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  خواهم زن ميمن 
  

  رضا اسپيلي: برَدي ــ برگردانجودي 
  

 Judy)جودي برَدي  Brady) ،)1937- (او فمينيسـت، فعـال سياسـي و    . فرانسيسكو به دنيا آمد در سان
ي اوست كـه   كنيد مشهورترين نوشته داستاني كه مالحظه مي. اي مستقل است محيطي و نويسنده زيست

او در پاسخ به خبرنگاري كـه از او  . ه استبه چاپ رسيد .MSو نيز در  MS. Magazineهاي  در مجله
كارهـايي كـه مـن    «: گفـت » ايد؟ ي ادبي نگرفته ي اشتهاري كه داريد تاكنون جايزه چرا با همه«: پرسيد

  ».كنم، از نوع كارهايي نيست كه جايزه بگيرند مي
  

بته نـه كـامالً اتفـاقي يـك     من يك همسرم و ال. اند زن يي از مردم هستم كه اسمش را گذاشته بندي من جزو آن دسته
  .مادر

اي داشـت كـه البتـه     بچه. ي ما آمد خيلي وقت پيش نبود كه يكي از دوستانم، خوشحال از طالق اخيرش به خانه
كشيدم و به اين قضيه فكـر   يك روز عصر كه داشتم اتو مي. خواست دوباره ازدواج كند او مي. اش بود پيش زن سابق

  چرا كه نه؟. باشم  افتادم كه من هم دوست دارم زن داشتهكردم، ناگهان به اين فكر  مي
خيلي دوست دارم به دانشكده برگردم و از نظر اقتصادي استقالل داشته باشم و بتوانم از پسِ خودم بربيايم و اگر 

تـي بـه   خواهم كه كار كند تا بتوانم به دانشكده بـروم و وق  من زني مي. كنم الزم باشد، به بستگانم هم كمك مالي مي
مـن  . طور من باشـد  ها و همين پزشك بچه روم از كودكانم مراقبت كند و حواسش به وقت دكتر و دندان دانشكده مي

ها را بشـويد   هاي بچه زني كه لباس. خورند و هميشه تميزند هايم خوب غذا مي خواهم تا مطمئن باشم كه بچه زن مي
اجتماعي مناسب شان باشد و از زندگي  كند و مراقب درس و مشقهايم را تروخشك  زني كه بچه. ها را رفُو كند و آن
خـواهم كـه وقتـي     زنـي مـي  . ببـرد ... وحـش و  ها را به پارك و باغ شان مطمئن باشد و آن هاي سن و سال ها با هم آن
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شـد چـرا كـه    اند، دوروبرشان با ها نيازمند مراقبت ويژه ها پرستاري كند، زني كه وقتي بچه هايم بيمار شدند از آن بچه
زنم بايد جوري تنظيم كند كه بدون اين كه كارش را از دست . ام را تعطيل كنم هاي دانشكده توانم كالس البته من نمي

. كـنم  تري داشته باشد كه چه كنم، اين را تحمـل مـي   گاهي درآمد كم بدهد، زياد براي كارش وقت نگذارد، يعني گاه
  .داري را بپردازد ي بچه هزينه كند، بايد البته خوب، معلوم است وقتي زنم كار مي

. هايم برسـد  زني كه به من و بچه. ام را تميز كند زني كه خانه. باشدمن خواهم كه مراقب نيازهاي جسمي  زني مي
ام  شان كند و ببيند آيـا لـوازم شخصـي    هايم را بشويد، اتوشان بزند، رفوشان كند و در موقع لزوم عوض زني كه لباس
مـن  . شان كنم جور كه وقتي بهشان نياز پيدا كردم، همان لحظه، بتوانم به راحتي پيداي شان هستند آن ايج  درست سرِ

ي غذايي داشته باشـد، خريـدهاي    خواهم كه برنامه من زني مي. باشدخوب اش  خواهم كه غذا بپزد و آشپزي زني مي
مـن زنـي   . كـنم، نظافـت كنـد    دارم مطالعـه مـي  الزم را بكند، غذا آماده كند آن هم با لذت و خوشحالي و وقتي من 

هـايم را درك   خواهم كه وقتي بيمار شدم از من مراقبت كند و با من درد بكشد و ناراحتيِ از دسـت دادنِ كـالس   مي
جا پيش برود كه كسي را  رويم، تا آن ام براي استراحت و تنوع به تعطيالت مي خواهم كه وقتي با خانواده زني مي. كند

  . هايم بگمارد قبت از من و بچهبراي مرا
مطالعـاتم،  امـا وقتـي در جريـان    . هـا آزارم ندهـد   سروته از وظـايف زن  هاي بي خواهم كه با شكايت من زني مي

هـايم   خواهم كه بعـد از نوشـتن مقالـه    زني مي. احساس كردم بايد مشكلي را با او در ميان بگذارم، به من گوش كند
  .ها را برايم تايپ كند آن

كننـد،   وقتي دوستان، مـن و زنـم را دعـوت مـي    . ام باشد خواهم كه مراقب جزييات زندگي اجتماعي زني ميمن 
كنم، خانه را تميز و مرتب  ام را به خانه دعوت مي خواهم كه وقتي دوستان دانشكده زني مي. ها باشد حواسش به بچه

ي عاليـق   بيـاورد و وقتـي بـا دوسـتانم دربـاره      كند، غذاي خوبي تدارك ببيند و آن را براي من و دوستانم بكشـد و 
شـان   ها غذا بدهد و قبل از رسيدن دوستانم بخواباند زني كه به بچه. مان را قطع نكند زنيم، صحبت مشترك حرف مي

مطمـئن باشـد   : ها احساس راحتي كنند كه آن زني كه مراقب نيازهاي دوستانم باشد، چنان. ها ما را اذيت نكنند تا بچه
هـاي   انـد، پـرس دوم غـذا را آورده، ليـوان     شـان را خـورده   هـا غـذاي   شان هستند، مهمان ها سر جاي سيگاريكه زير
ها  خواهم كه بفهمد بعضي وقت زني مي. شان هم آماده است ها بخواهند قهوه شان به موقع پر شده و اگر مهمان شراب
  .خواهد يك شب را با خودم بيرون باشد دلم مي

ام حساس باشد، زني كه وقتي احساس نياز به او را دارم، بـا شـور و    سبت به نيازهاي جسميخواهم كه ن زني مي
اشتياق با من همراهي كند، زني كه مطمئن باشد مرا راضي كرده و البته زني كه وقتي حس و حالش را ندارم از مـن  

ل زايمـان را بپـذيرد چـرا كـه     خواهم كه مسـووليت كامـل كنتـر    زني مي. و توجه به خودش را نداشته باشد.... توقع
كـه مجبـور نباشـم زنـدگي      خواهم كه از نظر جنسي به من وفادار بماند، چنان زني مي. خواهم تري نمي هاي بيش بچه

ام از وفـاداري   ممكن است نيازهاي جنسـي خواهم كه درك كند  و زني مي. ام را با حسادت درهم بريزم فكري روشن
  .شود با مردم رابطه برقرار كنم جا كه مي ها گذشته بايد بتوانم تا آن ز اينا. همسري فراتر برود كامل به تك

تر بود بايد آزادي تعويض زنـم را   اگر اتفاقاً من كس ديگري را پيدا كردم كه نسبت به زني كه دارم، برايم مناسب
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كند و به تنهايي  ها مراقبت مي اي داشته باشم؛ زنم از بچه داشته باشم، طبيعي است اگر من انتظار زندگي جديد و تازه
  .ها خواهد بود تا من آزاد بمانم مسوول آن

خواهم دسـت از كـار بكشـد و در خانـه      وقتي از دانشكده بيرون آمدم و براي خودم كاري پيدا كردم، از زنم مي
  .اش را درست و حسابي انجام دهد بماند تا وظايف زنانه

  !خواهد؟ نميخداي من، چه كسي زن 


