آذار  /2013العدد السابع  -منشور صادر عن جمعية حلم وغير مخصص للبيع

ماذا ينقص عالقات المثليين

دعائم وعوائق العالقات األشخاص الميم في مجتمعنا

كونور حبيب

الحب هو أعلى وأسمى مفهوم ،إنه أعلى من الحقيقة نفسها

غرافيتي شارع محمد محمود
Homophobia is not revolutionary

From Leb to Oz

Interview with Fadia Abboud about her work
on the Lebanese Australian Gay themed
”online mini-series “I LUV U BUT
1

Have Something
to Say?
أرسل مساهماتك إلى
info@barramag.com

ّ
جمعية حلم.
منشور يصدر عن
Pied du Cheval
أحمد صالح
ابراهيم دياب
تودسانجل
توفي قدارة
جون أ.
رؤى خوندي
رنا
رين نمر
زيتونة
شيفان أفندي
عبدالله عبود
عمر أج.
فادي منصور
ليلى ألطي
م .صعب
محمد بيضون
محمد عيتاني
هاني
اخراج فني
ماريا ديرموسيسيان

المنسق
أحمد صالح
هيئة التحرير
جان سليم
جورج قزي
ر .د.
فادي منصور
م .صعب
شربل ميدع
مساعدين التحرير
رؤى خوندي
نور معراوي
المساهمون
بسام كساب

آذار  /2013العدد السابع  -منشور صادر عن جمعية حلم وغير مخصص للبيع

ماذا ينقص عالقات المثليين

دعائم وعوائق العالقات األشخاص الميم في مجتمعنا

كونور حبيب

الحب هو أعلى وأسمى مفهوم ،إنه أعلى من الحقيقة نفسها

غرافيتي شارع محمد محمود
Homophobia is not revolutionary

From Leb to Oz

Interview with Fadia Abboud about her work
on the Lebanese Australian Gay themed
”online mini-series “I LUV U BUT

www.barramag.com
تصوير الغالف :مروان طحطح
تنسيق :مو رضا
تصفيف شعر ومكياج :مو رضا

للمساهمة في برا ،الرجاء ارسال مساهماتكم على
info@barramag.com

تصوير ورسم وعمل فني
كارمينا خيرالله
م.ش.
مروان طحطح
مو رضا
نثير حلواني
كل
المقاالت المنشورة ال تعكس بالضرورة آراء أو مواقف ٍ
من برا و/أو حلم

في هذا العدد
Graffiti at Mohammad Mahmoud

4

StreetLamba Labs Beirut Hackerspace

6

Better...Not More

8

Behind the
SCENES

المسميات والخالصة واحدة
 تع ّددت10
ّ
I Get a Civil Marriage and Then I Eat

11

 العورة الحكومية ذكورية12
... ما الذي ينقص عالقة المثليين14
 كونر حبيب18
We Are On TV!

22

From Leb to Oz

24

What Has Come to This World?

28

Four Weeks of Hell

29

 لغز األمير قمر الزمان30
A Twist in Relations

33

 سجننا الكبير34
Comic

36

Winning Piece

37

 الربيع المثلي38
 سأنساك39
ّ
 أفق جديدة للمرضى وأسرهم:الملطفة
 العناية40
Aphrodisiacs: Bring it on!

42

Obesity: Apple or Pear?

43

Same Sex Couple Therapy

44

Crème Caramel

46

Lady Like and Mr. Clean

47

Winning Comic

48
4

كلمة العدد

Relationships,
Commitments,
and Partnerships
Perhaps even more fleeting than
those of celebrities, lesbian and
gay romantic relationships are–for
the most part–characterized by the
‘here and now’. Relationships are
as quickly made as they are broken:
their average lifespan not exceeding
a couple of months. Relationships
that last for several years are
considered a feat; those that
transition to long-term partnerships
are even more of a rarity.
Recognizing
how
stereotypes
are built on biased observation,
we reject claims of gay men
being too promiscuous and
lesbian women too dramatic to
maintain a relationship. Instead,
Bassam offers a more insightful
and studied analysis to account
for the transience of same-sex
relationships. In this theme article,
5

he presents a very unique insight
into causes that may explain why
many gay men and women can’t
maintain long-term commitment.
Going through his discussion,
several questions come to mind:
First is the issue of self-victimization.
In re-positioning the blame on
structural barriers and societal
factors that hinder us from fully
realizing the full capacity of the
intimate relationships that we
form with our partners, are we
not capitalizing on the concepts
that position the responsibility on
society and portray us as victims?
And if this be the case, how can we
at least avoid the latter?
Second, in realizing that these
barriers are formed by societal and
structural factors, we acknowledge
that the solution lies out there. We

acknowledge that many gay and
lesbian relationships do in fact
have a potential future if provided
with the proper context. So how
can such context materialize? What
are those resources that are missing
and how can we access them?
And finally, we have to accept
the chronic misfortune of our trans
brothers and sisters. Again, we
find that their experiences are
highly absented from the literature.
Would their experiences be similar
to those of gay men and women
or would they–as is the case in so
many other situation–experience a
radically different reality than that
of others?
We may not have the answers.
Still, it is important to ask ourselves
those questions and attempt to
examine them.
Editorial Team

Original graffiti with the statement “COPS are Gays”

Current graffiti with the statement “HOMOPHOBIA IS NOT REVOLUTIONARY”
6
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Graffiti at Mohammad
Mahmoud Street
The art of graffiti...voices out brave
words on papers made of walls for
everyone to see and hear. Voices
and statements that are usually
silenced when spoken by mouth
but somehow they are untouched
when painted on city walls and
urban structures. Whether it is
protected by its art or some other
reason, Graffiti has always been
the underdogs’ voice to society. We
walk around our cities and we keep
an eye out for one of those and feel
the simple warm beam of hope that
they bring to us.
That is probably what Adam was
doing one day while he was
walking the street of Mohammed

Mahmoud behind Tahrir Square in
the city of Cairo. However, Adam
was down on his luck, because
what he saw was not as inspiring
as he hoped for. On that street,
he came up on a graffiti of two
cops kissing each other with the
writing of “Cops are Gays”. In the
mind of one artist, the hate for the
police merged with the normalized
homophobia in the city to come up
with a piece that propagated that
phobia even more.
What really interests us more is
what happens next. Adam took
a pic, uploaded it to a closed
Facebook group and asked his
friends: “What are we gonna

do about it?”. Two days later, a
group of young people took to
Mohammed Mahmoud Street. They
had collected some money from
each other, shared what tools they
have from brushes, paints and a
ladder and were standing at 5:30
in the morning in front of that graffiti.
Feeling threatened by the people
around them passing by, everyone
in the group hurried along and
repainted the graffiti. Less than an
hour later, homophobia was stated
revolutionary no more.
Perhaps the next person along
will find a little more hope at
Mohammed Mahmoud Street.
Ahmad Saleh - Lebanon

“If you happen to be in Cairo and you would like to visit this piece of art, you
can find here as pin pointed by the red circle on the map”
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will be giving four sessions on
the design and manufacturing
of Printed Circuit Boards (PCBs.)
Maya, from Lamba Labs, will be
giving a class on Processing for
interactive designers.
The very idea of a hackerspace
is new to the area, and many
misconceptions are brought with it.
First, Bassam argues, a hackerspace
is not a company or a for-profit
entity. “We don’t take projects,
and we are not responsible for

finishing them.” When a project
is suggested, it is voluntarily up
to any member to accomplish it,
and later give a percentage of the
profit to Lamba if they wish to. In
addition, Bassam stresses, people
should know that hackers are not
bad people; they do not necessarily
engage in illegal actions. “We
don’t hack Facebook and Gmail
accounts here, we hack the system
in general, in the sense of not taking
knowledge or tools for granted and

actually modifying them for the
good of the community.” Lamba
Labs then, as Bassam concludes, is
a place to create thinkers, makers
and builders instead of consumers.
Ibrahim Diab - Lebanon
Lamba’s mailing list:
groups.google.com forum/
#!forum/llbh
Lamba’s event page:
lambalabs.org/doku.ph

8

أخبار ومجتمع مدني

Lamba Labs Beirut
Hackerspace, Beirut’s
Knowledge-Sharing Space
“Lamba Labs Beirut Hackerspace
(LLBH) is an interdisciplinary
collaborative that provides an
open,
accessible
community
space focused on the sharing of
knowledge and hands on learning.
All skill levels, from beginner to
expert are welcome to experiment,
develop and innovate in a climate
conducive to the spread of knowhow in the fields of technology, art
and science.”
This is what the website lambalabs.
org says. To have a more
personal look into things, we have
interviewed Lamba Labs’ founding
and current board member,
Bassam Jalgha.
“Lamba Labs started in Spetember
2012, after a year of planning
and thinking,” Bassam starts with.
It is when Bilal Ghalib came from
San Francisco and emphasized the
necessity of starting already; that,
in a week, Lamba was born.
A board of six people is elected
every six months, but they do not
9

take decisions, they simply make
sure things are run efficiently.
Decisions are made during
organizational meetings, which
are open to all members. The
organizational meeting minutes
could even be found online, along
with the internal mailing list (links
below.) This helps keep an open
transparent coordination.
“Basically, anyone can become
a member.” The twenty dollars
suggested monthly membership fee
is only to help to contribute back to
the space, Bassam assures.
The space had originally started as
a closed Facebook group, where
few members discussed how to go
public later on. Things needed to
start small, Bassam confirms. Finally,
things went public last September,
and interested people started
showing up since day 1. Today,
Lamba has 30 members, with over
25 workshops offered so far.
Workshops are free. You attend
a workshop today, and give one
another day. People attending

the workshops leave donations
for the space, which, aside from
membership fees, help to fund the
place greatly. External donations
from individuals and organizations
help contribute as well to paying
off Lamba’s costs of rent and tools
purchasing.
We try to keep expenses to
minimum, Bassam says, but we
need the money, as more of it helps
more tools to become available at
Lamba Labs. Tools are an important
aspect of any hackerspace. “After
all, these spaces are about sharing
knowledge and tools.”
At Lamba, you would find all sorts
all sorts of electronics, a 3D printer,
and the hope of a laser cutter and
few manufacturing machines.
At this point, Lamba lacks two
things, Bassam notices. Firstly, a
reliable sustained source of income
to secure the necessary tools to
grow as a hackerspace. Secondly,
more members that are active
are needed around to drive the
space, as all such spaces should be
community driven.
Lamba Labs has already stretched
out to the general community,
collaborating with some other
entities. Ontornet was the first
on that list. Soon, collaboration
would be made on projects relating
to internet security and internet
freedom. “You will hear about them
when the time is right.” Lamba has
already collaborated with Geek
Express as well, and has given four
workshops at their shop once they
opened. “The idea was to promote
the Do It Yourself (DIY) culture.”
On February 2, Lamba had a joint
event with the Uprising of Women
in the Arab World.
Next, Lamba is aiming for official
classes, and not only open
workshops. “These classes will be
given to a dedicated audience,
and would help cover some of
Lamba’s costs as well.” Bassam
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cycle. A cycle that the authorities
sow the seeds of fear into the
minds of the citizens, making
them fear and hate the “other”.
Only to impose suggestions like
the orthodox law later on, which
the politicians present as a source
of salvation and protection (or an
illusion of protection) but that merely
intensifies sectarian division.
Setting aside the aforementioned
sectarian dilemmas; what about the
cost of adding six new ministers?
The new MPs will cost the public
an additional 5% for their salaries
alone. A country such as Lebanon
with a population about 4 Million
would never need 134 to represent
them: this is absurd.
Still, we are paying for the quantity
instead of the quality.
The Lebanese people should be
aware that only when we are
represented as humans – as a part
of the country as a whole, with
a clear agenda, and with tools
and laws to hold each minister
accountable to his or her actions
and work – we would have nothing
to fear.
We are already misrepresented
when our screams of hunger are not
being heard, when we have barely
any decent opportunity to have a
good education without sinking in
loans, when we are yearning for
the basic human rights and when
our dreams go as far as having
twenty-four hour of electricity and a
good healthcare system.
Eventually,
if
hunger
and
disenfranchisement
do
not
distinguish between one sect and
another, why would you?
Reine Nemer - Lebanon
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Better...Not More
I do not care about the candidate’s
religion, sect, or gender…so long
as this candidate will do his or her
job as a minister.
On Tuesday evening on the
19th of February, I went down
among hundreds of secularminded individuals to protest in
front of the Lebanese Parliament
against the Orthodox law and
the latest decision to expand the
parliamentary seats from 128 to
134. The draft specifies that each
sect in Lebanon would vote for its
own representatives. Shia voters
can only vote for Shia candidates,
Sunnis for Sunnis, Maronites for
Maronites and so on.
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As if, the civil war was not enough
to demonstrate the disadvantages
of the confessional system.
As if, all the years of discrimination,
corruption
and
diminishing
human beings to mere sects – in
government jobs, schools, and
workplaces – was not enough to
wake us up.
Proponents of the orthodox
law claim that it intends to give
minorities a voice in the elections.
What about the ones who do not
want to be represented by a sect
or religion?
The orthodox law does not
provide
the
marginalized
minorities a voice; laws that are
based on confessionalism create

this marginalization instead of
abolishing it. They create gaps
between the people and emphasize
the philosophy of the “other”, that
which is different from us, and
most of the time classifying it as a
“danger”. It brings our differences
into the spotlights of fear instead
of emphasizing what we have in
common.
When I am faced with the mundane
argument that the confessional
system in Lebanon always existed,
I would bluntly answer that this
appeal to tradition is a common
fallacy. Just because it has been
going on for years, it does not mean
it is right. The confessional system
creates nothing but a destructive
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المسميات
تعددت
ّ
ّ
والخالصة واحدة
القانون االنتخابي ،الشغل الشاغل في وطننا
سيما َّ
لبنان ،ال ّ
وأن حزيران  2013بات على بعد
ً
خطوات صغيرة .عادة ،في الدول أو في معظم
الدول :االنتخابات هي أداة تغيير لطبقة أخذت
فرصتها وقامت بما يجب أو لم تقم ،فيأتي دور

ممثل عن األمة جمعاء ودوره األساسي "التشريع"
أي ّ
سن القوانين .ولألسف في بلدنا لبنان ،تشير
اإلحصاءات إلى َّأن َّ
معدل المواد القانونية التي
ُ
ت َس ّن هي مادة ونصف في السنة ،أي أنهم
يتقاضون راتب عن عمل ال يقومون به.

ليحاسب وليختار َمن القادم.
الشعب ليحكم،
ِ
يفوز مرشح ويخسر مرشح نسبة لمصداقيته
ّ
االنتخابي ،على عكس جنة الله على
ولبرنامجه
ً
األرض لبنان ،حيث ينجح من هو أكثر طائفية ومن
يقوم بإرشاء الشعب أكثر.
قانون أرثوذكسي ،قانون الستين ،نسبية ،أو
أكثرية :مسميات بتنا نسمعها يوميًا َّ
وعدة مرات،
هناك من يدافع وهناك من يعارض ،وال أحد
يفسر لنا لماذا يدافع أو يعارض سوى من خالل
ّ
شعارات رنانة أو طروحات تبدو جميلة وجذابة من
ّ َّ
الخارج ،إال أنها فارغة من الداخل.
يرفض فالن قانون كذا ،ألنه ال ِّ
يؤمن له مقاعد
يطمح بأن يحصل عليها :باللغة العامية ،يرفض
أي قانون ال يأتي به بأكثرية ،ويقبل أي قانون
ّ
يزيد من غلته النيابية .الشعب يصدق ويدافع
ّ
كذلك ،لكنه لألسف يجهل أو يتجاهل ،حقيقة
َّأن كل نائب مهما تكن ميوله السياسية ومهما
ُ
يكن قانون االنتخاب الذي انت ِخ َب من خالله ،هو

قد ُيلهينا النقاش الدائر في البلد حول ماهية
بعدنا عن القضية األساس وهي ماذا
القانونُ ،وي ِ
نريد من القانون؟
ِّ
هل نريد فقط قانونًا يؤمن وصول فالن وعدم
َّ
ّ
وصول عالن ،أم أننا نريد قانونًا يتطابق ولو بشكل
بسيط مع المعايير ونذكر منها:
أن تكون االنتخابات َّ
عامة :أي مشاركة كل فئات
الشعب (أي الشباب – المرأة – األشخاص ذوي
االحتياجات اإلضافية) غير موجود في أي قانون.
َّ
لماذا نطالب بخفض سن االقتراع :ألننا وببساطة
نسمح ألي شاب عمره  18عام بأن يقود سيارة
َ
ّ
ُويحاكم وما على ذلك .ولكن ال نمكنه من
َّ
التصويت بحجة أنه غير ناضج .لكننا نقول
وبشكل بسيط بأن السماح للشباب بالتصويت،
َّ
ُ
ُ
ّ
االنتخابي
در َج ضمن برنامجه
ي ِ
جبر أي مرشح بأن ي ِ
اإلصالحات والتسهيالت للشباب.
َّ
َّ
نسائية ،مع علمنا
كما وأننا نطالب بوجود كوتا
َّ
ّ
إيجابي ،ولكن ُّأيهما أفضل ،التمييز
بأنه تمييز
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ً
اإليجابي أم أن يكون لدينا حكومة من  30رجال
ومجلس نواب ال يوجد فيه سوى  4نساء؟ لذلك
ّ
مرحلي على زيادة نسبة
الكوتا قد تساعد وبشكل
ِّ
ّ ً ََّ ّ
َ
وأن النساء في لبنان يشكلن حوالي
النساء ،خاصة
ّ
 %56من لوائح الشطب.

