ﻟﻬﺴﺘﺎﻧﯽﻫﺎ ﭼﻄﻮر آﻣﻮزش ﺟﻨﺴﯽ دﯾﺪﻧﺪ؟
ﻓﺮﻧﺎز ﺳﯿﻔﯽ
زﻧﯽ رﯾﺰاﻧﺪام ،ﭼﺎﻻک ،ﺑﺎ دﺳﺘﺎری ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ دور ﺳﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد .ﮔﺎه روﭘﻮش ﺳﻔﯿﺪ ﭘﺰﺷﮑﯽاش را ﺑﺮ ﺗﻦ داﺷﺖ و ﮔﺎه ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﺮاﻫﻦﻫﺎ ﯾﺎ
ﺑﻠﻮز و داﻣﻦﻫﺎی ﮔﻠﺪار و ﺷﺎد .زﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﺪ ﺗﻨﺪ ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﺪ و ﻓﺮز راه ﻣﯽرﻓﺖ .زﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﯿﺨﺎﻟﯿﻨﺎ وﯾﺴﻮوﺗﺴﮑﺎ ،ﭘﺰﺷﮏ زﻧﺎن اﻫﻞ ﻟﻬﺴﺘﺎن ﮐﻪ
ﻓﻬﻢ و داﻧﺶ ﻣﺮدم ﮐﺸﻮرش از راﺑﻄﻪی ﺟﻨﺴﯽ ،ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻋﺸﻖورزی در ﺗﺨﺖﺧﻮاب و ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژی ﺑﺪن زن را ﺗﻐﯿﯿﺮ داد و ﺧﻂ ﺑﻄﻼﻧﯽ ﺑﺮ
ﺑﺴﺎط ﺧﺮاﻓﻪ و ﯾﺎوه درﺑﺎرهی ﺑﺪن زﻧﺎن و ﻧﮕﺎه زﻧﺎن ﺑﻪ ﺳﮑﺲ ﮐﺸﯿﺪ.
ﻣﯿﺨﺎﻟﯿﻨﺎ در ﺳﺎل  ۱۲۹۱ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ .او ﻫﺮﮔﺰ ﺧﻮد را ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺖ ﻧﺪاﻧﺴﺖ ،راﺳﺘﺶ ﺷﺎﯾﺪ اﺻﻼ ﻫﯿﭻوﻗﺖ درﺑﺎرهی ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﻢ ﭼﯿﺰی ﻫﻢ ﺑﻪ ﮔﻮش او
ﻧﺨﻮرده ﺑﻮد .اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻫﻢ اﮔﺮ در آن روزﮔﺎر ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﯽ و او ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺖ اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎری راﯾﺞ زﻧﺎن آن
ی ﺳﯿﻤﻮن دوﺑﻮوار در اواﺧﺮﻧﻮﺷﺘﻪ »ﺟﻨﺲ دوم« ﮐﺮد.ﮔﺮﻓﺖ و اﺣﺘﻤﺎل ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺖ ﺑﻮدن ﺧﻮد را رد ﻣﯽروزﮔﺎر در ﻟﻬﺴﺘﺎن ،ﻓﻮری ﮔﺎرد ﻣﯽ
دﻫﻪی  ۰۷۹۱ﻣﯿﻼدی ﮐﻪ او دﯾﮕﺮ ﮐﺘﺎب ﺣﯿﺎﺗﯽ و ﻣﻬﻢاش را ﭼﺎپ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺑﻪ زﺑﺎن ﻟﻬﺴﺘﺎﻧﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪ و در اواﺳﻂ دﻫﻪی  ۰۸۹۱ﻣﯿﻼدی
ﺑﻮد ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﻢ ﻣﻮج دوم ﺑﻪ ﻟﻬﺴﺘﺎﻧﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪ و ﭘﺎﯾﺶ ﺑﻪ اروﭘﺎی ﺷﺮﻗﯽ رﺳﯿﺪ.
