الرغم على
 يقةبطر تظهر كانت انها الا السنين هذه لكل
 امير وشغل بعراقكوير عرفت من بأخرى. او

 جديد. من المشاعر بهذه احس بديت عاشور
 بنفسه فخور امير مثل شخص اشوف ان

 كدام خوف بدون عنها ويعبر وشخصيته
 وخالني لحياتي نظرتي اغير خالني الناس
 الكذبة هذه مثل اعيش ممكن شلون ان افكر
 مثلي المرأة ان اعرف سب  الوقت. هذا كل

 شي هو جديد من حياتي ابدأ ان بالعراق
 هويتي عن اعبر ان حاولت واذا صعب،
 حياة بس للخطر بحياتي بس مو فحرض
 بسببي. صعبة تصير اطفالي حياة ان او عائلتي بخراب السبب اكون ان اريد ما بحياتي. شخص وكل وامي واطفالي زوجي

 

 احس المشاعر. من بالعديد احس وكنت اغضب ومرات ابكي ومرات مرات اضحك كنت بيها رافك كنت من قصتي. واشارك اكتب االقل على ان قررت بس
 شيء مو يه الجنسية المثلية المصاعب. رغم وهويته نفسه ويتقبل حياته يعيش ان غيري تشجع قصتي لعسى بس اتمناها، الي الحياة اعيش اكدر ما ان باالحباط

  خالني. ما مثل بسجن وكأنك حياتك تعيش يخليك بان للمجتمع تسمح ال بالعالم. واتصال انترنت اكو يكون ما بلق من موجودة الجنسية المثلية االنترنت، من
 

 
 
 
  



 

 

 وعاشقة االنسان لحقوق ومناصرة ومطلقة وجدة وام ومبدعة شاعرة اني احالم. اسمي

 وبعض المجتمع يتقبله منها بعض تمثلني، الي الهويات بعض هذه الحجاب. ترتدي عراقية  وامرأة

 شيء. يا عنه اعرف شي كانت ما الكوير الهوية بس مسبقا ، بيها اعرف كنت الهويات هذه كل ال.

 وما للشغل حياته كرس وابي اطفال، بسبع لتعتني حياتها كرست شهادة بدون بسيطة امرأة كانت امي

 وعن العالم عن منييعل ممكن بالعائلة احد عندي كان ما لهذا ويانه. يقضيه حتى وقت عنده كان

  هويتي.

 

  نفسنا. عن نعبر حتى فرصة عدنا تكون موالز ومتساوين احرار كلنا ان اؤمن االنسان. حقوق عن ادافع حياتي قضيت
 

 يكول كان .والجندرية الجنسية الهوية عن يعلمنا سنة ٢٤ عمره مثلي رجل كان والمدرب تدريب حاضرة كنت المثلية. هويتي اكتشفت سنة ٥١ عمري كان من
 اي بحب يقع ممكن الشخص ان

 هويته عن النظر بغض شخص
 ان المهم والجندرية، الجنسية
 وانجذاب. مشاعر كوا يكون
 وكان بوقتها ببالي بقه كالمه
 اسئلها ردت كثيرة اسئلة عندي
 حتى بعدين اسئاله ان قررت بس
 بهويتي. احد يشك ال

 

 بمطعم نتعشى قررنا التدريب بعد
 سألته من المطعم جاهت نمشي وكنا
 من وضح هو كوير. معنى شنو
 ومصادر. امثلة وانطاني جديد
 هل افكر، وكنت نمشي ظلينا
 هو هذا هل كوير؟ اكون ممكن
 ذكرت بعدين اصال ؟ ممكن شيء

 كوير اكون ممكن ما ان للمدرب
 ان جاوبت ال؟ ليش سألني وهو

 عندي ومطلقة، سنة ٥١ عمري
 والناس حتى واحفاد اطفال

 احالم، ٥٥ سنة



 

 

 تبطل الي والناس يعرفون. من فخورين ونونحيك احفادي متأكد هو ان جاوب المدرب كوير؟ اني اذا تكول الناس ممكن شنو بالمجتمع، محترم عضو وفنيتش
  ووقتي. اهتمامي يسحقون وما اصال   هويتي يفتهمون ما ناس هم هويتي بسبب تحترمني

 

 حياتي، يهدد ممكن هذا الن بهويتي يعرف العلن ممكن ما ان اعرف نفسي. ويه حرة مو نفسي اني من ناالنسا حقوق عن ادافع ممكن كيف افكر. خالني كالمه
 مو هم ان يعرفون حتى مساعدة محتاجة الي الناس من هويتي اخفي وما كذبة اعيش ما ان قررت بس اخذلهم. اكدر وما عليها معتمدة الناس من كثير وواك

 ال، سب المجتمع وعادات الناس كالم يتبع المفروض بعمري شخص ان تظن الناس بعض اليوم. اني الي الشخص اصير خلتني هي الهويات هذه كل وحدهم.
 العمر. بهذا حتى نفسي اكتشفت ان سعيدة اني وهويتك، نفسك تكتشف حتى مناسب او محدد وقت ماكو

 

  



 

 

 

 كنت مرة كل اصدقهم. كنتو وغلط مقرفين انهم يكولون كانوا المثلين عن يتكلمون كانوا اهلي من

 كان بحياتي. مظلمة فترة كانت واكثر، اكثر نفسي اكره كنت المثلين عن سلبي شيء يكولون اسمعهم

 وكأنه بس ضوعبالمو تكلمنا ما ابد مثلي. مثليين انهم احس وكنت ثنين مقربين اصدقاء الوقت بنفس عندي

 وكالمنا عائلتي مثل ومتحفظين متدينين كانوا عوائلهم بعض. بهوية نعرف كنا احنا ان بيناتنا سر كان

  الوقت. بذلك الدين حول يتمحور كان كأصدقاء بيناتنا

 

 نفس عدهم كان ايضا   هم متوقع، كنت ما مثل الصدقائي. واعترفت السر هذا ويه اعيش ان اكثر اتحمل اكدر كنت ما بس ومشاعري وهويتي نفسي اخفي حاولت
 سوية. نصلي وحتى نواجها الي والصعوبات مشاكلنا عن بعض مع نتكلم وكنا نتغير، ونحاول سوية لمثليتنا لعالج نبحث ان قررنا ايضا . مثلين وكانوا المشاعر
 تشخيصي تم المراهقة بايام نتقبله. صعب شيء كان عالج. لها ما المثلي ان نترنتاال من وعرفنا شيء تغير ما ان ادركنا بالعمر كبرنا ومن الوقت بمرور
 المرض. لهذا المسببات من كانت هي المثلية هويتي بسبب واجهتني الي والمشاكل بي مريت الي الصراع ان واظن نفسي، ضبمر

 

 النا بالنسبة بس الوقت، بنفس ومتدين مثلي يكول ممكن ما الشخص ان يعني ما هذا .اكثر الدين عن نبتعد وصرنا اكثر المثلية هوياتنا نتقبل بدئنا السنين بمرور
 عائلتي، مثل وصاروا العراق خارج من جدد ناس على واتعرف اسافر وصرت العالمية المدني المجتمع منظمات ويه اشتغل بدئت الشكل. بهذا االمور رتم

 كانوا ناس على تعرفت الجامعة دخلت من المثلية. عن نظرتي واغير نفسي اتقبل خالني وهذا هويتي من الرغم على كنت ما مثل ويحبوني يتقبلوني كانوا
 ان اعرف العائلة. مثل هم اصدقاء عندي الن مهم مو هذا بس بهويتي يعرفون اذا سيئة حتكون عائلتي فعل ردة اصدقاء. وصرنا لهويتي ومتقبلين منفتحين
 ان تعرف حتى قصتي اشارك ان تحبي بس ومنفتحين طيبين ناس على وتعرفت غنية عائلتي الن السوء بهذا كانت ما حياتي وان جدا   لالهتمام مثيرة مو قصتي

 قبل. من احسن وحياتي قبل من احسن هسة االمور بس يتقبلوني ناس على واتعرف نفسي واتقبل يوم يجي ان تخيلت ما ابد افضل. يكون يكون ممكن المستقبل
  ايجابين. زنبقة امل عندنا ويكون نفسنا نحب الزم بس مهددة وحياتنا خطر نواجه كلنا بعدنا صحيح