أن تكون ّ
سر َّية :أي أن ينتخب كل مواطن من يريد
ِّ
وبشكل ّ
سر ّي .هذا األمر غير متوفر كون األحزاب
والماكينات تستطيع معرفة لمن اقترعنا ،ولهذا
علينا أن نكون من ضمن البلدان التي تعتمد
َّ
المعدة سلفًا التي ظهرت في
قسيمة االقتراع
َّ
عدة دول منذ أكثر من  150عاما .ففي العام
 ،2013هناك ثالث بالد فقط في العالم مازالت ال
تعتمد هذه القسيمة ومنهم لبنان ،لماذا؟ اإلجابة
بسيطة ،فالمرشحون والنواب في لبنان ال ّ
يهمهم
سوى ضمان وصولهم إلى السلطة.
عدة اقتراحاتَّ ،
إذًا ،خالصة القول :لدينا َّ
لكن
الخالصة واحدة :ال نزال بعيدين وبأشواط عن أي
ّ
عصري.
قانون عادل أو
ً ُ
فيا شعب لبنان العظيم :رجاء ،قم بواجبك قبل
فوات األوان وقبل أن تقوم ولمدة أربعة أعوام
بالسؤال" :ويني الدولة؟!".
محمد عيتاني  -لبنان
الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية اإلنتخابات
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I Get a Civil Marriage
and Then I Eat
It’s a season unlike any other
season; there are no holidays, no
greetings, and certainly no one
is jolly. It is very much like the
flu season, it starts somewhere,
somehow, when a carrier spits a
word and all of a sudden it’s the
buzzword of the month.
It is the season to forget about your
daily worries and focus on “bigger”
issues, issues that deal with national
concerns, unity and survival of the
country. Let’s go back to the origins
of the story.
People express needs, they feel
the need to do something about
an issue that they believe is
wrong, needs to be fixed or even
introduced. From that perspective,
people supposedly strategize their
actions based on their needs and
the way they fit in their ladder of
priorities.
I have heard people asking
fervently for:
1. A new electoral law, that gives
justice to sects
2. Nationality for descendants of
Lebanese women
3. Civil marriage
4. Probably gay marriage and
other rights that come along with
the gay package of rights and
duties
5. Etc …
I have seen people getting upset

when the nationality law did not
work and the civil marriage was
put in the drawer for more than
10 years, as much as I have seen
people get thrilled over the new
electoral law being passed soon.
If I was to look at the above issues
from a humanistic point of view,
there is no doubt the demands
are rightful and worth the fight for.
However, I will lay it down simple,
and naively if I might add;
Scenario one:
I am hungry, I need light, and I
need to drink …
I need to educate my children
I need to find a job, and a good
healthcare plan
I need to be taken care of when I
get old and need assistance
Here is the other side to the story:
Scenario two:
I am full, satisfied, I have 24h
electricity
My children are well educated in a
great educational system
My job is good and health care is
not a problem for me
When I’m old and retired, the
government will take care of me
The question is which one is more
capable or more readily available to
ask for rights as the ones mentioned
above in the introduction? Do gay
people have the right to ask for

their much-deserved rights while
women did not yet received their
full package of rights?
Based on the Maslow pyramid of
needs, I am in a better position if
I achieve the basics of my needs,
then I move up. For that matter
here’s a new hierarchy of needs,
which is debatable of course, but
would still make my point clearer:
Food, water, electricity, health,
job, education, women rights, civil
marriage, gay marriage/rights…
The European model is a good
example of the above; I am
supposing the gay community is
still fighting for their rights, while
women have almost accomplished
themselves, after civil marriage was
approved under electricity lights,
while people were neither hungry
nor thirsty.
I am in no position to suggest which
rights should come first, I am merely
asking, hopefully legitimate ones.
As a gay individual I still feel that it
is too early to be fanatic about gay
rights and push for them, if I don’t
get 24h electricity, maybe after all,
this simple problem of electricity
if solved, would contribute to the
general mood of the country which
could lead to better understanding
of gay rights and the community
behind them.
Until the day I stop paying 300 $
for the generator bill …
Hany - Lebanon
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العورة
الحكومية
ذكورية
ّ
تعدي حكومي مباشر وصريح على حق المرأة في
إعطاء الجنسية ألسرتها،
تزامنًا مع محاوالت إلقرار قانون انتخابي نتيجته
الوحيدة تقسيم لبنان
تحت ذريعة المصلحة الوطنية العليا ،تجرأت
اللجنة الوزارية بشأن حق المرأة (بتحفظ على
اسم اللجنة التي ال تمت بأي صلة لحقوق المرأة)
على البعث بتاريخ  ١٤كانون األول  ٢٠١٢بالقرار
والتوصية السرية التالية" :ال حق للمرأة اللبنانية
بمنح جنسيتها ال ألوالدها وال لزوجها ،فمن شأن
ذلك اإلضرار بالتوازن الطائفي الديموغرافي في
البالد ،وبالمصلحة العليا للوطن".
ما كان ليشفع بالحكومة هو سرية المحضر ،ولكن
لحسن حظ المرأة اللبنانية ،تسرب إلى العلن،
وأصبح بمثابة شهادة بالتمييز الجنسي من
حكومة لبنان .لم نكن بحاجة إلى هذا المحضر
ّ
لنتأكد أن الحكومة متحيزة ضد المرأة ،فمنذ
انتهاء الوصاية السورية على لبنان عام ،٢٠٠٥
حكومة نجيب ميقاتي هي األولى الخالية من أي
عنصر وزاري نسائي – حتى في حكومات الحريري
والسنيورة العنصر النسائي كان فقط صوري
لتعبئة رقم – حينها أتت الحجة بعدم "توزير"
أي امرأة َّأن الوضع الراهن والتركيبة السياسية
ال تسمح بذلك ،وهناك أمور أهم يجب اعتبارها.
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اعترض المجتمع المدني والنشطاء في حقوق
المرأة على هذا اإلجحاف ،ولكن ال حياة لمن تنادي.
ُ َّ
المتوقع أن تتجرأ لجنة وزارية في
لم يكن من
حكومة "التحيز ضد المرأة" أن تتفق على توصية
ّ
ومجحفة بحق  %٥٠من المجتمع .فرأت
ُمذلة
ِ
َّ
اللجنة المشؤومة أن "مصلحة وطنية عليا" معينة
تعطيهم الحق بالدوس على المادة السادسة عشر
من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان التي تؤكد َّأن
للرجل والمرأة حقوق متساوية أثناء الزواج وبموضوع
تأسيس األسرة .كما قررت اللجنة أن ُت ّ
عرض سمعة
ً
الحكومة للخطر أمام المجتمع الدولي ،خاصة أن
لبنان دولة موقعة على االتفاقية الدولية للقضاء
على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو).
لنتجاهل الدستور اللبناني الذي يكرس المساواة،

َ
ألنه ال ُيخفى على أحد ،ولسوء الحظ َّأن تبعية
الحكومات المتعاقبة لطالما كانت إلى الخارج.
ُ
ما هي المصالح العليا التي تتأثر إن أ ِق َّر هذا
الحق؟ إن كان هناك تخوف من اإلخالل بالتوازن
الطائفي ،فاألرقام تبين َّأن األقليات الطائفية هي
ُ
المستفيد األكبر من األمر ،فنسبة الطوائف التي
تخشى أن يتناقص عددها من المستفيدين
من إعطاء الجنسية هي أكبر من نسبة الطوائف
عينها من إجمالي عدد سكان لبنان .أو هناك
ُّ
تخوف من تجنيس الالجئين؟ األرقام نفسها
ُ
ت ّبين َّأن عدد النساء اللبنانيات المتزوجات من
رجال فلسطينيين ال يتعدى ال %٦من إجمالي
عدد النساء المستفيدات من القانون .وإن كان
لليمين العنصري أن يكون الحكم كما هي العادة

أخبار ومجتمع مدني

في لبنان ،فلربما يجب حرمان عائالت الرجال
اللبنانيين المتزوجين من نساء الجئاتَّ ،
ألن
عدد النساء الفلسطينيات المتزوجات من رجال
لبنانيين يشكل خمسة أضعاف النساء اللبنانيات
المتزوجات من رجال فلسطينيين .من هنا ،كل
المخاوف العنصرية والطائفية ال ُم ّبرر لها على
َّ
اإلطالق ،إال في عقول البعض المغسولة وقلوبهم
ًّ
المعبأة بحقد مزمن سببه الحروب الماضية.
ُ
بالمقابل ،لم يخل المحضر من بوادر "إيجابية" تجاه
أوالد المرأة اللبنانية ،فتضمنت التوصية وجوب
منح أوالد المرأة إقامة دائمة ،والحق بالتعليم
واالنتساب إلى المدارس والمعاهد والجامعات
كافة والحق في العمل والطبابة ،واالستفادة
َ
من صناديق ووزارات .بمعنى آخرُ ،يعطى ابن
اللبنانية جميع حقوقه كمواطن باستثناء حقوقه
السياسية والعمل في القطاع العام .ربما يكون
إعطاء هذا الكم القليل من الحقوق بمثابة إسكات
َّ
لقلة من أبناء المرأة اللبنانية الذين قد يرضون
بأي شيء كونهم َّ
مجردين من أي حق ،خاصة
َّ
الطبقة الفقيرة الوطنية المصرة على عدم الهجرة
من الوطن ،وطن األم رغم اإلجحاف بحقهم ،هذه
الفئة التي ليس لديها أي خيار آخر سوى دفع
بدل اإلقامة ومواجهة مشاكل في التوظيف
ُ
سكتهم .أو
والتأمين ،فهكذا ضمانات يمكن أن ت ِ
َّ
ربما أنه ليس للجنة الوزارية أي تغطية سياسية
تساعدها على إصدار توصية عادلة وغير مجحفة،
َّ
مضطرة على تهميش عائلة المرأة خالفًا
وهي
للمنطق والضمير.
لم نتفاجأ كثيرًا بمضمون التوصية ،فهو صادر
عن لجنة وزارية معظم أعضائها ينتمون إلى
كتل سياسية تعمل في مجلس النواب على إقرار
مشروع قانون انتخابي ِّ
يقسم المجتمع اللبناني
عاموديًا ،بشكل َّأن كل طائفة تنتخب نوابها ضمن
الكوتا الطائفية المشؤومة بذريعة المحافظة على
َّ
المناصفة .ألم ُيدرك النواب أنه يجب الحفاظ
ً
المنصفة بين
على المناصفة الثابتة َّأوال وهي
ِ
الجنسين في حقوقهم السياسية ،قبل الحفاظ
على مناصفة غير ثابتة بين الطوائف ال يمكن
َّ
قياسها إال على أساس طائفة عائلة كل مواطن؟
لكل مواطن حق اعتناق أي دين يختاره ،ولكن
ذلك ال تعكسه بشكل دقيق دوائر النفوس،
فيمكن لنسب كبيرة من المواطنين أن يكونوا
َ
مدرجين تحت أحد الطوائف ولكن معتنقين

دين آخر ،وحتى لو ّ
غير المواطن اللبناني طائفته،
يبقى أمام الدولة اللبنانية على طائفته عند
ُّ
الوالدة ،على األقل بموضوع الترشح واالنتخاب.
يجب إعادة النظر بمنطق مخاوف الطوائف على
حقوقها السياسية ،فال يمكن التحدث بمناصفة
ّ
بين اإلسالم والمسيحية ،وكل مواطن يمكن أن
تتغير نظرته للدين واإليمان بين وقت وآخر.
باإلضافة إلى ذلك ،المناصفة مجحفة بحق
كل مواطن يرفض أن يتم تصنيفه ضمن إطار
طائفي واحد ،من متعددي الثقافات الدينية،
من ملحدين وروحانيين غير متدينين .فإن كان
لمجلس النواب أن يمثل معتقدات المواطنين
الدينية دون انتمائهم ومواقفهم السياسية،
فلربما يجب أن تكون الكوتا النيابية على الشكل
التالي :لنفترض  ١٥نائبًا للملحدين ٩ ،نواب لمن
يؤمن بالتقمص ١١ ،نائبًا لمن يؤمن بالقديسين
ِ
َّ
منهم  ٥يؤمنون بالعجائب اإللهية ١٠ .يتبعون
ِّ
تعاليم النبي هذا ،و ٩التباع تعاليم النبي ذاك...
ّ
منطقي؟
إلى آخره .أال ترون َّأن ذلك مضحك وغير
َّ
ُّ
َّ َّ
ولكن رغم تخلف هذه الكوتا ،إال أنها أكثر دقة
َّ ً
ومنطقية من التقسيم الطائفي الحالي.
يجب التسليم َّ
بأن الطوائف كما هي في دوائر
النفوس غير دقيقة ،لذلك يجدر بنا تحرير
المجلس النيابي من القيود الطائفية والدينية،
وللتأكد من زوال الطائفية من النفوس ،ليطعن
بنيابة كل كتلة ذات وجهة طائفية حتى لو كانت
واسعة االنتشار ،بهذه الطريقة فقط يمكن إجبار
الناس على التخلي عن طائفيتهم ،على األقل
ِّ
ولنكرس المناصفة بين الجنسين
في السياسة.
لضمان تمثيل نصف المجتمع في المحافل
البرلمانية لنضمن إسقاط الثقة بأي حكومة
مبنية على التحيز ضد أي من الجنسين وإصدار
توصيات كالتوصية تلك.
من المشاكل األساسية التي ّ
تكرس الذكورية
هي مرض الطائفية ،فهي تضمن إبقاء األفكار
واألخالقيات البالية المتوارثة وتضمن ثبات
ذكورية قانون األحوال الشخصية الذي ُي َّ
حدد
بحسب الطائفة عند الوالدة .كما أنها تمنع تطبيق
شرعة حقوق اإلنسان أو اتفاقية دولية بشأن
حقوق اإلنسانَّ ،
ألن اللبنانيين ليسوا سواسية
أمام القانون .فبعض قوانين األحوال الشخصية
التي استبقاها النظام ليضمن توازن وهمي
بين الطوائف يسمح بتعدد الزوجات دون تعدد

األزواج وتمييز في الميراث على أساس الجنس.
وأهم أخطاء هذا النظام تكمن بالمشكلة األهم ،أال
وهي موضوع حق أسرة المرأة اللبنانية بالجنسية،
التي تهدد المصلحة العليا للوطن برأي أقطاب
دولة الطائفية الذكورية .ولكن أي وطن يهدد
َّ
اللبنانية؟
إقرار حق الجنسية ألسرة المرأة
يجب أن ندعم كل ما يهدد المصلحة العليا لوطن
الطائفية والذكورية ،ال بل يجب أن نبحث عن كل
َّ
الطروحات التي يمكن أن تدمر هذه الدولة ،فإن قل
شأنها وضعفت ،عندها فقط يمكن أن ننشئ على
أنقاضها دولة حقيقية ،دولة علمانية تساوي بين
ِّ
كل المواطنين .فكل خطوة باتجاه تدمير معالم
الدولة الطائفية والذكورية ،هي خطوة باتجاه
زوال الفساد الذي يحتمي بالطائفية .عندها فقط
يمكننا أن نحلم بقيام الجمهورية اللبنانية األولى
ما بعد العقود الطائفية الذكورية ُ
ظلمة.
الم ِ
ّ
هناك ثالثة مواقف يمكن أن يتخذها القارئ عند
قراءة هذا المقال :الموقف األول هو موافقتي على
ُ
َّ
كل ما ك ِتب ،ولكن الشعور بخيبة األمل ألنه ربما
ً
ما قيل قد يكون تحقيقه بعيد األمد ،خاصة أن
الطبقة الحاكمة هي طائفية وذكورية.
الموقف الثاني أيضًا يوافق على ما قيل ،ولكن
َّ
يرى َّأن جميع المطالب ال يمكن أن تحقق ُمجتمعة،
ّ
لذا علينا بتفتيتها .أنتم محقون ،فالسياسة هي
فن الممكن ولنركز جهودنا على موضوع إعطاء
الجنسية ألسرة المرأة اليوم بما َّأن فرصتنا متاحة،
ّ
َّ
نتطرق لكل موضوع على حدة .لكن هذا
ومن ثم
ال يعني تفتيت مطالبنا ،فالمساواة بين الجنسين
ُمرتبطة بالنظام العلماني فكرًا وتطبيقًا .وبالعمل
على خلق إجماع على نقطة معينة ،يجب أن نروج
للنقطة التالية التي نطمح على تحقيقها بحكم
ترابط المطالب.
الموقف الثالث قد يعارض نقطة معينة في
ويوقف القراءة ،هذا الشخص مغسول
المقال
ِ
َّ
الدماغ لدرجه أنه ال أمل من معالجة تطرفه ،أنت
لست من هذه الفئة ألنك أنهيت المقالِّ .
وجه
تحية ِّ
ألمك ،فاألم هي األرض ،وهي من يحمل
الولد في أحشائه ،وهي الميزان الوحيد الذي
ُ َ
ُي َ
فترض أن تمنح الجنسية على أساسه .ولو غلب
المنطق على أخالقيات مجتمعنا المتوارثة البالية،
ّ
َّربما لكانت األمور معكوسة ،وكنا اليوم نحاول
إعطاء عائلة الرجل اللبناني المتزوج من أجنبية
الحق في الجنسية المحرومة منها.
جون أ - .لبنان
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الموضوع

ما الذي ينقص عالقة المثليين...
ُ
ُمنذ طفولتها ،لطالما أرادت ميسا أن تربي طفلة
صغيرة .على الرغم من ذلك ،هي لم تتصور
نفسها أبدًا مع رجل كأبيها ،على الرغم من كونه
ُ
رجل ُم ِحب لعائلته وأطفاله ويوفر لهم كل شيء.
بجارتها حنين منذ طفولتها.
ميسا كانت ُمعجبة
ِ
ومن ثم؛ في سن ُ
المراهقة ميسا أحبت معلمة
ُ
ظهر ذلك.
كرة السلة اآلنسة ِ
امتثال ولكنها لم ت ِ
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ومرت األيام هكذا ،إلى أن وقعت في الحب في أول
سنة لها في الجامعة في بيروت بطالبة كويتية،
ُ
والتي كانت تحب أن ُينادى لها باسم شمس
ُ
وت ِّ
عرف عن نفسها باسم "بويا" (مصطلح خليجي
يدل على الخشونة) .بدأت ميسا بالتخطيط على
المدى البعيد ،وكان ذلك ُم ِّ
تضمنًا تربية طفلتها
الصغيرة مع شمس.