ﻫﺎازدواج ﮐﺮد .ازدواج آن -ﻣﻌﻠﻢ او ﺑﻮد ﺗﺮ وﻫﺎ از او ﺑﺰرگﻣﺮدی آﻟﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺎل – ﻣﯿﺨﺎﻟﯿﻨﺎ ﻫﻨﻮز ﺣﺘﺎ  ۰۲ﺳﺎل ﻫﻢ ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻮﻫﺮش
ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ آﺷﮑﺎر ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﻣﺮدی از ﻗﺪرت و ﻣﻘﺎم ﺧﻮد ﺑﻮد .ﺷﻮﻫﺮش اول ﺑﺎ او ﺳﮑﺲ ﮐﺮد ،ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﻃﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ
ﺳﮑﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻢ ﻣﻨﺸﯽ و دﺳﺘﯿﺎر ﺷﺨﺼﯽ آﻗﺎ.دار و ﺧﻮشﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﻢ زن ﺧﺎﻧﻪ »ﺗﺮﺑﯿﺖ« را »دﺧﺘﺮ ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ« اﯾﻦ
ﻣﯿﺨﺎﻟﯿﻨﺎ اﻣﺎ ﻋﻄﺶ ﯾﺎدﮔﯿﺮی داﺷﺖ و درس و داﻧﺶ .ﺑﻌﺪ از دﯾﭙﻠﻢ و ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻓﺎﺻﻠﻪ ،وارد داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺪ و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در رﺷﺘﻪی
ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺮد .زﻧﺪﮔﯽ ﺟﻨﺴﯽ آنﻫﺎ ﮐﻪ در اوﻟﯿﻦ ﺳﺎلﻫﺎی ازدواج ﭘﺮﺷﻮر ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ و ﺑﯽﻣﯿﻠﯽﻫﺎی ﻣﯿﺨﺎﻟﯿﻨﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ .راﺑﻄﻪی ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﺮﭼﯿﺰ ﺑﺮای ﻣﯿﺨﺎﻟﯿﻨﺎ ،درد ﺟﺴﻤﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺖ .ﺑﺮای اﯾﻦﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﻣﺪام ﺳﺮاغ اﯾﻦ زن و آن زن ﻧﺮود ،ﻣﯿﺨﺎﻟﯿﻨﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻋﺠﯿﺒﯽ
ﮔﺮﻓﺖ .ﺻﻤﯿﻤﯽﺗﺮﯾﻦ دوﺳﺖ ﺧﻮد را دﻋﻮت ﮐﺮد ﺗﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﺧﺎﻧﻪی آنﻫﺎ ﺷﻮد و ﺑﺎ ﺷﻮﻫﺮ راﺑﻄﻪی ﺟﻨﺴﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در ﻋﻮض ﺷﻮﻫﺮش ﻗﻮل
! ﺑﻤﺎﻧﺪ(ﻣﯿﺨﺎﻟﯿﻨﺎ)ﺑﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻓﻘﻂ ﻋﺎﺷﻖ او
راﺑﻄﻪی آنﻫﺎ ،ﯾﮏ راﺑﻄﻪی ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪی ﺑﯿﻦ  ۳ﻧﻔﺮ ﻧﺒﻮد .راﺑﻄﻪی ﺑﺮاﺑﺮی ﻫﻢ ﻧﺒﻮد .ﺑﯿﺶ از ﻫﺮﭼﯿﺰ راﺑﻄﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮدی آن ﺑﺎﻻ ﻧﺸﺴﺘﻪ و ﺳﻠﻄﻪ
دارد و دو زن در ﺧﺪﻣﺖ او ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﺮ ﯾﮏ ﮔﻮﺷﻪای از ﻧﯿﺎزﻫﺎی او را ﺑﺮآورده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ راﺑﻄﻪی ﻣﺮدی ﭼﻨﺪﻫﻤﺴﺮ .ﻣﯿﺨﺎﻟﯿﻨﺎ و دوﺳﺖاش ﻫﺮ
دو ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﻢزﻣﺎن از ﻣﺮد ﺑﺎردار ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﯿﺨﺎﻟﯿﻨﺎ دﺧﺘﺮی و دوﺳﺖ او ﭘﺴﺮی را ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻣﯽآورد .آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ واﻧﻤﻮد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ دﺧﺘﺮ و
!ﮐﻨﺪﻫﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽی ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ آنﭘﺴﺮ دوﻗﻠﻮ و ﻫﺮ دو ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﯿﺨﺎﻟﯿﻨﺎ و ﺷﻮﻫﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و دوﺳﺖ او ،ﺧﺎﻟﻪ
ﻣﯿﺨﺎﻟﯿﻨﺎ زﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ در ﻓﻀﺎی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺗﺎ ﺧﺮﺧﺮه ﻣﺮدﺳﺎﻻر و ﺟﻨﺴﯿﺖزده دﻫﻪی  ۰۵۹۱ﻣﯿﻼدی ،ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد و ﺟﺪی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .زﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﻪﻋﻨﻮان ﭘﺰﺷﮏ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮد ،ﻣﺎدر ﺑﻮد ،ﯾﮏ ﺿﻠﻊ ﯾﮏ راﺑﻄﻪی  ۳ﻧﻔﺮهی ﻋﺠﯿﺐ
ﺑﻮد ،ﺧﺮﺣﻤﺎﻟﯽ ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺮدان اﺳﺘﺎد و ﻣﻌﺮوف زﻧﺎن و زاﯾﻤﺎن ﺑﻪ او ﻧﯿﻢﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﯽاﻧﺪازﻧﺪ و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﺴﺘﻪ ﺑﻮد.