 اكثر نفسي اكره كنت المثلين عن سلبي شيء يكولون اسمعهم كنت مرة كل اصدقهم. وكنت وغلط مقرفين انهم يكولون كانوا المثلين عن يتكلمون كانوا اهلي نم
 بيناتنا سر كان وكأنه بس وعبالموض تكلمنا ما ابد مثلي. مثليين انهم احس وكنت ثنين مقربين اصدقاء الوقت بنفس عندي كان بحياتي. مظلمة فترة كانت واكثر،

  الوقت. بذلك الدين حول يتمحور كان كأصدقاء بيناتنا وكالمنا عائلتي مثل ومتحفظين متدينين كانوا عوائلهم بعض. بهوية نعرف كنا احنا ان
 

 نفس عدهم كان ايضا   هم متوقع، كنت ما مثل الصدقائي. واعترفت السر هذا ويه اعيش ان اكثر اتحمل اكدر كنت ما بس ومشاعري وهويتي نفسي اخفي حاولت
 سوية. نصلي وحتى نواجها الي والصعوبات مشاكلنا عن بعض مع نتكلم وكنا نتغير، ونحاول سوية لمثليتنا لعالج نبحث ان قررنا ايضا . مثلين وكانوا المشاعر

 تشخيصي تم المراهقة بايام نتقبله. صعب شيء كان عالج. لها ما يالمثل ان االنترنت من وعرفنا شيء تغير ما ان ادركنا بالعمر كبرنا ومن الوقت مرورب
 المرض. لهذا المسببات من كانت هي المثلية هويتي بسبب واجهتني الي والمشاكل بي مريت الي الصراع ان واظن نفسي، بمرض

 

 النا بالنسبة بس الوقت، بنفس ومتدين مثلي يكول ممكن ما الشخص ان يعني ما هذا اكثر. الدين عن نبتعد وصرنا اكثر المثلية هوياتنا نتقبل بدئنا سنينال بمرور
 عائلتي، مثل رواوصا العراق خارج من جدد ناس على واتعرف اسافر وصرت العالمية المدني المجتمع منظمات ويه اشتغل بدئت الشكل. بهذا االمور مرت

 سامان، ٢٥ سنة



 

 

 ما مثل ويحبوني يتقبلوني كانوا
 وهذا هويتي من الرغم على كنت
 نظرتي واغير نفسي اتقبل نيخال
 الجامعة دخلت من المثلية. عن

 منفتحين كانوا ناس على تعرفت
 اصدقاء. وصرنا لهويتي ومتقبلين

 اذا سيئة حتكون عائلتي فعل ردة
 مهم مو هذا بس بهويتي يعرفون

 العائلة. مثل هم اصدقاء عندي الن
 لالهتمام مثيرة مو قصتي ان اعرف
 السوء بهذا كانت ما حياتي وان جدا  
 ناس على وتعرفت غنية عائلتي الن

 ان حبيت بس ومنفتحين طيبين
 ان تعرف حتى قصتي اشارك
 افضل. يكون يكون ممكن المستقبل

 واتقبل يوم يجي ان تخيلت ما ابد
 نييتقبلو ناس على واتعرف نفسي
 قبل من احسن هسة االمور بس

 صحيح قبل. من احسن وحياتي
 ياتناوح خطر نواجه كلنا بعدنا
 ويكون نفسنا نحب الزم بس مهددة
  ايجابين. ونبقى امل عندنا

 

  



 

 

 
 

 سنين اربع عمري كان من ولهذا تفيكر بدون المجتمع وقوانين عادات اتبع مجبرة كنت صغيرة كنت من
 على للروضة، اروح من ابيض وحذاء وردي فستان والبس الرياضي والحذاء الجينز البس ابطل الزم كان

 للبنات، كانت ما النها المفضلة ألعابي عن اتخلى الزم وكان واالبيض. الوردي اللون اكره اني نم الرغم
 عن قصص تخبر تحب كانت وامي ازرق لونه كان االرنب باربي. عندي صار المحشي االرنب وبدل

 طفلة. كنت من االزرق" "االرنب ويه مغامراتي

 

 تحاول صارت الناس تتشكل، الجنسين بين الحدود وبدئت بعض جنب يجلسون ما بعد صاروا والولد ناتالب للمدرسة. اروح بدئت سنين ست عمري كان من
 الجنسين بين والتفرقة واالختالف لمصلحتنا هذا بالمستقبل ان اساس على اهذ كل يسويه، ممكن ما وشنو ممكن شنو جنس لكل وتحدد الجنسين بين تفرقة تسوي
 العمر. بهذا تفكير بدون الناس كالم وصدقت اتبعت بعض. مع الجنسين عالقة حيساعد

 

 طول البسها وظليت بيها دةسعي كلش كنت مان. سبايدر عليها حمرة حقيبة اختاريت الثالث الصف بداية قبل قرطاسية نشتري حتى ابويه ويه بالسوك كنت من
 او باربي عليها وردية حقيبة عندها بنية كل كان الن عليه يضحكون وكانوا ثليم بالحقيبة معجبين كانوا ما ويايه الي بالمدرسة بعدين بس بالبيت. حتى الوقت
 احبها الي حقيبتي ارمي اريد كنت ما بس فعلهم ردة من ةوحزين محبطة كنت بناتية. كانت وما مان سبايدر وعليها حمرة كانت حقيبتي بس دزني من من اميرة
 اني ليش دزني؟ من اميرة مو بس خارق بطل اكون ان اريد ليش البنات؟ باقي عن مختلفة اشياء احب ليش داخلي. صراع بداية كانت اللحظة هذه ارضيهم. حتى

 غلط؟ هذا وهل مختلفة

 

 عن اتكلم كنت من بس مشكلة كان ما للولد انجذابي اشوفها. حلوة وبنية وسيم ولد لكل نجذاببا احس وصرت سنة ١٣ عمري كان من البلوغ سن وصلت
 بعدها وصرنا للبنات انجذابي معنى شنو تشرحلي وصارت صفحة على واخذتني متفهمة كانت وحدة بس متقبلين. كانوا ما بالمدرسة زميالتي تللبنا انجذابي
 لسمعتي اساء وهذا لعالقتنا متقبلين كانوا ما بالمدرسة البنات باقي بس ميولي. وعلى هويتي على اتعرفت وياها م.اليو لهذا احبها بعدني بعض. من قريبين

 جحيم. عايشة كنت بالمدرسة بس عائلتي بين واالمان بالحب احس كنت بالبيت سيئة. بالفاظ وينادوني بذيئة بنظرة الي ينظرون وصاروا

 

 عركش قصة تغير ممكن تغيره. ممكن شيء وال ارادك تحت مو شي هي الجنسية الميول ان ادركت وميولي. هويتي عن راكث وتعلمت اكتشفت السنين بمرور
 كان لما خيار كانت فعال   هي الجنسية الميول لو الحنسية. ميولك تغير تكدر وما منجذب انت جنس ألي تختار تكدر ما بس الطعام قائمة من تطلب شنو وتختار
 الني وهويتي نفسي واخفي واتصنع اكذب الزم وكان سهل شيء مو هو مثلية ميول عندك تكون ان بإيدي. مو شي هذا بس الجنس، لنفس نجذبةم اكون اختاريت

 والتهميش. والرفض الناس كالم من اخاف كنت

 

 وميولي هويتي ويقبلون كنت ما مثل يقبلوني ناس على تعرفت العراق. مثل ببلد عايشة اني من الرغم على خوف عندي ما بعد بالحاضر قبل، كان هذا بس
 ويتكلم عنها يعرف الكل ان يحتاج وما شخصي شيء هي ميولي ان تعلمت بعد. يهموني ما مهموكال الناس باقي بنفسي، فخورة واكون نفسي اتقبل ان وساعدوني

 ان الزم وما اغيره ممكن شيء وال غلط مو ميولي جزء. اهم مو هي بس مني، جزء هي هويتي امرأة. مع عالقتي عن تختلف ما هي رجل مع وعالقتي عنها

 ريفان، ٢٢ سنة



 

 

