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 دو جنسی :

 توضیح استاد :

نویسنده شرح پیوستی خودش دو جنسی بوده یعنی در خود هم سیستم تناسلی ذکور و هم اناث را با هم داشته و پس از سالها بال تکلیفی 

نهم آگیرد که با عمل جراحی قسمت ذکور حذف شود و بر طبق میل و عالقه شدید خود مایل گشته است که زن شود، باالخره تصمیم می

در حالی که مصائب زن را دریافته و درک کرده است معذلک بشدت اصرار کرده که زن باشد و خود را آماده عمل کرده بود که قبل از عمل 

اند که زن در این زمان موجود بدبختی این شرح را نوشته است و چنانکه خودش نوشته مادرش و خواهرش هر چه نصیحت کرده و گفته

 »دبخت و مصیبت زده مکن ولی او تصمیم گرفته است که زن باشد و این یک نمونه عملی است و شاهد است بر اینکه او است تو خود را ب

همزمان حاالت مردی و زنی را در کنار هم حس کرده ) یا بطور متناوب ( و تفاوت را کامال درک کرده و چون « احساس عالی زن بودن 

بدبختی زن ... ولی به از اینرو عالقمند است از لذت شادی زن بودن بهرمند شود آنهم با وجود درک و اعتراف آندو را بخوبی دریافته است 

عاطفی معنوی کمترین ناراحتی درونی ) بیماری ( یا بیرونی ) از دست مردم ( اجازه نخواهند داد که دائما از آن حال درونی دانست نمی

او را با غم و حزن و اندوه در هم خواهد عالی ت برد زیرا این عوامل منفی نظام فکری طبیعی زن را بر هم زده و سهم اعظم احساس لذ

 آمیخت .

 شرح و تفسیر گزارش : ) دو جنسی ( 

 عمل جراحی دختر باشد نه پسر ؟ ضمنچرا نویسنده گزارش اصرار دارد که سوال :

اهم عللش عبارتست از اینکه او از اندرون و بیرون عالم مردانه را دقیق احساس و درک کرده و ضمن صرف نظر از جهات مختلف یکی از 

درک برتریهای احساسهای با صفای عالم زنانگی متقابال اسارت مرد در دام غرایز حیوانی ) بطور طبیعی ( یعنی انحطاط روحی ذکور را هم 

پیر و جوان دیده است و هم از درون در موارد استیال و غلبه میل جنسی ذکوریت بر اناثیت  از بیرون در اعمال و رفتار زشت پسران و مردان

در نهاد خود عمال مانند یک مرد شهوانی احساس کرده و برتری و قداست حاالت زنانگی را نسبت به حاالت مردانگی را خوب شناخته است 

و حاالت و رفتارهای ذکور را عمال و و غضب ( در صفات شهوت  –متوجه اثر گذاری دو نقطه ضعف انسانی  نظر از اینکه بطور کلی ) صرف .

 حضوراً و شخصاً درک نموده است .د را در خوو اناثیت متناقض ذکوریت ت به تجربه در سر تا سر دورام نوسان دو حال

 14مقاله 

برم البته رنج میام سال است که از بیماری 1گذرد ) مدت سال از عمرم می 32، من سید علیرضا مظاهری

سال است که خیلی  1ام اما مدت این بیماری از کودکی با من بوده و من در اوان کودکی آن را درک کرده

االت حاست بیماری من نوعی بیماری جنسی است من از کودکی گرایش شدیدی به زن شدن داشتم حاد شده 

 راوان سپری کردم تا آنکه سال آخر تحصیلمروحی و روانیم خیلی به زنها نزدیک بود و دوران تحصیل را با رنج ف

توانم بدون هایم شروع کرد به رشد کردن و االن به هیچ وجه نمیدر من پدید آمد و به ناگاه سینهعوارضی 

پوشم از خانه بیرون روم آن هم در این هوای گرم واقعا که سخت است خالصه س روی هم نآنکه دو یا سه لبا

ایی برجسته و صدایی نازک ( عوارض هنسی ) نداشتن مو بر صورت ، اندامی زنانه ، سینهدر کنار این عوارض ج

با من بود اما نه ام به ) جنس اناث ( زیاد شد البته این حالت از کودکی ام نیز رو به شدت نهاد و عالقهروحی

ا کنم اما با پسرها که تنهبه این شدت زنها و دخترها برایم بیگانه نیستند و در کنار آنها احساس راحتی می

ش شود پیو تشویش عجیبی که همراه نا امنی و ترس است بر من مستولی میشود ام سرخ میهستم رخساره