ّ
التسعينيات ،علماء االجتماع بدأوا بالنظر إلى
في
االختالف بين عالقات الغيريين؛ والعالقات بين
َّ
والمثليات .ففي دراسة غربية تقارن
المثليين
ُ
عالقات المثليات والغيريات ببعض ،قد و ِجد
العديد من أوجه التشابه في الخبرات والتجارب
في العالقات للنساء الخاضعات لالختبار ُم ِّ
تضمنًا
ذلك أهمية االلتزام في العالقة ،القيم المشتركة

الموضوع

العالقات صعبة ،كصعوبة هذه الحياة :ال يمكنك
أن تكون في عالقة وأن تكون سليمًا وسعيدًا بدون
بذل مجهود شخصي

يخوضانها،
بين الشريكين في المشاكل التي
ِ
وتقسيم األعمال( .أليسا ماثيوز.)2003 ،
شمس أرادت الذهاب إلى أوروبا لتكون بعيدة عن
عائلتها الكويتية ،والتي كانت تزورها في بيروت
كل شهر .لذا ،انتقلت شمس إلى لندن للحصول
على شهادة الماجستير(الدراسات العليا) ،ولتحيا
بحرية أكبر .ميسا ِتبعت شمس لتكون معها،
ولتتابع دراساتها للتخرج أيضًا .لكن شمس كانت
تحب الحرية ،وأرادت أن ترى العالم وتعيش غير
َّ
مقيدة ،حيث َّأن ميسا أرادت االستقرار مع شمس
وتربية طفلة.
في لندن ،ميسا ّ
طورت عالقة صداقة مع وسيم،
مثلي سوري يكبرها بعشرة أعوام .وسيم
َّ
مر بعالقة واحدة طويلة األمد ،حيث استمرت
ألربعة أعوام فقط – هذه المدة تعتبر طويلة
بين المثليين الذكور -ولكنها انتهت بعد أن
اعترفا ألنفسهما بأنه لم يعد هنالك عواطف في
عالقتهما ،على الرغم من أنهما ما زاال يهتمان
لبعض .معظم الغيريين والمثليين يختبرون
انخفاض في العواطف الجنسية في أول عامين
من العيش سويًا ،وغالبًا ما يدفع المثليين لحل
تلك العالقة منذ أنها ال تتضمن أطفال أو إجراءات
طالق معقدة والعالقة ال تكون مدعومة من األهل
أو المجتمع على أي حال.
ُ
بحث أكاديمي غربي ُيري أن الشركاء من المثليين
الذكور االستقالل في العالقة ،ووضع حواجز أقل
لترك العالقة ،ويقومون بحل العالقة بشكل متكرر
أكثر من نظرائهم الغيريون المتزوجون .من جهة

أخرىَّ ،
َّ
المثليات لديهم عاطفة وحميمية أكبر،
فإن
استقالل أكبر ومساواة أكبر من هؤالء المتزوجين
ّ
ولكن عندهم حواجز أقل لترك وحل العالقة.
(لورانس كورديك)1998 ،
َ
وسيم عرض بأن يتبرع بسائله المنوي لتستطيع
ميسا تحقيق حلمها بأن تصبح أمًا ،ولكن شريكتها
شمس دائمًا كانت تذكرها بأنهما لن تعلنا
ميولهما ألهلهما ومدى الخوف من ذلك ،وهكذا
ً
ّ
على ميسا أال تصبح حامال من وسيم .لو أنها فعلت،
عندها طفلها سيتم اعتباره لقيطًا من قبل عائلتها
ولن يتم قبوله ضمن المجتمع العربي.
بعد َّ
عدة انفصاالت عن شمس وحرقة قلب ،وسيم
شجع ميسا على البدء برؤية نساء أخريات .هو
ّ
الشبان– شاب جديد
كان يخرج مع الكثير من
كل أسبوع أو بعد عدة أيام أحيانًا .وقد كان ذلك
منه إلبقاء ُ
كمحاولة ُ
قلبه ُم َّ
حصنًا ،بعد أن خانه
شخص ما بعد شهرين من انتقالها للعيش سويًا.
ً
محاولة
ميسا بدأت برؤية نساء أخريات أيضًا،
ِ
نسيان ُحبها وعاطفتها اتجاه شمس .ولكن أي
من عالقاتها لم يدم ألكثر من سنة واحدة ،والذي
كان أطول بكثير من ّأية عالقة قصيرة األمد قد
عاشها وسيم!
عالقة ميسا وشمس رغم العثرات وحواجز قد دامت
تسع سنواتُ .
الحب كان موجودًا بالفعل بينهما،
ولكنهما لم تحظيا بدعم عائالتهما ،كما يفعل
َّ
علنتان لمثليتهما
األزواج الغيريين .لوأنهماكانتا ُم ِ
ولو َّأن عائالتهما كانتا تدعمان عالقتهما ،لكانت
عالقتهما ناجحة بدون أدنى شك.
ُ
والمجتمع يمثلون التربة
"العائلة ،المواطنون،

التي يأخذ األزواج الجدد جذورهما منها ،وعلى
أمل ،أن تزدهر"قالت الخبيرة النفسية اللبنانية-
األميركية "لورا فرحة" في مقابلة لها مع مجلة ّبرا.
"هذه الركيزات الثالثة ِّ
تؤمن التغذية الضرورية
ِّ ً
ّ
للتطور الصحي للعالقة بين األزواج ،متضمنة
الرؤية ،والقلب ،والدعم ،والتشجيع .وهم ُيضيفوا
أيضًا طبقة من االعتمادية التي تمتد إلى أبعد
من الزوجين .عندما ينفصل زوجان ،أو ُي َّ
هددان
باالنفصالَّ ،
فإن هذه الركائز عادة ما يخوضون
معاركًا ،وخاصة في المجتمعات المبنية على
األسر مثل لبنان وبقية العالم العربي .عندما يتم
انفصال زوجين غير معترف بعالقتهما ،فهل
يالحظ ّ
أي أحد؟" سألت فرح.
عائلتا ميسا وشمس لم تعرفا عن انفصالهما،
ُ
دركا سبب كآبة ابنتهما عندما
ووالدا ميسا لم ي ِ
غادرت زميلتها غرفة السكن.
"في بعض الطرق ،فإنه "من السهل" جدًا إنهاء
عالقة لم ُي َ
عترف بها أو لم يتم قبولها منذ
البداية .من الممكن أن األمر سهل جدًا "،أضافت
فرح" .العالقات صعبة ،كصعوبة هذه الحياة:
ال يمكنك أن تكون في عالقة وأن تكون سليمًا
وسعيدًا بدون عمل بعض من األعمال الشخصية".
لخبرتها
تمت مقابلة فرح من أجل هذه المقالة
ِ
ُ
في نصح األزواج الغيريين والمثليين والمثليات
على حد سواء في والية كاليفورنياُ ،متضمنًا ذلك
أزواج من أصول شرق أوسطية .فرح مؤخرًا بدأت
بممارسة مهنتها في بيروت.
ً
َ
بعد أن ُ
كب َرت ميسا ،وأصبحت أكثر استقالال
ماديًا ،وخضعت لعالج نفسي لحل المشاكل التي
سببتها مثليتها وعالقتها مع عائلتها ،أدركت
أن إخبار عائلتها بمثليتها هو العمل الصحيح.
فأخبرت أمها وأخاها ،وفي النهاية قد أخبرت
تسر على ما ُيرام مع أبيها وأخيها
أباها .األمور لم ِ
الكبير الذي رفضها.
"فقدان ُّ
التقبل العائلي واالجتماعي ،من الممكن أن
يكون أحد أكبر األسباب في إفشال العالقات" قالت
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والمجتمع يمثلون التربة التي يأخذ
العائلة ،المواطنونُ ،
األزواج الجدد جذورهما منها ،وعلى أمل ،أن تزدهر

لورا فرح" .عندما يرفض أو ال يعترف أي فرد من
أفراد األسرة بالعالقة ،يبدأ الزوجان عندها باالنعزال.
فقدان التقبل ينطبق على العديد من األزواج
الخارجين عن الشكل التقليدي للعالقة :األديان
المختلفة ،األعراق المختلطة ،واألزواج المثليين،
كمثال .في هذه العالقات التي ال يتم االعتراف
بها ،أو يتم عدم قبولهاَّ ،
فإن العمل الشاق لتشكيل
عالقة سليمة يكون مرتبط بتلك الخسارة (أو الخوف
من الخسارة) من عالقة عائلية أو اجتماعية طويلة
األمد َّ
ومقدرة بشكل كبير" أضافت فرح.
األحكام المسبقة والتجريمية االجتماعية تؤثر
على الشركاء من نفس الجنس وعلى عالقتهما
َّ
بعدة طرق .في استطالع رأي عالمي في الواليات
المتحدة عام  %74 ،2001من المثليات والمثليين
أبلغوا عن تجاربهم لتجريمهم ً
بناء على ميولهم
الجنسية ،مع  %23أبلغوا بحدوث التجريم بشكل
كبير .إضافة إلى %34 ،أبلغوا َّ
بأن عائالتهم
أو أفراد من العائلة قد رفضوا قبولهم بسبب
ميولهم الجنسية( .بيبالو و فينجيرهت )2006 ،ال
َّ
إحصائيات في العالم العربي ،ولكن
يوجد هكذا
للقارئ أن يتخيل كم ستكون تلك األرقام! األزواج
َّ
معرضين
المثليين من ذكور وإناث يكونون
لجرائم كراهية بسبب ميولهم الجنسية .كل هذه
الوصمات االجتماعية تدعم إضافة ضغوط على
العالقات المثلية للذكور واإلناث.
أخذت عائلة ميسا ثالث سنوات من الوقت
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لتتصالح مع ميول ميسا الجنسية وقبولها بشكل
تام .حتى أنهم قبلوا أن وجود طفل سيجعل منها
أكثر سعادة .عاد وسيم إلى سوريا ،وميسا لم تكن
َّ
ليتبرع بنطافه ،ولم ترد أن
تريد إقناع رجل آخر
ً
تشتري النطاف من بنك النطاف وأن تكون حامال
بدون دعم من شريكة .ولكن بوجود دعم عائلتها،
بدأت ميسا من لندن إجراءات التبني لطفلة
روسية .وانتهى بها المطاف بتبني صبي ،على
الرغم من أنها دائمًا ما أرادت فتاة .ولكن لم يكن
يوجد شيء يجعلها أكثر سعادة من رؤية ابنها
يبتسم .لقد كان حلمًا وأصبح حقيقة.
ُ
ميسا كانت تربي ابنها في لندن بمفردها ،ولكن
أن تكون أمًا عازبة ليس بالشيء السهل بدون
وجود عائلتها حولها لدعمها .لذا ،عادت لتعيش
ُ
في لبنان مع ابنها ذي العامين .ثم قابلت امرأة
الحبُ ،
ُتدعى ُسها ،وقعتا في ُ
وهما حاليًا تربيا
الطفل سويًا .سها ال تستطيع تبني طفل آخر
لوجود القيود في القوانين اللبنانية ،ولكن كالهما
ُ
تربيانه وكأنهما أماه بدون قطعة الورق تلك.
ُ
تفانيهما البنهما ولبعضهما ثابت ومستمر.
ُ
عملت معهم
"األزواج غير التقليديين الذين
والذين نجحوا بالحفاظ على عالقات طويلة األمد،
ومليئة بالحبُ ،
رضية ،دائمًا ما كان عندهم نوع
وم ِ
من الدعم الخارجيّ ،إما من عائالتهم األصلية ،أو من
عوائل هم اختاروها ،أو شخص مختص "،قالت فرح.
في عام " ،2004لورانس كورديك" أجرى استطالع

رأي لثمانين مثلي مرتبطين ويسكنون سويًا؛
وأخرى على ثالث وخمسين مثلية يعيشون
ضمن منزل بدون أطفال وعلى ثمانين من األزواج
الغيريين مع أطفال .وجد َّ
بأن نسبة  %50من
المقارنةَّ ،
َّ
مناطق ُ
والمثليات لم
فإن المثليين
يختلفوا عن نظرائهم الغيريين .ولكن  %78من
ّ
المقارنات على االختالفات التي تم إيجادها دلت
َّ
ومثليات كان أداؤهم أفضل
بأن األزواج من مثليين
من نظرائهم الغيريين( .لورانس كورديك)2004 ،
ِّ
بقي وسيم على اتصال مع ميسا ،بينما كان
هو في سوريا ،وهو حاليًا يقيم مع ميسا وسها
في مونت لبنان للهروب من الحرب األهلية في
بلده .سها دائمًا ما تحاول أن تجمعه مع رجال
مناسبين ،ولكنه ال ُيريد االستقرار مع رجل "ألني
ال أثق بالرجال بعد اآلن" يقول وسيم .سها تخبره،
"إذا بقيت تنتقل من شاب على آخر ولم تستقر،
فقريبًا جدًا ستشيخ وتبقى وحيدًا" ،ولكن لربما
سها تريد أن تعود حياتها العائلية وشقتها أن
تعود بدون مثلي موجود فيها!
"لورانس كورديك" َ
درس االختالفات بين األزواج
المثليين والمثليات الذين يعيشون تحت سقف
واحد .األزواج من ناحية المثليات أبلغوا عن
َّ
عالقاتهن ،وعلى رضاء
مواقف أكثر إيجابية عن
أكثر من ناحية العالقة من نظرائهم من المثليين
الذكور .الشركاء المثليات أبلغوا عن إعجاب قوي
بشركائهم ،ثقة أكبر ،ومساواة أكبر( .لورانس
كورداك.)2003،
ميسا تعلم َّ
بأن وسيم ،عميقًا في داخله ،يؤمن
بأنه غير قادر على تكوين عالقة مشابهة لتلك
التي استمرت لمدة أربع سنوات ولم تبقى لألبد.
ً
عادة ،الناس ال يستطيعون إعادة خلق قصة
حبهم األولى ،ولكن لحسن الحظ بالنسبة لميسا،
هي كانت قادرة على تكوين عالقة أفضل وأكثر
استقرارًا مع ُسها ،مع إمكانيات أكبر من عالقتها
األولى مع شمس.
بسام كساب  -لبنان

الموضوع

فقدان التقبُّل العائلي واالجتماعي ،من الممكن أن
يكون أحد أكبر األسباب في إفشال العالقات

19

الموضوع

كونر
حبيب

مقابلة مع "كونر حبيب" الممثل والكاتب
ّ
ّ
األمريكي من أصول عربية.
المثلي
والفيلسوف
ّ
هناك ثالثة محاور سنتطرق إليها من خالل هذه
ّ
يتطرق إلى شخص "كونر"،
المقابلة :المحور األول
المحور الثاني إلى عالم "األفالم الجنسية" ،والمحور
الثالث واألخير سيكون بمثابة رسالة إلى ّ
القراء.

ّ
كونر":أحاول المجيء إلى الشرق األوسط .إني نادم
كثيرًا على رفضي المستمر للمجيء مع والدي إلى
ّ
ألنني ُ
كنت أخشى من عدم قدرتي
سوريا ،وذلك
ُّ
التحدث بالعربية بشكل جيد.
على

كيف تع ِّرف عن نفسك؟
أنا كاتب ،ممثل جنسي ،وفيلسوف .هذه الصفات
ّ
هي جزء َّ
لشخصيتي.
ممن أكون ومن تعريفي
أحمل شهادة الدراسات العليا(الماجيستير) في
الكتابة الخالقة وعلم األحياء(بيولوجي) .عمري
خمسة وثالثون عامًا من أب سوري وأم أمريكية.
أعطي محاضرات ودروس عن أمور كثيرة ومختلفة
ُّ
والتأمل
وليس عن الجنس فقط ،منها الفلسفة
أؤمن بها.
وعن أمور روحانية ِ
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ما هو تاريخك؟ كيف أصبحت في عالم
األفالم الجنسية ولماذا؟ وهذا العالم كما
نعرف يجعلك وجهًا بارزًا في المجتمع ،ف ِل َم
اخترت العلنية في ممارسة الجنس و ِل َم
ت ّتخذ الجنس مهنة لك من دون "الكاميرا"؟
منذ صغري وأنا مهتم كثيرًا بالمواضيع الجنسية.
ُ
علمت َّ
بأن هناك أشخاص يمارسون
عندما
ُ
َّ
الجنس كمهنة ،شعرت بالدهشة وبأن هؤالء
هم على صواب .أذكر َّأن هذا األمر قد حاز على
ّ
وفك ُ
رت
اهتمامي وأنا في الثانية عشرة من عمري،
يومها بأني سأدخل هذا المجال يومًا ما .وفي
الثانوية ،كان الكثير من أصدقائي على علم
برغبتي هذه ،وأحدهم قد أعطاني "كتاب نهاية
العام" بكلمة "أتمنى لك التوفيق لتصبح نجم

األفالم الجنسية" .كان لدي إحساس دائم بأنني
َّ
سأدخل هذا المجال ،رغم أنني لم أدخله إال من
خمسة أعوام فقط ،وأن أقوم به بشكل علني وأمام
عدسات "الكاميرا" هو أمر مثير للغاية ،فهذا األمر
هو من أحد أهم أحالمي.
ُ
اخترت هذه المهنة ألنني أريد أن يصبح
لقد
ّ
الجنس أمرًا عامًا وعلنيًا ،ذلك ألنني قد الحظت
بأن معظم الناس يحاولون بشتى الوسائل كبت
َّ
هذه الرغبة وربما إخفائها ،رغم أنها تعشعش في
عقولنا ونفوسنا جميعًا .وبالنسبة لي َّإن محاوالت
كبت وإخفاء رغباتنا الجنسية هو أمر في غاية
الخطورة ،فمثل هذه المحاوالت قد دمرت حياة
الكثيرين .ومن جهة أخرى ،فأنا مدرس الدراسات
ّ
العليا في الكتابة الخالقة وعلم األحياء ،وهناك

الموضوع
فكرة شائعة وخاطئة َّ
بأن الشخص الناشط
جنسيًا ال يمكنه أن يكون ذكيًا ومثقفًا .فأردتُ
أن أريهم َّ
بأن الشخص الناشط جنسيًا أو الذي
يمارس الجنس كمهنة يمكنه أن يكون صاحب
قضية أو رسالة معينة ،وأن يكون لديه اهتمامات
أخرى غير الجنس.

كيف استطعت إقناع عائلتك بدخولك
إلى هذا المجال ،خصوصًا أنك من أصول
عربية؟ وهل واجهت معارضة شديدة
من قبل العائلة لطبيعة مهنتك؟
ُ
دخلت هذا المجال بعد وفاة ِّأمي ،وال يوجد
لقد
هناك أي تواصل مع والديَّ .أما أختي فقد
شجعتني واعتبرت ّأن اختياري لهذه المهنة هو
أمر صائب ويتناسب مع شخصيتي ،فمن يعرفني
ّ
جيدًا يعرف أني شخص يحب عالم الجنس
بشكل كبير.

هل واجهت أي نوع من أنواع التمييز
والعنصرية في عالم األفالم الجنسية
ألنك من أصول عربية؟
لم أواجه ذلك في عالم "البورن" .لقد واجهت بعض
أشكال التمييز في صغري ،وذلك بسبب مظهري
العربي الواضح وبشرتي السمراء ،وألنني لم أنحدر
من عائلة أمريكية تقليدية تحب لعبة "البايسبول".
المدرسات قد َّ
ّ
وجهت لي
أذكر َّأن هناك إحدى
إنذارًا قاسيًا قائلة" :إن لم تتوقف عن الثرثرة،
الجمال"!! وبالطبع بعد
سأعيدك إلى سوريا حيث ِ
حادثة التاسع من أيلول "سقوط البرجين" ،أصبح
الوضع صعبًا بالنسبة للكثير من األمريكيين من
أصول عربية ،أما اليوم فالوضع أفضل.

إذا كان فع ًال هدفك من تقديم هذا
النوع من األفالم ليس جنسيًا أي ليس
في قدرتك على مضاجعة أكبر عدد من
الرجال ،أو في الحصول على المال ،فما
رسالتك إذًا؟
ال يوجد عمل جيد بال هدف واضح ،فالعمل
الجيد عليه أن يكون مرتبطًا بقضايا الناس
ّ
األساسي هو تقديم عمل
والمجتمع .فهدفي
ذات قيمة ومعنى مرتبطين بقضايا الناس .ال
ّ
َّ
أتطرق إلى قضايا سياسية من خالل
ّأدعي أنني
مهنتي ،لكنني أحترم ذاتي وطموحي وأحالمي
وأعيش بصدق وأعبر عن كل ذلك بطريقة علنية
وأمام الجمهور ،وهذا األمر ّ
بحد ذاته رسالة
واضحة وصادقة.