 اصال . خياراتهم بسبب الناس على نحكم ما المفروض ان هو هذا من واالهم خيار مو هي الجنسية المثلية اغيره. ممكن ما شيء بسبب بالذنب واحسب اعتذر
 الصحيح. الطريق على نفسي واعرف متفائلة اني بس طويل طريق وكدامي وهويتي، نفسي عن اكثر اتعلم بعدني

 والبس الرياضي والحذاء الجينز البس ابطل الزم كان سنين اربع عمري كان من ولهذا تفيكر بدون المجتمع وقوانين عادات اتبع مجبرة كنت صغيرة كنت من
 للبنات، كانت ما النها المفضلة ألعابي عن اتخلى الزم وكان واالبيض. الوردي اللون اكره اني من الرغم على للروضة، اروح من ابيض وحذاء وردي فستان
 طفلة. كنت من االزرق" "االرنب ويه مغامراتي عن قصص تخبر تحب كانت وامي ازرق نهلو كان االرنب باربي. عندي صار المحشي االرنب وبدل

 

 تحاول صارت الناس تتشكل، الجنسين بين الحدود وبدئت بعض جنب يجلسون ما بعد صاروا والولد البنات للمدرسة. اروح بدئت سنين ست عمري كان من
 الجنسين بين والتفرقة واالختالف لمصلحتنا هذا بالمستقبل ان اساس على هذا كل يسويه، ممكن ما ووشن ممكن شنو جنس لكل وتحدد الجنسين بين تفرقة تسوي
 العمر. بهذا تفكير دونب الناس كالم وصدقت اتبعت بعض. مع الجنسين عالقة حيساعد

 

 حتى ابويه ويه بالسوك كنت من
 الصف بداية قبل قرطاسية نشتري
 عليها حمرة حقيبة اختاريت الثالث
 بيها سعيدة كلش كنت مان. سبايدر
 حتى الوقت طول البسها وظليت
 الي بالمدرسة بعدين بس بالبيت.
 مثلي بالحقيبة معجبين كانوا ما ويايه
 كل كان الن عليه يضحكون وكانوا
 باربي عليها وردية حقيبة عندها بنية
 حقيبتي بس دزني من من اميرة او

 وما مان سبايدر وعليها حمرة كانت
 من وحزينة محبطة كنت بناتية. كانت
 ارمي اريد كنت ما بس فعلهم ردة

 هذه ارضيهم. حتى احبها الي حقيبتي
 داخلي. صراع بداية كانت اللحظة
 باقي نع مختلفة اشياء احب ليش

 بطل اكون ان اريد ليش البنات؟
 ليش دزني؟ من اميرة مو بس خارق
 غلط؟ هذا وهل مختلفة اني

 



 

 

 عن اتكلم كنت من بس مشكلة كان ما للولد انجذابي اشوفها. حلوة وبنية وسيم ولد لكل بانجذاب احس وصرت سنة ١٣ عمري كان من البلوغ سن وصلت
 بعدها وصرنا للبنات انجذابي معنى شنو تشرحلي وصارت صفحة على واخذتني متفهمة كانت وحدة بس متقبلين. انواك ما بالمدرسة زميالتي للبنات انجذابي
 لسمعتي اساء وهذا لعالقتنا متقبلين كانوا ما بالمدرسة البنات باقي بس ميولي. وعلى هويتي على اتعرفت وياها اليوم. لهذا احبها بعدني .بعض من قريبين

 جحيم. عايشة كنت بالمدرسة بس عائلتي بين واالمان بالحب احس كنت بالبيت سيئة. بالفاظ وينادوني بذيئة بنظرة ليا ينظرون وصاروا

 

 شعرك قصة تغير ممكن تغيره. ممكن شيء وال ارادك تحت مو شي هي الجنسية الميول ان ادركت وميولي. هويتي عن اكثر وتعلمت اكتشفت لسنينا بمرور
 كان لما خيار كانت فعال   هي الجنسية الميول لو الحنسية. ميولك تغير تكدر وما منجذب انت جنس ألي تختار تكدر ما بس الطعام قائمة من تطلب شنو وتختار
 الني وهويتي نفسي واخفي واتصنع اكذب الزم وكان سهل شيء مو هو مثلية ميول عندك تكون ان بإيدي. مو شي هذا بس الجنس، لنفس منجذبة اكون اختاريت

 والتهميش. والرفض الناس كالم من اخاف كنت

 

 وميولي هويتي ويقبلون كنت ما مثل يقبلوني ناس على تعرفت العراق. مثل ببلد عايشة اني من الرغم على خوف عندي ما بعد بالحاضر قبل، كان هذا بس
 ويتكلم عنها يعرف الكل ان يحتاج وما شخصي شيء هي ميولي ان تتعلم بعد. يهموني ما وكالمهم الناس باقي بنفسي، فخورة واكون نفسي اتقبل ان وساعدوني

 ان الزم وما اغيره ممكن شيء وال غلط مو ميولي جزء. اهم مو هي بس مني، جزء هي تيهوي امرأة. مع عالقتي عن تختلف ما هي رجل مع وعالقتي عنها
 اصال . خياراتهم بسبب الناس على نحكم ما المفروض ان هو هذا من واالهم يارخ مو هي الجنسية المثلية اغيره. ممكن ما شيء بسبب بالذنب واحسب اعتذر
 .الصحيح الطريق على نفسي واعرف متفائلة اني بس طويل يقطر وكدامي وهويتي، نفسي عن اكثر اتعلم بعدني

 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 كنت اني ليش نفسي اسأل وصرت يزيد صار االوالد لباقي انجذابي واالعدادية المتوسطة ايام خالل
 معنى شنو اكتشف الزم ان وقررت بعمري الولد كل مثل للبنات منجذب كنت وما الباقين عن مختلف

 معنى ووشن واسبابها الجنسية الميول عن اكثر اقرة حتى النتظام للمكتبة اروح صرت انجذابي. هذا
 الجنس لنفس جنسية ميول عندي اي مثلي شخص اني اكتشفت اشهر عدة وبعد المختلفة الهويات
  حياتي. طول مثلي وحبقى

 

 من تخرجت بهويتي. يعرف احد كان وما احد ويه اتكلم كنت وما الناس من نفسي اعزل وبدأت وميولي هويتي اتقبل ان عليه صعبة كانت بالبداية
 اطفال عندهم وصار تزوجوا بعمري كانوا الي كل الن اتزوج ان عليه يضغطون صاروا اهلي بنية. اي ويه عالقة اي عندي ونيك ما بدون الكلية
 للزواج. المالئم الوقت مو هو هسة ان اكوله اكدر كنت الي كل حتى.

 

 كان ةوشهاد زاد اهلي ضغط
 كل اعوف ان فقررت عندي،
 عن بعيد ثانية لمدينة وانتقل شيء
 تركت علمهم، وبدون اهلي ضغط
 مقتبس عليها مكتوب ورقة بس لهم
 اذا ان بمعنى روسو جاك جان من

 اب يكون ان قادر كان ما الشخص
 على مجبر يكون الزم ما فهو

  االطفال. وانجاب الزواج
 

 بان لنفسي اسمع اكدر كنت ما
 الرجال من الكثير مثل كذبة يشاع

 ضغط بسبب يتزجون الي المثلين
 تعيسة حياة ويعيشون العائلة

 اطفال. حتى عندهم ومعظمهم
 على الزواج على ينجبر بعضهم
 ميولهم حيغير الزواج ان اساس
 مثليين. غير ويخليهم الجنسية
 اهلي عفت من سنة مرت

 ما ومدينتي. وشغلي واصدقائي
 وما اهلي ويه اتصال اي عندي

 مسعود، ٢٦ سنة



 

 

 عندي وهنا اهلي ببيت مسجون ما االقل على بس تعيس. بعدني بس اسعد فحكون اهلي ضغط عن بعيد ثانية لمدينة انتقلت اذا ان اظن كنت اخبارهم. شنو اعرف
  شيء. حيتغير فما الوضع يرنغ حتى شيء نسوي ان نحاول ما اذا بس صعبة. وحياتنا بالعراق كمثليين محدودة خيراتنا بس اريده، الي اسوي ان الحرية
 الولد كل مثل للبنات منجذب كنت وما الباقين عن مختلف كنت اني ليش نفسي اسأل وصرت يزيد صار االوالد لباقي انجذابي واالعدادية المتوسطة ايام خالل

