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 املسرتجالتقراءة يف صفحات البويات و

 2017 ويلوي 9 خيراتب جيلخلا رابخأ ةديرج يف رشن

 بقلم: الدكتور زكريا خنجي

 

 في البويات انتشار مشكلة كانت إن – الحقيقة في –ال نعرف 
 الحلول لوضع السريع التدخل تستوجب ظاهرة تعد مجتمعاتنا

مشكلة يمكن التريث عليها وأخذ الحيطة والحذر  أنها أم الناجعة
فقط مع زيادة الوعي بخطورة تحول هذه المشكلة إلى ظاهرة 

 يصعب حلها بعد ذلك.

البويات وتسمى في بعض األحيان المسترجالت أو المترجالت هن 
الفتيات الالتي يتشبهن بالرجال، في خصائصهم وسلوكياتهم 

المظهر الرجولي، وكلمة وطريقة لباسهم وكل ما يقربهن إلى 
)البويات( ومفردها )بوية( مصطلح مشتق من الكلمة اإلنجليزية 

(boy،للتأنيث )وتارة (، وترجمتها بالعربي )ولد( مع إضافة حرف )ت 
 بين الرابع الترتيب أنه ذلك ويعني ،(الرابع بالجنس) تسمى

 بالمثلية) تسمى وتارة والخنثى، واألنثى الذكر وهي األجناس
 من شخصين بين الجنسي التعلق» العلمي وتعريفها( الجنسية

ص من الجنس اآلخر؛ األشخا اشتهاء عن والعزوف واحد، جنس
وتُعرف لدى الرجال باللواط، ولدى النساء بالسحاق، وتتمثل 
الجنسية المثلية لدى الرجال في تحقيق الرجل للنشوة الجنسية عن 
طريق االتصال برجل مثله، ولدى النساء في تحقيق األنثى للنشوة 

 «.عن طريق االتصال بأنثى مثلها
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لم النفس في أكاديمية يقول الدكتور محمد رمضان رئيس قسم ع
شرطة دبي، وأستاذ العالج النفسي في مدينة دبي الطبية: 

البوية( أو الفتاة المتشبهة بالرجال لديها اضطراب في »)
الشخصية جاء من اضطراب الهوية الجنسية، حيث ولدت 

 بداخلها تشكل –بيولوجيًا أنثى لكنها بفعل تكوين نفسي مرضي 
تكون ذكرًا على المستوى التخيلي،  أن اختارت – زمنية فترة عبر

ولكي يتحول هذا االختيار من مرحلة التخيل إلى مرحلة التفعيل، 
كان البد أن يكون لديها حبيبة تعيش معها قصة حب، لتثبت 
لذاتها أنها ذكر على المستوى الواقعي وليس المتخيل، ألن 

عية ذكورتها ال يمكن االعتراف بها إال من خالل أنثى تعطيها مشرو
 وجودها الذكري المتخيل من قبلها.

لذلك فالذكر الحقيقي في عالمها المنحرف ليس مطلوبًا، وال يوجد 
له دور، بل يجب إنكاره، ألنه يذكرها بأنوثتها المرفوضة، كما أنه 
يعتبر من وجهة نظرها مصدرًا للتهديد وليس مصدرًا لألمان، 

 «.أخرى وبالتالي فهي ال ترى وجودها إال في عيون أنثى

وإن كنا نتحدث عن مشكلة أو ظاهرة، فإنه يجب أن نعرف ان هناك 
خيطا رفيعا بينهما، وخاصة ونحن نتحدث عن هذا الموضوع 
الشائك، وذلك لوجود موضوع شائك وإشكالية مجتمعية تلوح 
في األفق تسير حينًا بصورة علنية، وتتلصص حينًا آخر حتى ال 

وقت لتعاود الظهور أحيانًا أخرى، ينتبه إليها أحد، وتختبئ بعض ال
 وهكذا تمضي بها خطاها غير السوية، أو المقبولة من األساس.
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وإن كانت إشكالية )البويات( تحاول مداراة نفسها ليس خجاًل أو 
استحياء من الرأي المجتمعي، وانما خشية التصدي لها من الجهات 

يحاولن  المعنية، فهي ببساطة تتلخص في فئة من الفتيات الالتي
طمس أنوثتهن وراء ارتداء مالبس الشباب، وقص شعورهن 
مثلهم، وتغليظ أصواتهن، والتقرب إلى الفتيات الطبيعيات، 
واغداق المشاعر عليهن، وبالفعل فهناك من تجنح من هؤالء 
الفتيات نحو غير الطبيعيات من )البويات(، بل وتعيش في خيالها 

ليس فتاة تماثلها تكوينًا مشاعر مختلفة معها على كونها فتى و
 داخليًا وخارجيًا.