هر پسری به سوی من ای هستم که توجه اند من االن به گونهام و هر کدام نظری دادهدکترهای زیادی رفته
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شود و همین مسائل باعث معافیت من از سربازی و نیز سدی بزرگ در راه ادامه تحصیلم بود و با این جلب می

ما و رفتار خویش هستم اوضع واقعا برایم مشکل بود که در آن محیط بسر ببرم البته من خیلی مراقب حاالت 

توانم خود باعث گناه دیگران باشم و نه تنها آنها را در گناه بیافکنم زیرا نمی ادامه این وضع برایم مشکل است

در هر صورت به دکترها مراجعه کردم بعضی گفتند شاید از نظر روانی دچار اختاللی که خود نیز گناهکار باشم 

وی فراوان تنها راه جها مراجعه کردم همه بر سالمت من گواهی دادند و با پرس و باشم اما وقتی به روانپزشک

از دکترها هم همین نظر را داشتند ولی تغییر جنسیت من در  درمانم را در تغییر جنسیتم دیدم البته بعضی

ه اند کپدر و مادرم قبول کرده ستا ایران غیر ممکن است اما تمام مشکالت رفتنم به خارج از کشور حل شده

میتوانم تغییر جنسیت داده و تغییر جنسیت اما من در آنجا  مرا به خارج بفرستند اما برای ادامه تحصیل نه

و یا به برادر دیگرم که در خارج است کار کنم بخصوص آشپزی غذاهای ایرانی که نسبتا خوب بلد می باشم 

ام ) بخصوص مشکل من تنها مربوط به خانوادهس در هر صورت پدانم و همه را از یاری خدا میملحق شوم 

باشد مادرم گفته است که اگر تغییر جنسیت بدهی از تو راضی نیستم و تو را از فرزندی طرد مادرم ( می

چیزهای دیگر اما ادامه این وضع برایم غیر ممکن است تا آخر که نه پدری است و نه مادری کنم و خیلی می

ام را خود انتخاب کنم در خانواده ما برادرانم خیلی کارهای غیر ق ندارم نحوه زندگیو نه خواهر و برادری آیا ح

 بهاش به اسم اینکه اگر کنند و آنها ) پدر و مادرم ( اصال برخوردی قاطع ندارند و همهمیاسالم  ی وشرع

 کنم وزند اما من که کار خالف شرع نمیانداشوند و از این حرفها و پشت گوش میرو میرویشان بیاوریم پر

توانیم می اند ظاهر تو رام مشکل است البته بعضی دکترها گفتهکند ادامه این وضع برایمادرم اینگونه برخورد می

توانم عمری به این وضع سر کنم البته دکترها ترسم و نمیاما من از وجودم و از باطنم میتبدیل به مرد کنیم 

به تغییر جنسیت هستم صورت من خود مایل هر شود در تو را و اخالق و رفتارت عوض نمی اند که باطنگفته

یت ترب مادر باشم و بچهاند که حتی ممکن است در آینده بتوانم و مادرم هم چنین نظری ندارد دکترها گفته

ترسم که با این عملم از نظر شرعی گناهی مرتکب شوم و دانم که با مادرم چه کنم من فقط میکنم اما نمی

گویند حرفهای مادرت برای این است که تو را بترساند حتی یکبار مادرم می هاخدا نیز مرا نبخشد البته بعضی

را بکنم و مادرم ناراحت بشود آیا ام که اگر این کار من ماندهکنم و ق میگفت تو اگر چنین کاری بکنی من دِ

هستم اگر برایتان زحمتی نیست مرا یاری ام و یا اصال مجاز به انجام این کار از نظر شرعی گناهی مرتکب شده

تا خواهر و برادر دارم و همه به جز خواهر کوچکترم که دو سال است  7دهید من تنها کمک مادرم هستم 

ی ای برای تکامل معنوالبته من از خدا متشکرم که این بیماری وسیلهایم گرفته و من و او با هم مانده دیپلم

ها های انجمن ( و آنکه کمتر کسی به آنها دسترسی دارد ) بانوان برنامهمن شده و مرا با انسانهایی آشنا کرد 

پول اند که شاید اگر با آماند و من نیز منتظر جواب هستم البته دکترها گفتهنیز زحمت این مشاوره را کشیده

دارد که دیوانه هم بشوم و استخاره هم که کردم بد آمد مرا از نظر ظاهر بخواهند به مردها شبیه کنند احتمال 

با این وضع بحرانی که دارم مجاز به تغییر جنسیت هستم و اگر این سوال من این است که آیا در هر صورت 