 المختلفة الهويات معنى وشنو واسبابها الجنسية لميولا عن اكثر اقرة حتى النتظام للمكتبة اروح صرت انجذابي. هذا معنى شنو اكتشف الزم ان وقررت بعمري

  حياتي. طول مثلي وحبقى الجنس لنفس جنسية ميول عندي اي مثلي شخص اني اكتشفت اشهر عدة وبعد

 

 ما بدون الكلية من تخرجت بهويتي. يعرف احد كان وما احد ويه اتكلم كنت وما الناس من نفسي اعزل وبدأت وميولي هويتي اتقبل ان عليه صعبة كانت بالبداية
 اكدر كنت الي كل حتى. اطفال عندهم وصار تزوجوا بعمري كانوا الي كل الن اتزوج ان عليه يضغطون صاروا اهلي بنية. اي ويه عالقة اي عندي يكون
 للزواج. المالئم الوقت مو هو هسة ان اكوله

 

 عليها مكتوب ورقة بس لهم تركت علمهم، وبدون اهلي ضغط عن بعيد ثانية لمدينة وانتقل شيء كل عوفا ان فقررت عندي، كان وشهادة زاد اهلي ضغط
  االطفال. وانجاب الزواج على مجبر يكون الزم ما فهو اب يكون ان قادر كان ما الشخص اذا ان بمعنى روسو جاك جان من مقتبس

 

 اطفال. حتى عندهم ومعظمهم تعيسة حياة ويعيشون العائلة ضغط بسبب يتزجون الي المثلين الرجال من الكثير مثل كذبة اعيش بان لنفسي اسمع اكدر كنت ما
 عندي ما ومدينتي. وشغلي واصدقائي اهلي عفت من سنة مرت مثليين. غير ويخليهم الجنسية ميولهم حيغير الزواج ان اساس على الزواج على ينجبر بعضهم

 ما االقل على بس تعيس. بعدني بس اسعد فحكون اهلي ضغط عن بعيد ثانية لمدينة انتقلت ذاا ان اظن كنت ارهم.اخب شنو اعرف وما اهلي ويه اتصال اي
 نغير حتى شيء نسوي ان نحاول ما اذا بس صعبة. وحياتنا بالعراق كمثليين محدودة خيراتنا بس اريده، الي اسوي ان الحرية عندي وهنا اهلي ببيت مسجون
  ء.شي حيتغير فما الوضع

 
 
 
 
 
 

 
 
 

  



 

 

  
 شغل عليه انعرض التخرج بعد االبواب. من الكثير فتحلي االنكليزي باالدب بشهادة الجامعه من التخرج
 يقومون كانوا الي العاملين الموظفين من واحدة وصرت بشغلي ناجحة كلش وكنت االمريكية بالجامعة
 اهدافهم يحققون ان همتوشجع الطالب من الكثير ساعدت شغلهم. الى باالضافة الجامعة داخل اخرى بنشاطات

  وهوياتهم. نفسهم على ويتعرفون خياراتهم ويستكشفون
 

 هذا بس الجنسية وميولي لهويتي تماما   متقبل اني من الرغم على نفسي. اكون اكدر ما اني الن نفسهم يكونون اشجعهم ان الي بالنسبة مهم كان
 واشجعهم الناس اساعد اوقف اريد وما شيء صار اذا الناس اساعد كدرا حكون وما بحرية. عنه عبرت اذا للخطر حياتي يعرض ممكن شيء

  بالحياة. هدفي هو هذا الن نفسهم يكونون
 

 همهم هم المثليين ان يفكرون الناس من الكثير وميولي. هويتي بسبب اواجهها الي والمشاكل الخوف من الرغم على زينة حياة وعندي بنفسي وفخور سعيد اني
 شخص اكون ساعدني االختالف وهذا الجنسية ميولنا هو الوحيد االختالف غيرنا، الكل مثل نحققها نريد واهداف احالم عدنا احنا صح. مو اهذ بس الجنس بس

  افضل.
 وصرت بشغلي حةناج كلش وكنت يةاالمريك بالجامعة شغل عليه انعرض التخرج بعد االبواب. من الكثير فتحلي االنكليزي باالدب بشهادة الجامعه من التخرج
 اهدافهم يحققون ان وشجعتهم الطالب من الكثير ساعدت شغلهم. الى باالضافة الجامعة داخل اخرى بنشاطات يقومون كانوا الي العاملين الموظفين من واحدة

  وهوياتهم. نفسهم على ويتعرفون خياراتهم ويستكشفون
 

 ام اني الن نفسهم يكونون اشجعهم ان الي بالنسبة مهم كان
 لهويتي تماما   متقبل اني من الرغم على نفسي. اكون اكدر

 اذا للخطر حياتي يعرض ممكن شيء هذا بس الجنسية وميولي
 صار اذا الناس اساعد اكدر حكون وما بحرية. عنه عبرت
 الن نفسهم يكونون واشجعهم الناس اساعد اوقف اريد وما شيء
  بالحياة. هدفي هو هذا

 

 من الرغم على زينة حياة وعندي بنفسي وفخور يدسع اني
 الكثير وميولي. هويتي بسبب اواجهها الي والمشاكل الخوف

 مو هذا بس الجنس بس همهم هم المثليين ان يفكرون الناس من
 غيرنا، الكل مثل نحققها نريد واهداف احالم عدنا احنا صح.

 اعدنيس االختالف وهذا الجنسية ميولنا هو الوحيد االختالف
  افضل. شخص اكون

 

 رواند، ٣٢ سنة



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 قصص موت



 

 

 واريد حزين كنت الن يزورني ان عنده من وطلبت الجنس مثلي كان الي بصديق اتصلت ٢٠١٥ سنة بتموز

 بالطريق هو ان منه رساله وصلتني ساعة بعد عندي. يكون اليوم ان وكال رفض ما اكيد هو احد. مع اتكلم

 ولهذا يجاوب كان ما بس اتصل حاولت ،وصل ما بعده وهو ساعة مرت يوصل. حتى دقيقة ٣٠ وحيحتاج

 كانت ما وعائلته مكان بأي موجود كان ما بس دائما نزورها كنا الي باالماكن عليه ادور صرت اقلق. بدئت

 ايضا . شيء تعرف

 

 ولهذا لوطي كان ابنكم ان عليها مكتوب ورقة وعليها جثته تلقت عائلته انقتل. انه عرفنا السادس باليوم عنده. من خبر اي بدون ايام ست مرت
 الجنس. ومثليين مقربين اصدقاء كنا احنا ان تعرف كانت الن اخبرتني اخته بس سر هذا بقت العائلة قتله. وراء كان داعش ان واضح كان عاقبناه.

 

 بس الي، يصير ممكن صار الي الن لخوفوبا وياه اتكلم احد عندي ما الن وبالوحدة اشوفه ما بعد نال بالحزن احس مختلفة، بمشاعر احس حياتي. غير مقتله
 اليوم. عايش بعده لكان يزورني ان عنده من طلبت ما لو الن بالذنب احس شي اكثر

 اليوم ان وكال رفض ما اكيد هو احد. مع لماتك واريد حزين كنت الن يزورني ان عنده من وطلبت الجنس مثلي كان الي بصديق اتصلت ٢٠١٥ سنة بتموز
 بالطريق هو ان منه رساله وصلتني ساعة بعد عندي. يكون

 ما بعده وهو ساعة مرت يوصل. حتى دقيقة ٣٠ وحيحتاج
 اقلق. بدئت ولهذا يجاوب كان ما بس اتصل حاولت وصل،
 كان ما بس دائما نزورها كنا الي باالماكن عليه ادور صرت
 ايضا . شيء تعرف كانت ما وعائلته نمكا بأي موجود

 

 عرفنا السادس باليوم عنده. من خبر اي بدون ايام ست مرت
 ان عليها مكتوب ورقة وعليها جثته تلقت عائلته انقتل. انه

 كان داعش ان واضح كان عاقبناه. ولهذا لوطي كان ابنكم
 كانت الن اخبرتني اخته بس سر هذا بقت العائلة قتله. وراء
 الجنس. ومثليين مقربين اصدقاء كنا احنا ان تعرف

