ﺧﺸﻮﻧﺖ ،ﺳﻬﻢ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ از ﺻﻨﻌﺖ ﭘﻮرﻧﻮﮔﺮاﻓﯽ

ﻋﮑﺲween23 :
ﻧﺪا ﺑﺮزﮔﺮ -وﮐﯿﻞ دادﮔﺴﺘﺮی
ﻟﻐﺖ ﭘﻮرﻧﻮﮔﺮاﻓﯽ رﯾﺸﻪ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ دارد و از ﺗﺮﮐﯿﺐ دو واژهٔ ﭘﻮرن )ﺑﻪ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ πόρνη :و ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ( pornē :ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی روﺳﭙﯽ و واژهٔ ﮔﺮاﻓﻮ
)ﺑﻪ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ γράφω :و ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ (graphō:ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻧﮕﺎرش ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ روﺳﭙﯽﻧﮕﺎری اﺳﺖ .اﻣﺮوزه اﺻﻄﻼح
ﭘﻮرﻧﻮﮔﺮاﻓﯽ ﯾﺎ ﻫﺮزه ﻧﮕﺎری ﺑﺮای اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺠﺴﻤﯽ ﺑﯽ ﭘﺮده از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺤﺮﯾﮏ ﯾﺎ ارﺿﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ در
ﻗﺎﻟﺐﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺘﺎب ،ﻓﯿﻠﻢ و ﻣﺠﻠﻪ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ده ﻫﺎ ﺷﺒﮑﮥ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ،ﺻﺪﻫﺎ ﻣﺠﻠّﻪ و ﻫﺰاران وب ﺳﺎﯾﺖ در ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﯾﺘﺮﯾﻦ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم“ ﺻﻨﻌﺖ ﺳﮑﺲ ”ﺑﻪ ﺗﺒﻠﯿﻎ اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺮای ﻓﺮوش در اﯾﻦ ﺑﺎزار ﻣﺸﻐﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎزاری ﭼﻨﺪ ده ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری ﮐﻪ در آن ﺳﺎﻻﻧﻪ  15ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر اﺳﺒﺎب ﺑﺎزی ﺳﮑﺴﯽ
ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺳﺎﻻﻧﻪ  8ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﻧﺼﯿﺐ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎ و ﻋﮑﺲ ﻫﺎی ﭘﻮرن را ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺷﺒﮑﮥ ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
اﻣﺎ ﺳﻬﻢ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ از ﺻﻨﻌﺖ ﭘﻮرﻧﻮﮔﺮاﻓﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﭘﺎﺳﺦ ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ اﺳﺖ :ﺧﺸﻮﻧﺖ.
در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﺤﺚ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺰاﯾﺎ و ﻣﻌﺎﯾﺐ ﺗﻤﺎﺷﺎی ﭘﻮرن ﻧﯿﺴﺘﻢ .ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را ﻫﻢ اﻣﺮی ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﯽ
داﻧﻢ .آﻧﭽﻪ ﻣﺎﯾﻠﻢ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارم ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ اﺳﺖ :ﺗﺠﺎرﺑﻢ در ﺣﺮﻓﮥ وﮐﺎﻟﺖ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭘﻮرﻧﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن در ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ.
در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﻣﻦ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤّﻞ ﻫﻤﺴﺮاﻧﺸﺎن ﺑﻮﯾﮋه در ﻫﻨﮕﺎم راﺑﻄﮥ ﺟﻨﺴﯽ ﮔﻠﻪ ﻣﯽ
ﮐﺮدﻧﺪ .در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﻣﺮدﻫﺎﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻫﻤﺴﺮ دوﺳﺖ و ﻣﻬﺮﺑﺎن ﭼﻨﺎن ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد را در راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ آزار ﻣﯽ دادﻧﺪ ﮐﻪ زن ﺑﻪ
ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ اداﻣﮥ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﻧﺒﻮد .ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺧﻮدم از ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ وﮐﺎﻟﺖ آن ﻫﺎ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪ ام ،ﻧﮑﺎت زﯾﺮ را
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﺛﺮات ﭘﻮرﻧﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﺘﺬﮐّﺮ ﻣﯽ ﺷﻮم:
1ﺷﺎﯾﺪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺧﻄﺮ از ﻧﺎﺣﯿﮥ ﭘﻮرﻧﻮﮔﺮاﻓﯽ ﻣﺘﻮﺟّﻪ رواﺑﻂ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ زوﺟﯿﻦ در ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﻃﻮر ﻧﯿﺴﺖ .وﺣﺸﺘﻨﺎکﺗﺮﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎ ﺑﺮ ﺗﺮوﯾﺞ ﭘﺪﯾﺪۀ ﺷﻮم و ﻏﯿﺮاﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﻣﺤﺎرم و اﻗﺎرب اﺳﺖ.