رم و بیا نه من از این دوگانگی بسیار رنج میام ام مرا برانند آیا گناهی مرتکب شدهکار را انجام دهم و خانواده

ا شدت بای بسا  ،مسئله این است به فرض آنکه از نظر ظاهر به مردها شبیه شوم و سالم بمانم این دوگانگی
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دار شدن و خیلی چیزهای دیگر از بچهبیشتر با من خواهد بود و باید تا آخر عمر بسوزم و مهم تر از همه 

 برایمحق پدر و مادر به جا آوردن به این کار نیستم اما از آنجا که راضی اصال  و خودم باطناًشوم می محروم

ه دست بکار شوم البت خواستم با وجدان و خیالی آسوده و با توکل به خدای بزرگاست من فقط می مهمخیلی 

از کار افتاده نیستند و سالم هستند و مخارج خارج شدن از کشور را نیز آنها به عهده مادر و پدر من هیچکدام 

تو اگر زن شوی من جواب در گوید ام مادرم میآنها گیج شدهدانم چه کنم واقعا از منطق پوچ نمیاند گرفته

ته دیگر و من  گویند تخم تو نفرین شده است و خیلی حرفهای بی سروحتما می ها را چه بدهمو همسایه

کند به فکر آینده و خوشبختی فرزندش که مادرم فکر حرف مردم را میای ام به اندازهبه این نتیجه رسیده

نیست پدر و مادرم احکام شرعیشان را به جا آوردند اما خانواده ما یک خانواده مذهبی نیست و من از این 

توجه هستند و این مسئله نیز بر کنند و به خیلی چیزها بیآنها فقط احکام را رعایت میمسئله ناراحتم 

اید لطفا به من بگوئید که اگر من ام کسب کردهنایی که از وضع من و خانوادههای من افزوده با این آشناراحتی

کند و آیا اصال گناهی مرتکب هم مرا طرد میام مرا طرد کردند آیا خداوند دست به عمل زدم و مادر و خانواده

شوم یا نه البته یکی از برادرانم گفته که به حرف او توجه نکن و کارت را انجام بده از مردن که بدتر نیست می

شود اما من به اعتقادی که به احکام زود عادی میتو هم شود وضع میرد زود فراموش میهمانگونه که یکی می

ند تن از کسانی که در احکام شرع مطالعه البته با چ شرع و اسالم دارم راضی نشدم بدون مشورت کاری بکنم

ای دارم گفتند در فکر تغییر اساسی این وضع باشم و وظیفهام که چه عمیقی دارند وضعم را در میان گذارده

مادرم مطرح نبود شوم اما آن موقع وضع کب میزیرا از نظر شرعی گناهی مرتهای پسرانه جدا بگریزم از محیط

  .پس لطفا مرا یاری دهید و وجدان و فکر مرا رها کنید با آرزوی توفیق همیشگی در تمام کارهایتان

 التماس دعا                                                             

 « علیرضا . م»                                                               

 

داد و آنچه احسان نمود و آنچه آزمایش فرمود چون هر چه خدا گذارم خدا را بر آنچه گرفت و آنچه سپاس می

 بخواهد طبق حکمت و مصلحت بوده و آن نعمت است .

ی که عمرم را در میانشان سپری اتخواهم احساساتم را در رابطه با موجودی به نام مرد آغاز، با موجودمی

شوم اگر نزدیک شان خاطری شدیدی میام همیشه در اولین برخوردم با هر مردی دچار دستپاچگی و پریکرده

 ام و کنارم نیز مردی نشستهکنم گاهی اوقات که در تاکسی نشستهمن نشسته باشند خودم را جمع و جور می

نسبت به تمام دهد دهم هر چند که دستگیره ماشین پهلویم را آزار میباشد خودم را به در ماشین فشار می

 هام در حضور مردها ب. نگرانی چرانند و چه آنهایی که سر بزیرندمردها بدبین هستم چه آنها که چشم 

) که در کالس شوم در سر کالس درس می رسد و تا زمانی که از میانشان فرار نکنم آرام نمیشدت خود 

نشستم زیرا اگر قرار بود که آخرهای کالس باشم وقتی که وارد همیشه میز اول میخواندم ( پسرانه درس می
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ن نفر هم کردم اولیکردند و نیز سعی میتر به من نگاه مینشستم بیششدم تا وقتی که سر جایم میکالس می

کردم که از نگاه شدم همیشه سعی میهای آنها پریشان خاطر میخارج شوم تا دچار نگرانی نشوم زیرا از نگاه

این در مورد برخوردهای اولم بود داد .به چشم مردها بپرهیزم زیرا حالت بدی به من دست میکردن مستقیم 

