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من خطرناک ذھن اعترافات

جیا نویسنده:

خیابان در را "اواخواھر" واژه طوراتفاقی وبھ بود سالم 10 شدم آشنا ھمجنسگرایی با کھ باری اولین
گفتند جوان یکپسر بھ طعنھ با بیکار پسر تا چند آن چرا و چیست اواخواھر دانستم نمی زمان آن شنیدم.البتھ

اواخواھر؟
چی؟" یعنی بود.“اواخواھر کرده مشغول خودش بھ رو ذھنم تمام کھ بود سوالی این

دونست نمی موردش در چیزی ھم ازشپرسیدم.سارا رو سوال این کھ بود کسی اولین سارا دوستم
بود پرسیده مادرش از بود گفت.رفتھ بھم مدرسھ تو روز اون فردای اما

وخیلی دارد روانی بیماری کھ کونی.مردی یکمرد یعنی بود“اواخواھر وگفتھ بود دعواشکرده مادرشھم
کند" می تجاوز پسرھا بھ کھ است.مردی کثیف

بزرگتر کم بود.کم شده ایجاد ھمجنسگرا یکآدم مشخصھ عنوان بھ من ذھن ی تو کھ بود چیزھایی ھمان واین
بود: منوال بدین کھ آوردم بدست ھم جنسگرا ھم مونث جنس مورد در اطالعاتی شدم کھ

کند“ می جنسی سواستفاده جوان دخترھای از کھ کثیف بسیار ”زنی
خودم بھ لحظھ یک کردم می باور را چیزی ھر کھ تجربھ بی .من شنیدم زمان آن در کھ اشتباه تعریف این با

اند شده اضافھ آنھا نیزبھ متجاوز زنان کھ نیست کم متجاوز مردان تعداد کردم, فکر خود وبا لرزیدم
ذھن در آنھا از کھ تعریفی با شباھتی نقطھ ھستم.اما ھا زن ھمین از یکی ھم خودم فھمیدم کھ بود سالم 15

جنسی سواستفاده دنبال بھ نھ بودم کثیف دیدم.نھ نمی خودم در داشتم
کردم تجربھ ھم رو عشق خوب و شدم می ھاشون بعضی داشتم.جذب دوست را دخترھا فقط

کھ کردم آمد.احساسمی بدم خودم از دارم دوست را سارا حسکردم بار اولین برای سالگی 15 در کھ وقتی
پیشمشاور برم گرفتم تصمیم یکروز کھ بود خاطر ھمین ام.وبھ روانی بیمار کردم می دارم.فکر مشکل

اما رفتم کلنجار خودم با وخیلی نبودم خودم حال تو اصال مدرسھ تو روز بھشبگم.اون رو چی وھمھ مدرسھ
بود: صورت این بھ نامھ نوشتم.مضمون نامھ یک براش عوض ودر مشاور پیش برم کھ نشدم راضی آخر
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سالم “با
می مشغول خود بھ را من ذھن مدت تمام کھ ھست افکاری ام. داده دست از را خیالم آرامش کھ است چندی

بگذارم آن روی جز“عشق“بر دیگری اسم توانم نمی کھ دارم وحاالتی کند
ام شده عاشق من بلھ

تجربھ عاشقان کھ را حاالتی تمام ھم دارد.من فرق اید ختھ شنا حال بھ تا کھ ھایی عشق دیگر با من عشق اما
ھمجنسخودم بھ نسبت اما کنم می تجربھ کیفیت ھمان با را کنند .می

عاشق کھ دوستم بھ فقط من اما زنند می حرف اند دیده کھ جذابی پسران ویا پسرھا دوست از ھمھ من دوستان
کنم می فکر ام شده .او

ام داشتھ دوستم بھ نسبت را احساس این ھمیشھ چرا دانم نمی ندارم.اما اخالقی مشکل من مشاور .خانم
اما خجولم ھم خودم ذھن در حرف این تکرار از حتی کنید دارم.باور دوست , یکدوست از بیشتر اورا من

اما شوم حس این مانع خواستم بکنم.بارھا موردش در کاری توانم نمی ومن دارد وجود واقعا کھ است حسی این
دارم دوست را ھمجنسم را, ,دوستم اورا .نشد.من