در ﭘﺮوﻧﺪه ای ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺑﺮادری ﺑﻪ ﺗﻘﻠﯿﺪ از داﺳﺘﺎن ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮاﻫﺮ ﺧﻮد ﺗﻌﺮّض ﻧﻤﻮده ﺑﻮد .در ﭘﺮوﻧﺪۀ دﯾﮕﺮی وﮐﺎﻟﺖ
ﭘﺴﺮی  17ﺳﺎﻟﻪ را ﺑﺮﻋﻬﺪه داﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﺑﺮادرش ﺗﻌﺮّض ﮐﺮده ﺑﻮد .وﻗﺘﯽ از او اﻧﮕﯿﺰه اش را ﭘﺮﺳﯿﺪم ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  3ﺳﺎل ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻃﻮر ﻣﺮﺗّﺐ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﭘﻮرن ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﺮده و داﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﺳﮑﺴﯽ آن ﺳﺎﯾﺖ را ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ .او ﻣﺪﻋﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ آﻧﻘﺪر
از اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺎورش ﺷﺪه ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﯽ ﺳﻤﺎﺟﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ ﺑﺮادرش راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ.
2ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻫﺪف ﭘﻮرﻧﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮوش آن ﻫﺎ در ﮔﺮو ﺗﺤﻤﯿﻞ ﯾﮏ ﻧﻮع ﺳﻠﯿﻘﮥ ﺟﻨﺴﯽ ﺧﺎص ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ اﺳﺖ .اﯾﻦﺳﻠﯿﻘﮥ ﺟﻨﺴﯽ ﺧﺎص ،اﻏﻠﺐ ﻏﯿﺮﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ زﯾﺮا اﮔﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ای از ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن از ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺣﺬف ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ آﻟﺖ ﺟﻨﺴﯽ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﯿﺮﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺰرگ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﻃﻮل راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ،ﻣﻬﻢ
ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﻠﯿﻘﮥ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدان ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭘﻮرﻧﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺗﺼﻮّر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ زﻧﺎن از ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﻮدن ﻏﯿﺮﻃﺒﯿﻌﯽ راﺑﻄﮥ ﺟﻨﺴﯽ ﻟﺬّت ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﺤﺖ

ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ،ﻣﯿﺰان ﻣﺮداﻧﮕﯽ ﺧﻮد را ﺗﺎﺑﻌﯽ از اﻧﺪازۀ آﻟﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺧﻮد ﻣﯽ داﻧﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻤﺎم ﺗﻼش ﺧﻮد را ﻣﺘﻮﺟّﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻦ
ﻏﯿﺮﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ دو ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و از اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﯿﺎز ﺟﻨﺴﯽ ﻫﻤﺴﺮﺷﺎن ﻏﺎﻓﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺼﻮّرات ﻏﻠﻂ اﻏﻠﺐ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ
ﺷﺪﯾﺪ ﻃﺮﻓﯿﻦ از رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﻨﺸﺎء و ﻧﻘﻄﮥ ﺷﺮوع ﺑﺴﯿﺎری از اﺧﺘﻼﻓﺎت دﯾﮕﺮ ﺑﯿﻦ ﻫﻤﺴﺮان اﺳﺖ.
3ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدان درک ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎی ﭘﻮرن ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ در واﻗﻊ ﻫﻨﺮﭘﯿﺸﮕﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺰاران ﺣﻘﮥﭘﯿﺪا و ﭘﻨﻬﺎن ﻓﯿﻠﻢ ﺳﺎزی و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻨﺎرﯾﻮﯾﯽ ﻏﯿﺮﻃﺒﯿﻌﯽ و از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه در ﺟﻠﻮی دورﺑﯿﻦ“ ﻓﯿﻠﻢ ”ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺎ
ﺗﻤﺎﺷﺎی اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎ ﺗﺼﻮّر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮﺷﺎن ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﺳﺘﺎرۀ ﭘﻮرن رﻓﺘﺎر ﮐﻨﺪ .ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻏﯿﺮﻋﺎدی و ﮐﺎذب اﻧﺘﻈﺎرات ﺟﻨﺴﯽ از
ﻫﻤﺴﺮ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از رﻓﺘﺎر ﻫﺎ را در ﺑﺮﻣﯽ ﮔﯿﺮد :از ﺗﻮﻫﯿﻦ و ﺗﺤﻘﯿﺮ
ﻫﻤﺴﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺧﯿﺎﻧﺖ.
