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 طرح جواد خواجویی | پاسارگاد

بارها به من میگفتند
تو از دامن خوشت
نمیآید.میگفتممن
با دامن اعتماد به
نفسم پایین میآید.
از آرایش بدم میآمد،
حس خیلی بدی
داشتم و فکر میکردم
مثل دلقکها میشوم

گفتوگو با فردی که تغییر جنسیت داد تا هویت خود را پیدا کند

«نقاب»  30ساله

گروه جامعه
 30ســال دختر بوده اســت؛ نامش ،دوستانش،
لباسهایش ،سرگرمیهایش همه و همه دخترانه بوده
اســت .همه او را در فامیل با نــام و ظاهر دخترانهاش
میشناختند ولی بطن وجودش دختر بودن رادوست
نداشته و آنچه دیگران از او میدیدند با آنچه در ذهن
او میگذشــته فرسنگها فاصله داشته است .تا اینکه
تصمیم به «تغییر جنسیت» میگیرد وپس از سالها به
آرزویش میرسد .او حاال  5سال است ظاهر و دنیایش
توگو با او آسان نیست،
کامال مردانه شده است .قرار گف 
چون معتقد است هنوز مردم درک درستی از آدمهای

«ترنســکچوال» ندارند و او را ســوژه میکنند .قول
میدهم بدون ذکر نام و چاپ عکسش مصاحبه کنم
و او میپذیرد تا به قول خودش تابوی «تغییر جنسیت»
توگو با او را زمانی که کسی
شکسته شــود .قرار گف 
دردفترپاسارگاد حضور ندارد؛ میگذارم .حس غریبی
دارم .قرار است با کسی مصاحبه کنم که زمانی زن بوده
و حاال مرد اســت .احساس میکنم باید چهره زنانهای
داشته باشــد .در همین فکرها هستم که در میزند و
وارد میشود و آن چیزی که میبینم هیچ شباهتی به
زن ندارد.
ترانسکچوالیعنیچی؟

ترانسکچوال یعنی اختالل هویت جنسی .مهمترین
مشکل انسانها سر هویتشان اســت .آدم تا هویت
خودش نباشد آرامش ندارد ،در هیچ زمینهای نمیتواند
موفق باشد ،زندگی برایش پوچ میشود .متاسفانه زمانی
میگوییم فالنی تغییر جنســیت داده است یکدفعه
دیدگاهها نسبت به او تغییر میکند .درحالیکه در جامعه
ما نزدیک به  25سال است که دارد این اتفاق میافتد
و اولین بار خانم مریم جهانآرا در کشــور مجوز تغییر
جنسیت را از امام خمینی(ره) گرفتند.
از کی متوجه شــدید با سایر همسن و
ساالنتانمتفاوتهستید؟

پرتره مردم
باردار که شدم از تمام
بدنم تاولهاي درشتي
بيرون ريخت که بعدا
پزشکم گفت چون
بدن تو میخواسته
بچه را پس بزند و
نمیتوانستهتحمل
کند چنین تاولهایی
بیرون ریخته است
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از زمانی خیلی کوچک بودم به تفنگ و ماشین و
بازیهای پسرانه عالقه داشتم و واقعا هم لذت میبردم.
خانوادهها بســیار هراس دارندکه مثال پســر ما رژلب
میزند ،کفشهای مادرش را میپوشــد ،یا دخترمان
بازیهای پسرانه میکند این موارد با افراد ترانسکچوال
فرق میکند چون بچهها در یک برهه خاص به چنین
چیزهایی عالقهمند میشوند .اما نگرانی زمانی به وجود
میآیــد که وقتی فرد بزرگتر میشــود میبیند اصال
نمیتواند مانند همجنسانش رفتار کند و رفتارهایی را
نشان میدهد که کامال واضح است.
مثال چه رفتارهایی؟
مثال من از ســن کم بهترین دوستام پسر بودند.