گرفتم ، تا بیشتر آنها را بشناسم البته آنهایی برخوردهای دوم و سوم زیر چشمی حرکات آنها را زیر نظر میدر 

شدند حساسیتی شد، و اگر نزدیک من میرا که گستاخ نبودند، و در این مدت خیالم از بعضی آنها راحت می

 آوردم موقعی کهق تنها بودم اصال تحمل نمینداشتم اما در محیط شلوغ، و اگر قرار بود با همانها هم در یک اتا

ها ، کرد ) درس ( و من رو به بچه ها بودم، آن هم جلو تمام بچهسر کالس دبیر مرا برای پاسخگویی صدا می

فهمیدم، که زمان اصال نمیتحمل آن همه نگاه را نداشتم، خواستم که از شدت خجالت و ترس بمیرم و می

تمام شدم و نشستم، راحت میبردم فقط وقتی که سر جایم میم از خاطر میگذشت و درس را هچگونه می

ئله خوردم، این مسگفتند قدمی بردار حتما به زمین میهایم برافروخته، و اگر میو گونه  بدنم خیس عرق بود

ینکه ا کردم ازنوشتم نیز بود زیرا شدیدا احساس ناراحتی میحتی مواقعی که پای تخته سیاه مطلبی را می

ها است و از اینکه شاید از پشت اندام مرا خیره خیره نگاه کنند خیلی ناراحت بودم، االن گاهی پشتم به بچه

آیم اگر سر میالن ) نام معابر در مشهد است ( پسرهای جوان تجمع کرده باشند و اوقات که از خانه بیرون می

به من دوخته شود به همین  هاتی که تمام نگاهشوم بخصوص وقمن بخواهم از کنارشان رد شوم ناراحت می

کنم از جائی عبور کنم که جوانها آن اطراف نباشند حتی گاهی که مجبور باشم از کنار آنها خاطر سعی می

ر تی اگکنم حعبور کنم خیلی سریع سرم را پایین انداخته و از کنارشان عبور میکنم و به آنها اصال نگاه نمی

شوم از شدت شرم به آنها هم توجهی ندارم و کنم و سریع رد میآشنا ببینم، اخم می در میانشان چند نفر

لپذیر دکنم فقط وقتی که از آنها فاصله گرفتم نفسی عمیق با آرامشی دانم چگونه از کنارشان عبور مینمی

از حرفهایشان ، از محیطهای آنها هیچ خوشم نمی آید نه از حرفهایشان و نه از رفتارشان لذت می برمکشممی

که گریزانم زیرا هم مرا خسته می کند و هم موضوع صحبتهایشان باب طبع من نیست به همین علت اگر 

با آنها باشم و راجع به موضوعی بحث کنند من فقط شنونده  ایگاهی با آنها روبرو شوم و مجبور شوم لحظه

م که در رابطه با بعضی از مسائل از من سوال دانم باید چه بگویم و گاهی ههستم و معموال ساکتم زیرا نمی

 خوب فکرشان مغایرت دارددانم با نظر آنها و طرز زیرا میمانم نظرم را بگویم کنند در جوابشان میمی

آن هم ها به پرندهبخصوص  به حیوانات عالقه بسیاری دارمبه خودم سخن بگویم  عاست کمی هم راج

ه به پستانداران هم عالقبه پرندگان کوچک و ظریف و نیز ضعیف ، مانند قمری، کبوتر، قناری، هد هد ، 

جوجه با شوم گاهی که تنها هستم ها و حیوانات آبزی نیز سیر نمیدارم بخصوص به اسب . از دیدن ماهی

خیلی می فهمند.  کنم حرفهای مرااحساس میو از نگاههای آنها  زنممرغهای خانه حرف می

کنم . احساس میتواند اشکم مرا در آورداحساساتی و زود رنج هستم، صحنه ای از یک فیلم درام می

یم تا حد توانائ من خواستکنم هر کسی که کاری را از به همین علت سعی می مندمبه توجه دیگران نیاز
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خیلی وقتها و  4دارم فراوانعالقه  رقصیدنبه  خسته کننده باشدحتی اگر این کار  برایش انجام دهم،

دانم چرا ها از مجالس مردانه گریزانم و در مجالس زنانه نیز اگر برقصم نمیدر عروسی دوست دارم برقصم.