آن زﻧﺪﮔﯽ  ۳ﻧﻔﺮهی ﻏﺮﯾﺐ روزی از ﻫﻢ ﭘﺎﺷﯿﺪ .روزی ﮐﻪ ﻣﯿﺨﺎﻟﯿﻨﺎ ﻓﻬﻤﯿﺪ ﺷﻮﻫﺮش ﺑﻪرﻏﻢ ﺗﻮاﻓﻖﺷﺎن از دوﺳﺖ او درﺧﻮاﺳﺖ ازدواج ﮐﺮده و
دوﺳﺖاش ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺎن اﯾﻦ ازدواج اﺳﺖ ،ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯿﺪ .ﺷﻮﻫﺮ ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﺮک ﮐﺮد .دوﺳﺘﺶ دﺳﺖ ﭘﺴﺮش را ﮔﺮﻓﺖ و رﻓﺖ و
او ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺎدر او ،ﮐﺲ دﯾﮕﺮی »ﺑﺮادر دوﻗﻠﻮی« داﻧﺴﺖ ﺑﻪ او ﭼﻄﻮر ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮادر او در واﻗﻊﻣﯿﺨﺎﻟﯿﻨﺎ ﻣﺎﻧﺪ ﺑﺎ دﺧﺘﺮش ﮐﻪ ﻧﻤﯽ
ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻢ ﺑﻮد.ﺗﺮ ﻫﻢ ﺷﺪ .ﺣﺎﻻ ﻣﺎدری دﺳﺖاش ﺑﻌﺪ از آن ﺳﺨﺖزﻧﺪﮔﯽ !اﺳﺖ
ﻣﯿﺨﺎﻟﯿﻨﺎ اﻣﺎ ﮐﻢﮐﻢ ﺑﺮای ﺧﻮد اﺳﻢ و رﺳﻤﯽ ﺑﻬﻢ زد .ﮐﻢﮐﻢ ﻣﻌﺮوفﺗﺮﯾﻦ ﭘﺰﺷﮏ زﻧﺎن ورﺷﻮ ﺷﺪ .زﻧﺎن ﮔﺎه ﺗﺎ  ۶ﻣﺎه در ﻧﻮﺑﺖ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﻮﺑﺖ
آنﻫﺎ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻣﻄﺐ او ﺑﯿﺎﻧﺪ .ﻣﯿﺨﺎﻟﯿﻨﺎ ،ﺷﺒﯿﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﭘﺰﺷﮑﺎن زﻧﺎن ﻧﺒﻮد .ﺑﻪ آنﻫﺎ درﺑﺎرهی ارﮔﺎﺳﻢ ﻣﯽﮔﻔﺖ ،درﺑﺎرهی ﮐﻠﯿﺘﻮرﯾﺲ ،ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ
ﺗﺤﺮﯾﮏ اﻧﺪام ﺟﻨﺴﯽ زن ،ﻟﺰوم ﻟﺬت زن در ﺳﮑﺲ و ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﯿﭻ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﯽ ﺑﺎ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﺎرداری ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ آن را ﺗﺸﻮﯾﻖ
ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ ﺑﻮد» .زﯾﺮ ﻣﯿﺰی« ﮐﺮد وﻣﯽ
ﻣﯿﺨﺎﻟﯿﻨﺎ در ﮐﻨﺎر ﮐﺎر ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﻄﺐ ﺧﻮد ،ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ درﺑﺎرهی ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژی اﻧﺪام زن در راﺑﻄﻪی ﺟﻨﺴﯽ ،ﺟﻤﻊآوری دادهﻫﺎ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ
».ورزیﻫﻨﺮ ﻋﺸﻖ« ﻫﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﺘﺎب ﻣﻌﺮوف ﺧﻮد را ﻧﻮﺷﺖ:ی  ۰۷۹۱ﻣﯿﻼدی ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﻌﺪ ﺳﺎلﮐﺮد .در دﻫﻪ
ﺑﺮ ﮐﺘﺎب او ﭼﺴﺒﺎﻧﺪ و ﻣﺎﻣﻮران »ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭼﺎپ« اﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﺎزه ﺷﺮوع دردﺳﺮﻫﺎی او ﺑﻮد .ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ وﻗﺖ در ﻟﻬﺴﺘﺎن ،ﻓﻮرا ﯾﮏ ﻣﻬﺮ