وإن كان البعض ال يعتقد أن التشبه الخارجي مشكلة في حد ذاتها، 
إال أن الجميع يتفق على أن تبعات هذا التشبه له تأثيرات كبيرة 
على الفتيات الطبيعيات من ضعيفات النفس واإلرادة، فهي وبكل 

لبوية، فال تخرج عن بساطة يمكن أن تصبح حبيبة أنثى لهذه ا
طوعها أو إرادتها، ويمكن أن يتحول الموضوع من حب عذري إلى 
ممارسة عملية السحاق والزواج غير الشرعي، وهنا يتحول 

إلى أزمة أو ظاهرة « اإلشكالية»الموضوع من موضوع يطلق عليه 
 تحتاج إلى وضع الحلول الناجعة من قبل الجهات المعنية.

باحثين والنفسيين مراحل تحول البويات ولقد صنف العديد من ال
 إلى ثالث مراحل، وهي كالتالي:

وهي مرحلة التشبه الظاهري فقط بالرجال من باب  المرحلة األولى:
التقليد األعمى لبنات جنسها، من دون أي قناعة داخلية بهذا الفعل، 
فهي مقتنعة كليًّا بأنها أنثى وفعلها هذا ما هو إال تقليد فقط من 
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ي ممارسات شاذة ومنحرفة، وغالبًا ما يكون هذا التشبه دون أ
  ظاهريًّا فقط.

وهي مرحلة خطرة جدًّا؛ ألن الفتاة البوية أو  المرحلة الثانية:
المسترجلة في هذه المرحلة تكون مقتنعة داخليًّا بما تقوم به من 
التجرد من أنوثتها والتشبه بالرجال، وفي هذه المرحلة تمارس 

األدوار الذكورية علنًا من دون أي تحرج، وتمارس أيضًا البوية جميع 
في هذه المرحلة كثير من التصرفات الجنسية الشاذة مع من ترتبط 

  بها من الفتيات.

وهي مرحلة تدافع فيها المسترجلة أو البوية عن  المرحلة الثالثة:
حقها في تصرفاتها وميولها العاطفي والجنسي الشاذ لبنات 

مرحلة تسمى بمرحلة )المثلية الجنسية(، وهي من جنسها، وهذه ال
أخطر مراحل الشذوذ الجنسي، فهي عندئذ تحتاج بعد الرجوع إلى 

  اهلل والتوبة إلى عالج نفسي.

 االجتماعية الدراسات من العديد تشير كما –ففي هذه المرحلة 
 مع المقبولة غير السلوكيات من العديد البوية تسلك – والنفسية

 مثل: جنسها بنات

االنجذاب إلى بنات جنسها عاطفيًّا وجنسيًّا، فعالقة البوية مع  -1
بنات جنسها من الفتيات غير البويات تعتبر عالقة عاطفية 

 جنسية شهوانية.

في مجتمع البويات أو المسترجالت يكون هناك تنافس شديد بين 
البويات أنفسهن على بنات جنسهن، فتقع بينهن مشاكل تصل 

 اك والضرب فيما بينهن.إلى حد العر
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في مجتمع البويات ال تسمح البوية للفتاة التي تربط معها  -2
بعالقة عاطفية بأن تصادق أو ترتبط مع غيرها إال بإذنها، وإذا تبيَّن 
لها عكس ذلك تعاقب الفتاة من قبل البوية؛ حتى يصل هذا 

 العقاب إلى حد الضرب والفضيحة والتشهير بها.

اليب في اإليقاع بالفتيات الالتي يرفضن االرتباط البوية لها أس -4
بها؛ منها: التضييق على الفتاة والتحرش بها جسديًّا، أو حتى 
جنسيًّا، وتهديدها والترصد لها من قبل البويات األُخريات، ومنع 

 صديقاتها من االقتراب منها، أو حتى مكالمتها والتواصل معها.

عند البوية وبالذات االبتزاز بمقاطع االبتزاز من األساليب الدنيئة  -5
التسجيل الصوتي والصور والفيديو التي تحتوي على كثير من 
التسجيالت الخليعة للفتاة المرتبطة مع البوية، وذلك إلرغام الفتاة 

 على تنفيذ كل طلبات البوية.