هم از محیط مردانه بگریزم وهم از اما بطور کلی دوست دارم  . کنماحساس خفت و خواری میبعدش 

ولی بنا به دالیلی از آن هم  دوست دارم در میان زنها باشماز محیط مردانه که ذاتا گریزانم اما  محیط زنانه

ترسم زنها به احواالت درونم پی ببرند میکنم علتش هم این است به خاطر ظاهری که دارم صرف نظر می

لی وبگیرم نها هم کناره ام از آکنم برخالف میل باطنیرفیت درکش را ندارند سعی میکنم ظو چون فکر می

دهند که با زنی تنها باشم که مرا درک کند و به احوالم واقف باشد بخصوص که با دنیا را به من می

قده عحرف ناگفته فراوان دارم زیرا دل من خیلی پر است و باز هم ایمان هم باشد اگر با او حرف بزنم 

کنم که روح که از آنها جدا شوم احساس میشود و بعد ها بسته نمیدلم که باز شود به این زودی

به  شوم .ای در من دمیده شده و تحمل تمام مشقات عالم را دارم و به زندگی هم امیدوارتر میتازه

خیاطی، قالب بافی، شماره دوزی و ...( و خوشبختانه ، گلدوزی، هنرهای دستی عالقه فراوان دارم، ) بافتنی

م توانهم می شیرینی و کیکوارد هستم حتی  بطور کاملز دارم به آزی هم تسلط به تمام این هنرها را نی

شود و احساس لذت شدیدی موقع نماز خواندن و یا در زیارتها توجهم از همه دور میتهیه کنم . 

کنم که به همراه انبساط خاطر است و غیر ممکن است، که در نمازهایم آه نکشم و گاهی هم می

و چشمم خیزم دارم گریه کنم . شبها که از تابش مهتاب از خواب بر می کنم که دوستاحساس می

شوم از همه چیز شود و حاضر میافتم اشکم جاری میافتد و به یاد غمهای او میبه مادر مظلومم می

که دنیا جز غم به من چیزی نداده خودم بگذرم تا به زجر و درد او خاتمه دهم . از او که شکایت دارد 

بر عکس روزها حالم طور دیگری است و بیشتر می توانم فکر کنم و افکارم در شب تفاوت . اما 

کنم و دوست دارم بخوانم و برقصم و بر عکس شبهای شنبه شعف و شادی میشبهای جمعه احساس دارد.

ت اس. االن پاییز دهمتنهایی تسکین میکنم و این غم را با اشک یا قدم زدن در احساس غم و افسردگی می

دوران تحصیلم که مصادف بود با اوایل فصل پاییز ) شروع مدارس ( آید پاییز تکان دهنده و غمگین، یادم می

ها خلوت کوچهبعد از ظهر که  1الی  2های  آمدم ظهرها حدود ساعتهمیشه ظهرها که از مدرسه به خانه می

رساندم و در حالی که باد طرف خیابانمان میچنار آن بود با دوچرخه در خلوت روز خودم را به زیر درختان 

همیدم فو به احساساتی که داشتم و نمیکردم به خودم فکر می گرفتلطیف پاییزی صورتم را به بازی می

گردد. زیر اش به کالسهای درس باز میفهمم که همهکه علت این غم و ناراحتی چیست اما حاال می

داد هر چه التی آمیخته با غم و آزادی روح به من دست میزدم و حسایه درختان همچنان رکاب می

دانم چرا دوست داشتم کردم نمیشد و احساس آرامش میام کم میزدم بیشتر از غم و ناراحتیبیشتر رکاب می

                                                           
اش در همه زنان که قرینهاستاد: خود این آمادگی به رقص و عالقه فراوان بدان به تنهائی نشانه همیشه شاد بودن و شاد زیستن در اوست  - 1

شود که باز حکایت از بهبود حال یا سر حال بودن بلکه سر مستی مرفه و راحتی که گرفتاری درونی و بیرونی ندارند بوضوح مشاهده می
 زن است. احساسهای عالی معنوی و استعدادهای عاطفی در باطنکند که نتیجه شکوفائی جنس اناث می
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اشت اما بعد که کمی از این وضع لذت بردم به این کار وامیدتنها با دوچرخه مسافتی را طی کنم اصال غم مرا 

ه فرق که با بقیکردم رفتم اصوال در این وضع احساس میبا حالتی بهتر و امیدی بیشتر بطرف خانه می دوباره

دارم زیرا تنها عاملی که مرا به آنجا میکشید ناراحتی از مدرسه بود چون برایم سخت بود که افکار و حاالت و 

دم اما مجبور بودم که خودم را با آنها وفق فکر آنها بیزار بورفتار هم کالسی هایم را درک کنم . اصال از طرز 

و احساسات خودم را ابراز کنم توانم خودم باشم مرا غمگین می ساخت زیرا از اینکه نمیدهم و همین مسئله 