چون احساس بهتری با آنها داشتم .با دخترها همیشه
یک حس خجالت و رودربایستی داشتم .یا زمانی بابام
ریشش را میزد من منتظر میماندم که فرچه را بردارم
و به صورتم بزنم همیشه مامانم دعوام میکرد و میگفت
تو نباید این کار را کنی تو دختری موی صورتت زیاد
میشود با اینکه سنم کم بود اما احساس میکردم یه
جای کار مشــکل دارد .من حتی بارهــا خواب این را
میدیدم که پسر شدم و خیلی خوشحال میشدم.دقیقا
یادم است؛ ده سالگی به بابام گفتم :من میخواهم پسر
بشم عملی هست که بشه من را تبدیل به پسر کنه؟
گفت :نه راهی ندارد .اگر بلوغ دخترانه در تو اتفاق نیفتد
ممکن است راهی وجود داشته باشد .تا  14-13سالگی
صبر کردم و با خیــال راحت با دوچرخه در خیابان با
پسرها کورس میگذاشتم حتی در بین آنها اسم علی
را برای خودم انتخاب کرده بودم .چون موهایم کوتاه بود
وکسینمیفهمید..
بلوغ دخترانه در شما اتفاق افتاد؟
در همیــن خیاالت بودم که بلــوغ دخترانه از 13
سالگی در من اتفاق افتاد .البته در قضیه ترانسکچوالی
یکی از فاکتورهای مهم که راحتتر مجوز میدهند شما
تغییر جنسیت دهید همین نرمال بودنتان است .پس
از آن من ناامید شدم.
یعنــی یک زندگی دخترانه را شــروع
کردید؟
مجبور شــدم .درواقع پذیرفتم که دختر هستم و
راهــی ندارم .البته باز هم اگر میهمانی میرفتم تیپ
پسرانه میزدم .بارها به من میگفتند تو از دامن خوشت
نمیآید .میگفتم من با دامن اعتماد به نفســم پایین
میآید .از آرایش بــدم میآمد و اگر مجبور به آرایش
کردن میشــدم بعد از آن حس خیلی بدی داشتم و
فکر میکردم مثل دلقکها میشوم .کفش پاشنهبلند
که میپوشیدم نمیتوانستم درست راه بروم .هفت ه به
هفته موهایم را شانه نمیکردم.
ظاهر زنانه اما روحیه مردانه؟
بله .دقیقا به این حالت میگویند قفس جسم .یعنی
شما با افکار و احساســات کامال مردانه در یک جسم
زنانه .همه هم ظاهر شما را میبینند .اگر من آن زمان
میخواستمبرومبهیکدخترابرازاحساساتکنمخیلی
عجیب و مضحک به نظر میرسید.
یعنی شما نسبت به خانمها حس خاصی
داشتید؟
بله .من اولین گرایشم به یک خانم از یازدهسالگی
بود .یک دختربچه که سه چهار سال از خودم کوچکتر
بود را خیلی دوست داشتم ولی نمیتوانستم بگویم چه
جوری دوستش دارم .بزرگتر که شدم باز در مدرسه
پیش میآمدکهازکسیخوشمبیایدولینه میتوانستم

ابراز کنم و نه میتوانستم به خودم اجازه دهم از کسی
سوءاستفادهکنم.چونخانمهادریکمحیطزنانهجلوی
هم لباس عوض میکنند ،باهم استخر میروند ولی من
در چنین فضاهایی خجالت میکشیدم و همیشه سرم را
پایین میانداختم و سالها به همین علت استخر نرفتم.
