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یا نه روشا، هیچ کس نیستم قصه اول،فصل اول: نه آر
تتوی ابروهایش با رنگ قهوه ای روشن و بینی عمل کرده و چسب زده اش 
نخستین چیزی است که در آریا خودنمایی می کند: »توروخدا، می خواید ببریدم 
پیش پلیس؟ به خدا من هیچ کاری نکردم. توروخدا بذارید برم.« اشک هایش 
روی  و  می آورد  بیرون  کوچکی  دستمال  رنگش  آبی  کیف  از  می شود،   سرازیر 
آریای  گونه هایش می کشد، دستمال کرمی می شود و رد سفیدی روی صورت 
بیست ویک ساله باقی می ماند. دکمه های پالتوی قرمز رنگ بلندش را سفت 
می کند و آرام کنار حوضچه مرکزی و کوچک پارک می ایستد. ساعت طالیی رنگش 
که نگین های متحرک آن دقیقه های گذشته را نشان می دهد، به او می فهماند که 

ساعت از ۲ نیمه شب گذشته است.
گریه آریا بند می آید و حرف می زند، وقتی مطمئن می شود که خبری از پلیس و 
. بابام پسر  بازداشت و دادگاهی شدن نیست: »سه تا آبجی دارم، همه از من بزرگتر

می خواست، هم بابام، هم مامانم.«
را  لباس هایشان  نبودند،  خانه  آبجی ها  و  مامان  »وقتی  دارد.  کردی  لهجه 
می پوشیدم، بزرگتر که شدم، ماتیک می زدم، کرم های مامانم را تمام می کردم، 
دوست داشتم ابروهایم را بردارم، این کار را هم کردم، وقتی برگشتم خانه قیامت 

شد.«
زمزمه های طردشدن او از برداشتن ابرو شروع می شود. »وقتی می گفتند پسرم، 
حس بدی داشتم، می گفتند آریا تو باید مرد باشی، من می خواستم مثل آبجی ها 

باشم. دائم گریه می کردم و مادر و پدرم سر همین گریه کردن کتکم می زدند.«
دستانش را به هم می مالد و  های عمیقی به آنها می کند، ناخن هایش یکی در 
میان الک صورتی و سفید دارد: »از خانه بیرون زدم، یعنی خودم نمی خواستم، مادر 
و پدرم گفتند باید بروم. وقتی از خودم و از آدم های شبیه خودم گفتم، گفتم 17 سال 
پسر بودم، اما باید دختر می شدم، گفتم فقط ظاهرم پسرانه است و آرزویم این 

است که شبیه آبجی هایم شوم.«
آریا لبه حوض می نشیند و روایتش را از سر می گیرد: »من نه معتاد بودم و نه 
تا حاال لب به چیزی زده ام خانم، اگر با این سواالت می خواهی من را پیش پلیس 
ببری و بگویی معتادم تا من را دستگیر کنند، چیزی دستگیرت نمی شود، تا به 
حال چهار بار من را گرفتند، هربار مأمورها می گفتند چیزی زدم که این طور شدم، 

آزمایش که می گرفتند، می فهمیدند خبری نیست.«

 قصه اول، فصل دوم:  دربه در شغل و خانه 
»از خانه بیرونم کردند، مادرم دور از چشم پدرم کمی پول به من داد و گفت 
بیایم تهران. از خدا همین را می خواستم، شنیده بودم در تهران شبیه من زیاد 
است.« آریا چهار سال پیش به تهران می آید و سکانس دوم زندگی اش با نام روشا 

ادامه پیدا می کند. 
شدند،  زیاد  دوستانم  راه آهن.  حوالی  کردم،  پارک خوابی  زیادی  »شب های 
سارای بیست ودو ساله، تینای سی ساله. چند دختر هم بودند که می خواستند 
مثل آن روزهای من باشند. تینا خانه داشت، چند ماهی خانه او بودم، او تنها 

زندگی می کرد و گواهی تغییر جنسیت هم گرفته بود. پول داشت، خانواده اش هم 
می دانستند و خودشان به او پول داده بودند.«

باری  »چند  می زند.  نشنیدن  به  را  خودش  نشد؟«  خبری  مادرت  و  پدر  »از 
پارک خوابی کردم، یکبار از سرما خواستم به گرمخانه بروم، شب اول که ماندم از 

شب بعد گفتند، دیگر نیایم، گفتند برای خودم خطرناک است.«
را میان جمالتش چندباری تکرارمی کند،  »اگر تمام شد، می خواهم بروم« 
تلفن همراهش در میان مکالمه زنگ می خورد و نام سپیده روی آن نقش 
سوال  دارند  فقط  ندارند،  کاری  روشا  جان  به  سپیده،  میام  »االن  می بندد: 