کردم باد و درختان صحبت میکردند . گاهی حتی با کردم مرا مسخره میغمگین بودم تازه اگر هم ابراز می

کرد خیال زدم و احساس آرامشی به همراه لذت وجودم را پر میآرام رکاب میرام بستم و آچشمهایم را می

 کردم حال دیگریکردم و چشمهایم را که باز میکردم در دنیای دیگری هستم این کار را چند بار تکرار میمی

در این اما هیج وقت دوست نداشتم  .ام کم شدهکردم که از غم و ناراحتیخیال میداد به من دست می

 مواقعبه همین علت این گونه دیدم مواقع با کس دیگری باشم حتی با یک زن زیرا آنها را مزاحم می

چرا دانم سازد اما نمیمرا غمگین می مختلفی دارند پاییزهای . بهار و پاییز برای من جلوهتنها بودم  همیشه

زمستان آورد اما بهار امید و شادی و شعف را برایم به ارمغان می این غم را و همچنین پاییز را دوست دارم

ولی باز هم زمستان را بیشتر دوست دارم زیرا هم از نظر لباس پوشیدن راحت  و تابستان برایم معمولی است

را از همه  رنگ سوسنی ، نارنجی ، لیمویی، و آسمانیترم و هم از جانوران موذی در امانم در دنیای رنگها 

وان آید به  نوشتن عالقه فرااز رنگهای تیره از قبیل قرمز تند و سبز تند و مشکی خوشم نمی یشتر دوست دارمب

را زی گرفتم اما دوست نداشتم سر کالس انشاء بخوانمبهترین نمرات انشاء را میدارم و  در دوران تحصیلم 

حتی گرفتند تم را به بازی میپسرها مرا و احساساتم را و نوشته هایم را مسخره کرده و احساسا

دم آمدادم و بعد که از حالت ناراحتی بیرون میخودم را تسکین می با نوشتنمواقعی که از همه ناراحت بودم 

بچه ها دوست داشتنی ترین خندیدم گرفت و گاهی هم بلند میمیام خندهکردم هایم نگاه میو به نوشته

که به آنها عالقه دارم به هیچ کس عالقمند نیستم حتی گریه ای موجودات عالم هستند و به اندازه

وست د کنم کند ساکت ای را که گریه میدهند که بچهها برایم تسکین دهنده و دنیا را به من میبچه

ه اش را بغل کرده و بام بچسبانم از اینکه خواهرم بچهها را بغل بگیرم و سرشان را به سینهدارم بچه

ها شیر بدهم شبها بخاطرشان بیدار باشم من نیز به بچهکنم دوست دارم حسادت میدهد او شیر می

ای که خواب است خیره شوم از و برایشان الالیی بخوانم حاضرم تمام شب را بیدار باشم و به بچه

کنند و ها نیز خیلی زود به من توجه میبرم بچههای او در عالم خواب لذت میهای او از گریهخنده

کردم و تمام صبح را تا کوچک که بودم چادر به سر میشوند مادرم میگوید طرف من جلب می به

دادم را محکم به سینه فشار می وادادم پرداختم و به عروسک شیر میظهر به بازی با عروسک می

خواباندم و خالصه تمام وقتم را بر خالف پسرهای کردم او را روی پایم میلباسهایش را عوض می

گویند تو را از گذراندم آنها ) مادرم واهل خانه ( میدیگر که به شرارت مشغول بودند اینگونه می
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های دیگر که این کار را کامال اجرا کردیم اذیت تو از بچهکردیم و بعدها هم عروسک و چادر جدا می

عاشق  لیطور کبکردی ولی میگرفتی و گریه بیشتر شد و همیشه سر کوچکترین کاری بهانه می

شوم به او گاهی اوقات که با یک زن آبستن روبرو میورزم ها هستم و به همه آنها شدیدا عشق میبچه

یکی از دوستانم کتابهایش را به من داد تا به منزلشان ببرم آید که دوره راهنمائی کنم یادم میمیحسادت 

کرد می یشکمم گذاشتم کتابها سنگین رویمن هم به علت زیاد بودن کتابهایم آنها را داخل پیراهنم و 

ای را به همراه دارم نفسم تنگ آن با خودم فکر کردم که حامله هستم و بچهدانم چرا در یک اما نمی

شده بود و به سنگینی آن عادت نداشتم اما احساس لذتی فراوان سراسر وجودم را پر کرد بطوری 

از این وضع لذت ببرم اگر راستش را بخواهید شتر که مسافت خودم را تا خانه دوستم زیاد کردم تا بی

باشد هر چند که همه مادر بودن ، دوران بارداری حتی خود زایمان برای من یکی از آرزوها می