 

 الن بالحزن احس مختلفة، بمشاعر احس .حياتي غير مقتله
 وبالخوف وياه اتكلم احد عندي ما الن وبالوحدة اشوفه ما بعد
 بالذنب احس شي اكثر بس الي، يصير ممكن صار الي الن
 اليوم. عايش بعده لكان يزورني ان عنده من طلبت ما لو الن

 

 عصام، ٢٩ سنة



 

 

 فكنت الوحيد والولد بالعائلة االصغر تكن طبيبة. ووحدة مهندسة وحدة عندي، من اكير ثنين خوات عندي
  يحبني. والكل مدلل

 

 النسائية واالحذية وبالمالبس وبالمكياج باشيائهم والعب خواتي مع كثير وقت اقضي كنت صغيرة كنت من
 اني تعرف دائما كانت هي اتوقع اريده. الي اسوي ان لي تسمح دائما كانت الطبيبة اختي يخلوني. وكانوا
 ولد. بجسم بنت كنت واني مختلف

 

 اخفي الزم الوقت بنفس بس بيها احس كنت الي والمشاعر نفسي اتقبل ان تشجعني دائما وكانت طب تدرس هي كانت المراهقة بسن كنت من
 الن الناس من وحقيقتي هويتي

 اتبعت هذاول حيفهمون، ما هم
 ولد. اني اتصنع وكنت نصيحتها
 كثير ساعدني بجانبي وجودها

 دائما   اكو ان معناه انك هذا الن
 هي مشاعري ان يذكرني شخص

  بيه. غلط شي ماكو وان غلط مو
 

 سنة ٢٤ كانت اختي من
 وفارقت سير لحادث تعرضت
 والحياة مصدوم كان الكل الحياة.

 بعد بعدها. طبيعية رجعت ما ابد
 اكو كان وما وحدي كنت اتهاوف

 مو مشاعري ان يذكرني شخص
 كولت الناس كانت العكس غلط،
 وهذا مقبولة ما  مشاعري ان

 تفكر الناس يتعالج. الزم مرض
 كنت الن بنية اصير اريد ان

 كنت من خواتي ويه وقت اقضي
 كن صحيح! مو هذا بس صغيره،

 ولهذا البداية، من بنية اكون اريد
 وياهم! ثيرك وقت اقضي كنت

 

 مالك، ٤١ سنة



 

 

 بيها البس اكدر الي القليلة المرات هو عندي الي كل شغلي. على تركيزي وكل جمتزو ما بعدني كرجل. حياتي اعيش وبعدني اختي وفاة عن سنة ٢٥ مرت
 حياتها وتعيش نفسها قبلتت امرأة نفسي اتخيل بالبيت وحدي االوقات بهذه محمد! مو مالك، اسمي امرأة. نفسي احس حتى بالبيت وحدي من نسائية مالبس
  العالم. من حقيقته ويخفي كذبة يعيش رجل مو بحرية،

 عندي خوات ثنين اكير من عندي، وحدة مهندسة ووحدة طبيبة. كنت االصغر بالعائلة والولد الوحيد فكنت مدلل والكل يحبني. 

 

 
  



 

 

 الرسالة: هذه الي وترك سنتين قبل نفسه قتل الي حبيبي قصت هذه قصتي، مو هذه كرار. اسمي

 

 انت بعدها. استمر اكدر ما بعد بحياتي مرحلة وصلت الن الرسالة هذه اكتبلك كلش. احبك كرار. حبيبي
 اهلي من الضغط بسبب سوء تزداد النفسية حالتي اليوم. هذا قبل نفسي قتلت ما ليش الوحيد السبب

 اعاني صار اني ان تعرف انت وصلتني. يال والتهديدات انثوية بمالمح رجل لكوني احسه الي والخزي
 واذا قبلك، كانت سيئة حالتي شلون شفت ما ابد انت سب افضل كنت وياك وان طويلة، لفترة الكأبة من

 حياتك اعرض اريد وما بحياتي، يصير الي وية بعد اعيش اكدر ما الن نفسي اقتل افكر وحستمر تسوء ترجع رح حالتي اعرف بالحياة استمر
  سببي.ب للخطر

 

 طول على الن للجنة، حروح اعرف اموت من
 الناس حتى احد، أذيت ما حياتي من سنة ٢٤الـ
 وامي يضربني دائما كان الي ابوية أذوني. الي
 الي عمي وابن واخوية تهينّي دائما   كانت الي
 عليه اعتدوا الي وغيرهم عليه يضحكون كانوا

 ما هم حتى جحيم، تصير حياتي وخلوا وهددوني
  أذيتهم.

 

 انتظرك بحياتي. حبيته الي الوحيد الشخص انت
 سوية. يدينسع حنكون هناك اعرف بالجنة،
 فوك من اراقبك حكون سعيدة، حياة اتمنالك

  واحرسك.
 

 حبي،

 سيف.

 

 حبي،

 سيف.

 

  

 سيف، ٢٤ سنة



 

 

 
 شلون والذنب. بالخزي تحسسني قصة اكتب ممكن شلون القصة، هذه اكتب احاول من ترجف ايدي
 اريد بس نفسي. واسامح صار الي انسى اكدر مستحيل ابني. موت سبب كنت اني ان اتقبل ممكن
 ابني. مثل المختلفين الناس تساعد احد، تساعد ان لعسى القصة وياكم كاشار

 

 احد اكو كان وال مثلي بشخص التقيت ما بحياتي مثلي. هو ان اخبرني ابني من مصدومة كنت
 عنده يرويص يتزوج يوم فد اشوفه ان وحلمي وسعادتي فخري من سلبني وكأنه وحسيت المثلية معنى شنو افهم كنت ما مثلي. بالعائلة
 الموضوع. اتقبل كدرت وما بالغضب حسيت حواليه. واحفادي جدة واصير ناجح اب ويصير اطفال

 

 كنت ما بس الناس من اخفيها احاول كنت بس بيناتنا مشاكل اكو ان واضح كان صار. بالي العائلة من احد اخبرت ما بس شهور لعدة بعدها ابني مع اتكلم توقفت
 يكدر شيء ومو بإيده شيء مو هي المثلية ان يفهمني ان مرة من اكثر حاول بالبيت. مكان له ما بعد هو وان لمثليته متقبله ما اني عرفي كان منه.هو اخفيه اكدر
  ألسابيع. شفناه وما اصدقائه من واحد ويه يسكن حتى راح بوقتها االيام. من يوم البيت من طردته انه ووصلت زادت بيناتنا المشاكل ه.اصدق كنت ما بس يغيره

 

 ابني .بذاكرتي محفور اليوم هذا الحياة. فارق كان وصلت من بس للمستشفى اركض رحت نفسه. يقتل حاول ابني ان المستشفى من اتصال وصلني االيام من يوم
 بعد". ةالحيا هذه اعيش استمر اكدر ما بس يمة "اسامحج بيها مكتوب رساله ترك هو ان اكتشفت بعدين نفسه. قتل ودمي لحمي من

 

 مستحيل تكرهه. ان او منه محرجه تكون ان العائله باقي اريد كنت ما تركها. الي الرسالة عن هو مثلي هو ان احد اي اخبرت كا منهارة. واني اليوم ذلك من
 اعرف بس الجنس مثلي يكون الشخص ان معنى شنو افهم ما بعدني نهر. كأنها تفيض ودموعي بابني وافكر القصة هذه اكتب سويته. الي على نفسي اسامح اكدر
 باقي من واطلب القصة هذه اركاش ان هسة اسويه ممكن الي الوحيد الشي الجارحة. الكلمات بدل واتقبله اساعده احاول اكدر كنت افضل. ام اكون ان كنت اني

 ويتقبلوهم. ويساعدوهم اطفالهم يحبون وان الغلطة نفس يرتكبون ما ان االمهات

 اكدر مستحيل ابني. موت سبب كنت اني ان اتقبل ممكن شلون والذنب. بالخزي تحسسني قصة اكتب ممكن شلون القصة، هذه اكتب احاول من ترجف ايدي
 ابني. مثل المختلفين الناس تساعد احد، تساعد ان لعسى القصة وياكم اشارك اريد سب نفسي. واسامح صار الي انسى

 

 سلبني وكأنه وحسيت المثلية معنى شنو افهم كنت ما مثلي. بالعائلة احد اكو كان وال مثلي بشخص التقيت ما بحياتي .مثلي هو ان اخبرني ابني من مصدومة كنت
 اتقبل كدرت وما بالغضب حسيت حواليه. واحفادي جدة واصير ناجح اب ويصير اطفال عنده ويصير يتزوج ميو فد اشوفه ان وحلمي وسعادتي فخري من

 الموضوع.