می پرسند.«
»شغلت چیست؟ بعد از خانه تینا و گرمخانه کجا خوابیدی؟« روشا پالتوی 
قرمز رنگش را روی ساق پاهای لی پوشیده اش می کشد: »در یک سفره خانه کار 
آنجا هستم. االن در پانسیون  می کنم، همین اطراف است، تا ساعت 1۲ شب 
می مانم گاهی هم خانه دوستم سپیده. سپیده هم آنجا کار می کند، دو سالی 
هست با هم آشنا شده ایم. او هم شبیه من است. او هم اوایل گرمخانه بود، 

اذیتش کردند، دیگر نرفت.«
من ومن می کند: »می فهمید که منظورم چیست، نمی شد در گرمخانه ماند، 

آنجا جای ما نیست.« 
روشا می گوید با پولی که درمی آورد، یک اتاق توی یک پانسیون اجاره کرده 

است و آدم هایی شبیه خودش را هم به آنجا می برد. »از کارتن خوابی بهتر است.«
افرادی مانند روشا سالیان زیادی است که می توانند طبق ماده 939 قانون 
مدنی و بند 18 ماده 4 قانون حمایت از خانواده تغییر جنسیت دهند. سال 1364 
بود که امام خمینی )ره(با فتوایی مساله تغییر جنسیت را برای کسانی که پزشک 
متخصص لزوم تغییر جنسیت را تشخیص داده باشد، تسهیل کردند. روشا اما 
ایران عمل ها خوب  نمی خواهد تغییر جنسیت دهد: »می ترسم، می گویند در 
نیست، برای همین هم می خواهم از ایران بروم، بعد عمل کنم، االن هم شب ها 

بیرون می آیم تا پلیس پیدایم نکند.«
باید بروم را بلند می گوید و قدم هایش را بلندتر برمی دارد، سربرمی گرداند تا 
سوال بی پاسخ مانده را جواب دهد، می گوید:»پدر و مادرم هیچ وقت به من زنگ 
نزدند، از آبجی ها هم خبرندارم، به من گفتند اگر بخواهم این طوری باشم، دیگر 

بچه شان نیستم.«

قصه دوم، فصل اول: سعیده می خواهد سیاوش باشد 
ساعت دیواری اتاق، دو بعدازظهر را نشان می دهد که سعیده خودش را به 
اتاق مددکاری گرمخانه ای در جنوب تهران می رساند. گرم کن سیاه پوشیده با 
کاله لبه دار که آن هم سیاه است. قوزمی کند و دست به سینه نشسته خودش 
را مچاله می کند، می خواهد  بدنش را بپوشاند. یک ساعت فلزی با رینگ سفید در 
دست دارد. چند ماهی است که گشت شهرداری او را به اینجا منتقل کرده است. 

میان صدها زن که او البته می گوید به هیچ کدام شان شبیه نیست. 
از هفت سالگی فهمیده بود که دلش می خواهد خانواده  سیاوش صدایش 

 ترنس ها در گرمخانه های تهران 
جایی ندارند 

ما برای تأمین زیرساخت 
اعالم آمادگی کردیم، 
ع هم  اما این موضو
مالحظات حقوقی دارد 
و هم حساسیت های 
فرهنگی. تشخیص اختالل 
هویت جنسیتی در افراد 
موضوعی پیچیده است و 
چون تجربه اول ما است، 
احتماال با خطا و اشتباه 
فراوان نیز روبه رو شویم. 
اما از آنجا که خودمان هم 
با موردهای ترنس به کرات 
مواجه شده ایم، به این 
فکر افتادیم که برای آنها 
در شب های سرد زمستان 
سرپناهی ایجاد کنیم

دلش   و  است  فراری  دخترانه  لباس های  پوشیدن  از  که  بود  فهمیده  کنند. 
می خواهد همیشه موهایش به اندازه موهای حسن و سینا همسایه های خانه 
به  وقتش  داشت  دوست  و  نمی خواست  خاله بازی  دلش  باشد،  کناری شان 

فوتبال بازی کردن بگذرد. 
»بزرگ شود، درست می شود.« تنها واکنش مادر سعیده به رفتارهای متفاوت 
او همین جمله بود. مادر که دو دختر بزرگتر از سعیده داشت، گاهی برایش عجیب 

می شد که چرا سعیده مثل دختران دیگرش نیست. 
 . پسرانه تر لباس هایش  و  می شد  کوتاه تر  موهایش  می شد،  بزرگتر  سعیده 
تو جیبی ژل  با پول  . »عاشق ژل بودم،  کارهایش هم مردانه تر بزرگتر می شد و 
می خریدم و موهایم را که با شماره یکی مانده به آخر ماشین تراشیده بودم، روبه 

باال مدل می دادم.«
مادر سعیده کم کم تفاوت های او را جدی گرفته بود که به نخستین خواستگار 
سعیده گفت موافق ازدواج او است و باید عقدکنند. »10 سال پیش بود، ۲0 سالم 
بود، در مشهد خیلی چیزها با تهران تفاوت دارد، نمی توانستم به مادر بگویم 

نمی خواهم، نمی توانستم بگویم من نمی توانم با یک مرد زندگی کنم.«
سعیده عقد می کند و دو ماه بعد از همسرش جدا می شود. 