ما هو تعريفك للجنس؟ وما هو دور
الجنس في حياتنا بالنسبة لك؟
الجنس هو انعكاس لشخصية كل إنسان.
ّ
فردي .ولكل ثقافة نظرة مختلفة
فالجنس هو أمر
للجنس .ولكل إنسان نظرة خاصة للجنس
وذلك لتميز كل شخص عن اآلخر بعقله وروحه
ومشاعره .عندما يلتقي شخصان لممارسة
الجنس ،فهما يحاوالن من خالل ممارستهما
التعبير عن فرديتهما وخصوصيتهما .األهم هو
التحاور في الجنس وأن تكون محاولة إلسقاط
مفاهيمنا على العالقة الجنسية ،لنرى إن كانت
مفاهيمنا تتالءم ومفاهيم شريكنا الجنسي .قد ال
تتالءم مفاهيمنا ،إال أننا في كل مرة نمارس فيها

ٍّ
الجنس هناك عبرة ما .عدا عن َّأن الجنس أمر مسل
وال قيود أو قواعد فيه ،فنمارسه بحرية مطلقة.
منذ أربعمائة عام ،وهناك حرب شرسة على
الجنس في مختلف الثقافات ،وذلك َّ
ألن للجنس
تأثير كبير وقوي على الناس .فأصحاب النفوذ
والسلطة يحاولون بشتى الوسائل قمع رغباتنا
الجنسية ّ
ألن الجنس يعبر عن فرديتنا .فالحياة
الجنسية السليمة لألفراد في المجتمع تجعلهم
يحققون ذواتهم ،وهذا أمر يشكل خطرًا على
نفوذ وقوة أصحاب السلطة والقرار في المجتمع.
فالجنس هو أمر محفور في عقول جميع الناس
وفي كل زمان ومكان ،وكي يستطيع أصحاب
السلطة السيطرة على تفكيرنا ،يحاولون ربط
وجودهم بأفكارنا الجنسية .عندها ،نصبح أداة
21

الموضوع
بأيديهم ،ألننا كلما فكرنا في الجنس ،سنفكر
أيضًا بالسلطة التي ربطت وجودها بهذه األفكار.
فالجنس في يومنا هذا مرتبط بالخوف ،الخوف
من الدين والدولة والعائلة .وبهذه الطريقة ،يكون
أصحاب السلطة قد استطاعوا فرض سيطرتهم
علينا على أفكارنا ومعتقداتنا ومفاهيمنا.

هل يمكن للجنس أن ُيم َت َهن؟
من الطبيعي جدًا أن يتساءل الناس عن هذا
الموضوعُّ .
أمر بفترات ال أشعر فيها برغبة
لممارسة الجنس ،والسبب ليس مهنتي ،وهذه
الفترات ليست بالكثيرة .ولكن نظرًا لطبيعة
ً
ُ
أصبحت منفصال عن الجنس ،وهذا األمر
عملي ،قد
ليس سلبيًا بل على العكس تمامًا .اليوم ،أصبحتُ
أكثر عمقًا في فهم رغباتي الجنسية .فاإلنسان
عندما يشعر بالجوع ،يأكل بكميات كبيرة دون
ً
فهم طبيعة رغباته وإن كان يريد فعال تناول
الطعام أم ال .فعالم األفالم الجنسية قد ساعدني
كثيرًا لفهم رغباتي ولمعرفة الوقت المناسب
ّ
الحقيقي لممارستي للجنس .أيضًا،
والسبب
فإني ّ
أتنبه كثيرًا لألمور الصحية عند ممارستي
ّ
للجنس ،فأتوقى من جميع األمراض المنقولة
جنسيًا َ
وأحرص على استخدام الواقي الذكري في
جميع أفالمي الجنسية.
لقد مارست الجنس مع أكثر من ألف شاب .بالطبع
ال أمارس الجنس بشكل يومي لكنني أمارسه
ألكثر من مرة واحدة في األسبوع .ففي عالم
ُ
"البورن" تصبح مخيلتك الجنسية أكبر وأوسع،
فأحاول ممارسة بعض هذه الخياالت في عالقاتي
الجنسية .لكن كل ذلك ال يعني َّأن الجنس قد
أصبح بالنسبة لي مهنة فقط ،على العكس فما
زلت أشعر بلذة كبيرة عند ممارسته.

نظرًا لطبيعة عملك ،كم تجد صعوبة في
لقاء الحبيب وإقامة عالقة عاطفية ،بغض
النظر عن تعريفك للحبيب ونظرتك للحب؟

ّ
َّإن مهنتي هي جزء ال يتجزأ من ذاتي وشخصيتي
سواء أمام الكاميرا أو خلفها .ال بل أكثر من ذلك،
فعملي يساعدني الكتشاف طريقة تفكير
األشخاص من حولي بشكل أوضح ،ويجعلني أعرف
من لديه مشكلة مع هذا الجزء من شخصيتي،
َ
ومن هو الشخص المناسب إلدخاله إلى عالمي
وحياتي .لقد كنت مرتبطًا برجل وقد كان لديه
الكثير من المآخذ على عملي في هذا المجال،
فافترقنا في نهاية المطاف .وقد كان ذلك قرارًا
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ّ
صائبًا ،ألنه من الخطأ أن أدخل في عالقة عاطفية
مع أشخاص ال يحترمون مهنتي وهذا الجزء من
شخصيتي .فمبادئي وتصالحي مع ذاتي هما
َّ
أولويتان بالنسبة لي .فمن يحبني ويريدني ،عليه
أن يحب شخصيتي ومهنتي وتاريخي.

كيف تنظر إلى العالقة األحادية؟
أنا ال أحبذ العالقات األحادية ،وذلك سواء كنت
ً
ممثال جنسيًا أم لم أكن .ال أريد أن أعيش هذا النمط
من الحياة ،وال أعرف كم من الممكن تحقيق ذلك
وتطبيقه .العالقة األحادية هي نموذج للعالقات،
ُ
ولست متأكدًا إن كان اختيار األشخاص لهذا النمط
ُّ َّ
من العيش هو نتيجة اقتناع واختيار حر .أظن أنهم
يختارونه بسبب مخاوفهم وهواجسهم وشعورهم
بعدم األمان واالستقرار .وهناك بعض األشخاص
الذين يختارون العالقات المفتوحة ،وذلك بسبب
خوفهم من عدم قدرتهم على االلتزام العاطفي.
ولهذا السبب أعتقد َّأن كل إنسان عليه أن يختار
نمط الحياة الذي يناسب شخصيته ،وذلك
باكتشاف ذاته والتعرف على هواجسها ورغباتها
بشكل واع .بإمكاني ُّ
تخيل نفسي في عالقة أحادية،
ٍ ٍ
إال أنه ليس باستطاعتي تخيل صفات الشخص
الذي سيشاركني حياتي .كل ذلك يعتمد على
الشخصين في العالقة ،فيمكن للعالقة األحادية
أن تصبح مفتوحة والعكس صحيح.
وتجدر اإلشارة إلى َّأن هذا األمر ليس شائعًا فقط
ّ
المثليين ،بل أيضًا لدى الكثير من المغايرين.
لدى
لذا ،فحاالت الخيانة أصبحت شائعة وكثيرة في
العالقات المغايرة ،وذلك َّ
ألن الزوجين أو الحبيبين
ال يحاوالن فهم طبيعة عالقتهما .إذًا ،الهدف
األساسي واألهم ليس البحث عن شريك واحد ،بل
تصالحنا مع ذاتنا وصدقنا وصراحتنا مع الشريك.
لكن يمكن للعالقة األحادية أن تكون خيارًا صائبًا.
رقي في هذه العالقة ،إذ ّ
فهناك ّ
يضحي الشخص
برغباته من أجل الشريك ،ويحاول ضبطها بشكل
سليم .فضبط الرغبات الجنسية أمر في غاية
األهميةَّ ،
لكن تخوفي يكمن في كيفية ضبطها
ّ
وصح ّي .أيضًا ،أن
وإن كان يتم ذلك بشكل سليم
نكون آذان صاغية لشريكنا وصادقين في حبنا له
ومتقبلين شخصيته بشكل كامل أصعب بكثير
من أن نكون في عالقة أحادية معه ،والتضحية
هنا تكون أكبرّ .أما ،إذا استطعنا أن نضحي
بطريقة سليمة وصحيحة وألسباب قوية ومقنعة
من أجل العالقة األحادية لنصل إلى حب أسمى
وأصفى ،ستكون عندها حتمًا الخيار األنسب لنا.

الحب هو أعلى وأسمى مفهوم،
إنه أعلى من الحقيقة نفسها.

الموضوع
َّ
لكن المشكلة هي َّأن خيار العالقة األحادية له
خلفيات سياسية ودينية ،وال يكون باإلجمال
خيارًا شخصيًا وفرديًا.

ما رأيك بالمفاهيم الجنسية (جاي ،كوير،
مثلي) واألدوار السريرية (توب ،بوتوم،
متعدد األدوار) ،وهل عالم "البورن" يك ِّرس
هذه المفاهيم واألدوار؟

َّ
على العكس ،فاألفالم الجنسية تتطلب من
الممثلين أن يقوموا بجميع األدوار السريرية ،وذلك
ألسباب عملية .أنا شخصيًا "فيرستايل" وال أفضل
دورًا على آخر .ولكني أدرك جيدًا َّأن هناك نظرة
دونية "للبوتوم" .فهناك فكرة شائعة وخاطئة َّ
بأن
من يقومون بدور البوتوم هم األكثرية ،وكأنهم
في منافسة كبيرة إليجاد "توب".
أما بالنسبة لمفاهيم المثلية والمغايرة و"الكوير"،
فعلينا التساؤل دائمًا عن هذه المفاهيم والبحث
عنها وفهمها .ومفهوم "الكوير" يجب التعامل
معه كما نتعامل مع المالبس ،فبإمكاننا خلعه
وارتدائه َّ
مجددًا .ففي بعض األحيانِّ ،
أعرف عن
نفسي كمثلي ،وفي أحيان أخرى "ككوير" .فهذه
ّ
المفاهيم ما هي إال أداة أو وسيلة لتسهيل عملية
التواصل مع اآلخرين ومع محيطنا.
وفي عالم "البورن" ،هناك الكثير من المغايرين
الذين يقومون بأدوار مثلية ويمارسون عالقة
جنسية مثلية في الفيلم .وهناك مثليين ال
َّ
وعلي أن أذكر أمرًا مهمًا َّأن
يعجبهم هذا األمر.
ّ
ُّ
المثليين هي أكثر الفئات تمسكًا بهويتها،
فئة
ّ
ألنهم قد مروا بتجارب كثيرة من أجل التصالح
مع ذواتهم وال يحبذون المرور بها ّ
مجددًا .وسبب
ذلك التوقعات الموجودة في ذهننا عن الذكورة
ونظرتنا إليها.

ما رأيك بأساليب التواصل الجديدة
من أجل االلتقاء لممارسة الجنس مثل
"جرايندر" و"سكراف"؟
أحب "السكراف" ألنه عالمي ،وأنا أحب التواصل
مع أشخاص من مختلف أنحاء العالمَّ .
لكن مشكلة
ِّ
"سكراف" و"جرايندر" أنهما لم يعززا التواصل
بين الناس بل على العكس.
بالطبع ،في مثل هذه المواقع هناك عنصرية
وتمييز كبيرين ضد الكثير من الفئات والهويات.
َ
فال أحب تعبير ُيذكر بشكل دائم وهو "ما بحب
الفيمينين"ّ ،
ألن هذا األمر يدل على كره ورفض
َّ
وللمثلية.
للذات

باإلضافة إلى فكرة "البورن" ،هناك
مفاهيم مرتبطة بها وبالجنس ،كفكرة
الحب (ممارسة الحب) .فكمحترف في
هذا المجال ،ما هي نظرتك للحب؟ وهل
تقع بالحب كثيرًا وبشكل سريع؟
الحب هو أعلى وأسمى مفهوم ،إنه أعلى من
الحقيقة نفسها .وحتى لو لم ندرك ذلك ،علينا أن
نحاول الوصول إلى الحب ليس فقط مع اآلخرين،
بل مع كل شيء في حياتنا ،مع أفكارنا.
الحب يظهر في العالقات اإلنسانية ،ألن محاولتنا
نثبت وجودنا
لنتواجد مع اآلخرين هو محاولة ألن ِ
في هذا العالم .الحب يكون رومانسيًا دائمًا في
بداية العالقة ثم تخف ّ
حدته ،وهذا األمر صحيًا،
ألنه يصبح خيارًا وليس شعورًا أعمى .عندها،
نكتشف الطريقة األنسب لنحب هذا الشخص.
ويمكن لهذه الطريقة أن تجعلنا نعتبره فيما بعد
صديقًا فقط وليس حبيبًا.
كل يوم أقع بالحب .ربما أكون جالسًا في أحد
المقاهي ثم أرى شابًا جالسًا يستمع إلى
َّ
الموسيقى وتكون سترته ممزقة ،فأرى جسده.
فهذه التفاصيل الصغيرة تجعلني أقع في الحب.
ُ
دخلت بستة عالقات عاطفية ،اثنان مهنم
لقد
بعد دخولي عالم األفالم الجنسية.
َّإن مفهوم الحب يتخطى مفهوم العالقة أيضًا،
فطبيعة العالقة ال تهم .الحب ال يفرض طبيعة
العالقة في الشكل ،بل في العمق .فالشعور
بالحب أمر مختلف تمامًا عن مفهوم العالقة
وإيجاد الشريك.

ما هي رسالتك للق ّراء والشباب المثل ّيين
ّ
والشا َّبات المثل َّيات؟
يصلني الكثير من الرسائل من الشرق األوسط،
حيث يخبرني فيها الشباب والشابات في مجتمع
الميم عن مشاكلهم .وجوابي لهم يكون دائمًا
على الشكل التالي" :الحرية تنبع من داخلكم
وذواتكم ،وال يمكن ألحد أن يمنحكم أو يسلبكم
ّإياها .كل شيء ينبع من داخلنا ونظرتنا ألنفسنا،
فعلينا أن ِّ
نطور ذواتنا وأفكارنا ،ويجب أن نحب
َّ
ونتفهمها".
أنفسنا
التأملَّ :
نصيحتي للجميع هي ُّ
تأملوا وتواصلوا مع
أفكاركم وأنفسكم لوقت طويل ،لتصبح ذواتكم
ً
ونقاء حتى ال تصبح عدوتكم .عندها،
أكثر وضوحًا
ّ
ُّ
تصبحون أكثر وضوحًا وهدوء عند التحدث وأقل
خوفًا وغضبًا.
فادي منصور  -لبنان
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فن وثقافة

We Are On TV!
I am no media expert, I am just
thinking aloud after watching a
series on the Lebanese Broadcast
Channel (LBC). The series is called
"ghazel el banet -  "غزل البناتand
is about women, their rights and
roles in the society etc… One gay
character seemed to be ridiculously
implanted in this series.
Moreover, in the last Ramadan
season, a series "Ajyal - "أجيال
showed a lesbian woman, but this
time she was shown as less clownish
than the gay guy mentioned
above. Still, she was a character
supposedly lost and had too many
psychological complications.
I believe it is only fair to ask the
below questions without judging.
Why would these programs portray
characters from our community in
their series? Would it be to give an
impression that the channel adopts
an open minded policy? Or is it
intended to provide a more realistic
mirror to the society?
Whatever the answers to those
previous questions would be, we
also have to question why are
these characters always marginal
ones?! Do they really think that
all gay men are clowns that jump
and wave around, and that all
lesbian women are always lost and
conflicted?! Would we ever see
one of these characters promoted
to more prominent secondary role
or even perhaps an actual Local
gay love romance?

LBC program; a still from the series ‘ ”غزل البناتshowing a highly stereotypical
gay guy walking around eating a banana

But the real question is at the end
of the day is: whether these media
representations of the LGB (trans
people seem to be out of the picture
for now) community satisfying us or
not.
I am not sure if we can get explicit
answers for the above questions.