ی آﻫﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﭘﺎ ﮐﺮد و از اﯾﻦ اداره ﺑﻪ آن اداره ،از اﺗﺎقﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ .ﻣﯿﺨﺎﻟﯿﻨﺎ ﭼﮑﻤﻪ »ﭘﻮرن ﻣﺒﺘﺬل« او را و ﮐﺘﺎب »ﻓﺎﺣﺸﻪ« ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺘﺎب او را
اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮل ﺑﻪ اﺗﺎق ﻣﺴﺌﻮل راه اﻓﺘﺎد ﺗﺎ اﺟﺎزهی ﻧﺸﺮ ﮐﺘﺎباش را ﺑﮕﯿﺮد .ﺗﻤﺎم ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺎ ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ ﺟﻠﻮ اﻧﺘﺸﺎر ﮐﺘﺎب او را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ

ﮐﺮدﻧﺪ و ﺧﯿﻠﯽاش ﭘﭻ ﭘﭻ ﻣﯽﻫﺎ ﮐﺘﺎب را ﯾﻮاﺷﮑﯽ ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،درﺑﺎرهﺷﻮﻫﺮان آن/ﺗﻤﺎم ﻣﺴﺌﻮﻻن رده ﺑﺎﻻی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻟﻬﺴﺘﺎن و زﻧﺎن
از آنﻫﺎ ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن ﮐﺘﺎب ﺗﺎزه ﻓﻬﻤﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺪﯾﻬﯿﺎت ﺳﮑﺲ و اﻧﺪام زن و ﻣﺮد از ﭼﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ.
ﺳﺎلﻫﺎ رﻓﺖوآﻣﺪ و اﺻﺮار و ﭼﺎﻧﻪزﻧﯽ و دﻋﻮا و دادوﻗﺎل ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت ،ﻫﺠﻮم ﻣﺎﻣﻮران وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻪ ﻣﻄﺐ او و زﯾﺮ و رو ﮐﺮدن ﻫﻤﻪی اﺳﻨﺎد
ﺑﺎﻻﺧﺮه در ﺳﺎل  ۶۷۹۱وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ دوﻟﺖ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﻟﻬﺴﺘﺎن اﺟﺎزه داد ﺗﻨﻬﺎ  ۰۱ﻫﺰار … و ﻣﺪارک ﮐﺎری او ،اﻧﮓ و ﺗﻬﻤﺖ و ﺗﺤﻘﯿﺮ
ﻧﺴﺨﻪ) ﺑﻪ ﺟﺎی  ۰۰۱ﻫﺰار ﻧﺴﺨﻪ( از ﮐﺘﺎب ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮد .اﻣﺎ ﭼﻨﺪ روزی ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﺸﺎر ﮐﺘﺎب ،ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﮐﻪ ﻫﻮﯾﺖ او ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺸﺪ ،ﻧﺴﺨﻪای از
ﮐﺘﺎب را رﺑﻮد و در ﺑﺎزار ﺳﯿﺎه ﺗﮑﺜﯿﺮ ﮐﺮد .ﯾﮏ روز ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﺸﺎر رﺳﻤﯽ و ﻓﻘﻂ  ۰۱ﻫﺰار ﻧﺴﺨﻪای ﮐﺘﺎب ،در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺗﺮهﺑﺎر،
ﺷﺪ .ﻣﯿﺨﺎﻟﯿﻨﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﯽ »ورزیﻫﻨﺮ ﻋﺸﻖ« زﯾﺮﻣﯿﺰی ﮐﺘﺎب … ﻓﺮوﺷﺎن وﻫﺎی ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ،در ﺑﺴﺎط دﺳﺖﻫﺎ و ﮐﯿﻮﺳﮏﻓﺮوﺷﯽﮐﺘﺎب
ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ذرهای ﻧﺎراﺣﺖ ﻧﺸﺪ ﮐﻪ ﮐﺘﺎباش در ﺑﺎزار ﺳﯿﺎه ﺗﮑﺜﯿﺮ ﺷﺪه ،ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮای ﮐﺘﺎب او
ﺑﯿﻔﺘﺪ.