ماه سنگین بودن هزار جور ناراحتی دارد  9شیردادن عذاب آور است و گویند زایمان درد دارد می

را بچشم من که شدیدا دوست دارم مزه تمام این چیزها گذارد اما انسان که سر خودش را کاله نمی

و به نظر من سایر زنها هم این دوران را دوست دارند اگر اینگونه نبود که دیگر هیچ زنی حاضر 

دهد تا از اش را به من میحتی گاهی اوقات که یکی از خواهرهایم بچه  برای بار دوم باردار شود.شد نمی

خوابانم و به بویم و با نوازش او را میبچه خودم است او را میکنم کنید فکر میاو نگاهداری کنم باور 

ها تنبخصوص که  خوابانمای را میدانید چه لذتی دارد وقتی که بچهنمیفشارم گرمی در آغوش می

ش به حال آنها که مادر خوشود فهمم وقت چگونه سپری میاصال نمی  کسی مرا زیر نظر نگیردباشم و 

دهد ادی به من دست نمیعخوب است کمی هم از زنها بگویم پهلوی آنها که هستم هیچ حالت غیر هستند 

 خیلی وقتها شده کهدهم و به درد دلهایشان نیز آشنا هستم مایلم با آنها بنشینم و به حرفهایشان گوش 

درد  و و بعد از کمی درد دل کردن برملذت میو از هم صحبتی آنها  دلهای آنها درد دل من بوده ددر

آن هم  هستم شدیدا متنفر  زنهااما از یک سری دهد دل گوش دادن انبساط خاطر به من دست می

 و از دو چیز خیلی عصبانیداند خدا میآنقدر از دیدن آنها بیزارم که زنانی جلف سبک بی عفت و بی حیا 

کنند و گاهی مردها راجع به زنها اظهار نظر میو دیگری هم وقتی که  زنهااین گونه شوم یکی دیدن می

 شومکنند ( و  نیز از اینکه حق زنی پایمال شود خشمگین می) تحقیر میکنند هم مسخره می

 شوم و با خودو بدبخت خیلی زود غمگین و ناراحت می انسانهای بیچارهبرعکس از دیدن حیوانات ناتوان و 

 یک حیوان را ذبحگرفتم من حتی تحمل را می انسانهای بیچارهو دست این گویم ای کاش توانا بودم می

 بخصوصکنم ها نیز گریه میشادیناظر شکار این حیوانات باشم . من حتی در ندارم تا چه رسد به آنکه 

 ای دستمیزدند و رادیوحملهبه آید موقعی که رزمندگان اسالم در جنگ با کفار های غیر مترقبه یادم میشادی

هم من حتی از دیدن فیلم راجع به زندگی پیامبران  دادممن گریه را سر میآن آهنگ نظامی را میزد 

گوید من ) مادرش ( از اینکه یک زن هستم مادرم میکنم که خود دار باشم گیرد اما سعی میمی امگریه
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گوید من در تمام زندگی فقط گوید . مادرم میمیپشیمانم حتی خواهرم که ازدواج کرده نیز این را 

د که کنام پدر بزرگم موقعی که مادرم بدنیا آمده بود مدت طوالنی با مادر بزرگم قهر میزجر کشیده

کند تا چه رسد به اینکه او را نوازش ماه اصال نگاه نمی 2مادرم را تا تو چرا دختر به دنیا آوردی و 

روز پیش مادرم بودند پدرم  2الی  3اگر پدر و مادرش بیش از  ج هم آزاد نبودکند مادرم حتی موقع ازدوا

رفتند و این وسط فقط مادر بیچاره من غم کردند و آنها نیز فهمیده و به شهر خود میو مادرش با آنها اخم می

در صورتی که آنها با پدرم  کردپدرم به مادرم اخم میآمدند خورد حتی اگر اقوام مادرم به دیدن او میمی

حتی موقعی که پدر بزرگم فوت کردند وقتی مادرم از مراسم تدفین آنها بازگشت کردند خیلی خوب رفتار می

کردی دم که چگونه تحمل میزمادرم حرف میبا پدرم با او دعوا کرد که چرا اینقدر طول دادی گاهی که 

گفت زن بدبخت است و می آمدبچه دختر خوشش نمیبه همین خاطر هم از ام گفت من عادت کردهمی

ترین زن بیچارهگفت اند ( و میزن را خدا، جامعه اسالم و همه چیز زده است  ) یعنی همه او را سرکوفت کرده

های بدبختم پنج تا شوند خواهم بچهگفت نمیموجود عالم است به همین خاطر هم برای من نگران بود و می