 

 كنت ما بس الناس من اخفيها احاول كنت بس بيناتنا مشاكل اكو ان واضح كان صار. بالي العائلة من احد اخبرت ما بس شهور لعدة بعدها ابني مع اتكلم توقفت
 يكدر شيء ومو بإيده ءشي مو هي يةالمثل ان يفهمني ان مرة من اكثر حاول بالبيت. مكان له ما بعد هو وان لمثليته متقبله ما اني يعرف كان منه.هو اخفيه اكدر
  ألسابيع. شفناه وما اصدقائه من واحد ويه يسكن حتى راح بوقتها االيام. من يوم البيت من طردته انه ووصلت زادت بيناتنا المشاكل اصدقه. كنت ما بس يغيره

 

 غادة، ٤٩ سنة



 

 

 المستشفى من اتصال وصلني االيام من يوم
 اركض رحت نفسه. يقتل حاول ابني ان

 الحياة. فارق كان توصل من بس ىللمستشف
 لحمي من ابني بذاكرتي. محفور اليوم هذا

 ترك هو ان اكتشفت بعدين نفسه. قتل ودمي
 ما بس يمة "اسامحج بيها مكتوب رساله
 بعد". الحياة هذه اعيش استمر اكدر

 

 اي اخبرت كا منهارة. واني اليوم ذلك من
 الي الرسالة عن هو مثلي هو ان احد

 تكون ان العائله قيبا اريد كنت ما تركها.
 اكدر مستحيل تكرهه. ان او منه محرجه
 هذه اكتب سويته. الي على نفسي اسامح
 كأنها تفيض ودموعي بابني وافكر القصة
 الشخص ان معنى شنو افهم ما بعدني نهر.
 ان كنت اني اعرف بس الجنس مثلي يكون
 اساعده احاول اكدر كنت افضل. ام اكون
 الوحيد الشي ارحة.الج الكلمات بدل واتقبله
 هذه اشارك ان هسة اسويه ممكن الي

 ما ان االمهات باقي من واطلب القصة
 ويتقبلوهم. ويساعدوهم اطفالهم يحبون وان الغلطة نفس يرتكبون

 

 
 
 
  



 

 

 معنى بدون انتك حياتي ويفهمني. يحبني ممكن احد ماكو وان بالوحده احس كنت حبيبي على اتعرف ما قبل
 الحب عن عنده من اتعلم كنت نبي مثل الحب، مالك مثل كان حبيبي بس بيها. احس بدون تمشي وااليام

 اكثر يزيد له حبي صار يوم بعد يوم معاه. واتكلم وياه وقت اقضي ان دائما اريد كنت الحياة. وعن واالخالص
 واكثر.

 

 بعض. يحبون ممكن الجنس نفس من شخصين ان يتقبل وما المثلية العالقات يتقبل ما بمكان عايشين احنا وان الحياة ضيم انسى خلتني عالقتنا
 ان انتظر وكنت الطالب، باقي ويه اشاركها بغرفة للجامعة الداخلي بالسكن ساكن كنت سويه. وقت نقضي نكدر حتى امن مكان اكو كان ما
 كنت وياه وحدنا. سوية وقت نقضي ونكدر يزورني حبيبي يجي حتى بالعطلة لبيوتهم يرجعون هم

  بخير. شيئ كل وان بالسعادة احس
 

 وتعذبهم المثليين الرجال تكره كانت مسلحة ميليشيات وهي الحق اهل عصائب تشكلت بعدين بس
 اسم صاح وأحد الشباك تحانف من سيارة مرت من المنصور بمنطقة نتمشى كنا االيام من يوم وتقتلهم.
 اطلب انه حاولت صدمة! بحالة كنت ينزف. االرض على وحبيبي مشت السيارة طلقه. وضربه حبيبي
 من دقائق قبل الحياة فارق انتظر. واني يموت حبيبي شفت االسعاف. طلب الناس من وواحد المساعد
 االسعاف. سيارة وصول

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ياسر، ٢٩ سنة



 

 

 

 مثل المتحفظة العوائل في انه اعرف كنت الن وخائفة مصدومة كنت الجنس مثلي هو ان ابني اخبرني من

 يحضره كان وابوه بالعائلة االكبر االبن كان هو طارق. ابني مثل ولد وخاصة الموت مصيره حيكون ئلتناعا

  العائلية. والتجمعات العشيرة بجلسات ويحضر سيد يكون حتى

 

 هو ان عرف عمه ابن من واحد من تغير هذا بس حياته. يبني وصار زين شغل وحصل الكلية من طارق تخرج تمام، شيما كان شيء كل
 يجي ال بان البني رسالة ارسلن للبيت. يجي ان عنده من وطلب مباشرة بطارق احمرواتصب يشوف صار زوجي ابوه. واخبر الجنس مثلي
 يقتلون الزم ان واخبرهم باخوانه اتصل زوجي للبيت. رجع ما بعده وابني االيام ومرت يكثر زوجي غضب استمر .احميه اريد وكنت عليه خائفة كنت الن للبيت
 ندز ان اقنعه ان وحاولت زوجي اهدئ ان حاول طارق.
 ان او وياه اتصال كل ونقطع العراق خارج يدرس طارق
 كان ما بس صحيح كالم ومو كذبة مجرد كانت هذه يجوز
 يحمي حتى يقتله فالزم بالعائلة االكبر هو الن ان كال ينفع.
  السمها. العار يجيب وما العائلة شرف

 

 النار واطلقوا وجدوه ان الى اليام طارق عن يبحثون ظلوا
 محتمل. غير بسببهم احسه الي والحزن ابني قتلوا هم عليه.
 بنفس اسكن بعدني بس زوجي مع اتكلم مع وانا اليوم ذلك من

 قتل الي الوحش بس اشوف بوجهه ثنين. بنات اعدن الن البيت
  ابني.

 

 لو يةالجنس المثلية معنى شنو عرف اني واقول حكذب ما
 واجبي يكون الزم كان شيء كل رغم ان اعرف بس متقبلتها
 وفشلت. حاولت شيء. كل من ابني واحمي احب ان الوحيد
 الوحيدة الوحووش بس وحش وكأنه ابني يصورون صاروا
 يفهموها. كانوا ما انهم لمجرد بريئة نفس قتلوا مالنه هم هي
 منهم. حقه ياخذ هو هلل فحسبي موجود هللا اذا
 

 

 سماح، ٦٢



 

 

 

 وكانوا والفن والموسيقى المسرح تحب كانت عائلتي ممثلة. اكون ان احلم كنت صغيرة كنت من
 طفولة وعشت بالمسرح ونشأت سنين ٨ عمري كان من بدئت المسرح. مدرسة ادخل ان لحلمي داعمين
 بجانبي. كانت وعائلتي هويتي وعن نفسي عن اعبر شلون صغري من تعلمت رائعة.