»کنکور دادم و رشته سخت افزار قبول شدم، دانشجوی صنعتی شریف شدم و 
مجبور بودم تهران بیایم و در خوابگاه بمانم.« 

روزهایی که راهی دانشگاه بود، مانتو تن می کرد و با مقنعه راهی دانشکده 
کامپیوتر می شد. »هم کالسی هایم فهمیده بودند که دلم می خواهد پسر باشم. 
بیشتر هم با پسرها می رفتم و می آمدم، حراست چندباری تذکر داده بود، فکر 
اگر  آنها برایم رفیق بودند. هم کالسی ها گفتند  اما  می کردند، دوست پسر دارم، 
می خواهم از شر این احساسات خالص شوم، بهتر است مواد مصرف کنم. من 

فکر کردم شاید واقعا تأثیر داشته باشد.«
سعیده شیشه را انتخاب می کند، 60 کیلو می شود، 40 کیلو می شود و بعد که 
درحال نزدیک شدن به مرز 30 کیلویی بود، حراست دانشگاه به او تذکر می دهد، 

تذکر به اخراج ختم و آوارگی سعیده در کوچه ها و خیابان ها آغاز می شود. 
»کارتن خواب شدم، چندباری پلیس مرا گرفت و با تعهد آزادم کرد. دفعه آخر 
دو سال پیش بود که با یک گرم شیشه مرا دستگیرکردند و دو سالی حبس برایم 
بریدند. 6 ماه در بند نسوان ماندم، اینجا همه می دانند که چقدر روزهای بدی بود. 
پاک شده بودم و تمام آن احساسات سراغم آمده بود، در زندان همه مرا سیاوش 

صدا می زدند. مرد سی ساله ای شدم، بودم میان آن همه زن در زندان.«
سعیده از زندان که آزاد می شود، به شهر پدری اش بازمی گردد. »نمی توانستم 
در مشهد بمانم، همه می گفتند مطلقه است، از دانشگاه اخراج شده، می گفتند 

معتاد شده، زندانی شده، حاال هم می خواهد مرد شود.«

قصه دوم، فصل دوم: سیاوش عاشق شد 
»برگشتم تهران؛ شیشه را دوباره شروع کردم. شب ها در همین پارک شوش 
روی صندلی ها می خوابیدم، گاهی بیدار می ماندم تا صبح که مأمورها نیایند، بعد 

می رفتم جای دیگری.«
»سیاوش چه شد اینجا آمدی؟« سرش را که تمام مدت مکالمه پایین نگه 
داشته بود، این بار باال می آورد: »با سیمین آشنا شدم، او مثل خودم معتاد شیشه 
بود، گشت ما را به اینجا آورده بود، به ما دو تخت داده بودند. هر روز با هم بودیم. 
صبح ها می رفتیم گدایی و پول مواد جور می کردیم، من روسری و لباس نداشتم، 
کسی نمی فهمید واقعا زنم، سیمین هم اوایل فکر می کرد واقعا مردم. بعد که 
فهمید زنم با من صمیمی تر شد. با هم مواد می زدیم، ولی من سیمین را جور 
دیگری دوست داشتم، یک بار به خاطرش دعوا کردم، می خواستند اذیتش کنند، 

من هم کتک کاری کردم.«
گفت  روز  »یک  می کشد:  خاکستری اش  کوتاه  موهای  به  دستی  سیاوش 
آن قدر دوستش داشتم که گفتم با هم ترک کنیم، رفتیم  می خواهد ترک کند، 
کمپ، ترک کردیم، اما وقتی بیرون آمدیم، گفت می خواهد با یک مرد واقعی ازدواج 

کند. رفت، به همین راحتی.«
سیاوش می گوید آن روز برای نخستین بار در زندگی گریه کرده بود. »مثل زن ها 
گریه می کردم، جایی نداشتم، پول هم نداشتم، چند ماه پیش باز شیشه را شروع 