در چنین محیطهایی احســاس معذب
بودنمیکردید؟
خیلی زیاد .درســت مثل زمانی که یک مرد وارد
چنین فضاهایی شود چه حسی دارد؟ همیشه میگفتم
یدانند من چه حســی دارم اما من که
آنها کــه نم 
یدانم .حالم خیلی بد میشد .از طرفی زمانی به آنها
م
نگاه میکردم میترســیدم طرف بفهمد که دیدگاهم
چگونه است .برای همین قید این جور جاها را زدم .در
کل برای من قضیه هویتم خیلی مهم بود و من را در
زندگی فلج کرده بود .بارها به این موضوع فکر کردم اما
یدانستم چنین راهی وجود دارد سعی میکردم
چون نم 
یدانستم
خودم را تطبیق بدهم .فقط در همین حد م 
که میگفتند فالن دختر روحیات مردانه دارد یا فالن
پســر روحیات دخترانه دارد .از زمانی که اینترنت باب
شد هرچه جستوجو میکردم که ببینم راهی وجود
دارد نمیدیدم .من تالشهای زیادی برای اینکه حالم
خوب شود کردم و راهی نبود که نرفته باشم حتی ازدواج
کردم و بچ هدار شدم.
چگونه با این شرایط ازدواج کردید؟
من ازدواج کردم یک پسر  10ساله هم دارم و پسرم
قویتریــن حامی من تا االن بوده و بهتر از همه من را
درک میکنــد .خانوادهام فکر میکردند با ازدواج همه
چیز درست میشود اما دقیقا هفته سوم بعد از ازدواج
میخواستم جدا شوم .اما خانوادهها زیر بار نمیرفتند.
من هیچ تمایلی به همسرم نداشتم و او هم کامال این
را میفهمید .احساس میکردم اگر رابطهای ایجاد شود
شاید حالم خوب شود .چون برای من دختر بودن یا پسر
بودن مهم نبود .مهم حالم بود که خوب شود .اما بعد از
ازدواج دیدم حالم خوب که نشد هیچ بدتر هم شدم .از
جسم خودم متنفر بودم .شدم یک آدم بسیار پرخاشگر!
من کسی بودم که در دانشگاه معدلم باالی  17بود .ولی
بعد از ازدواج از درس و زندگی و همه چیز بیزار شدم.
دانشگاه را ول کردم .سراسر زندگیام تنش بود.
با این شرایط چی شد که بچهدار شدید؟
مدام میگفتنــد بچه بیاوریــد زندگیتان خوب
میشود.
نسبتبههمسرتاناحساسناخوشایندی
داشتید؟
تا زمانی قضیه زناشــویی پیــش نمیآمد خیلی
هم رابطه خوبی داشــتیم و مثل دو تا دوست بودیم.
مینشســتیم ایکسباکس بازی میکردیم ،فوتبال و
برنامه نود میدیدیم ،او هم خوشحال بود که من چقدر
روحیــات مردانــه او را درک میکنم .اما زمانی قضیه
زناشویی پیش میآمد کامال تغییر میکردم.
چند سال با همسرتان زندگی کردید؟
 7ســال .که  5ســالش فقط به خاطر پسرم بود
که زندگی میکردیم .درواقع دو ســال بعد از ازدواجم
گذاشتیم بچه گیرمان آمد ،آن هم با چه مکافاتی!
چرا مکافات؟
بچ هدار شــدنم را معجزه خدا مینامم .چون بعد از
تغییر جنسیت ،دکترهورمونهایم را چک کرد و تعجب
کرد که من چگونه با این هورمونها بچ هدار شدم .چون
میزان هورمونهای زنانهام خیلی پایین بود .از طرفی

من و همسرم ارتباط محدودی باهم داشتیم .همسرم با
تمام وجود دوستم داشت .خانوادهاش هم بسیار بادرک
وباشعور بودند .اما وقتی میدیدم نمیگذارند جدا شویم
با خودم گفتم اگر بچه به دنیا بیاید شاید همهچیز عوض
شود.