 

 جميلة كلش كانت هي بسرعة. اصدقاء وصرنا للبرنامج جديدة بنية انضمت سنة ١٦ عمري كان من
 من طلبوا اهلي. خبرتا ولهذا معناه هذا شنو افهم كنت ما لها! منجذبه كنت اني ادركت الوقت وبمرور
 بالعكس رفضوني، ما هم للخطر. وحياتهم حياتي اعرض ممكن الن لنفسي مشاعري ابقي ان عندي
 لنفسي. مشاعري وبقيت نصيحتهم اخذت ومشاعري. نفسي افهم ييساعدون حاولوا

 

 ما بعد حتى صديقات بكوننا استمرينا
 نشوف صرنا المسرح. هي تركت
 هي ان حسيت سوية. ونطلع بعض
 بس ايضا   تجاهي بشيء تحس كانت
 كنا االيام من يوم شيء. اي ذكرت ما
 متفاجئة كنت باستني. من غرفتها في

 كانت هي ان التوك خائفه كانت وهي
 طويل وقت من تبوسني رايدة

 كنت اني تفكر تعتذر وصارت
 ومن مشاعري عن اخبرتها مستاءة.
 مع عاطفية بعالقة صرنا يومها
 وال يعرف، داح اي كان ما بعض.
 اهلي. حتى

 

 على فلم نشاهد غرفتها في كنا ما يوم
 اللحظ بنفس باستني. وهي الالبتوب
 شعرها من جرها اخوها. علينا دخلي
 البيت من طردوني يضربها، وصار

 الشرطة حيخبرون هم ان وهددوني
 يوم كم بعد ثانية. مرة اجي حاولت اذا

 اسراء، ٣٢ سنة



 

 

 والكل الجميلة البنية انقتلت بساطة بكل بالموضوع. احد شك ما واكيد الحياة، وفارقت راسها على ووكعت تعثر هي ان اساس على توفت، هي ان خبر وصلني
  عاشت. ما ابد نهاوكأ سهولة بكل نساها
 عمري كان من بدئت المسرح. مدرسة ادخل ان لحلمي داعمين وكانوا والفن والموسيقى المسرح تحب كانت عائلتي ممثلة. اكون ان احلم كنت صغيرة كنت من
 بجانبي. كانت وعائلتي هويتي وعن نفسي عن اعبر شلون صغري من تعلمت رائعة. طفولة وعشت بالمسرح ونشأت سنين ٨

 

 افهم كنت ما لها! منجذبه كنت اني ادركت الوقت وبمرور جميلة كلش كانت هي بسرعة. اصدقاء وصرنا للبرنامج جديدة بنية انضمت سنة ١٦ عمري كان من
 حاولوا بالعكس رفضوني، ما هم للخطر. وحياتهم حياتي اعرض ممكن الن لنفسي مشاعري ابقي ان عندي من طلبوا اهلي. اخبرت ولهذا معناه هذا شنو

 لنفسي. مشاعري وبقيت نصيحتهم اخذت ومشاعري. نفسي افهم يساعدوني

 

 اي ذكرت ما بس ايضا   تجاهي بشيء تحس كانت هي ان حسيت سوية. عونطل بعض نشوف صرنا المسرح. هي تركت ما بعد حتى صديقات بكوننا استمرينا
 كنت اني تفكر تعتذر وصارت طويل وقت من تبوسني رايدة كانت هي ان وكالت خائفه كانت وهي متفاجئة كنت باستني. من غرفتها في كنا االيام من يوم شيء.
 اهلي. حتى وال يعرف، احد اي كان ما عض.ب مع عاطفية بعالقة صرنا يومها ومن مشاعري عن اخبرتها مستاءة.

 

 ان وهددوني البيت من طردوني يضربها، وصار شعرها من جرها خوها.ا علينا دخلي اللحظ بنفس باستني. وهي الالبتوب على فلم نشاهد غرفتها في كنا ما يوم
 ما واكيد الحياة، وفارقت راسها على ووكعت عثرت هي ان اساس ىعل توفت، هي ان خبر وصلني يوم كم بعد ثانية. مرة اجي حاولت اذا الشرطة حيخبرون هم
  عاشت. ما ابد وكأنها سهولة بكل نساها والكل الجميلة البنية انقتلت بساطة بكل بالموضوع. احد شك

 

 

  



 

 

 اخوته ان مرة من اكثر اخبرني هو المسوؤلة. هي عائلته ان اعرف كنت حبيبي وفاة بخبر سمعت من
 انهم اخبرني هو تكلمنا مر اخر فحيقتلوه. صح هذا ثبت واذا الجنس مثلي هو ان يشكون كانوا عمه واوالد
 بخبر سمعت يوم كم وبعد وياه اتصالي انقطع وقتها من ي.مثل هو ان تثبت تلفونه على صور ووجدوا
 وفاته.

 

 قتل جريمة هو صار الي ان واخبرهم مرة من اكثر بالشرطة اتصل حاولت شيء. يسوي او يالحظ احد ما بدون وينسي يروح موته ردت ما
 بكربالء عادي شيء هي الشرف جرائم بس المسوؤلة هي عائلته وان

  شيء. تسوي ان رفضت والشرطة
 

 يعاقب ما بس يحمينا، ما بس مو بالعراق القانون ان ادركت بوقتها
 لجرائمهم. حتى المجرمين

 هو المسوؤلة. هي عائلته ان اعرف كنت حبيبي وفاة بخبر سمعت من
 مثلي هو ان يشكون كانوا عمه واوالد اخوته ان مرة من اكثر اخبرني
 انهم اخبرني هو ناتكلم مر اخر فحيقتلوه. صح هذا ثبت واذا الجنس
 اتصالي انقطع وقتها من مثلي. هو ان تثبت تلفونه على صور ووجدوا

 وفاته. بخبر سمعت يوم كم وبعد وياه

 

 شيء. يسوي او يالحظ احد ما بدون وينسي يروح موته ردت ما
 هو صار الي ان واخبرهم مرة من اكثر بالشرطة اتصل حاولت
 شيء هي الشرف جرائم بس المسوؤلة هي عائلته وان قتل جريمة
  شيء. تسوي ان رفضت والشرطة بكربالء عادي

 

 يعاقب ما بس يحمينا، ما بس مو بالعراق القانون ان ادركت بوقتها
 لجرائمهم. حتى المجرمين

 هذا ثبت واذا الجنس مثلي هو ان يشكون كانوا عمه واوالد اخوته ان مرة من اكثر اخبرني هو المسوؤلة. هي عائلته ان اعرف كنت حبيبي وفاة بخبر سمعت من

 وفاته. بخبر سمعت يوم كم وبعد وياه اتصالي انقطع وقتها من مثلي. هو ان تثبت تلفونه على صور ووجدوا انهم اخبرني هو تكلمنا مر اخر فحيقتلوه. صح

 

 هي عائلته وان قتل جريمة هو صار الي ان برهمواخ مرة من اكثر بالشرطة اتصل حاولت شيء. يسوي او يالحظ احد ما بدون وينسي يروح موته ردت ما
  شيء. تسوي ان رفضت والشرطة بكربالء عادي شيء هي الشرف جرائم بس المسوؤلة

 

 لجرائمهم. حتى المجرمين يعاقب ما بس يحمينا، ما بس مو بالعراق القانون ان ادركت بوقتها

 وليد، ٢٨ سنة
 



 

 

 

 واتعرف اصادق ان حاول المثلية. وميولي هويتي اتجاهل احاول كنت الكلية وايام المراهقة عمر خالل
 كان ما بس مثلي مو فعال   اني نفسي اقنع وحاولت مثلي غير كشخص نفسي اصور حتى تبنا على
 بسبب نفسي ويه مستمر بصراع وكنت تتغير كانت ما وميولي تروح كانت ما المشاعر ينفع. شيء  اي
 الشيء. هذا

 

 مو اني بعد اتصنع اكدر كنت ما هافال ويه اصدقاء. ناوصر هافال اسمه شخص على تعرفت سنتين قبل
 كان هافال لبعض. بإنجذابنا نعترف ال قبل أشهر مرت اكثر. شيء اكو كان بيناتنا انو واضح كان بس اصدقاء مجرد كنا بالبداية صحيح مثلي.
 وياه. الغروب على واتفرج كتفه على رأسي احط ان احتاجه كنت الي كل يفهمني. يكدر شخص واول احبه شخص اول

 

 بدون ببعض نلتقي صعب صار الن ايضا   تأثرت وعالقتنا جحيم حياته صارت الشيء هذا وبسبب الجنس مثلي هو هافال ان بالمنطقة تشائعا انتشرت سنة قبل
  بينا. احد يشك ما

 

 ما يوم ان الى هيضرب وصار يطلع ان من ويمنعه بالبيت حبسهي صار ابوه هافال. البو الكالم ووصل بالموضوع، تتكلم صارت والناس اكثر انتشرت الشائعات
 قتله