کردم، دوباره کارتن خواب شدم و گشت دوباره مرا به اینجا آورد.«
چهار ماه است که آسایشگاه زنان جنوب شهر تهران، پناه دوباره سیاوش 
شده. می گوید ۲0 روزی هست که ترک کرده و دستش به شیشه نرسیده است. 
. خودم را در روز  »تختم را گذاشتند در قسمت بهبودیافتگان، آخرین تخت رو به در
آن قدر خسته می کنم که شب ها نفهمم چطور می خوابم. همه زنان اینجا می دانند 
زنان قسمت  از  بار سارا یکی  اما به روی خودشان نمی آورند، یک  که متفاوتم، 
خودمان می خواست حرف بزند و درددل کند، گفتم نمی خواهم با کسی حرف بزنم، 
گفتم فاصله اش را با من حفظ کند. بعد از آن دیگر زنان اینجا نمی خواستند با من 

حرف بزنند، بعضی هایشان از من می ترسند.«
»من درست نشدم، مادرم هم می دانست که درست نمی شوم، فقط خودمان 
را گول می زدیم.« سیاوش سرش را پایین می اندازد و پرسش بعدی را با پرسش 

ادامه می دهد. »چرا عمل نکردم؟ نمی دانم، می ترسم.« 
از روی صندلی بلند می شود: »من اینجا راحت نیستم، نمی گویم جای بدی 
است، اما حس خوبی ندارم، از کارتن خوابی بهتر است، اما راحت نیست. به نظرم 

هیچ جا، جای من نیست. نه پارک، نه گرمخانه.«

گرمخانه، جای سیاوش و روشا نیست
سیاوش، روشا، سعیده یا آریا، با چندین نام دیگر که دیالوگ مشترک شان این 
است که جایی در گرمخانه ندارند. سیدمالک حسینی، سرپرست سازمان رفاه و 
خدمات اجتماعی شهرداری تهران خأل قانونی را منشأ این معضل می داند. »ما 
خألیی قانونی در این موضوع داریم که با کمک نیروی انتظامی و استانداری درحال 
رفع شدن است، قرار است بعد از تفاهم فضای ویژه ای طراحی کنیم تا این مشکل 

حل شود.«
مالحظات حقوقی معضل دیگری برای حضور ترنس ها»تی اس ها« در گرمخانه 
است که به قوه تشخیص بهزیستی نیازمند است: »ما برای تأمین زیرساخت اعالم 
آمادگی کردیم، اما این موضوع هم مالحظات حقوقی دارد و هم حساسیت های 
فرهنگی. تشخیص اختالل هویت جنسیتی در افراد موضوعی پیچیده است و 
چون تجربه اول ما است، احتماال با خطا و اشتباه فراوان نیز روبه رو شویم. اما از آنجا 
که خودمان هم با موردهای ترنس به کرات مواجه شده ایم، به این فکر افتادیم که 

برای آنها در شب های سرد زمستان سرپناهی ایجاد کنیم.«
افراد دارای اختالل هویت جنسیتی بی خانمان پایتخت اکنون در خودروهای 
می گوید:  حسینی  می شوند،  نگهداری  شهرداری  سیار  اتوبوس های  یا  گشت 
»چاره ای جز این کار نداریم، اما امیدواریم تا پایان  سال گرمخانه ویژه آنها دست کم 
برای  جایی  این بار  شاید  که  گرمخانه ای  شود.«  افتتاح  تهران  از  منطقه ای  در 

سیاوش، روشا و کسانی مثل آنها داشته باشد. 

  سرپرست سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران: بی خانمان های دچار 
اختالل هویت جنسیتی در خودروهای گشت یا اتوبوس های سیار شهرداری نگهداری می شوند

]سوگل دانائی[ »شب تا صبح بیرونم، می روم توی پارک، شب هایی که خیلی سرد است، توی اتوبوس بی آرتی می مانم. یک بار رفتم گرمخانه، یعنی خودم خواستم، مأموران شهرداری 
نمی خواستند. نه پولی داشتم، نه کاری. شب ها پارک خوابی می کردم.  سال پیش خیلی سرد شده بود، دست هایم کبود شده بود، گفتم اگر بیرون بمانم، احتماال یخ بزنم، راضی شدند 
مرا به گرمخانه ببرند. ساعت های یک و دو شب بود که به گرمخانه رسیدیم. حوالی میدان خراسان. یک تخت، آخر مجموعه به من دادند با یک دست لباس که شبیه لباس فرم بقیه 
آنهایی که خواب بودند، باالی سرم ایستادند، هرکدام چیزی می گفتند. یک سری خمار بودند، یک سری  بود. این قدر خسته بودم که بیهوش شدم. صبح که بیدارشدم دیدم همه 
. مسئول گرمخانه مرا کنار کشید و گفت اینجا جای من نیست. گفتند برای خودم سخت است. اذیت می شوم. من هم رفتم. االن که کار و بار دارم، در  هم تعارف می کردند به سیگار

پانسیون می مانم. به هرکسی هم که شبیه خودم باشد، می گویم برود گرمخانه، بهتر از پارک و کارتن خوابی است.«

ایرنا