الفتاة التي ترغب بإقامة عالقة مع البويات أو المعجبات، تضع  -6
على أنها مرتبطة أو غير مرتبطة، وغالبًا ما ترسم  عالمة معينة تدل

هذه العالمة على الجسم، وبالذات على مفصل اليد من باطنها، 
وهذه العالمة تدل في حالة أنها كانت مفتوحة بعدم االرتباط 
واالستعداد لالرتباط بأي معجبة، وإذا كانت مغلقة تدل على أنها 

ظاهرة البويات  مرتبطة بمعجبة، وهذا التصرف تشترك فيه
 وظاهرة اإلعجاب بين البنات.

يصل الحد ببعض البويات بسبب انحرافها وشذوذها إلى أن  -7
ترى أن لها الحق في الزواج المثلي مع الفتاة المرتبطة معها، وهذا 
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الزواج تتم مراسمه بين جمع من البويات وفتياتهن، ويعلن فيه أن 
 البوية وفتاتها زوجان.

ويات ال يحق للبوية وال لفتاتها المرتبطة معها في مجتمع الب -8
بالزواج من الرجال، وهذا من األساسيات الشاذة في عالقة البوية 
مع َمن ترتبط معها، فعالقتهما هي عالقة زوجية ال تنفصل إال 

 برغبة من البوية نفسها.

وقبل أن أختم مقالي أود أن أنقل إليكم بعض الشواهد المنقولة 
ع اإللكترونية تتحدث فيها بعض الفتيات عن من بعض المواق

 البويات، بعيدًا عن أسماء الدول والتشهير وهي كالتالي:

أمل؛ طالبة في المرحلة الثانوية، تصف ما يحصل في مدرستها 
الفتيات البويات )أي »عندما يدق جرس الفسحة، تقول أمل 

المتشبهات بالرجال( ينتشرن بصورة ثنائية، متالصقتان 
أيديهن وأحيانًا أشياء أخرى )...( فئة أخرى منهن يقفن  شابكات

وقفة ذكورة يحاولن معاكسة الطالبات األخريات عن طريق 
 «.التصادم معهن بصدفة مفتعلة أو بالتحرش بهن قواًل ونظرًا

جاءتني إحداهن لتعلمني عن رغبتها القوية لتكوين »فاطمة؛ تقول 
ضت علّي أن تزودني عالقة من نوع خاص معي وأنها معجبة! وعر

باألفالم اإلباحية وأن تدعوني إلى الحفلة التي يقمنها من حين إلى 
آخر لتبادل الدبل وإعالن العالقة رسميًا )...(، إال أني رفضت هذا 

 «.العرض السخي وهممت بالهرب

تروي الطالبة )م. هـ( في إحدى المدارس الثانوية حكاية أغرب من 
ات المرحلة الثانوية، حيث اتفقت الخيال، كانت بطالتها طالب
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على الزواج من حبيبتها بعد قصة حب عنيفة « البويات»إحدى 
جمعت بينهما، فما كان من هذه الفتاة إال إعالن العصيان والتمرد 
على القوانين العائلية بعد أن شعرت بأن هناك رفضًا لتصرفاتها، 

، وخصوصًا بعد تدخل األهل ومنعها من التواصل مع البوية
وحاولت الفتاة أن تبرهن على الوفاء والتضحية فوافقت على الزواج 
من البوية متحدية ذويها. وتابعت بالقول: إن الزواج أقيم في 

أخرى، والشاهدات « بوية»المدرسة، حيث تم عقد القران بواسطة 
، وتمت إجراءات الزواج بتبادل «كن أيضًا من البويات»على العقد 

 في حمام المدرسة.الدبل والدخلة كانت 

بدأنا ال نشعر بالجو المدرسي، بل »من ناحيتها تقول الطالبة )ر. م( 
وكأننا في إحدى المجمعات الشهيرة، فالبنات يأتين بكامل 
زينتهن من أجل لفت نظر البويات، وخصوًصا أن البوية دائمًا 

أن تكون غاية في الجمال واألناقة، « لحبيبتها»تراعي عند اختيارها 
 «.ك فإن معظم البنات يبالغن في زينتهنلذل

؟  واآلن هل يمكن أن نقول إن إشكالية البويات مشكلة أم ظاهرة
 هذه أتركها لكم.

 وما زال للحديث بقية،،

 