However, personally, I believe
these representations combines a
little bit of tolerance, and the rest
is accessorizing the storyboard,
to claim that Lebanese series are
changing in topics and quality.
Regardless, let us all think critically
of this issue.
Hany - Lebanon

MTV program, a still from the series “ ”أجيالناwhere the a supporting
character is an attractive lesbian woman in conflict with her sexuality.
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فن وثقافة

But I’m a
Cheerleader...
a 1999 ex-gay comedy movie

But I’m a cheerleader, a 1999
movie written and directed by
Jamie Babbit. It was a refreshing
comedic look at the lunacy that is
gay rehabilitation.
The movie talks about a high school
cheerleader named Megan who
was accused of being Lesbian.
Her family and friends come to
her house one afternoon for an
intervention. They face her with
lesbian “clichés” in her personality,
like being a vegetarian, putting up
female posters and such. But of
course she denies it.
Despite hard resistance, Megan
is sent off to True Directions, a
sort of a camp or rehabilitation
center that claims to turn gay kids
straight. There, kids are expected
to supposedly work towards
their gender role through several
activities such as fixing cars and
chopping wood for boys and
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training domestic skills for girls.
Megan arrives and meets the
teens in the center. They are all
stereotypical homosexual teens, like
the effeminate actor and dancer,
a lesbian coming from an all-girl
boarding school, or Graham, a
tomboy who smokes, swears.
Graham, the only one who
understands that True Directions is
ludicrous, but focuses on finishing
the program to avoid being
disowned by her father. Megan
and Graham hit is off after a rocky
start and fall for one another, which
puts their chances of graduation
from True Directions in danger.
You can easily predict all the events
of the movie; romance between
Megan and another character in
the “camp”, someone gets caught
and gets kicked out of the program,
even the ending is so predictable, a
satirical warm happy ending… etc.
But the predictability also reaches
the film's characters that are stuck
within certain stereotypes and we
rarely see them evolving out of
them.
Despite the predictability, the movie
is not bad as you might assume,
but it actually offers laughs and
joyful moments. The predictability

is somewhat intended in the bigger
part of the movie to kind of show
how pointless True Direction and
what it represents are. The movie
tackles a very serious and sensitive
subject with is the ex-gay movement,
and turns it into a humorous satirical
comedy. The movie never intended
to get us involved with complex
plots and tortured characters, it is
only meant to make us laugh about
the absurdity of the ex-gay.
A situation sometimes needs to
be laughed at instead of dwelled
on and cried over. But I'm a
Cheerleader recognizes just how
ridiculous places like True Directions
are, without deeply analyzing
gay rehabilitation programs and
showing how serious is the damage
that people go through in these
programs.
Looking back at a movie that was
released about 14 years ago, one
clearly sees that the situation when
it comes to breaking stereotypes
became better; less people believe
that you can “cure the gay” or
“pray the gay away”, and more
people are aware of the complexity
of gender identities, gender roles
and gender orientation.
John A. - Lebanon

فن وثقافة
SBS (non-commercial national TV)
which was called “I REMEMBER
1948.”
I had already made a short
film called “CASUALTY”, an
experimental drama about the
death of the motherland - for many
years, I looked at it and cringed but
I think its ok now because it was
shot on film and feels very retro,
even though it is only 12 years old.
Sometimes I branch out and do
screen work for theatre – as I
did with EAST LONDON WEST
SYDNEY – a very fast-paced hip
hop theatre production dealing
with culture and class.
And then I do community an
artwork in Digital Storytelling which
2 minute mini films made by the
person are narrating it – they are
very personal and beautiful and
show that anyone can create their
story. Much of this work has been
through the community arts center
that I started with 10 years ago
called ICE. They also managed the
Arab Film Festival, which is how I
came to work on it. I actually had
my very first film screen in the very
first Arab Film Festival in 2001. I
was hanging around the festival
that weekend, volunteering and just
being very excited that we had an
Arab Film Festival and my film was
in it.
Then when I landed a job at ICE they
said: "you know how to enter films
into a festival, why do not you help
us put the next one on?" So I did
- and just taught myself how to be
on the other side I suppose. Thank
god for the net - I searched what
other festivals were doing, found a
couple of distributors and then put
the next big festival on in 2005 with the support of a committee
and ICE of course. We went on
to have an annual national event.
I believe its important because it
provides alternative representation
of Arab culture on screen – there
would be nowhere else that would

screen these films. And Arab films
are just so great these days – our
audience is hungry for them.
During my time as film festival codirector I managed to make two
more films – one about a photograph
by Marie El-Khazen that I found in
the Arab Image Foundation (AIF)
– it was of two women in drag in
the 20’s in Lebanon. I found out
later that Marie El-Khazen was
an aristocratic woman whose
photographs were only found after
her death and given to the AIF. Her
collection of photographs focused
on women at work and play which
was different to other more formal
photographs during that period.
So I imagined what would happen
if that photograph came to find
itself on the wall of two young
Lebanese women in love in modern
day Sydney.
That film did well in some festivals
and I was able to fund my next film–
a love story between a boy and
girl, set in a shopping center on the
Sunday of the Cronulla Race Riots.
It was when the very racist side of
Australia reared its ugly head and
thousands of people protested –
mainly towards the Lebanese which
they wanted out.”
Tell us more about how “I LUV U
BUT”, how it started and how it
was developed.
“I got to know a handful of couples
living in a marriage of convenience
both here and in the Arab world.
I also know many individuals
living in the closet - because their
Arab families will never accept
their sexuality. So I felt compelled
to say something about that as a
filmmaker. I gathered some of my
close friends that work with me on
the Arab Film Festival and others
that work with me at ICE and others
that just wanted to make it happen.
I saw my friends that were queer
Arab and closeted as having rich
full lives that could be balanced with

the right amount of family, friends
and lovers... not without heartache
and pain of course but that is what
life is all about - weather you are
straight or gay. I wanted it to be
delivered with natural comedy
around the drama – because that
is what I see when I look at these
situations.
The script was developed in many
sessions with some of the people
living this life.
The series was shot on the tightest
of budget – over 3 and half days
mostly in one location so that we
could be in some control. I feel we
did our best under the circumstances
– some people were actors, some
were not, friends did catering and
make-up. Sometimes even if we did
not get the shot we had to move on
but the heart of the story is what is
important and I feel we captured. I
am proud of it, but with more time
and money we could do an even
better series.”
Who is your main target audience?
“It is for the gay Arab audience
all around the world even though
it doesn't have Arabic subtitles
- the last time I was in Lebanon
everyone spoke English. I also
want non-Arabs to see that even
though people lead a closeted life
they can still have a rich full life.
I wanted them to see why they do
not tell their parents - why parents
are so special to us and the (loving)
pressure they put on us. There has
been an interesting response from
straights who see the marriage as
a similar relationship to many of
their marriages – compromise and
in-laws.”
Were the story lines inspired by
real life experiences?
“Yes the storylines are true and
inspired by friends of mine living
in a marriage of convenience both
here and in the Arab world. I guess I
continues on the next page
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From Leb to Oz
The Lebanese diaspora exceeds in
numbers the Lebanese population
in the home country. We might
assume that most of our diaspora
melts completely in other cultures,
but it is not the case all the times.
Perhaps some of the Lebanese
communities abroad preserve
certain positive and negative
aspects of the culture in a stronger
way.
So many artists and creative
people are invisible to us in
Lebanon, but they are delivering
and representing the Levantine
and Arabic culture to foreign
communities. It was a surprise for
us queer activists, to stumble upon
Fadia Abboud’s online mini-series
“I LUV U BUT”. Coming across
her work and the way it was
displayed and how her messages
were conveyed was refreshing,
and frankly she couldn’t have
done a better job. All what we
could do is to thank her, first by
screening her work in the Helem
Cultural Club, and second,
through this interview in Barra
Mag. Let us hear from Fadia, an
Australian filmmaker, born and
raised in Little Lebanon, Sydney.
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Briefly, tell us about your childhood
as an Arab in Australia and how
this impacted your career.
“I was born in Sydney in a suburb,
which has a huge amount of
migration and settlement from
Lebanon.
So my parents, like
many others, found comfort in
being surrounded by their peoples,
their bakeries and sweet shops
that popped up by the most
entrepreneurial of our lot. I did
not feel racism as many other
children of migrants did - mainly
because at my school there were
many Lebanese children and as the
majority we were the cool ones and
we ruled the school. As opposed
to being on the outer which many
other children of migrants felt.
Later in primary school, we moved
houses (my dad built the dream
double brick 2 storeys home, with
2 kitchens and 2 lounge rooms) on
the other side of the same suburb –
and that is when I realized we were
different. I went to a new school
where I was one of the few nonAnglo children and that is when
I realized that (gasp) I had hairy
arms. I desperately tried to shave
them using my older sister's razor

but cut myself and bled instead.
In high school, I was surrounded
by my Lebanese Chick friends
again and found myself at ease
once more. Even though I was
surrounded by Lebanese I had
that love hate relationship with
my cultural identity.
I rejected
many things around family, culture,
school. At some point when I got
older I had a political and cultural
awakening (it was a huge turning
point in my life... but that's another
story).”
Inform us about your past work
prior to “I LUV U BUT”…
“At the same time as that political
awakening, I went to University
and learnt about filmmaking - and
I wanted to make a film about
Palestine because I had just come
to understand the struggle and
realized how horrible that was and
wanted to create work to make
more people aware of it. A group
of us was putting on events around
the Nakba one year– we had a film
festival, an exhibition, a storytelling
day and a documentary. I directed
the documentary that received
government funding and aired on

فن وثقافة
was shocked to find out that people
HERE are doing it - in a country
where homosexuality is legal. But
our community still lives by their
own cultural rules and codes –here,
culturally as is in the Arab world,
being gay is considered a sin and
against any religion .A marriage of
convenience is the extreme way of
dealing with it but the series also
reflects the struggles of any gay
person not out to their family. I LUV
U BUT… also reflects gay culture
generally – whether it’s a butch
/ femme relationship, picking up
on Grinder, and assumed gender
roles. I tried to present the story in
a way that was authentic but would
not alienate anyone homophobic
that may have stumbled upon it.
I did not want them to be turned
off it because there was too much
sex or too much flesh. I wanted
them to watch it and possibly learn
something without judging it for
being too explicit. I found it hard
to promote the series. I do not think
the larger community is ready for it,
but will they ever be? “
Tell us about the feedback of
the series among the Lebanese
diaspora, the Australian and other
viewers.
“The people that I made it for really
love it – and that makes me happy,
if my friends watch it and enjoy it
then you cannot ask for more than
that. Funnily enough, it had a broad
appeal and I think it’s because the
themes of the series are universal –
and the question, “what would you
do for love?” is something that a lot
of people have to live by every day.
So a 50 year old straight man living
in Brisbane is a really big fan. He’s
Lebanese and also likes the cultural
references that go beyond being
gay and can be applied to many
scenarios – example: a girl moving
out of home with her boyfriend
or marrying someone that is not
Lebanese. The mainstream queer
community here in Australia is

mostly of the opinion that everyone
should come out; one person may
say: “Maybe they would disown
you but so the fuck what? If they
cannot love you for who you truly
are you're better off without them in
my opinion…”
I also wanted to show that there
are some Arabs that are out to their
families – like Sash the ‘Girlfriend’
– that is her true story –someone
called up her home and told her
father “bintak lesbian”. She lost her
parents for 2 years but eventually
they softened up and now accept
her back in the house for who she
is. Then again I met a girl just the
other day who was estranged from
her family for 10 years because
they found out she was a lesbian
– and then she came back into the
home but they do not talk about
her ‘partner’, she doesn’t bring her
home. I wonder sometimes if losing
your family for a little while to be
who you are, in the hope that they
will one day have you back in their
lives is worth it….”
What are your plans for continuing
the series in the future?
“I am trying my best to get the next
series up online – but I am also
pitching it to TV networks – but I
kind of like the freedom of the web
series. They can be as long or as
short as I want them to be. I am not
censured by anyone except myself.
We can speak as much Arabic in
the episodes as we want – some
of our networks here would never
have that much subtitling. I just love
being able to create it exactly how
I want…. its just finding the funds
to do so!”
Do you take into consideration the
suggestions given on the website
for the future episodes?
“Yes for sure – so far it seems
people want it on TV and on the
Web…. I am trying my best for
both. The Wife, Abbey Aziz, is in
the USA at the moment pursuing her

acting career. So it’s a bit harder
and now we have to fund her ticket
back to Oz, or at least wait ‘til she
is free.”
Is the oriental culture still dominant
in the Lebanese community like we
are seeing in the series? (As the
mother following her daughter in
the marital house)
“Yes, I think it is although there are
some Arab Australians that have
been here for 4 or 5 generations
that have completely assimilated.
But then again, they would call
themselves ‘Australian’.
This
series talks about the people that
still identify as “Lebanese” even
though they are born in Australia.
When you live so far away from
your homeland people (like our
parents) cling on to what they
know when they left – especially
now with pay TV, they are easily
connecting with the homeland and
at times it reinforces what they
believe and other times they are
challenged by how their homeland
is progressing.”
How is the situation of the Gay
Lebanese community in Australia?
“Well – probably similar to the
situation in Lebanon except that
you cannot be arrested for being
gay. There are a few people that
are ‘out’, but most that are not.
There is a huge community here
that has developed and ‘found’
each other over the last 10 or so
years. There is a queer party that
plays only Arabic music called
CLUB ARAK – where episode 9
was shot at – the ex DJ from Acid
in Beirut plays there and that is
always a place of celebration of
love. People from here love going
back to Lebanon and experiencing
a gay nightlife and scene – it’s such
a sense of pride when they see how
much the Lebanese gay community
can still exist and flourish under the
circumstances.”

Rana and John A. - Lebanon
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Fadia Abboud
Fadia is a filmmaker,
film festival director and
community arts worker.
Her films include: “I
Remember 1948”, “In
the Ladies Lounge”, and
“Big Trouble, Little Fish”.
She is a Co-Director of
the Arab Film Festival
Australia. Fadia has
worked as a cultural
producer and facilitator
on a range of community
based initiatives across
Western Sydney. She
also creates screen
content for multimedia
performances, theatre,
and a range of
commissioned media
campaigns for the
corporate and community
sector.
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will find what you came look for” I
kept the weird look on my face and
moved in with hesitation. I looked
back, the door had melted, and
there was a wall. I looked around,
the room was grey, with four walls,
no light source or window or exit
of any sort, and every time I turned
my head to glance at the walls
the room got smaller. I noticed the
absence of the old lady. “let me
introduce myself” the old lady said,
I turned and she was sitting on a
black iron chair, with restraining
belts to hold down the limbs, and
spikes all over, “my name is Helena
Ivan Vendof” as I glanced into her
eyes, we switched places, and I
was seated on the bizarre chair
“I will make your life a living hell”
she said in a vain tone. I woke up,
discolored and cold.
It was finally time to get tested,

because you know, for accurate
results you need to wait for at least
4 weeks. I headed to the clinic, selfconfidence was null, and I tripped
with every step I took. I took the
test, and the infinite wait started.
A demonic deep growl broke the
silence “positive” the employee
said as she wiped out her reptile
tongue and licked my cheek. I
snapped back to reality, trembling,
hyperventilating, heart beating out
of my mouth, pale, and sweating.
“Are you okay?” the employee
said, “just tell me the damn result”
I said in a shaky voice “you’re
negative, I already told you three
times”. I thanked her and headed
out wondering why the hell I took
it so hard on myself in the first
place. I didn’t want to risk myself
anymore. That’s why I started using
a condom.

Todsengel - The Living Room

What Has
Come
to This
World?
What is it with this world?
Neighbours intolerant
Divine beings self degraded
To nasty street drivers
Playing their Black music
In their traffic jam
O’ What has come to this
world?
What is it with this world?
Talent crashed
Artists stepped on
Forced to become outcasts
While the rest is funded
By a black market of molded
plastic toy figures
O’ what has come to this
world?
What is it with this world?
The rain is of acid
The ground is of tar
The houses are of rust
The people are of void
WHERE IS THE HEART?
I hear a beat!
It’s still there!
*breathe in*
*breathe out*
let go
And let go
And let go of it all!!
Now I know what it is with
this world!

Omar AG - Lebanon
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Four Weeks of Hell
What a night!
We were both on fire. I don’t
recall if I ever where this active in
sex. We spent the last four hours
hugging, kissing, and fornicating.
We did it in every corner of the
room, on every object in the room,
in every possible position we could
get ourselves into.
It was midnight when I woke up to
the moans of a female. I recalled
that our neighbors always have loud
sex. But these moans were rather
pain than lust. I heard the sound
of a collapsing object; I said they
probably broke the bed. I heard
sound of tumbles and tripping, then
a masculine voice saying “send an
ambulance” I knew something was
wrong. I lit the light, and stared at
the ceiling, I noticed a red dot that
wasn’t there before. My eyes gazed
at the dot as it got bigger, and then
it started leaking, the drops fell
on my forehead. It was blood; I
recognized it from the smell. I took
a tissue to wipe the blood of my
face, and as I passed it, I saw it was
still clear. I panicked, and started
wiping my forehead again and
again like a lunatic; still, the tissue
was clear. I stumbled out of the bed
and ran to the mirror, and saw the
blood forming the sign ‘+’ on my
forehead. I woke up and my fear of
being HIV + has germinated.
I was in the anatomy class. I was
sitting next to the cadaver; I was
the only person who enjoyed the
smell of formaldehyde. The doctor
was explaining about the digestive
system, and I was busy jotting
down notes as she spoke. She then
said “go to the cadaver and try
sorting out the parts of the small
intestine”. I took my note book,
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and approached the cadaver for
examination. I looked at my notes
for some clues, but all I could
read were the words “positive”,
“doomed”, and “reckless” repeated
again and again, I started flipping
pages, but the words kept repeating
themselves on every page. As I was
busy flipping pages, I glanced at
the cadaver, but this time, it has
changed. Instead of seeing the
usual cadaver, I saw myself on the
table, with a huge opening at the
level of the abdomen. My colleges
were hands all over the body as I
looked at the scene; I dropped the
note book and backed off with fear.
The cadaver-me- opened its eyes
and muttered “positive”. I woke up
sweating and pale, with the fear
being even greater.
I was watching TV; it was 6 minutes
past 6, the seconds arm stopped at
the 6th second. “The battery died”,
I exclaimed. I flipped channels
till I got stopped by a masked
person holding a huge sword in
his hand; there was another seated
masked person behind him. The
sword holder said the following “i
condemn this person to a penalty of
death for following temptation and
being reckless beyond limits”. And
with a swift movement, he chopped
off the head of the person sitting
behind. The cover was removed of
the decapitated head...i looked into
my eyes, into my head on the floor
inside the TV, with blood squirting
all over the place. I directly turned
off the TV, but the blood seeped
out of the screen into the room.
The blood gathered to form a ‘+’
symbol. I woke up, my fear grew
even larger.
“I thought I changed the batteries”

I shouted when I noticed the clock
was stuck on 6 minutes past 6, with
seconds arm on the 6th second. I
went to get new batteries. On my
way to the shop, I saw my partner
lying on the sidewalk, he was
discolored and without any facial
or body features, just a stick man
with gray skin. I got troubled as I
approached him and felt the cold
skin. I shook the body; it might
come to life I thought. And it did.
He said “oh, you’re here, what
took you so long”. We went for
walk. Out of nowhere, a car drove
by and stopped ahead of us. Three
“figures” got out of the car; two
of them caught my partner and
dragged him away. I shouted out
his name, I felt I was, but I couldn’t
hear myself. The third figure pointed
a gun at me, bang! It drove a bullet
through my head. I fell and saw
my partner being dragged away.
A fourth figure approached my
lifeless body. It also had no details
or features of any kind; it looked
like my partner and the other three
men. I got closer to my dead body
and looked down at myself, the
gun hole formed a ‘+’ shape on
my forehead. I woke up, sweating,
and felt my heart beating out my
neck.
I heard a knock on the door,
followed by rain of knocks that
didn’t end. I went to the door, but it
had no handle so I could open it. The
knocks got faster and harder, and I
was still searching for the handle to
open the door. Clushk! An old lady
with white hair opens the door and
says “may I help you?” I looked
at her. “You knocked on my door,
you obviously wanted something
from here, come in, perhaps you
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لغز األمير قمر الزمان
ً
اإلهداء :الى جدتي التي كانت مثاال للمحبة والتسامح وينبوعًا ال ينضب من القصص.