زمانی باردار شــدید چه حس و حالی
داشتید؟
باردار که شــدم از ماه دوم بارداری از تمام بدنم به
جز صورتم تاولهای درشــتی بیرون ریخت که آبدار
بودند وخارش شدید داشتم .اینجا پیش دکتر پوست
رفتم دو جا از دســتم را نمونهبرداری کرد .آزمایشگاه
مــورد غیرنرمالی در آن ندیده بــود و نفهمیدند .بعدا
پزشکم گفت چون بدن تو میخواسته بچه را پس بزند
ونمیتوانستهتحملکندچنینتاولهاییبیرونریخته
است .جالب اینکه در دوره بارداریام همه چیز طبیعی
بود اما بچه  8ماهه دنیا آمد که همه فکر میکردند بچه
میمیرد اما با اینکه زیر دو کیلو بود هیچ مشکلی پیدا
نکرد.
می گویند مادرها حس مادرانه دارند ،شما
چنینحسیداشتید؟
بالخره وقتی آن موجود  8ماه در بدن من زندگی
کرده و حسش میکردم حس فوقالعادهای داشتم و با
تمام وجود به بچهام دل بستم .ولی هرگز نمیتوانم اسم
این حس را حس مادرانه بگذارم و بیشتر میگویم عشق
به فرزند .حتی زمانی میخواستم به این بچه شیر بدهم
حس خوبی نداشتم واصال لذت نمیبردم طوری شد که
خودم جداگانه شیر را میدوشیدم و تو پستانک به بچه
یدادم .ولی با تمام وجودم عاشق این بچه بودم .یعنی
م
تنها چیزی که اگر برگردم به گذشــته قطعا تکرارش
میکنم به دنیا آرودن پسرم است .چون معتقدم خدا
خواست من به واسطه این بچه زنده بمانم.
بعد از به دنیا آمدن بچه دیگر ساز جدایی
نزدید؟
چرا! بچه یکی دو ماهه بود که میخواســتم جدا
بشــم اما همسرم بچه را بهانه کرد و گفت اگر این کار
را بکنی بچه را از تو میگیرم .من هم فوقالعاده به بچه
وابســته بودم و با خودم میگفتم این بچه فردا بزرگ
شود چه تصویری از من خواهد داشت .دوباره خودم را با
بچه دلخوش کردم .اما مطلقا با دوست و آشنا ارتباطی
نداشتم ارتباطم فقط در حد خانواده خودم و همسرم
بود .بعد از آن هرشب به بهانه بچهام میرفتم توی اتاقش
و همانجا میخوابیدم .واقعا نمیتوانستم کنار همسرم
بخوابم .چون به حدی حس نفرت داشتم که میترسیدم
کاری دست خودم و او بدهم.
چه زمانی فهمیدید امکان تغییر جنسیت
وجود دارد؟
به یکی از دوستانم که خارج از کشور بود از مشکالتم
گفتم ،گفت افــرادی که چنین حالتهایــی دارند،
میتوانندعمل تغییر جنســیت انجام دهند.در گوگل
ســرچ کردم و خواندم ،دیدم واقعا دارد من را توصیف
میکند .آن لحظه انگار آب جوش روی سرم ریختند.
چرا؟
چون من همســر و بچه داشــتم ،توی یک شهر
کوچک زندگی میکردم و خیلی سخت بود .اما وقتی
فهمیدم راه دارد دیگر نتوانستم تحمل کنم 24.ساعت
هنگ بودم وگریه میکردم .اولین نفر با همسرم در میان
یدانم
گذاشتم چون حق قانونیاش بود که بداند .گفتم م 
که در این چند سال خیلی زجر کشیدی.تو هم مردی
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پرتره مردم
تغییراتبعداز
هورمونتراپیآغاز
میشود ،در من
با دومین آمپول
عادتماهیانهقطعشد.