در ﭘﺮوﻧﺪه ای وﮐﯿﻞ ﺧﺎﻧﻤﯽ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮش ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ زﻧﺎن روﺳﭙﯽ اﻋﺘﯿﺎد داﺷﺖ .وﻗﺘﯽ از آن ﻣﺮد ﺳﻮال ﮐﺮدم ﮐﻪ ﭼﺮا ﻫﻤﺴﺮ زﯾﺒﺎ ،ﻣﻬﺮﺑﺎن
و ﺑﺎ ﮐﻤﺎﻻت ﺧﻮد را رﻫﺎ ﮐﺮده و ﻧﯿﺎز ﺟﻨﺴﯽ اش را ﺑﻪ داﻣﻦ ﻓﺎﺣﺸﻪ ﻫﺎی زﺷﺖ و آﻟﻮده ﺑﻪ ﺻﺪﻫﺎ ﺑﯿﻤﺎری ﺟﺴﻤﯽ و روﺣﯽ ﻣﯽ ﺑﺮد ،ﭘﺎﺳﺨﺶ
ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ ﺑﻮد! او ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ زﻧﺎن روﺳﭙﯽ رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﯾﮏ“ زن واﻗﻌﯽ ”اﺳﺖ اﻣﺎ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮدش در راﺑﻄﮥ
ﺟﻨﺴﯽ“ رﻓﺘﺎر ﻃﺒﯿﻌﯽ ”ﻧﺪارد .وﻗﺘﯽ از او ﭘﺮﺳﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮرت ﭼﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ،ﭘﺎﺳﺨﺶ ﺷﮕﻔﺖ آور ﺗﺮ ﺑﻮد! او از ﻫﻤﺴﺮش اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ
ﮐﻪ ﻻاﻗﻞ“ ﺷﺒﯿﻪ ”زﻧﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎی ﭘﻮرن ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ! ﺗﺼﻮّر او از“ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ”ﯾﮏ“ زن واﻗﻌﯽ ”ﭼﯿﺰی ﺑﻮد ﮐﻪ از
ﻏﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﺮﯾﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﯾﮏ زن ﺑﺎزﯾﮕﺮ در ﺟﻠﻮی دورﺑﯿﻦ دﯾﺪه ﺑﻮد.
4ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدان ﺑﺎ ﺗﻤﺎﺷﺎی ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎی ﭘﻮرن ﯾﺎد ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از زﻧﺎﻧﺸﺎن ﺗﻨﻮّع در راﺑﻄﮥ ﺟﻨﺴﯽ را اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .روانﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﺸﺎوران ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﻢ ﺣﺪّی از ﺗﻨﻮّع در زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﺋﯽ را ﻣﻔﯿﺪ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺮدان ﺗﺼﻮّر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻋﻤﻞ ﻏﯿﺮﻋﺎدی و
ﻏﯿﺮﻃﺒﯿﻌﯽ در ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎی ﭘﻮرن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻮﻋﯽ ﺗﻨﻮّع در راﺑﻄﮥ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از ﻫﻤﺴﺮﺷﺎن اﻧﺘﻈﺎر دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻧﻮع ﺧﺎص از راﺑﻄﮥ
ﺟﻨﺴﯽ ﻫﻢ ﺗﻦ دﻫﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻨﺮﭘﯿﺸﮥ آن ﻓﯿﻠﻢ ﺗﻈﺎﻫﺮ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ از آن ﻟﺬّت ﻫﻢ ﻣﯽ ﺑﺮد!