كان يا ما كان ،في قديم الزمان ،ملك على مملكة
ّ
يمتد نفوذه على الجبال والوديان،
شهرمان،
َ
ويحكم بالعدل أهل َ
الحـضـر والرعيانُ .ويـحكى
أن إسم المملكة يعود الى بط ّ الشهرمان ّ
ألن في
ً
بحيرة العريان بطًا جميال أبيض وأسود األلوان.
لملك شهرمان إبن وحيد إسمه قمر الزمان .كان
األمير قمر الزمان يترك أصدقاءه الصبيان ليقرأ
قصصًا في البستان عن مغامرات يارا إبنة القبطان
وغدي إبن القرصان ،أو ليعزف في برجه على
الكمان مقطوعة من أروع األلحان أسماها حياتي مع
األحزان .ومنذ ِصغره إشتهر قمر الزمان بموهبته
مالحمًا عن بسالة
في الشعر واألوزان ،فكتب
ِ
الفرس في إيران في مواجهة غزو اليونان ،وعن
َ
حروب ضروس في البلقان بين الفرنجة وساللة
بني عثمان ،وعن فتح أوروبا غربًا من العربان وشرقًا
من التركمان .وفي الحب والوجدان نظم قصائدًا
بعنوان ّ
آت من
خيــال على جبال لبنان ،ومسافر ٍ
السودان ،واألمير الكئيب في همذان.
ّ
مرت األيام وأصبح قمر الزمان شابًا يانعًا من أبهى
الشبان .كان يمتطي أجمل حصان ويذهب مع
أصدقائه الفرسان الى بحيرة العريان ليسبحوا مع
سمك زاهي
بط الشهرمان ويمرحوا في الماء بين
ٍ
األلوان .وكانت نبيالت مملكة شهرمان تختبئن
خلف أشجار الحور والسنديان لتتأملن سحر
ّ
يتحلـى بجسم أبيض ّريان
األمير قمر الزمان الذي
وعينين ساحرتين كعيني النعسان وشفتين
ممتلئتين بلون ّ
الرمان.
ّ
في يوم من أيام شهر نيسان ركب كل من الملك
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واألمير على حصان وذهبا برفقة األعيان والحرس
والفرسان للصيد في وادي الريحان على ضفاف
نهر الجوعان المشهور بإبتالع ّ
أي إنسان ينزل
فيه أو حيوان .بينما كان قمر الزمان وأبوه الملك
يطاردان قطيعًا من الغزالن ،إنزلقت رجل الحصان
فسقط األمير قمر الزمان في ماء ّ
هدارة نابعة من
ذوبان الثلج على قمم جبال مملكة شهرمان .جرف
نهر الجوعان األمير قمر الزمان .صرخ الملك طالبًا
النجدة من الفرسان ،فوقفوا خائفين من هدير
نهر الجوعان.
ّ
الشبان في وادي الريحان قد
وإذ براع ٍ من أشجع
ظهر على الضفة المقابلة لنهر الجوعان وغطس
ّ
وضم الى صدره
بالماء الباردة كالشجعان وسبح
قمر الزمان .لكن ماء نهر الجوعان ّ
جرتهما بعيدًا
عن عيون الملك واألعيان.
طال الوقت والملك قلق وحيران .ركع على األرض
ً
سائال من المولى الغفران" :يا الله ،خذ عمري اآلن
ّ
ّ
وولي العهد لمملكة
ورد فلذة كبدي قمر الزمان
شهرمان" .مضت ساعة وساعتان ،من بعدها
ّ
طل الشاب األسمر وهو من خيرة الرعيان ،وذراعاه
القويتان حملتا األمير قمر الزمان .صرخ أحد
الفرسان" :يا ملك الزمان ،ها هما األمير والراعي
بالماء ّ
مبلــالن ومن السباحة ُمنهكان" .إلتفت
ّ
الملك الولهان وهلــل لرؤية إبنه قمر الزمان
وإحتضنه ّ
وقبـله بحنان.
الشـبـانَ :
ّ
"مــن تكون يا م ِـثال
ثم سأل الملك زين
المروءة عند الرعيان"؟
فأجاب" :أطال الله عمركم يا ملك الزمان ،أنا أدعى
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ّ
سليمان ،والدي إسمه عفان ،وأمي هي جيهان
إبنة ّ
غسـان كبير الرعيان ،وهي األكثر حكمة في
وادي الريحان".
قال الملك " :أطلب ما شئت يا سليمان .هل
ّ
تريد منصبًا في الديوان وقصرًا يطل على أجمل
بستان؟ أو أهديك أكياس ذهب شديد اللمعان
وأغلى أحجار الياقوت وحبوب المرجان؟
من غير ّ
تردد أجاب سليمان" :أثمن ما عندكم يا
ملك الزمان هو أرفع من مناصب الديوان وأجمل
من الحجارة بشتى األلوان".
ّ
قال الملك" :عليك األمان! قل ماذا تريد يا إبن عفان".
أجاب سليمان" :أرغب يا ملك شهرمان بأن أصادق
األمير قمر الزمان رغم تفاوت المقام وإختالف
البشرة من حيث األلوان .يمضي األمير نهاره في
ً
مساء الى
القصر لتدبير شؤون الديوان ،ويأتي
وادي الريحان لنتسامر في خيمة الرعيان".
إستغرب الملك طلب سليمان ،لكنه إلتفت الى
قمر الزمان وسأله" :هل تقبل بمصادقة سليمان"؟
إرتفعت بخجل عينا األمير الخضراوان ،ورغم أنه
تعبان ،أجاب أباه ملك شهرمان " :اليوم أثبت
سليمان بإنقاذه لي أنه أشجع من الفرسان،
وبرفضه للمال والجاه أنه من أنبل الرعيان .لكي
أشاركه العيش في وادي الريحان بخيمة على
ضفاف نهر الجوعان ،لي شرط ٌ ال َ
شـرطان .عليه
ّ
أن يبرهن لي أنه من أذكى الشبان وذلك بحل لغز
عجز عنه من قبل ّ
أي إنسان".
سمو األمير قمر الزمان" ،تفوهّ
"هات ما عندكم يا ّ
بكل ثقة سليمان.
ّ
حدق قمر الزمان بسواد عيني سليمان وقال" :لهذا
اللغز إحتماالن .أهمس اللغز في أذنك داخل
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خيمتك بعد آن ،ثم أعزلك هذه الليلة عن ّ
أي إنسان،
ّ
وعند الفجر تهمس في أذني الحل والبرهان .إن
َ
أخفقتّ ،
كبــلتك ورميتك في نهر الجوعان ليبقى
اللغز مدفونًا في قعر الوديان .وإن أصبت ،نسهر
الليالي معًا بأمان ونترك للزمان أن ّ
يقص روايات عن
الرعيان وإختالطهم باألمراء واألعيان".
فأجاب سليمان" :لي أذنان وعقل ولسان .إن
خذلوني ،يصبح العيش هوان والموت خير
وسيلة للنسيان".
قال األمير قمر الزمان" :ليست بسالة الشجعان أو
عضالت الفرسان بل حكمتك يا سليمان قد ّ
توفـر
على أمك جيهان رؤية جسدك ُ
المـفعم بالحيوية
ّ
اآلن ّ
ّ
وتجنـب أباك
مصب نهر الجوعان،
مثلـجًا عند
ّ
ُ
عفان من العيش مكسور الخاطر ومـهان .لنذهب

الى خيمتك اآلن لتسمع لغز قمر الزمان".
وفي الخيمة همس قمر الزمان اللغز في أذن
ّ
متموج فيه حنان:
سليمان بصوت
"سوف أصدر أمرًا ألمين الخزينة أن يمضي يوما ً
وليلة بكاملهما يمأل لك أكياسًا بدنانير من الفضة
لكي ّ
تفرقها هبات على محتاجي مملكة شهرمان.
عليك بإختيار الطريقة المثلى التي ّ
تؤمن لهم
أكبر مبلغ من المال .أحد اإلحتمالين أن يمضي
أمين الخزينة أربع وعشرين ساعة يضع لك في
ّ
كل ثانية دينارًا واحدًا في الكيسّ .أمـا اإلحتمال
الثاني ،فهو التالي .في الساعة األولى ،يضع أمين
الخزينة دينارًا في الكيس ،ثم يعود في الساعة

الثانية ليزيد على الكيس قيمة المبلغ الموجود
فيه ،ويعاود ّ
الكرة في الساعة الثالثة ،وهكذا
ّ ّ
دواليك حتى الساعة الرابعة والعشرين .أي حل
هو األفضل للشعب ولماذا؟"
نظر سليمان الى شفتي قمر الزمان ّ
ورد عليه
ً
قائال" :قبل شروق الشمس على وادي الريحان
ستحصلون يا ّ
سمو األمير على البرهان".
ّ
تمدد سليمان وإنغلقت عيناه للتفكير بلغز قمر
الزمان ،وبقي األمير في الخيمة سهران لحماية
اللغز من َمـكر ّ
أي َدخيل أو إنسان ،يراقب جسم
الشاب األبسل من الفرسان ووجهه األسمر األبهى
بين الرعيان...

الحل
عند صياح الديك في وادي الريحان ،إستيقظ
ّ
سليمان وعلى وجهه بسمة تدل على اإلطمئنان.
وبدا قمر الزمان منهكًا من السهر بقرب جسد
ّ
الفتـان.
الشاب
ّ
قال األمير لسليمان" :هات الحل الصحيح لتحظى
باألمان والعيش معي على مدى الزمان .إن
ُ ّ ً
ـكبــال لتغرق في
أخفقت في البرهان ،أرميك م
نهر الجوعان".
أجاب سليمان" :في العيش معكم سعادة ألي
إنسان ،والموت ألجلكم يعطي للروح األمان،
ّ
فاألمران عندي ِس ّـيـان .ها هو حل اللغز .في
اإلحتمال األول ،يضع أمين الخزينة في الكيس
دينارًا كل ثانية .في نهاية اليوم ،يصبح المبلغ
ستة وثمانين ألفًا وأربع مئة دينار( ،)86,400وذلك
بضرب  24ساعة بـ  60دقيقة في الساعة بـ 60
ثانية في الدقيقة الواحدة .في اإلحتمال الثاني،
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يضع أمين الخزينة دينارًا في الكيس في الساعة
األولى ،ودينارًا ثانيًا في الساعة الثانية ،ودينارين
في الساعة الثالثة ،ثم يزيد على الكيس قيمة
المبلغ الموجود فيه ،أي أربعة دنانير في الساعة
الرابعة ليصبح المجموع ثمانية دنانير ،وهكذا
دواليك ،فيصبح مجموع ما في الكيس  16دينارًا
في الساعة الخامسة ،و 32دينارًا في الساعة
السادسة ،و 64دينارًا في الساعة السابعة ...وفي
الساعة  ،18تتفوق هذه الطريقة على اإلحتمال
السابق إذ يزيد المبلغ في الكيس عن الـ 131
ّ
ألف دينار .وفي نهاية المطاف ،عندما تدق
الساعة الرابعة والعشرين ،يكون قد ّ
تجمع في
الكيس مبلغ هائل ،أال وهو ثمانية ماليين و388
ألف و 608دنانير (أو بطريقة أخرى يجب ضرب
العدد إثنين بنفسه ثالثة وعشرين مرة لنحصل
ّ
سمو
على الجواب وهو  608,388,8دينار) .يا
ّ
األمير ،إن الطريقة الثانية هي الحل الصحيص
واألنسب للشعب".

ّ
تنهد األمير قمر الزمان وقال" :لم يخب ّ
ظنـي
ّ
بهي الطلة .فمنذ هذه اللحظة أعلن
بذكائك يا
أنك رفيقي وشريك عمري".
إقتربت شفاه األمير من شفتي سليمان ،فشعر
األخير بدغدغة على وجهه ...فتح سليمان عينيه
ليرى وجه حمل صغير أبيض يلحس ّ
خده بلسانه.
نظر من حوله فرأى الخرفان تأكل األعشاب
الخضراء وهو مستلق ٍ على األرض تحت السماء
الزرقاء ،من غير دنانير أوحرير وال سرير أوأمير.
نهض سليمان ليتابع سيره ويرعى قطيع الخرفان
ّ
في وادي الريحان قبل العودة الى خيمة أبيه عفان
وأمـه جيهان .وتساءل سليمان" :هل ّ
ّ
أقص حلمي
على ّ
جدتي شيريهان التي تهوى قصص ّأيام
ّ
ّ
ّ
زمان؟ أو أن حلمي قد يقلق جدي غسـان كبير
الرعيان"؟ إبتسم سليمان ّ
وقرر أن يحتفظ لنفسه
بحلمه مع األمير قمر الزمان.
بسام كساب  -لبنان
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A Twist in
Relations
Homophobia is something that
has always puzzled me. The
following article is about a friend
of mine, who found out one of his
best friends to be a homosexual.
I have written in his tongue just to
reflect his point of view towards the
issue, as it is without interfering or
presenting any part of my opinion
“(…) is my best friend, we grew
up together, and shared the best
moments of our lives as one person.
We did everything together,
homework, school, parties, staying
out late, you know, the stuff best
friends do together. I can’t imagine
my life to be this bright if it weren’t
for that one person who has
sacrificed so much in sake of our
friendship. I am very grateful I met
him and accepted him as a friend,
he was the sunshine of my life, he
was all the ups when I faced the
downs, he was all what defines
happiness in life.
But that is no longer the case, I
can’t stand that thing, I hate “it”!
I hate everything “it” does; it just
annoys me to the extent of taking a
cactus and shove up his sodomite
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ass. Or no wait, he, sorry, it, likes
that type of things, I guess I can
hire a female prostitute to sexually
harass that sodomite. I still can’t
believe I let that thing into my
house, and let “it” meet my family
and other friends. I can’t believe I
allowed it to touch me, sleep in my
room, watch movies with me, and
spend time with me. Grosse! I even
went into its lair of fornication and
stayed for several nights there. I am
amazed that I thought I enjoyed my
life next to that piece of manure. I
am more of disgusted of myself and
ashamed at the same time, just for
having that idea, the idea of having
a homosexual person walking next
to me, being next to me, and even
talking to me. Every time I think of
the times we spent together, I feel
nauseated, disgusted, and feel
like committing suicide. I wish I
have never met that thing; I was
doing great in life before I met “it”
and still doing great, if not better,
after “it” exited my life. Ever since
I forced “it” to exit my life I felt a
huge comfort and relief, as if a
concrete brick was removed from

above my chest.”
I probably forgot to give some
prerequisites such as my friend
didn’t know that his best friend
was a homosexual, and once
he discovered that simple tiny
negligible detail, he changed his
attitude from pure love, respect, and
gratitude to pure contempt, hatred,
and disgust. Now, my friend is
severely homophobic, every time I
am out with him, he has to mock,
ridicule, disrespect, and be rude to
homosexuals or even any member
of the LGTBIQ society.
At such instances, certain questions
arise into one’s mind such as
if a homophobic person didn’t
know that the other person is
a homosexual, why won’t the
homophobic person hate the
homosexual or feel annoyed from
the homosexuals’ presence? And
why does the homophobic person’s
attitude flips 180 degrees towards
a person who is a homosexual
provided that the homophobic
person wasn’t aware of the
“unusual” sexual orientation?
TodsengelTodesengel
- Lebanon
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سجننا
الكبير
ّ
َّ
َّ
يدعون أننا نحيا في وطن متحضر يحترم كيان
اإلنسان وكرامته وحريته وحقوقه؛ َّ
يدعون أننا
نحيا في عالم آدمي وأننا لسنا في غابة ينقض
فيها القوي على الضعيف؛ ّ
يدعون أننا في لبنان
ّ َّ
وطن الثقافة والمساواة والعدالة واالنفتاح ،إال أنني
َّ
قد اكتشفت الحقيقة المرة السنة الماضية وأننا
نحيا في عالم الغاب وذلك عندما تم توقيف ثالثة
ِّ
من أصدقائي بتهمة "اللواط"! وقد تم ذلك بغير
دليل حسي وواضح ضدهم ،إذ َّأن رجال الدرك قد
أوقفوهم من دون تهمة محددة ،فتارة اتهموهم
بتعاطي المخدرات وتارة أخرى بالدعارة .المضحك
المبكيَّ ،أن رجال الدرك قد ساقوهم إلى "مخفر
َّ
حبيش" وهم أبرياء من تهمة التعاطي ،إال أنهم
أرادوا أن يؤدبوهم على فعلة لم يقوموا بها .فقد
نسوا هؤالء الرجال حماة األمن مهمتهم األساسية
وأصبحوا يستخدمون سلطتهم لإلفساد بالمجتمع
والتسلية ومضيعة الوقت وتمضية ساعات
العمل بأي شكل ولو على حساب مشاعر وكرامة
المواطنين والمواطنات ،وكأننا في وطن بال قانون
طبق شريعة الغاب ،فقد نسوا هؤالء َّ
حيث ُت َّ
بأن
واجبهم األساسي حماية المظلوم ومحاكمة
ُّ
الظالم ،وإذ بهم يصبحون هم أنفسهم الطغاة.

ومهينة ومشينة وهمجية إلى ٍّ
حد كبير .تعرض
رامي وأصدقائي للعنف اللفظي والجسدي داخل
مخفر حبيش من ِقبل المحققين الذي وبغير
سبب أو دليل حسي ،أرادوا بخبثهم واستهتارهم
ِّ
أن يوجهوا إليهم تهمة "اللواط" .ولم يكتفوا
بذلك ،بل انهالوا عليهم بأبشع الكلمات النابية
مثل "لوطي" و"منتاك" وما ّ
جر...واألهل قد أخذوا
حصتهم أيضًا من الشتائم.
في هذا المخفر ،خضع أصدقائي الثالثة قسرًا
للفحص الشرجي في اليوم التالي .يروي لي رامي
ُ َّ
الم ِذلة الغير إنسانية التي تمنى
عن تلك اللحظة
فيها الموت ،حيث كان "الموت أرحم عليه من
ِّ
تعريه أمام طبيب ليعرف طبيعة ميوله الجنسية
من خالل ثقب في جسده"َّ .
كأن مثليته جريمة
يريد إخفاءها َّ
َّ
وكأن هذا الثقب سيكون إما دليل
إدانة أو دليل عفة وشرف وبراءة! معادلة غريبة
ً
فعالَّ ،
لكن النتيجة ظهرت سلبية خالل ساعة.
ورغم ذلكّ ،
تم اإلفراج عن واحد منهم ،بينما َ
بقي
رامي وصديقي اآلخر قيد االحتجاز في المخفر
لمدة أسبوع كامل! َّ
تنته عند
لكن حكايتهما لم
ِ
هذا الحد ،فقد ساقوهما بعد ذلك إلى األمن العام
من دون ذنب أو تهمة واضحة.