تغییر صدا هم تقریبا از
هفته سوم به وجود آمد
و از سه چهارماه بعد
ریش و سبیل درآمد
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و یکسری نیازها داری و این حالتهای من که در این
مدت شاهدش بودی به این دلیل است .خیلی ناراحت
شد آن شب باهم خیلی گریه کردیم .بعد گفت چیکار
کنیم؟ بچه چه میشود؟ گفتم میخواهی برویم خارج از
کشور و به عنوان زن و شوهر باشیم ولی تو هیچ کاری
با من نداشــته باش و اجازه بده من بچه را بزرگ کنم
و تو هم برو پی زندگی خودت .من هم سعی میکنم
بچه که بزرگتر شد تغییر جنســیتبدهم .او چون
خیلی به خانوادهاش وابسته بود نپذیرفت .اما من دیگر
نمیتوانستم با او ادامه دهم .گفت پس تکلیف بچه چه
میشود؟ گفتم خدایی که این بچه را به من داده خودش
یداند که چه میشود .این همه بچه طالق در این
بهتر م 
جامعه وجود دارد یا بچههایی که پدر و مادرهایشان
در کودکی فوت میکنند االن من و تو هم نمیتوانیم
باهم زندگی کنیم .و اگر این بچه در یک محیط پرتنش
باشد بدتر است.
بعد چی شد؟
من تلفن زدم و به مامانم گفتم .مامانم خیلی عادی
برخورد کرد .چون از بچگی همیشه میگفت خدا در
خلقت تو اشتباه کرده است .بعد هم به بابام توضیح دادم
و او هم راحت پذیرفت اما دغدغه همه بچهام بود .زمانی
که همسرم به خانوادهاش موضوع را گفته بود علیرغم
اینکه پدرش اخالق خاصی داشت ،به من گفت؛ تو واقعا
در این سالها زجر کشیدی .ولی چون پسرم تنها نوه
پسریشان بود بچه را از من گرفتند .خیلی سخت بود
هم برای من و هم برای پســرم چون او عادت داشت
شبها فقط کنار من میخوابید .پس از جدایی خانه
مستقلی برای خودم گرفتم و هرچه هم خانوادهام گفتند
بیا با خودمان زندگی کن نپذیرفتم .چون خواهناخواه
باالخره یک کنایههایی بهم میزدنند .به جز بابام که
درکم کرد و بهم گفت؛ اگر فکر میکنی سیرجان اذیت
میشــوی و مردم ممکن است چیزی به تو بگویند از
سیرجان برو یک شهر دیگر زندگی کن! گفتم؛ من وقتی
خودم باشم از هیچی نمیترسم .پس از این اتفاق حتی
ازآن سوپرمارکتی که قبال خرید میکردم باز هم همان
جا میرفتم و زمانی من را دیدند اصال تعجب نکردند.
انگار که آدمها باهام راحتتر شده بودند.
ل تغییر جنسیت را کجا انجام دادید؟
عم 
همه عملهایم را در اصفهان و تهران انجام دادم.
مراحل تغییر جنسیت به چه شکل است؟
ابتــدا مشــاوره کردند و نامه نوشــتند و من را به
پزشــکیقانونی معرفــی کردند ،آنجا یکســری از
حالتهایم را توضیح دادم وســپس مــن را به دادگاه
معرفی کردند .دادگاه یک دوره  6ماهه برایم گذاشت که
میبایست دورههای مشاوره را کامل بگذرانم تا مطمئن
شوند که قطعا ترنسسکچوال هستم .بعد از  6ماه یک
تاییدیه میدهند که فرد از نظر ما این مشکل را دارد.
تاییدیه را پیش پزشکی قانونی بردم.کسی که مسئول
این قسمت بود بسیار آدم سختگیری بود اما در مورد
من وقتی که فهمید ازدواج کردم و بچه دارم ،ســریع
مجوز داد چون معتقد بود با این وضعیت هیچ دلیلی
ندارد که من بخواهم الکی این کار را انجام دهم یا جوگیر
شده باشم .چون هیچکس نمیآید تحت هیچ شرایطی
از بچهاش بگذرد .من هم نگذشــتم و هنوز هم من و
بچهام امیدواریم که او به سن قانونی برسد و حق انتخاب
داشته باشد .تا آن زمان مجبورم به دیدارهای آخرهفته
اکتفاکنم.