ﺑﯿﺶ از  ۷ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﺴﺨﻪ از اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در ﻟﻬﺴﺘﺎن ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺟﻊ و »ورزیﻫﻨﺮ ﻋﺸﻖ« ﭼﻬﻞ و اﻧﺪی ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺸﺎر
ﺷﺪ .ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ …ی ﺳﮑﺲ وﻫﺎ و ﺑﺎورﻫﺎی ﻧﺎدرﺳﺖ درﺑﺎرهی ﺑﺪن زن و ﻣﺮد ،ﺳﮑﺲ ،ﺧﺮاﻓﻪراﻫﻨﻤﺎی ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﺴﻞ از ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻟﻬﺴﺘﺎن درﺑﺎره
ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از زﻧﺎن ﻟﻬﺴﺘﺎن ﺑﺮای اوﻟﯿﻦﺑﺎر اﯾﻦ ﺟﺮات را داد ﮐﻪ درﺑﺎرهی ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﺧﻮد از راﺑﻄﻪی ﺟﻨﺴﯽ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻨﺪ و ﺑﻌﻀﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی
ﺟﻨﺴﯽ ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ و اﺣﺴﺎس ﺷﺮم و ﮔﻨﺎه ﻧﮑﻨﻨﺪ .ﮐﺘﺎب او ﯾﮏ ﺗﻨﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪی درﮔﯿﺮ ﻫﺰاران ﺗﺎﺑﻮ و ﺳﻨﺖ ﻟﻬﺴﺘﺎن،
ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺟﻨﺴﯽ را آﻣﻮزش داد.
ﻫﺎی ﺳﯿﺎر ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ زﻧﺎنﺗﻨﻬﺎ ﯾﺎدﮔﺎر ﻣﻔﯿﺪ و ﻣﺎﻧﺪﻧﯽ ﻣﯿﺨﺎﻟﯿﻨﺎ ﻧﺒﻮد .او اوﻟﯿﻦ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻟﻬﺴﺘﺎن ،ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ »ورزیﻫﻨﺮ ﻋﺸﻖ«
ﺑﺮای ﻣﻨﺎﻃﻖ دوراﻓﺘﺎده و روﺳﺘﺎﻫﺎ راه اﻧﺪاﺧﺖ .ﮐﻠﯿﻨﯿﮏﻫﺎﯾﯽ راﯾﮕﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ داد زﻧﺎﻧﯽ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ زﻧﺎن و
زاﯾﻤﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .او ﯾﮏ ﺗﻨﻪ دهﻫﺎ ﮐﺸﯿﺶ ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎی دوراﻓﺘﺎده ﻟﻬﺴﺘﺎن را راﺿﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏﻫﺎی ﺳﯿﺎر اﺟﺎزهی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دﻫﻨﺪ.
ﺑﻌﺪﻫﺎ ﮔﻔﺖ ﺑﻌﺪ ﺳﺎلﻫﺎ ﺟﺎن ﮐﻨﺪن ﺧﻮب ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ و ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺮ ﺳﺮ راه آﻣﻮزش ﺟﻨﺴﯽ در ﻟﻬﺴﺘﺎن ،ﻣﺬﻫﺐ و ﮐﺸﯿﺶﻫﺎ
ﻫﺎی ﻣﺮدﺳﺎﻻری و ﺑﺎورﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽﻣﺮدان ﭘﺰﺷﮏ ﮐﻪ ﺑﺪﺗﺮ و ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ از ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺮدان دو دﺳﺘﯽ دروازه …ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺲ »ﻣﺮدان ﭘﺰﺷﮏ« ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ،
!ﺑﺮﻫﻢ ﻧﺨﻮرد »ﻧﻈﻢ و ﻗﺎﻋﺪه« ﺑﺮ ان را ﭼﺴﺒﯿﺪﻧﺪ ﺗﺎ
از زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺮ ﻓﺮاز و ﻧﺸﯿﺐ و ﭘﺮ ﺑﺎر ﻣﯿﺨﺎﻟﯿﻨﺎ ﻓﯿﻠﻢ ﺟﺎﻟﺒﯽ ﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻓﯿﻠﻤﯽ ﻫﻤﻨﺎم ﮐﺘﺎب او «:ﻫﻨﺮ ﻋﺸﻖورزی».
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در ﮐﺎﻧﺎل ﺧﻮاﻫﺮ ﺷﮑﺴﭙﯿﺮ