يصف لي أحد أصدقائي رامي معاناته في المخفر
بعد أن تم توقيفهم في ذلك اليوم المشؤوم.
ينتمي رامي إلى الجنسية العراقية وأتى إلى لبنان
بعد أن قدم طلب لجوء لدى منظمة األمم المتحدة
بسبب التهديدات ومحاوالت التعدي عليه في
وطنه األم من جراء مثليته .كان من المفترض
إعادة توطينه في هولندا خالل ستة أشهر بعد
تم الموافقة على طلبهَّ ،
أن َّ
لكن األقدار شاءت
بأن يتم القبض عليه قبل ذلك بفترة طويلة.
تعاملوا معهم ومعه هو تحديدًا (على األرجح
بسبب مظهره الناعم الذي ال يتطابق مع الصورة
النمطية للرجل في مجتمعنا) بطريقة سيئة

دخل رامي عند وصوله إلى األمن العام إلى غرفة
النظارةُ ،
وج ِّر َد من كل ممتلكاته من عدا ثيابه ثم
ُ َ
دخل إلى غرفة صغيرة مع رجل كبير في السن،
أ ِ
وطلب منه أن يخلع جميع مالبسه حتى الداخلية
منها .بعد التفتيش ،ارتدى رامي مالبسه َّ
مجددًا
ّ
الممر بين الزنزانات وعيون السجناء
وسار في
تنهش جسده وتخترق كيانه بكل وقاحة وبدون
َّ
إنسانيته وتغتصب كرامته،
حياء ،عيون تنتهك
وأفواه تنطق أبشع وأقذر العبارات والشتائم
والمغازالت الرخيصة والتحرشات اللفظية .خالل
التحقيقَّ ،
ُّ
التنمر وسمع
تعرض رامي ألبشع أنواع
أقذر العبارات والشتائم .وداخل زنزانته ،سمع
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أسوأ العبارات وتعرض للعنف للفظي والجسدي.
هذا عدا عن المكان الغير مؤهل والغير صالح
ّ
إنسانيًا وصحيًا الستقبال السجناء فيه ،فزنزانات
األمن العام موجودة تحت األرض (تحت الجسر
مقابل وزارة العدل) .المكان رطب جدًا وتفوح منه
روائح كريهة مما يسبب للسجناء أمراض خطيرة.
الوضع في السجن مأساوي ،إذ َّأن هناك أشخاص
ُ ُ
ُ
كثر قد احت ِجزوا في األمن العام ألشهر وربما
ُ
ُ
لسنوات َّ
عدة ،وقد ط َوت ملفاتهم ون ِس َي أمرهم
من ِق َبل المحققين وربما من قبل الحياة نفسها!
ونذكر حادثة احتجاز امرأة ترانس في سجن
انفرادي لمدة طويلة (أيضًا دون ارتكاب ذنب وبال
ً
تهمة واضحة ومحددة) بدال من نقلها إلى مكان
أكثر أمانًا بعد أن تم اغتصابها واالعتداء عليها
لمرات عدة من قبل السجناء والمحققين!
قضى رامي أربعة أشهر من العذاب والتهميش
والحرمان داخل السجن إلى أن تم إعادة توطينه
إلى هولندا ،وذلك بعد معاناة طويلة مع األمن
العام والحكومة اللبنانية التي كانت تريد إرجاعه
إلى العراق .لكن دعم بعض الجمعيات األهلية له
ساهم في إطالق سراحه وإعادة توطينه بأسرع
وقت ممكن ،ليبدأ هناك فصل جديد من فصول
حياته في عالم مشرق يحترم كيان اإلنسان
وحريته وكرامته بعيدًا عن الذل واالضطهاد
والحرمان والسجون!
َّإن السجن في لبنان عالم ِّ
بحد ذاته ،يشبه عالم
الذئاب والوحوش المفترسة التي تنقض على
َّ َّ
فريستها دون شفقة أو رحمة ،إال أنه عالم يعكس
صورة وواقع مجتمعنا بأكمله ،مجتمع حيث ال كرامة
وال حرية وال ثقافة ،مجتمع يسوده الجهل ،مجتمع
ال يحترم حرية اإلنسان وخياراته ،مجتمع ال يحترم
َ ً
نقضي َّأوال على
هوية اإلنسان وميوله .فعلينا أن
الجهل ونعمل على تكريس ثقافة الحب ونشرها،
َّ
علنا نخرج من عزلتنا وظلمتنا وسجننا الكبير!
رؤى خواندي  -لبنان
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Progress
(^@)&#_*$_*(%)*&
Make to eat to make to eat
To make to eat to make to eat
To work to kiss to work to kiss
To make to eat to work
To make to eat to kiss to
Make to eat to work to kiss to
Make to eat to work to kiss
To kiss to work to eat to make
To eat to kiss to make to work
To pay to learn to pay to learn
To Work to make to kiss to eat
To work to kiss to learn to eat to make
To eat to kiss to learn to make to pay to work to make to
Learn to pay to laugh to make to eat to kiss to work to make to eat to pay to learn
To kiss to make to laugh to learn to pay to eat to work to make to kill to kiss to laugh
To eat to pay to learn to work to make to kiss to pay to kill to buy to work to make to learn
To sell to eat to buy to kill to laugh to kiss to dance to kill to work to eat to pay to buy
To kiss to learn to pay to dance to make to learn to kill to kiss to work to eat to laugh
To buy to sell to eat to work to pay to learn to laugh to dance to kiss
To laugh to dance to kiss to pay to
Laugh to dance to kiss to
Process
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ّ
في ظل الثورات والتغيرات السياسية واالجتماعية
التي تشهدها المنطقة العربية ،بعد سنوات
طويلة من الهيمنة الفكرية والسياسية ،انتشرت
العديد من األفكار والمصطلحات التي لم نتداولها
من قبل .من هذه المصطلحات والشعارات:
"الشعب يريد إسقاط النظام" ،و"الحرية"،
و"المدنية" ،و"الديمقراطية" ،وغيرها من الشعارات
التي ولدت من رحم هذا الربيع العربي .ولكن بالرغم
من كل هذه التطورات ،ما زال البعض بل ولألسف
الكثير من دعاة الحرية والعدالة والمنتفضين
على التسلط والتخلف والديكتاتورية يرفضون
بشكل قاطع ربيعنا المثلي الذي بدأ يلوح باآلونة
األخيرة في عدة بلدان من دول الربيع المنشود.
هذا الربيع المثلي الذي نراه بظهور مجموعة من
النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق
اإلنسان بالتصريح ،ولو بشكل خجول ،بميولهم
ّ
كمثليين ،وذلك
المثلية والمطالبة بحقوقهم
إلى جانب نشاطهم السياسي المعارض ألنظمة
القمع واالستبداد.
بالرغم من تضحيات هذه الفئة من المجتمع
وعطاءاتها من أجل نهضة وحرية اإلنسان
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الربيع المثلي
َّ
العربي ،إال أنها أكثر الفئات تعرضًا لإلقصاء
وهم يؤدون نشاطهم السياسي؛ فقط لكونهم
مثليين ويطالبون بحقوقهم وينادون بالحرية
والمساواة .ألم يحن اآلوان للمثليين وغيرهم من
َّ
المهمشة في المجتمع برفع الصوت عاليًا
الفئات
والمطالبة بحقوقهم على المأل؟ ألم نخرج نحن
َّ
والمثليات إلى الشوارع والساحات مع
المثليين
كافة فئات المجتمع للثورة على االستبداد ،وعلى
اإللغاء ،واإلقصاء؟ ألم ِّ
نقدم العديد من الشهداء
والمعتقلين؟ لماذا يتم تهميشنا وإلغاءنا
ُ َ
من الحراك السياسي السلمي؟ لماذا نطالب
بإخفاء هويتنا المثلية؟ لماذا يتم التبرؤ من
كافة النشطاء السياسيين المثليين وازدراءهم
ونبذهم من قبل بقية النشطاء والمعارضين
السياسيين؟ إلى متى سيبقى هذا المجتمع
وهؤالء النخبويين من المثقفين كما يصنفون
أنفسهم يعيشون حالة النفاق االجتماعي ورهاب
المثلية؟ إلى متى؟ ألم يحن األوان للربيع المثلي
زهر بعالمنا العربي ،كما أزهر سابقًا بالعديد من
ُلي ِ
البلدان الغربية التي استفادت من إبداع وتميز
هذه الفئة من المجتمع واعترفت بحقوقها كاملة؟

ربما نحتاج ألكثر من ربيع عربي لكي نقضي على
هذه األفكار والعادات االجتماعية البالية وعلى
رهاب المثلية ووصمة العار التي تعشعش في
عقول وصدور مجتمعاتنا العربية.
كم هو رائع أن يكون ولو بالحد األدنى لكل دولة
عربية تنظيم صغير يعبر من خالله المثليين
عن أفكارهم وتطلعاتهم بدون خوف ،وبدون
تلك الصورة النمطية المتخلفة .كم أتمنى أن
يكون لنا نحن المثليين في وطننا الجريح سوريا
تنظيم خاص بنا أيضًا كحلم لبنان العزيز ،نشعر
من خالله على األقل بأننا في طريقنا للوصول في
يوم من األيام لربيعنا المثلي المنشود .نعم نحن
َّ
والمثليات في المنطقة العربية كافة
المثليين
وخاصة في سوريا الحبيبة نريد ربيع عربي يجلب
الخير واالزدهار لكافة شعوب المنطقة لبناء
الدولة المدنية الديمقراطية التي يعيش فيها
الجميع تحت سقف المواطنة والمساواة ،دولة
َّ
قادرة على استيعاب كافة األديان والطوائف
والقوميات واالعتراف بحقوق الجميع وحقوقنا
أيضًا .ويبقى السؤال "متى يحين ربيعنا المثلي؟
شيفان  -سوريا

المنصة

سأنساك
سأقلع جذورك من أعماق روحي
سأدفنك وأدفن قلبي معك
تحت أعمدة التراب
تحت جثث المقابر
في قبور مع صلبان،
قرب النواة
سأدفنكما
كي تغرزكما الثعابين بسمومها
كي تلتهمكما الديدان،
سأدفنكما
قرب النواة
كي يحرقكما لهب البراكين
كي تقضي ألسنة النيران
على القبالت
على الذكريات
على الغزل
والعناق،
سأدفنكما
كي أنساك
كي أمحي صورتك من خيالي
وال أرى وجهك حين أغمض عيني،
سأدفنك وأدفن قلبي معك
كي ال تقتحم أحالمي بعد اآلن،
سأقطع رأسي بفأس
بسيف عنترة بن شداد
لتقع ذاكرتي في الهاوية
ويسقط عقلي الباطن في الجحيم
هو ورغباته المكظومة
سأتلف قصة حبنا
ً
فصال وراء فصل
صفحة وراء صفحة

فقرة وراء فقرة
جملة وراء جملة
كلمة وراء كلمة
حرفًا وراء حرف،
سأنساك
سأمحو النحن
من جدول الضمائر
سأقضي على األنت
واألنا أيضًا،
فأناي ال شيء دونك أنت
خالء...
ال أحاسيس
وال مشاعر
ال آالم
وال ملذات،
وحده الفراغ
يضطهدني
ّ
فراغ الالشيء
خالء الشو
فراغ األمل،
َّ
ذلك األمل اللقيط
الذي ِّ
يفجر نحره
يصرخ في أعماقي
َّأن يومًا ما
يومًا ما
ربما غدًا
أو بعد الغد
أو بعد شهر
أو َّربما بعد سنة
بعد عشر سنوات
بعد قرن،

م .ش.
يومًا ما
سنشرب من كأس الخمر عينه
ونتوه في مالهي الغرام
تحت أمواج العشق
في ليالي الهيام
ّ
كما كنا يومًا مضى،
َّ
عشاق ،في أزقة الزمان،
في وديان الذكريات
في كتب التاريخ،
سأدفن ذلك الماضي
وأدفن هذا األمل،
سأدفن القصائد
والكلمات،
سأدفنك وأدفن قلبي معك
تحت أعمدة التراب
تحت جثت المقابر
في قبور مع صلبان
قرب النواة
كي يحرقكما لهب البراكين
ّ
كي تجف دموعي
وتخرس آهاتي.
سأحرق قلبي ألنسى أنني أحبك
سأخلعك من عرش قلبي
ِّ
وأتوج نفسي على عرش نفسي،
ّ
سأركع و أصلي
ِّ
وأرتل األشعار لنفسي ،
سأنساك
وأعشق نفسي
ٌ
كما لم يعشق رجل آخر...
محمد بيضون  -البرازيل
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ّ
الملطفة:
العناية
أفق جديدة للمرضى وأسرهم
يرتكز القطاع الصحي ككل على مساعدة المرضى
على الشفاء من أمراضهم ،غير َّأن هنالك عدد من
األمراض ال شفاء منها في وقتنا الحالي كالسرطان
في مراحله المتقدمة ومرض نقص المناعة
المكتسبة (السيدا  )AIDS -وغيرها من األمراض
المستعصية .الهدف الرئيسي من معالجة هذه
األمراض هو السماح للمريض وعائلته بالتعايش
مع المرض بطريقة مريحة إلى أقصى حد ممكن.
تهدف العناية الملطفة إلى مساعدة المرضى
وأسرهم على المحافظة على أفضل نوعية حياة
ممكنة ،بالرغم من مرضهم وذلك عبر تلبية
احتياجاتهم الجسدية ،العملية ،االجتماعية،
النفسية ،العاطفية والروحية .تتمحور العناية
الملطفة على الشخص ككل.
يبرع العاملون في مجال العناية الملطفة في مجال
ِّ
التواصل وهم يعلقون أهمية كبرى على التواصل
بين المريض وبين أسرته وأطبائه بهدف التأكد
من تلبية احتياجاته كوضع أهداف العناية،
ِّ
مساعدة المريض على اتخاذ القرارات ،وتنسيق
العناية الطبية .يقوم فريق العناية الملطفة
بتقديم الدعم ألفراد أسرة المريض ولمقدمي
الرعاية له بهدف تخفيف الضغط النفسي الذي
يتعرضون له.
ّ
تعمل عدد من الجهات المختصة بالعناية
ّ
ّ
العامة إلدراج
الصحة
الملطفة حاليًا مع وزارة
ّ
العناية الملطفة ضمن االختصاصات الطبية
الم َ
ُ
عترف بها في لبنان .من أبرز هذه الجهات،
ّ
التلطيفية – "بلسم".
المركز اللبناني للعناية
"بلسم" منظمة غير حكومية تهدف إلى تخفيف
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ّ
نوعية حياة األشخاص الذين
األلم وتحسين
ّ
ّ
أمراض تهدد حياتهم أو تحد من
يعانون من
ٍ
نطاقها .يعمل فريق بلسم الطبي على دعم َمن
يعانون من أمراض يصعب الشفاء منها ودعم
ُ
أ َسرهم ومعالجة جميع المشاكل المرتبطة
بالمرض من جسدية ونفسية واجتماعية وروحية.
من خدمات بلسم:
تقديم العناية للمرضى :يعمل فريق متعدد
ُ
االختصاصات لدعم المرضى وأسرهم
ولتشجيعهم على اتخاذ القرارات حول رعايتهم
الطبية بشكل يتوافق مع َ
قيمهم ومعتقداتهم.
ّإن فريق بلسم متوفر للمرضى على مدار أربع
وعشرين ساعة في اليوم وطيلة أيام األسبوع.
يتم تقديم العناية الطبية من ِقبل األطباء
والممرضات الحاصلين على تدريبات و شهادات
في العناية التلطيفيةُ .ت َّ
قدم الخدمات من دون
مقابل للمرضى.
حشد الدعم :يعمل فريق بلسم على نشر
الرعاية الملطفة ،باإلضافة إلى رفع درجة الوعي
حول فلسفة وتطبيق الرعاية الملطفة من
خالل تنظيم أو المشاركة في المحاضرات على
المستوى المحلي والعالمي .يعمل فريق بلسم مع
ّ
سياسة وطنية لتطوير
المشرعين بهدف وضع
ٍ
الرعاية الملطفة .هذا األمر يتضمن تعديل
القوانين التي تمنع استخدام األدوية التي
تخفف األلم.
يؤمن فريق بلسم بتوفير الرعاية
بناء القدراتِ :
الملطفة لجميع الناس في لبنان عبر خلق فرص
ّ
ألخصائيي
تدريب في مجال الرعاية الملطفة

الصحة في لبنان ،بهدف تمكينهم من توفير
ّ
الرعاية الملطفة في مجتمعاتهم .و يخطط المركز
كذلك لمؤتمرات ودورات وورش عمل بهدف
تدريب موفري العناية التلطيفية بالتعاون مع
منظمات ومؤسسات تعليمية أخرى.
األبحاث :ال تزال المعلومات العلمية حول الرعاية
الملطفة في لبنان محدودة .على الرغم من عدم
انخراط بلسم في مجال األبحاث بشكل َّ
فعال في
ّ
هذه المرحلة ،إال َّأن المركز يعمل على تطوير
قاعدة معلومات وروابط مع باحثين في مجال
العناية التلطيفية.
إليكم بعض األسئلة التي قد تخطر في بالكم
حول العناية الملطفة وخدمات بلسم:

الخبرة والتجربة يلي نحنا كعائلة مرينا
فيها معكم بالفعل خلّتنا نحس إنو
انتو بلسم .بلسم بالمعنى الروحي
والنفسي وباإلضافة للمعنى الطبي.
الدور يللي لعبتوا هو يعني االستغناء
عن المفاجآت .يعني صرتوا تحضرونا
لألشياء يللي ممكن تصير بمعرفتكم.
انتو عم تعالجوا المريض مش المرض
فقط وهيدا الشي مهم كتير.
م.ب

الصحة
ّ

في حال حصلت على العناية الملطفة ،هل
سأستمر بالحصول على العالج الطبي؟
نعم ،إذ َّأن العالج الطبي هو جزء مهم من العناية
َّ
المقدم إلى
الملطفة .ويهدف العالج الطبي
معالجة العوارض المرتبطة بالمرض .ومن الممكن
تقديم هذا العالج مصحوبًا بالعالجات التي
تهدف إلى معالجة المرض .يقوم فريق "بلسم"
بتحديد مصادر اإلزعاج (كالتعب ،الغثيان ،األلم،
اإلمساك) وبمعالجتها لضمان أكبر قدر ممكن من
َّ
يتضمن العالج
الراحة للمريض .من الممكن أن
كذلك أدوية لمعالجة اآلثار الجانبية للعالجات
الطبية أو المشاكل النفسية أو العاطفية
كاألرق واالكتئاب.
متى يجب اال ِّتصال بمق ِّدم العناية الملطفة؟
َّإن الحصول على العناية الملطفة في أبكر وقت
ممكن بإمكانه أن يسهل األمور لك ،ألسرتك،
ولمقدمي الرعاية الذين يهتمون بك .من األفضل
ِّ
أن يجري االتصال بفريق العناية الملطفة في
َّ
المقدمة.
وقت مبكر واالستفهام عن الخدمات
َّ
وحتى إذا قررت أنه بإمكانك االستغناء عن خدمات
العناية الملطفة في البدء ،يمكنك التعرف إلى
الخدمات الموجودة الستخدامها الحقًا في حال
ّ
تبدلت حاجاتك.
إذا قررت أن أبدأ باعتماد خدمات العناية الملطفة
هل يعني ذلك أنني أستسلم؟
كال ،تهدف العناية الملطفة إلى جعلك تشعر
بالراحة وإلى مساعدتك على الحصول على أفضل
نوعية حياة ممكنة .ال يتعلق األمر باالستسالم
ّ
بالمضي بالحياة إلى أبعد الحدود
أو بالموت ،بل
ّ
بغض النظر عن المرض.

