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شهره قائم مقامی

مسیحا قلع ریز

از شعر و داستان

همجنسگرایی و رویاروئی جامعه
ایرانی با آن

اشاره :شما چه اندازه با کتاب وکتابخوانی
آشنایید ،یا با داستان و داستان نویسی و همین
گونه با شعر؟ آیا از نویسندگان وشاعران ایرانی
حاضر در این سالها وروزها ،کسی را
میشناسید؟ میانۀ خودتان بانوشتن چگونه است؟
آیا عالقه یا استعداد نوشتن را در خود سراغ
دارید؟ آیا میدانید دوستی با کتاب بیش از هر
چیزی دیگر ،میتواند روح شما را آرام سازد،
هنگامی که ذهن و فکر شما را بیدار میکند؟ چه
انتظاری از یک داستان دارید؟ میانه شما با
داستانهای علمی و تخیلی چگونه است؟
اگربخواهید کتابی داستانی را برای خواندن
انتخاب کنید ،گزینه شما کدام است :رمان یا
داستان کوتاه؟ ...
شهره قائم مقامی (تهران) سخنران مهمان،
نویسندۀ رمان ،داستان کوتاه و داستانک ،گاهی
هم سراینده شعر است .وی عضو انجمنهای
ادبی دانشوران ،صائب ،داستانخوانی-نقد و
موسسه فرهنگی تسنیم بوده است و همکار
پیشین مجلۀ هفتگی زن روز نیز .کتابهای
چاپ شده او :تقدیم به تو معلم/عشق در گذر
زمان/کنسرت/عشق افغان (تقدیر شده در
جشنواره هزار و یکشب – جلد دوم کتاب در
انتظار دریافت مجوز است)/گل و گل و آدم
و/...رازهایی که هنوز قصهاند/طهران تا تهران
و تهران از طهران

اشاره :تعریف همجنسگرایی چیست و درسد
(درصد) آماری آن در هر جامعه چه اندازه
است؟ باورها و رویکردهای نادرست درباره
همجنسگرایی کدامند؟ پرسمانهای حقوقی ،مدنی
و اجتماعی همجنسگرایان در جامعه ایرانی
چگونه تعریف میشوند؟ ناآگاهی و در پی آن
بدرفتاری جامعه ایرانی با همجنسگرایان چه
شکلهایی دارد؟ دشواریهای همجنسگرایان در
جامعه ایران مانند تحقیر ،لودگی و تمسخر،
بدرفتاریهای اجتماعی ،محرومیتهای حقوقی
ومدنی ،تغییر جنسیتهای بیجا و طردشدگی،
چگونه اعمال میشوند؟ در نهایت ناگریزی به
ترک میهن نیز ،پایان راه نیست و در خارج از
کشور نیز رفتارهای نادرست و ظالمانه همچنان
ادامه دارند .دلیل این همه برای چیست؟ آیا به
این دلیل است که جامعه ایرانی ناآگاه است و
زحمت آشنائی و آگاهی را به خود نمی دهد؟ ...
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مسیحا قلع ریز در خانواده ای تحصیل کرده در
تهران به دنیا آمد .وی تحصیالت خود را در
رشته پزشکی ناتمام گذاشت و هماکنون
سالهاست که در رابطه با حقوق
همجنسگرایان ،سرگرم فعالیتهای اجتماعی
است .او با چندین سازمان پشتیبان حقوق بشر
در این پهنه همکاری میکند و هماکنون بیش از
 7سال است که ساکن شهر وین است.
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