کنم؟ چھ باید کنید.من کمکم شده.لطفا بیدار من در حس این چرا دانم نمی
تشکر" با

بود: مضمون بدین داد.جواب را ام نامھ جواب بعد ھفتھ مشاوردو
عزیزم دختر "

بھ سن این در دختران است.اغلب طبیعی چیزی باشید می بلوغ حال در کھ شما سنین در ھمجنس بھ عشق
کنند.اما می پیدا گرایش مخالف جنس بھ دوباره دوران این از گذر از بعد اما کنند می پیدا گرایش خود ھمجنس
برای وباید شوند می محسوب بیمار ,آنھا باشد داشتھ ادامھ دختران در حس این ھمچنان بلوغ دوران از اگربعد

کنند." مراجعھ پزشک روان بھ معالجھ
بلوغ از بعد اگر شد.اما می رفع بلوغ از وبعد بود یکحسطبیعی پساین مدرسھ مشاور ھای براساسگفتھ

چھ؟ ماند می باقی من در حس این ھم باز
بیماری معرضیک در کھ دانستم می حال افزود نیز ترسھایم بر اما کرد آرام را من تاحدی مشاور نامھ

نکند. ورھایم بگیرد را گریبانم بلوغ از بعد است ممکن کھ .ھستم
شدیم. جدا ھم از سالھا از وبعد رفت ھنرستان بھ دبیرستان.سارا ورفتم شد سالم 16 ومن گذشت سال آن باالخره

ھنرستان اومدی می ھم تو تنگمیشھ.کاش برات دلم خیلی : گفت بھم مدرسھ آخر روز است .یادم
جا ھر شھ.حاضرم تنگمی برات دلم منم بھشبگم خواست می آمد.دلم درد بھ دلم سارا ھای حرف شنیدن با

نگفتم وھیچی بغلشکردم فقط اما بیام باشی تو

نگفتم.حتی وھیچ فشردم آغوشم در محکمتر اورا ومن ببیند را ومن بیاید ھرروز دھد می قول کھ گفت سارا
گلویم سر بود شده بغض چیز نکردم.ھمھ ھم گریھ

بوسید را ام ,گونھ کشید بیرون بغلم از را خودش باالخره
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کردم ونگاش ایستادم سیخ طور ھمان دادومن تکون دست وبرایم کرد نگاه بھم برگشت بار ورفت.چند
از کردم می تجسم برابرم در را سارا معصوم قیافھ کھ موقعی کردم. می تصور وحشتناک یکغول را خودم

باشی؟ داشتھ دوستت بھ نسبت پلیدی افکار ھمچین توانی می چطور گفتم می خود وبا آمد می بدم خودم
نباید ببینم.سارا را سارا نباید دیگر کھ بود این ھم آن کردم می فکر چیز یک بھ فقط رفتم خانھ بھ وقتی روز آن

شد می من بیمارگونھ افکار قربانی
کس نفھمید.ھیچ کس ھیچ اما وگریستم.گریستم انداختم تخت راروی خودم

نافرجام سوخت.عشقی می شرمناک عشقی عذاب در روحم یکسره نبودم!چرا دیگر دختران مثل چرا
بود شده گیرم گریبان حادی افسردگی

نداشت.روان ای فایده ھم آن اما پزشکببرند روان پیش را من کھ کرد وادار را ام خانواده حتی افسردگی این
کرد.دلم می باور او مگر گفتم می ھم اگر .وتازه گفتم نمی من بگویم.اما او بھ را چیز ھمھ باید گفت می پزشک

کنم انکار را وعشقش او خواست می کنم.دلم پاک ذھنم از را سارا خواست می
ندھم انجام گفت می او کھ را کارھایی ھمھ خوردم.تقریبا نمی را بود کرده تجویز پزشک روان کھ قرصھایی

اتاقم در مدت کشیدم.تمام می سیگار دودکش خوردم.عین نمی بودم.غذا افتاده سرلج خودم دادم.با می راانجام
زدم می قدم شھر در ھدف بی ھا وساعت بیرون رفتم می یا خوابیدم می و کردم می حبس را خودم