إذا ما باشرت بالحصول على العناية الملطفة ،هل
يجب أن أتوقف عن رؤية طبيبي المعالج؟
كال ،يمكن لطبيبك المعالج أن يتابع االهتمام
بك إذا ما كانت هذه رغبتك ورغبة طبيبك .سوف
ّ
أخصائيي "بلسم" بتنسيق خطة
يقوم فريق
َّ
المعالج وكافة
الرعاية الخاصة بك مع طبيبك
ِ
األخصائيين اآلخرين المشاركين في رعايتك.
هل يجب أن أدفع المال مقابل هذه الخدمات؟
كالُ ،ت َّ
قدم كافة خدمات "بلسم" مجانًا ،وهي
ّ
َّ
َّ
أخصائيي
المنزلية من ِق َبل
تتضمن الزيارات
الصحة (األطباء والممرضات) ،باإلضافة إلى
استخدام المعدات الطبية .لكن هناك بعض
الحاالت التي تتطلب مشاركتكم ومشاركة
ّ
بتحمل المصاريف:
أسرتكم
إذا ما كنتم بحاجة إلى استخدام معدات خاصة
في المنزل غير متوفرة لدى "بلسم ".عندها قد
ّ
تضطرون إلى استئجار هذه المعدات أو شرائها.
ينبغي أن تدفعوا ثمن أدويتكم االعتيادية.
إذا ما كنتم بحاجة إلى العناية التمريضية
ُّ
تضطرون إلى تأمين
على مدار الساعة ،قد
العناية التمريضية الخاصة بكم باإلضافة إلى
ُّ
تحمل تكلفتها.
َمن مخ َّول الحصول على العناية الملطفة؟
ّ
يتم تقديم الرعاية الملطفة للمرضى بغض النظر
ّ
جنسيتهم ،انتمائهم
عن عمرهم ،جنسهم،
ّ
السياسي أو ميولهم الجنسية .يعمل فريق
ّ
بلسم ضمن مدينة بيروت و ضواحيها ،كما أنه
ّ
يقدم الدعم للمرضى خارج بيروت عبر الهاتف
إن احتاج األمر.

كيف يمكنني الحصول على العناية الملطفة؟
يمكن أن يقوم طبيبك المعالج بإحالتك إلى
"بلسم" وذلك عبر االتصال بأحد أعضاء فريقنا.
ً
كما يمكنك طلب الرعاية مباشرة عبر االتصال
بفريقنا أو عبر الطلب من صديق أو من أحد
األقارب أن يتصل بنا .عندها ،سوف يقوم فريق
"بلسم" بلقائك/أو بلقاء أسرتك إليجاد الطريقة
المثلى لخدمتك.
أين يمكنني الحصول على العناية الملطفة التي
تقدمها "بلسم"؟
تقوم "بلسم" حاليًا بتقديم العناية للمرضى في
بيوتهم .إذا ما تم إدخال مريض إلى المستشفى،
يستمر فريق "بلسم" بمساعدة المريض وأسرته
خالل فترة وجوده في المستشفى.
كيف يمكنني االتصال ب"بلسم"؟
ّ
جمعية بلسم إلحالة مريض
لالستفسار عن
ّ
للتبرعُ ،يرجى االتصال على الرقم التالي:
أو
 01/748574أو مراسلة المركز على البريد
اإللكتروني التالي info@balsam-lb.org :أو
ّ
زيارة الموقع التاليwww.balsam-lb.org :
م .صعب  -لبنان

كنت عم حس إنو زوجي بين أيادي
أمينة ...بآخر كم أسبوع وقت تعرفنا
على بلسم هيدا الوقت يللي كان
مفروض يكون أصعب وقت صار
أريح وقت نفسيًا ألن عارفة إنو في
حدا حدي...خففوا عني حمل كبير
أ.ص
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Aphrodisiacs:
Bring it on!
Aphrodisiacs are the legendary
substances that increase sexual
desire. (Sounds good! Sounds
really good!)
What is more legendary than
aphrodisiacs themselves, however,
is the ongoing debate about
their truth. Until this day, medical
sciences found no conclusive
evidence to support claims that
certain foods or herbs do in fact
increase sex drive. (Umm…not so
good)
Let’s rewind a bit. The word
“aphrodisiac”
stems
from
“Aphrodite”, who according to
Greek mythology was the goddess
of love and sexuality. The quest
for true aphrodisiacs has been
quite pervasive throughout history.
Many foods and drinks (and
sometimes certain behaviors) have
been reputed to make our sexual
experience
more…pleasurable.
Yet, reported positive results might
in fact be due to an effect known
as “placebo”. A placebo effect
is attained due to your belief that
something will be effective. So, if
you truly believe that consuming
a certain herb will help you
perform better in bed, it is likely
that your improved performance
later on is due to you feeling more
confident, rather than the herb itself
being effective.
The
most
famous
edible
aphrodisiacs
include:
carrots,
chocolate, strawberries, eggs,
garlic, ginseng, honey, oats, red
onions, oysters, mango, pepper,

licorice, artichokes, asparagus,
basil, cardamom, ginger, nuts,
pomegranate, palmetto, tomatoes,
fish, turtle eggs, and others. Some
believe that certain animal body
parts (penis, testicles…well you
get the picture) or certain dried
insects have aphrodisiac qualities.
Foods that resemble male or female
genitalia are also often mistaken to
be aphrodisiacs (so you might as
well stop excess consumption of
bananas and cucumber).
Oysters, one of the more famous
items on the list, do contain a lot of
zinc. This is good for testosterone
and sperm production. However,
it was never shown definitively
that oysters have a direct link
to increased sexual desire. The
rumors on chocolate are not to
be taken lightly either. But even
though it increases the production
of dopamine, the feel-good
chemical released during orgasm,
chocolate’s effect on sex drive was
never established scientifically.
Others might think that alcohol,
drugs (not the kind you buy in
a pharmacy), and testosterone
products
have
aphrodisiac
properties. Though it lowers
inhibitions and gives courage to the
weak-hearted, alcohol in fact lowers
sexual performance and stimulation.
Stimulants like cocaine may boost
sexual appetite but may at the
same time cause erection problems.
And although testosterone products
might increase sexual desire, they
may also cause infertility and other

problems, especially if taken in
high doses.
Bottom line is: It was never verified
that any of the above substances
has
independent
effects
on
sexual desire or performance.
Nevertheless, if you believe that
consuming them works, there’s
a good chance you’ll do great
(remember our friend “placebo”?).
Ergo…the quest for a true
aphrodisiac continues. In the
meantime, in order to attain or
maintain a healthy sex life, keep
doing the usual: eat healthy,
get good sleep, exercise, avoid
smoking, bla bla. The truth is,
these habits do have an effect on
your sex life because in being fit,
you regulate the levels of your
hormones. This helps maintain a
healthy libido (sex drive). However,
there’s one more instrumental piece
of advice for a spicier sex life,
which people tend to leave out:
HAVE SEX MORE OFTEN…SAFE
SEX It’s simple really: practice
makes perfect!
On a more serious note, please
remember that for persistent sexual
problems you should always
consult with a doctor or specialist.
Do not attempt to go for obscure
herbal remedies or other drugs
without medical opinion, especially
if you’re already on medications.
Sometimes serious interactions
between the medications you are
taking and the herbs could have
harmful effects on your health.
Cheers!
Leila Alti - Lebanon
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Obesity: Apple or Pear?
Obesity and its complications are
probably the most researched,
spent on and talked about topics
in medicine. It’s easy to find
information about this droplet of fat
that stores energy in our bodies but
at the same time, is hard to get rid
of it!
What is central obesity?
Central obesity (or abdominal
obesity) is one type of obesity
whereby excessive fat is stored in
the belly giving the person a large
waist and consequently an apple
shaped body. Pear shaped bodies,
on the other hand, have excessive
fat accumulated on the hips (the
worst nightmare for some of us!).
The distinction between these body
types (Apple and Pear-shaped) is
important.
What causes obesity?
Unless caused by another disease,
obesity is basically the result of
an imbalance between the energy
entering the body and the energy
leaving it. Naturally, the body
survives periods of starvation by
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accumulating excess energy as fat.
Obesity starts to develop when our
body does not expend as much
energy as it stores. Factors that
affect each individual’s capacity
to store and eliminate energy are
determined by both their genes and
the environment they live in.
What are the risks of central
obesity?
Abdominal obesity is strongly
associated with heart disease,
high blood sugar (diabetes), high
blood pressure (hypertension),
high cholesterol and in general
increases the overall risk of death. It
might also be a sign of “behind-thescenes” diseases such as problems
in the ovaries, diseases associated
with altered levels of hormones in
the body, or glucose intolerance
(which consequently leads to
diabetes). Research has also
shown that increased abdominal
fat is linked with problems in
the respiration such as asthma,
and sleep apnea which might
lead to snoring!

How can I know if I am obese?
Just like everything in medicine,
obesity is categorized with respect
to a normal range. The Body Mass
Index (BMI) is widely used for that
purpose (you can calculate your
BMI by dividing your weight in
kilograms by your height in meters
squared). Normal weight refers to
a BMI between 18.5 and 24.9.
Overweight represents a BMI of 2529.9 and obese is a BMI of 30 or
greater. However, a more accurate
measure of central obesity is the
waist-to-height ratio and is called
the Index of Central Obesity (ICO).
A ratio of 0.9 or greater (0.85
for the ladies) reflects abdominal
obesity. For a faster predictor,
measure your waist circumference
alone. A value more than 102 cm
for men and 88cm for women is
considered central obesity (what
are you waiting for? Grab that
measuring tape!)
How can I get rid of central obesity?
You have probably heard this a
million times and that is because it
is true! The best way to lose weight
is to have a healthy lifestyle. Eat
a well balanced diet, increase
your physical activity and modify
your overall behavior in order to
reinforce the lifestyle changes you
make (easy? no?) On average, a
normal adult needs energy of 22
to 25 kilocalories per kilogram to
maintain their weight. High levels
of physical activity can increase this
number by 4 to 8 folds! The golden
rule is finding a permanent routine
of exercise that you can sustain and
enjoy while eating healthier meals
and consuming less calories than
you spend. A realistic goal to aim
for is around 5% weight loss by
six months, but more can be seen.
More aggressive treatments such
as medications and surgeries are
available, but due to their risks they
are usually reserved for people
suffering from serious conditions
because of their obesity.

Abdallah Abboud - Lebanon
M. Saab - Lebanon
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higher level of commitment is
usually the one complaining.
Open relationships or not: the
person who is less committed
doesn’t want to be limited to a
relationship and wants to have
more than one partner.
Top versus bottom: Few had
problems if they were both tops
and they usually try to satisfy each
other in the best way they can.
There comes a point when someone
wants to penetrate the other and
that person is not comfortable
being the bottom which opens
up the issue of going outside the
relationship to penetrate someone
else.
Marriage and having children:
adopt or impregnate a female
friend, take the baby, live in
same house, do we live abroad?
immigrate to get married? Is it
worth it?
How do you tackle problems faced
by same sex couples?
I encourage the couple to have a
more open communication and to
try to understand the other person
to minimize the conflict or to put
it in its right place so that it won’t
affect the whole relationship and
lead to breakup. I usually explain
the options they have and lay all the
cards on the table because many
couples don’t know how to live
together, adopt, find a surrogate
mother, or get married abroad.
In same sex couple therapy do you
always seek to fix a relationship?
We either fix the relationship or if
they are deciding to separate we
try to do that with the least damages
possible. I go with what the couple
wants. If they want to breakup, we

work on having a healthy one.

who usually seeks therapy.

Is same sex couple therapy common
in Lebanon?
No, it is not. From my experience,
the majority of same sex
relationships are transitory and
short term. Couple therapy is an
emotional, psychological, time
and financial investment. If you are
not seeing this relationship going
somewhere, you won’t really need
to invest in couple therapy. The
other barrier is that for gay people
to be in a stable relationship, they
must have done lots of work on
themselves so maybe they don’t
need a therapist.

What are the advices and/or
messages that you would like to
deliver to the coupled reader?
Universality of care: separate care
from the details of the relationship
itself if you care and love someone
irrespective of whether you are
in a homosexual or heterosexual
relationship. You can really care
for someone whether you are gay
or not, bottom or not, extrovert or
not, etc…
Courage: if you want a stable
faithful relationship and you feel
that the other person doesn’t want
to, have the courage to tell him/her
that this is not working for you but
I do know that we tend to cling to
someone because of love, intimacy,
and sex. There is also the courage
to be alone, and to keep on
looking for a partner who makes
sense to you.
Not to fall into the quick sex
relationships: it’s about the risks
involved in it. First the biological
risks such as sexually transmitted
infections. Second is the emotional
risk, because if you seek fulfillment
of your emotional needs, you will
be hurt and disappointed if you
don’t find someone who would
fulfill them for you.
Prostitution: because of all the
difficulties and challenges we
talked about, some people tend
to be pushed into getting paid for
sex or paying to get that “service”.
It is difficult and frustrating to feel
that you cannot express your sexual
instinct and energy but at the same
time you need to ask yourself not to
express it in a context that is filled
with unhealthy demands.

What are the barriers to seeking
therapy in general and same sex
couple therapy in particular?
Stigma and taboo: issue of therapy
being for crazy people
Financial barriers.
Finding a therapist who really
understands same sex couples.
In our country it is very difficult to
find a gay friendly therapist. Lots
of therapists out there still have
negative attitudes towards gay
couples. Different people have told
me that they feel very comfortable
in Helem and Marsa because of
the therapist’s nonjudgmental and
accepting attitude.
The number of people who are in
a same sex relationship is low. The
partner who seeks stability and
faithfulness comes to the clinic.
The other person usually doesn’t
really care that much and is usually
an extrovert, living “the life” and
comfortable with having multiple
partners. The person who is more
introvert, caring, and wanting a
sustainable relationship is the one

M. Saab - Lebanon
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Below are the highlights of the
interview:
What is couple therapy?
Couple therapy is part of systemic
family therapy. It focuses on the here
and now interactions between the
couple and tries to change them. It
also focuses on what is happening
between the couple and how is one
person affecting the other.

Same Sex
Couple Therapy
In order to gain more understanding
of same sex couple therapy, an
interview was conducted with Dr.
Michael Khoury, a physician and
psychotherapist in private practice.
Dr. Khoury is a full time lecturer
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at the American University of
Beirut, Faculty of Health Sciences
and is currently a member of
the interdisciplinary team in the
Lebanese Center for Palliative Care
– Balsam.

What is the difference between
same sex and opposite sex couple
therapy?
The biggest difference is that for
same sex couples, the future is
not as clear as for heterosexual
couples because of the difficulties
in having same sex marriages,
stable relationships, or even finding
a partner who wants a stable
relationship. Statistically there are
high numbers of quick sexually
based relationships among same
sex couples versus heterosexual
couples. Many of those who come
to my clinic are struggling to find
a partner who wants a stable
relationship. The space where they
meet is unfortunately tagged and
filled with sexual messages, the
thing that raises social inclusion
and exclusion issues. It is difficult for
homosexuals to find a space where
they can interact in a non sexual
manner which pushes them to
“oversexualize” their relationships.
What are the main problems that
same sex couples face?
Different levels of commitment
between each partner. One partner
usually wants more commitment
and the other is at a lower level
of commitment. The one with the
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Crème Caramel
المقادير:

 5أكواب حليب
1.5أكواب سكر
 4بيضات
 3صفار بيض
 1.5أكواب سكر للحرق
برش ليمونة
فـانيال إلزالة رائحة البيض
طنجرة
وعاء كبير
وعاء أو يمكن إدخاله إلى الفرن
صينية للفرن أو طنجرة ضغط
خفاق كهربائي
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طريقة التحضير:
• يوضع كوب ونصف الكوب من السكر في

يميل لونه إلى األبيض (حوالي  15دقيقة)
َ
• ُيسكب الخليط في الوعاء فوق السكر

طنجرة على نار متوسطة
• ُي َّ
حرك بـملعقة خشبية حتى يذوب السكر
َّ
ويصبح بني ّ اللون
ُ َ
َّ
ُ
• ترفع الطنجرة عن النار ويحرك السكر
• ُيفرغ السكر في الوعاء ،يدور حتى يغطي
جوانبه ُوي َ
لصق في قعرهُ ،ي َ
ترك حتى يبرد تمامًا
َ
• يوضع البيض والسكر وبرش الحامض والفانيال
َ
في وعاء و ُيخفق.
ُ َ
َ
• يوضع الحليب ويغلى على النار
ُ َ
ُ َ
• يسكب خليط الحليب مع البيض ويخفق حتى

الكريم كراميل
َ
• ُي ُيسكب بملعقة كبيرة في أطباق صغيرة مع
قليل من المرق
زيتونة  -لبنان

• يوضع الوعاء في الصينيةُ ،يسكب ماء في
قعرهـا وتوضع في الفرن على حرارة معتدلة مدة
 45إلى  55دقيقة،
َ
أو توضع طنجرة الضغط ُويسكب فيها كوبان
ُ َّ
ماء وتوضع المصفاة الخاصة بالطنجرة وتغطى
الطنجرة وتوضع الصفارة وتترك على نار هادئة
 20دقيقة بعد بدء الصفار بالدوران
َ
• يوضع وعاء الخليط في الثالجة 10ساعات
َ
• ُيقلب الوعاء في طبق مستدير وعميق يسع
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Lady Like
and Mr. Clean
Some people use their cloth for covering,
to get warmer in the winter times; some
others send messages through the way
they dress. Some people keep it simple;
some others prefer not to.
Here are 10 tips for you guys and girls
on how to keep it simple when it comes
to your wardrobe choices.
Simple
is
beautiful,
overdressing might not be
good for you, as we say in Arabic
lebes kel tyebo or tyeba … avoid
this, it’s heavy for your posture
anyway.
Flashy colors, in case you
must wear them, make sure
they are either on the lower
part or the upper part of your
body…
For girls:
- Dimpled skin appearance
caused by cellulite, can be
very annoying. Plan your outfit so
it would cover those areas that you
would like to hide.
- Boobs… as controversial as they
can be, showing little cleavage
is sexy.
- Kel chi elo chi, a soiree dress to
university makes you look a little bit
overdressed.
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For boys:
- If you are skinny, wear
clothing that give you a little,
underline LITTLE, extra volume to
your body.
- Keeping a light beard is awesome,
keep it light and clean.
- Some jeans, jackets, outfits in
general still date back to the 90’s…
just be careful what you choose.
Choose a store that matches
your taste and pocket at
the same time and don’t be shy
to different outfits before buying
any. Most of all, imagine potential
scenarios for tops or jeans that might
go with what you want to buy.
Finally, mirrors were made
for a reason, before leaving
your home make sure your mirror
approves your outfit… Allah
ma3kon!
Hany - Lebanon
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للمساهمة في ب ّرا ،الرجاء ارسال
مساهماتكم على
info@barramag.com
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AREÊÊYOU

www.marsa.me
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uprisingofwomeninthearabworld.org
follow us on:

