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اﯾﻦ ﺟﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮرد
دﺧﺘﺮان و آﻧﺎﺗﻮﻣﯽ ﺑﺪﻧﺸﺎن ﺑﺪاﻧﯽ

اﻧﺪازه و ﺷﮑﻞ ﭘﺮده ﺑﮑﺎرت ﯾﺎ ﻫﺎﯾﻤﻦ ﺑﯿﻦ
اﻓﺮاد ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ
ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﻫﺎﯾﻤﻦ ﻧﺪارﻧﺪ ﯾﺎ دارای ﻫﺎﯾﻤﻦ
ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻫﺎﯾﻤﻦ ﺑﻌﺪ از اوﻟﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﯾﺎ
ﭘﺎره ﻧﻤﯿﺸﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺶ ﻣﯽ آﯾﺪ.

ﻫﺎﯾﻤﻦ ﯾﮏ ﻏﺸﺎء ﻧﺎزک اﺳﺖ ﮐﻪ در داﺧﻞ
واژن در ﻧﺰدﯾﮑﯽ دﻫﺎﻧﻪ واژن ﻗﺮار دارد

ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻫﺎﯾﻤﻦ دارای روزﻧﻪ ای )ﺳﻮراخ(
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻣﯿﺪﻫﺪ
ﮐﻪ ﺧﻮن ﭘﺮﯾﻮد از واژن ﺧﺎرج ﺷﻮد.

روزﻧﻪ در ﻫﺎﯾﻤﻦ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ
ﻧﻮﻋﯽ اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اوﻟﯿﻦ راﺑﻄﻪ
ﺟﻨﺴﯽ اﺛﺮی از درد و ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﻧﺒﺎﺷﺪ.

ﻫﺎﯾﻤﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ
ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺖ

ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺟﻨﺴﯽ واژن را ﻣﺮﻃﻮب و ﻫﺎﯾﻤﻦ را
اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ درد و ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی
ﻣﯿﺸﻮد.
ﺷﮑﻞ ﻫﺎﯾﻤﻦ ﻣﻦ ﭼﯿﺰی
در ﻣﻮرد ﺑﺎﮐﺮه ﺑﻮدن ﻣﻦ
ﻧﻤﯿﮕﻮﯾﺪ .ﺑﺎ ﺗﺴﺖ
ﺑﺎﮐﺮﮔﯽ ﻧﻤﯿﺸﻮد ﺑﺎﮐﺮه
ﺑﻮدن را ﺗﺸﺨﯿﺺ داد.

ﻫﯿﭻ ﻣﺎدری ﻣﺴﺌﻮل
ﺑﺎﮐﺮه ﺑﻮدن ﻣﺎ
ﻧﯿﺴﺖ

داﺳﺘﺎن ﺳﺎرا

آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﮑﺎرت ،اﺛﺒﺎت ﺑﺎﮐﺮﮔﯽ ﺑﺎ
ﭘﺎرﭼﻪ ﺧﻮﻧﯽ و ﯾﺎ ﺟﺮاﺣﯽ ﺗﺮﻣﯿﻢ
ﻫﺎﯾﻤﻦ ﺣﻖ ﻣﻦ را در ﺣﻔﺾ
ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ
ﺑﺪن ﻧﻘﺾ ﻣﯿﮑﻨﺪ.
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ﺷﺐ زﻓﺎف ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺮﺳﻨﺎک ﺑﻮد ﭼﻮن ﻫﯿﭻ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد
ﺷﺐ زﻓﺎف ﻧﺪاﺷﺘﻢ .ﻫﯿﭽﮑﺴﯽ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻧﺪاده ﺑﻮد .ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ
ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﮐﺮه ﺑﻮدن ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﮑﻪ ﭘﺎرﭼﻪ ﺧﻮﻧﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﻢ .ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮدم
دﺧﺘﺮاﻧﯽ ﮐﻪ از آﻧﻬﺎ ﺧﻮن ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ دردﺳﺮ ﺑﺰرﮔﯽ اﻓﺘﺎده ﺑﻮده اﻧﺪ .آﻧﻬﺎ
ﻫﺮﮔﺰ ﻗﺒﻞ از آن راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ وﻟﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی
ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ .ﻣﻦ ﻣﯿﺘﺮﺳﯿﺪم ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻦ ﻫﻢ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ و
دﭼﺎر دردﺳﺮ ﺷﻮم.
دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﺎدرم اﻃﻼﻋﺎت درﺳﺘﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪﻫﺪ .او
ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺖ ﻣﻦ را آرام ﮐﻨﺪ .ﻣﻦ ﻣﯿﺨﻮاﻫﻢ در آﯾﻨﺪه ﻣﺎدر ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای
دﺧﺘﺮم ﺑﺎﺷﻢ و در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺎ او ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻢ.

ﻓﮑﺮ داﺷﺘﻦ ﻫﺎﯾﻤﻦ ﺑﺮای ﺑﺎﮐﺮه
ﺑﻮدن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﻣﯿﺸﻮد و رﺑﻄﯽ ﺑﻪ اﺳﻼم
ﻧﺪارد .در ﻗﺮآن در ﻣﻮرد ﭘﺮده
ﺑﮑﺎرت ﭼﯿﺰی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ.
ﻓﻘﻂ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﻮال ﭘﺮﺳﯿﺪن ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از ﻣﻦ
ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎﮐﺮﮔﯽ ﻣﻦ ﺷﻮﯾﺪ.
اﮔﺮ ﭘﺎﺳﺨﯽ دادم ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﯿﻞ ﺷﻤﺎ ﻧﺒﻮد
اﻣﯿﺪوارم ﮐﻪ از ﻣﻦ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻣﺎﻣﺎن ،ﯾﺎدت ﺑﺎﺷﻪ ﮐﻪ
در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ
ﻣﺎ ﻫﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯽ.