پس از گرفتن مجوز چه کردید؟
مجوز را که گرفتم دوباره تحویل دادگاه دادم و دادگاه
تایید کرد و من رفتم دنبال عملها .پس از انجام عمل
با نتیجه عملها رفتم ثبت احوال و نامم را تغییر دادم.
زمان عمل استرس نداشتید؟
به حدی راحت بودم که قابل وصف نیست .اولین
عمل برداشتن سینه است ،دومین عمل برداشتن رحم
و تخمدان است و سپس یکی دوسال هورمون درمانی
انجام میشود و بعد مرحله آخر که عمل آلت تناسلی
انجاممیشود.
عمل اول چطور بود؟
اول میبایست سینه را بردارند و بعد رحم و تخمدان
اما من گفتم میخواهم هر دو عمل را باهم انجام دهم.
با اینکه اصال از عمل خوشم نمیآید اما این عمل سخت
را با جان و دل انجام دادم .وقتی سینههایم را برداشتند،
سبک شدم .چون خیلی از آنها متنفر بودم.
هورمونتراپی را از کی شروع کردید؟
از همان زمانی که مجــوز میگیرید حتی قبل از
عمل ،افراد میتوانند شروع کنند تا از نظر روحی برای
عمل آماده شــوند .من تقریبا از  8ماه قبل از عملام
هورمونتراپی را شــروع کردم ولــی با دوز پایین ،ولی
بعد از عمل دوز را بــاال بردند .اوایل با تزریق هورمون
تستسترون ممکن است فرد عصبی شود ،بدن بعضی
ش بیرون میریزد .تغییرات بعد از هورمونتراپی
افراد جو 
به افراد بستگی دارد ،معموال از  6ماه بعد از تزریق عادت
ماهیانه قطع میشود اما در من با دومین آمپول قطع
شد .تغییر صدا هم تقریبا از هفته سوم به وجود آمد و
بعد از یکماه کامال واضح بود و از سه چهارماه بعد ریش
و سبیل درآمد.
چه حسی داشــتید زمانی در آینه نگاه
میکردید؟
عالی بود .اصال قابل وصف نیست .خیلی از دخترهای
فامیل بعد از تغییر جنســیت به من میگفتند چقدر
یدانید من با تمام
خوب که پســر شدی .گفتم شما م 
وجود دوســت داشتم دختر باشــم چون از نظر من
بهترین موجودات خدا زنان هستند یک قدرتی دارند که
مردان ندارند .مردان ممکن است زور بازو داشته باشند
ولی تمام قدرت در رابطه و اجتماع دســت زنان است.
یدانند.
متاسفانه زنان قدر زن بودنشان را نم 
عمل آخرتان به چه شکل انجام شد؟
عمل آخر ،عمل آلت تناسلی بود که در آن از بدن
خود فرد پیوند میزنند .بسیار جراحی سختی است و
اخرین مرحله است .البته بستگی به فرد دارد که کی
بدن و روحش آماده این عمل باشــد .این عمل را یکی
دو سال پیش انجام دادم و هنوز میخواهم تا  6-5ماه
دیگر عمل پیشرفتهترش را هم انجام دهم که آن عمل
بسیار سنگین است و شاید  8-7ساعت طول بکشد اما
میگویم من باید تا آخرش را بروم.
هزینه عملهایتانچقدرشد؟
ســی میلیون تومان .البته افرادی هم بودند که در
بیمارستانهای عمومی با  5-4تومان سر و ته قضیه را
هم آوردند.
این مشکل ژنتیکی است؟
علتــش دقیق مشــخص نیســت .از مامانم که
پرسیدم،گفت؛ زمانی که من را باردار بوده استرسهایی
به او وارد شده که خیلی توی شکمش لرزیدم و شاید
استرسهای دوران بارداری علتش باشد.