 ان حاول المثلية. وميولي هويتي اتجاهل احاول كنت الكلية وايام المراهقة عمر خالل
 اني نفسي اقنع وحاولت مثلي غير كشخص نفسي اصور حتى بنات على واتعرف اصادق
 تتغير كانت ما وميولي تروح كانت ما المشاعر ينفع. شيء  اي كان ما بس مثلي مو فعال  
 الشيء. هذا بسبب نفسي ويه مستمر بصراع وكنت

 

 اكدر كنت ما هافال ويه اصدقاء. وصرنا هافال اسمه شخص على تعرفت سنتين قبل
 كان بيناتنا انو واضح كان بس اصدقاء مجرد كنا بالبداية صحيح مثلي. مو اني بعد اتصنع
 احبه شخص اول كان هافال لبعض. بإنجذابنا نعترف ال قبل أشهر مرت اكثر. شيء اكو
 على واتفرج كتفه على رأسي احط ان احتاجه كنت الي كل يفهمني. يكدر شخص واول

 وياه. الغروب

 

 صارت الشيء هذا وبسبب الجنس مثلي هو هافال ان بالمنطقة شائعات انتشرت سنة قبل
  بينا. احد يشك ما بدون ببعض قينلت صعب صار الن ايضا   تأثرت وعالقتنا جحيم حياته

 

 ما يوم ان الى يضربه وصار يطلع ان من ويمنعه بالبيت يحبسه صار ابوه هافال. البو الكالم ووصل بالموضوع، تتكلم صارت والناس اكثر انتشرت تالشائعا
 قتله

 بافال، ٢٥ سنة



 

 

 نالمثلي حياة ان القدر سخرية بس العراقين حرية ومقيد دكتاتور كان حسين صدام ان صحيح
 "المتحرر". بالعراق هسة من احسن كانت بالثمانينات بزمنه

 

 كنت نؤاس. بأبو الليل خالل يتباوسون ثنين ولد شفت ١٩٨٤ بسنة سنة ١٩ عمري كان من
 ظليت جديد. من المشهد هذا يشوف يريد كان بداخلي شيء الوقت بنفس بس شفته بالي مصدوم
 مني اقترب الليالي من بوحدة ثانية. مرة المشهد هذا اشوف ال قبل اسابيع تومر مشابه شي اشوف ان لعسى المكان لنفس ارجع
 وكال بوجهي الخوف شاف وهو مني يريد كان شنو اعرف ما الن خايف كنت مرة. من اكثر اجي يشوفني صار هو ان وكال شخص

 كالمه من انةوااله بالقلق حسيت اني. يمثل الجنس مثلي هو ان كال يقصد كان شنو سألته الشيء. نفس احنا الن اخاف يحتاج ما ان
  جديد. من نتكلم يجوز نفسي واتقبل هويتي اكتشف ومن باالهانة احس يحتاج ما ان كال فهو

 

 نؤاس البو باستمرار ارجع كنت اني وليش بعدها بكالمه افكر ظليت
 هذا. يعني كان وشنو يتباوسون ثنين ولد اشوف حتى

 

 من وصار بعض من نتقرب وصرنا ثانية مرة الشخص بهذا التقيت
 ناس يحضروها كان لحفالت اخذني تمام. اسمه كان اصدقائي. افضل
 ٦٠ من اكثر حاضر كان ومرات صغيرة حفالت كانت مرات مثلين،
  المقرب. صديقي تمام كان عقود تلث من الكثر شخص.

 

 قائمة ضمن كان اسمه تمام. الحق عصائب قتلت سنين خمس قبل
 ووجثته مهشم كان رأسه .مثليين انهم يشكون كانوا لعراقين اغتيال
  احد. يكتشفها ال قبل يوم كم ومر مهجور مبنى داخل رموها

 

 وين ببلد نعيش احنا ان اعرف ايضا . بداخي شي مات اليوم ذلك من
 بقرف احس بعدني بس يوم. كل يصير عادي شي هو والظلم الموت
 ان تمام مثل طيبة لروح اسمحو النهم والمجتمع العراقية الحكومة من
 بحقوق يؤمنون ناس اكون اعرف قتله. الي معاقبة وبدون تقتل

 رح قيمة. له ما هو فإيمانهم ساكتين هم طول ما بس بالعراق، االنسان
 هو بالبلد، مكان الها ما تمام مثل الطيبة الناس بينا. يقتلون يستمرون

 تريدوه؟ الي الوطن هذا

 

 بسام، ٥٤ سنة



 

 

 

 كابوس. صار وبالنهاية عادي كيوم بدأ اليوم بذاكرتي. محفور التاريح هذا .٢٠١٥ تموز، ١٤
 زواج لحفلة معزومين كنا الن وحبيبي اني جديدة مالبس نشتري نروح المفروض كنا بيومها
  اصدقائنا. من صديق

 

 عدنا من تاقترب الرجال من مجموعة من والمالبس الستر على ونتفرج لمحل محل من نتمشى كنا
 احنا وان رجال، ومو مثليين احنا ان يعرفون انهم ويكولون يضربونا صاروا صفحة. لىع واخذتنا
 الصدر مقتدى مثل الدين شيوخ يقتبسون كانوا البلد. على عار

 الي كل علينا. النار واطلق مسدس اخرج منهم واحد وبعدين
 بالمستشفى. استيقظت ان بعدها اتذكره

 

 علم عندي ما ان اكول ليتظ ويايه. تحقق حتى ابعده جت الشرطة
 االسالمية الجماعات من كانوا هم ان بس بالضبط هاجمنا منو

 بعدين يجاوبون. كانوا ما بس حبيبي على اسألهم صرت المتطرفة.
 هيستيريا بحالة دخلت الحياة. فارق حبيبي ان اصدقائي اخبروني
 حسيت ونه.بد حياتي اتخيل اكدر ما الن واصيح ابكي وصرت
 الشرطة مع ثانية مرة تكلمت والعجز. والحزن لخوفوا بالغضب
 هذه ارتكبوا الي المجرمين ويعاقبون يجدون ان عدهم من وطلبت
  الجريمة.

 

 شهر كل شيء.اخابرهم سوت ما بعدها والشرطة سنين تلث مرت
 القضية على يشتغلون بعدهم واذا جديدة خبار اي اكو اذا اسأل

 العراقي بالقانون ملاال فقدت اني بس دهم،بع ان ويأكدون
 بأي اكون اهتمام عندي ووما ناس على اتعرف بطلت وبالشرطة.

 بي اعيش الي الخوف الن بس لحبيبي مشتاق الن مو ثانية. عالقة
 تعرض اذا واكيد ة،الشرط فحيخبر مثلي يان يعرف اذا الن نفسي طبيب حتى وال اصدقائي وال صار بالي عائلتي اخبر اكدر ما للعزلة. ويدفعني محتمل غير هو

 معنى. بدون هو تقدم اي حيكون للجميع العدالة تتحقق ما اذا بس طويل، طريق امامه اكو بعد العراق بعد. الشرطة اخبر فمستحيل ثانية مرة لهجوم

 

 

 حسين، ٣٠ سنة



 

 

  

 االشخاص من هي هذه في التفاصيل كل الميم. مجتمع من عراقين من قصص الكتاب هذا يتضمن الكتاب هذا عن

   عليها. زيادة اي بدون نفسهم

 

 االول وتشرين ٢٠١٨ آذار بين اشهر سبع مدار على القصص هذه بتجميع قامت اخرى محلية ومنظمة عراقكوير

 حتى بالمناس المنبر لهم ونوفر العالم مع الميم مجتمع افراد اصوات نشارك ان الكتاب اهذ من الهدف .٢٠١٨

 وشاجعتهم. وخوفهم وحزنهم فرحهم لحظات يشاركون

 

 

 

 —مكان بكل العراقين الميم محتمع الفراد مكرس الكتاب هذا— 

عن هذا 
 الكتاب



 

 

  

 

 

 
 

 من نحن

 .الهوية مجهولة تبقى ان تفضل اخرى منظمة بمساعدة اعداده تم الكتاب هذا

 تأسست العراق. في يمالم مجتمع حقوق عن بالدفاع المهتمة والوحيدة  أألولى المنظمة هي كوير عراق

 .والعالم العراق أنحاء مختلف في الميم مجتمع من هم أعضائنا و ٢٠١٥ آذار فى كوير عراق

 بدعم من



 

 

 