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دارم ﮐﻪ ﺑﻪ زن و ﻣﺮدی ﻣﺸﺎوره دادم ﮐﻪ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﻃﻼق ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﻣﻦ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﻦ
ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ ،ﻣﺸﮑﻞ اﯾﻦ زوج واﻗﻌﺎً ﭼﯿﺴﺖ .ﻣﺮد از ﻫﻤﺴﺮش ﺗﻘﺎﺿﺎی راﺑﻄﮥ ﺟﻨﺴﯽ ﻏﯿﺮﻋﺎدی ﻣﯽ ﮐﺮد و زن از ﺗﻦ دادن ﺑﻪ آن ﺧﻮدداری ﻣﯽ
ﻧﻤﻮد .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺮدﻧﺪ ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﺮد ﺗﺼﻮّر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن ﻫﺰاران زن در ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎی ﭘﻮرن آن ﻧﻮع راﺑﻄﮥ ﺧﺎص را
ﺗﺤﻤّﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺣﺘﯽ از آن ﻟﺬّت ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ،ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮدش ﻫﻢ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺑﻪ اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻋﺎدت ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﮐﻢ ﮐﻢ از آن ﻟﺬّت ﻣﯽ
ﺑﺮد .ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮد ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮش ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ او را دوﺳﺖ دارد و واﻗﻌﺎً ﻋﺎﺷﻖ او اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر درد و ﻧﺎراﺣﺘﯽ را ﺗﺤﻤّﻞ
ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﺎ ﻫﻢ از آن ﻧﻮع راﺑﻄﻪ ﻟﺬّت ﺑﺒﺮﻧﺪ!
5ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﻮرﻧﻮﮔﺮاﻓﯽ ﻫﺎ ﻋﻠﻨﺎً ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎ زﻧﺎن در ﻫﻨﮕﺎم راﺑﻄﮥ ﺟﻨﺴﯽ را ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺣﺘﯽ واﻧﻤﻮد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ زن از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺮدﻫﻨﮕﺎم ﻋﻤﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﻟﺬّت ﻣﯽ ﺑﺮد.
ﺷﺎﯾﺪ زﻧﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ از اﯾﻨﮑﻪ در راﺑﻄﮥ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺿﺮﺑﻪ ﺑﺰﻧﻨﺪ و ﯾﺎ ﻣﻮی آن ﻫﺎ را ﺑﮑﺸﻨﺪ ،ﻟﺬّت ﺑﺒﺮﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻋﻠّﺖ
ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی روﺣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻋﻠّﺖ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺼﺮف ﻣﻮّاد ﻣﺨﺪّر ﻗﺒﻞ از راﺑﻄﮥ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎری از زﻧﺎن در
ﻫﯿﭻ ﺣﺎﻟﺘﯽ از ﮐﺒﻮدی ﺑﺪﻧﺸﺎن ﯾﺎ ﮐﻨﺪه ﺷﺪن ﻣﻮﻫﺎﯾﺸﺎن ﻟﺬّت ﻧﻤﯽ ﺑﺮﻧﺪ.
6زﻧﺎن ﻫﺮﭼﻨﺪ اﻏﻠﺐ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮاﻧﺸﺎن از ﭘﻮرﻧﻮﮔﺮاﻓﯽ ﻫﺎی ﻣﯽ آﻣﻮزﻧﺪ اﻣﺎ ﺗﻌﺪاد ﻣﺮداﻧﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﻠﯿﻘﮥﺟﻨﺴﯽ و اﻧﺘﻈﺎرات ﻫﻤﺴﺮاﻧﺸﺎن از رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻢ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﻮردی را ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدم ﮐﻪ رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ زن و ﻣﺮدی ﻗﺒﻞ از اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎی اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر آرام و ﻟﺬّت ﺑﺨﺶ ﺑﻮده اﻣﺎ  ،ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﮐﺎر آن
ﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮد ﺑﻪ ﺷﺪّت از ﻃﺮف زن ﺗﺤﻘﯿﺮ و ﺑﻪ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺘّﻬﻢ ﻣﯽ ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺑﺮای ﺗﻤﺎﺷﺎی ﭘﻮرﻧﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺑﺮ ﻋﻬﺪۀ ﺷﺨﺺ ﺷﻤﺎﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻧﮕﯿﺰه ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮدﺗﺎن در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎی اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ راﺑﻄﮥ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻬﺘﺮی ﺑﺎ
ﻫﻤﺴﺮﺗﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﯾﮏ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ :ﻧﯿﻤﯽ از وﻗﺘﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺮای ﺗﻤﺎﺷﺎی اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎ اﺧﺘﺼﺎص دﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ
ﮐﺮدن ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺑﯽ ﭘﺮده ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮﺗﺎن در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻋﻼﯾﻖ ﺟﻨﺴﯽ او اﺧﺘﺼﺎص دﻫﯿﺪ و ﻧﯿﻤﯽ دﯾﮕﺮ را ﺑﻪ ﮐﺸﻒ رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺮدوی ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ
اوج ﻟﺬّت ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ.