را خودم زد می سرم بھ بودم ھوایی پل روی کھ موقعی اتوبوسبیندازم.یا زیر را خودم خواست دلم باری چند
پایین کنم پرت باال آن از

شد می قفل بدنم سرم تو افتاد می چیزا این فکر وقت ھر کرد می راقفل بدنم کھ بود وجودم در نھفتھ نیرویی اما
بکنم توانستم نمی کاری وھیچ

سارا از غیر بھ چون بود شده بدتر ھم قبل از اوضاع حاال اما بودم برده یاد از را سارا کمی زمان گذشت با
بودم شده ھم دیگر ھای زن جذب

بھ عالقھ این بیان قدرت فقدان اما کردند می بھتر را ام زندگی رسیدم می ھم شان یکی بھ اگر کھ زنھایی
داد می سوق افسردگی چاه تھ بھ را ھمجنس,من

نمی من اما کنند اظھار عشقشان رابھ شان عالقھ توانستند می حداقل دوجنس ھر از من سن ھم ھای آدم
.توانستم

ھم با بیشتر تونیم جذابید.می خیلی .شما گفتم:سالم می بودم شده مند عالقھ بھش کھ دختری بھ رفتم می مثال
شیم؟ آشنا

ام دیوونھ من کرد نمی کیھ.فکر دیگھ این کرد نمی فکر دختره آخھ

کند. چرانی چشم دختران بین خواھد می دلش فقط کھ بود بالغ یکپسرتازه ذھن مثل من جوان ذھن زمان آن
ھم شخصیت مورد در وخانواده جامعھ کھ تفکراتی تمام ھم وبعدش بودم یکدختر من کھ بود این بدبختی اما
کرد.ازیک ایجاد من در ای شخصیتی دوگانگی موضوع بود.ھمین تمایالتم مغایر بودند داده خوردم بھ جنسگرا
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لعنت خودم وبھ بودم متنفر خودم از وازیکطرف داشتم دوست را وآنھا ورزیدم می عشق دختران بھ طرف
شوم! می دختران عاشق چرا کھ فرستادم می

شکست ھم در را من روحیھ تمام شخصیتی تضاد این
کھ بود ای کلمھ کردم.“لزبین“ سرچ دراینترنت را لزبین کلمھ یکروز کھ بودم ام سالگی 18 اواخر در باالخره

بدانم. بیشتر آن مورد در باید کھ حسکردم شدیدا آن معنی خواندن از بعد و بودم دیده دیکشنری در اتفاقی
ستایش بھ ھم برخوردم نکوھش بھ ھم جستجوھا میان در

دنبال بھ نام“دختری بھ وبالگی بھ بود مربوط خواندم ھا لزبین وجودی حقیقت مورد در کھ مطلبی اولین یادمھ
بود آوا نویسنده خود“.اسم ھمجنس

را خود نباید و ھستیم طبیعی کامال خودرابپذیریم.ما وجودی حقیقت باید ما کھ بود شده نوشتھ وبالگ این در
بدانیم. بیمار

بود خوشحالی از دانم شد.نمی سرازیر اشکھایم اختیار بی خواندم می بار اولین برای را مطالب آن کھ ھنگامی
غم؟ یا

داشت ام درونی انزجار و ھا شبھھ کم کم و شناختم می بیشتر را خودم خوندم می کھ رو وبالگ از ھرسطر
رفت می ازبین

ای,طبق ابنھ کثیف,بچھ ھمجنسباز یک من نبودم بود داده خوردم بھ جامعھ کھ بدجنسی غول آن من
نبودم. کونی و باز,اواخواھر

کھ ھایی حس وتمام نیستم بیمار کھ حقیقت بود.این کرده پیدا را حقیقت کھ بودم ھمجنسگرا یکدختر فقط من
اند. بوده نرمال ھمھ ام داشتھ

بود بیمار کھ بود جامعھ این اما بیمارم یکآدم من کھ کند تزریق مغزم بھ را این خواست می جامعھ کھ ھرچند
من. نھ
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