بعد از تغییر جنســیت ،چه اتفاقی در
زندگی افراد رخ میدهد؟
بعد از تغییر جنســیت مشکالت اجتماعی زیادی
بــرای فرد به وجود میآید ،حرف و حدیثهای زیادی
آن اوایل میشنوند ،مثال در مورد من میگفتند بچهاش
واسش مهم نبود وخودخواه است ،یک عده میگفتند
همجنسگراست ،یک عده میگفتند جوگیر شده ،اما
هیچکدام از ایــن حرفها برایم مهم نبود چون آنقدر
آن حس برایم شــیرین بود که حد نداشت و تنها خدا
در بدترین شــرایط و تنهاییهایم به من کمککرد.
مشــکل دیگر پس از تغییر جنسیت این است زیاد با
احساساتمان بازی میشود .افراد زیادی به سمتم آمدند
چون فکر میکردند زنان را کامال میشناســم و درک
یدانم.
میکنم .در حالی که من اصال از زنان چیزی نم 
چون جسمم زن بوده اما روح و روان و احساساتم مردانه
بوده است .از طرفی کسی که اختالل هویت دارد باید
از بچگی این حالتها را داشته باشد نه اینکه 18-17
سالگی به خاطر توجه بیشــتر بخواهد دختر یا پسر
شود ،همچنین خانوادهها بدانند فرزندشان اگر ترنس
باشد تحت هر شــرایطی این کار را میکند و هرچه
این عمل زودتر انجام شود ،مثال اگر فرد زیر سن بلوغ
هورمونتراپی را شــروع کند از نظر قد و قامت خیلی
نرمالتر میشود و حالش بهتر است .نکته دیگر ترنس
بودن ربطی به رفتار و اخالق فرد ندارد و به خانوادهای که
فرد در آن رشد کرده بستگی دارد .اگر کسی رفتار بدی
دارد نباید به ترنس بودنش ربطش دهند و قرار نیست
همه افراد ترنس آدمهای بدی باشند.
بعد از تغییر جنســیت امکان ازدواج
هست؟
ازدواج صددرصد امکانپذیر است اما بچ هدار شدن
نه ،البته امکان بچ هدار شدن در کشورهای اروپایی مثل
انگلیس هست اما در ایران نیست .اما حاال من که بچهام
را دارم و ترجیحا اگر بخواهم با کسی ازدواج کنم یا بچه
نباید بخواهد یا خودش داشــته باشد ،یا باید آیبیاف
انجامدهیم.
االن دنیای شما کامال مردانه است؟
کامال! وقتی آدم هویت خودش را داشــته باشــد
لذت میبرد .البته افرادی که میخواهند این کار انجام
دهند فکر نکنند بعد از تغییر جنسیت زندگیشان عالی
میشود .میتوانم بگویم صد برابر مشکالتشان بیشتر
میشود .توصیه میکنم افرادی که چنین مشکلی دارند
تا از خودشــان مطمئن نشدند دنبال تغییر جنسیت
نروند چون وقتی از خودت مطمئن باشی اصال برایت
قضاوت دیگران مهم نیســت و راحت خودت را عنوان
میکنــی و در این مورد صحبت میکنی .نه خجالت
میکشی نه ترسی.
پسرتان همه قضیه را میداند؟
بله همه چیز را برایش تعریف کردم .البته در حدی
که برایش قابل فهم باشد .چون یکبار خودش آمد از من
پرسید ،گفتم پسرم اگر ذرهای راه داشت هیچوقت این
یدادم و تحت هر شرایط با تو میماندم.
کار را انجام نم 
ولی حتی اگر من به عنوان مادرت هم بودم آنها تو را
از من میگرفتند.
پسرتان شما را چه مینامد؟
اوایل بابا میگفت اما بعد گفتم به من بابا نگو چون
بابات ناراحت میشود و اسمم را بگو.