یک مرد هم نبودی همینطور زندگی کنی تا زیر سلطه و فرمان این مردهای بیرحم نباشی سعی کن اگر خودت 

برم خواهرم و راستش را بخواهید در همان لحظه تحت تاثیر حرفهایشان بودم اما بعدش همه چیز را از یاد می

ی ارث به او خیلگوید خدا به زن خیلی استثنائات قائل شده شهادت زن مورد قبول نیست کرده میکه ازدواج 

ها میتوانند مادر را از خانه بیرون کنند و آن هم با این همه رنج و درد آیا رسد اگر پدری بمیرد بچهکمتر می

رفتم به من گفت روزی که سرم را باال گرفته بودم و با شوهرم در خیابان راه میاین انصاف است خواهرم می

و روز بعد که سرم را پایین گرفته بودم اعتراض کرد که چرا قوز کنی؟! اعتراض کرد که چرا به مردم نگاه می

آخر با کدام سازشان برقصیم ؟! این حرفها و خاطرات مرا بیش از اندازه از مردها متنفر کرد حتی ای؟! در آورده

اج وپسرها این همه دنبال عیاشی و هزار جور کثافت کاری دیگر هستند و تا قبل ازدگوید: خواهر کوچکترم می

کنند اما کافی است یک دختر با با هزار جور زن و دختر رابطه بر قرار می کنند و خودشان هزار کار دیگر می

به خاطر سر خوردگی از همه و کمبود محبت مکالمه تلفنی کوتاه تلفنی داشته باشد آن هم یک پسر 

و آنوقت همین پسرها که  هنددپیچد و همه آن دختر بیچاره را به هم نشان میصدایش مثل بمب می

گویند زن ما باید نمونه باشد و پاک و با حیاء آیا این میاند هزار جور کار در دوران مجردی انجام داده

و یا پسران در دوران جوانی آزادند که همه جا بروند و همه کار بکنند اما دخترها چی؟!هیچ!  ؟!انصاف است

 کنند آیا انصاف است؟! نقل مکان میفقط از زندان پدر و مادر به زندان شوهر 

اما حرفهای دهند جور حرف که همه در گوشم میخوانند و زن را در نظر من بدبخت نشان میو خالصه هزار 

انم دشوم ولی چرا؟ علتش را نمیتر میو من با تمام اینها در تصمیم خودم مصمم آنها اثرش خیلی کوتاه است

خوب بگذریم هیچ (  استاد -کندروحی و عاطفی زن بودن را درک می داند که لذت حاالتخودش نمی)

دانید عالقه فراوانی به زینت آالت دارم و آیا میدانید ظرافت را در همه امور طالب هستم در پوشیدن در می
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پسرها تند و خشن راه بروم اما آید که مدت زیادی تمرین کردم تا مثل خوردن و حتی در خوابیدن یادم می

ام حتی به کار های مردانه از قبیل نجاری و سیم موفق بوده انتوانستم و با وجود تالش زیاد باز هم ن باور کنید

لبد طو نه ذوق و استعدادش را گاهی که پدرم مرا برای برای کاری به کمک می کشی و آهنگری نه عالقه دارم 

اما با اینکه تمام حواسم را جمع  دخترها از تو بهترندآمد و مرا از خود میراند و می گفت صدایش در می

ر آخر دهستم  آوردم و خالصه به قول پدرم بی استعدادکردم تا به او کمک کنم بازهم خرابکاری به بار میمی

کند . در شب باور کنید نگرش من به مرگ روز و شب با هم فرق می (از قبرستان)از مرگ بگم خواهم می

روم حال کمتر است . وقتی که روزهای جمعه به قبرستان میوحشت دارم اما در روز خیلی شدیدا از مرگ 

و همه فراموش شده اند از همه چیز اند دهد فکر اینکه هزاران آدم زیر پاهای ما خفتهعجیبی به من دست می

ه همراه بزرگساالنشان بها کنم که زمانی نه چندان دور بچهشوم و گاهی نیز با خود فکر میدنیا دلسرد می

ت ام که زندگی زیباسشوند و ما نیز فراموش می شویم من به این نتیجه رسیدهاز روی قبر ما رد می بی خیال

اه باشد و زیباست وقتی که همه غمخوار یکدیگر باشند و زیباست زمانی که وقتی که با اهداف عالیه همر

ت و نشان میدهد که و این زیبا دیدن مدیون حاالت جنسیت )زن بودن ( خود او اس )انسان خودش باشد 

 (استاد  –اگر زن از آفات درونی و بیرونی در امان باشد غرق در لذت است 

 والسالم                                                                                    


