!ﺗﻮ دﺧﺘﺮی ﯾﺎ ﭘﺴﺮی؟
ﺳﺤﺮ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ//
 -۱در ﮔﺮوه ﻣﺎدران ،ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ دوﻣﯿﻦ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آورده اﺳﺖ .از ده روز اول ﺗﻮﻟﺪ و ﺳﺨﺘﯽ چﻫﺎی آن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ .ذﮐﺮ
اﯾﻦ روزﻫﺎﯾﺶ ﮔﻮﯾﯽ زﺧﻢ ﻗﺪﯾﻤﯽ اﻣﺎ ﺧﻮنرﯾﺰ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺎدران را ﺑﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﺮ ﯾﮏ ﺧﺎﻃﺮهای ﺷﻔﺎف از ﺳﺎﻟﯿﺎن دور دارﻧﺪ؛ زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ ﺑﺎ
ﻫﻤﻪ وﺟﻮد ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﻫﯽ و ﻫﻤﺪﻟﯽ ﻫﻤﺴﺮﺷﺎن داﺷﺘﻨﺪ اﻣﺎ او ﻫﯿﭻ ﻣﻬﺎرﺗﯽ ﺑﺮای ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ زﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺎزه زاﯾﻤﺎن ﮐﺮده و ﻧﻮزادی ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ
آدم ﻓﻀﺎﯾﯽ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ آنﻫﺎ ﻓﺮود آﻣﺪه ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .از زﺧﻢ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ و ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ و اﯾﻦﮐﻪ ﻣﺪام در ﮔﻮﺷﺸﺎن از ﯾﮏﺳﻮ ﺧﻮاﻧﺪه
ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺎدری ﻣﻘﺪسﺗﺮﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﺸﺮی اﺳﺖ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ رﻧﺞﻫﺎ و ﺧﺴﺘﮕﯽﻫﺎ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ،ﻣﮕﺮ ﭼﻪ ﮐﺎر ﺷﺎﻗﯽ ﮐﺮدهای؟
ﻣﺎدران ﻣﺎ ﻫﻢ زاﯾﯿﺪهاﻧﺪ و اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻧﺎز ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ! اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﭘﺲ از زاﯾﻤﺎن در ﻣﯿﺎن ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺎدران اﯾﻦ ﺟﻤﻊ ﺷﺎﯾﻊ ﺑﻮده و ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ آن
را ﺧﺴﺘﮕﯽ ،ﺑﯽﺧﻮاﺑﯽ ،ﺑﻬﺖ ،ﺣﺲ ﺗﻨﻬﺎﻣﺎﻧﺪن و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﻣﺤﺾ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ و اﯾﻨﮑﻪ اﻧﻔﻌﺎل ﺷﻮﻫﺮ و اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ آنﻫﺎ را
ﺗﺎ ﻣﺮز ﻧﻔﺮت از ﺧﻮد و آنﻫﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮد.
 -۲ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻤﭙﯿﻦ« ﻗﺼﻪ ،رﻧﮓ ،ﺗﻮپ »و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ آذریﻧﮋاد در روﺳﺘﺎﻫﺎی ﮐﻬﮑﯿﻠﻮﯾﻪ و ﺑﻮﯾﺮاﺣﻤﺪ و ﺗﺮوﯾﺞ ﮐﺘﺎبﺧﻮاﻧﯽ ،ﺑﺎزی
و رﻧﮓآﻣﯿﺰی را ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﻢ .اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺑﺎز ﻫﻢ از ﺧﻮدﺳﻮزی و ﺧﻮدﮐﺸﯽ دﺧﺘﺮان و زﻧﺎن روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ .از ﮐﻤﺮ زﺧﻢﺷﺪهٔ زﻧﯽ ﮐﻪ
ﻫﺮ ﺻﺒﺢ ﺑﺎﯾﺪ از ﮐﻮه ﻫﯿﺰم ﺟﻤﻊ ﮐﻨﺪ ،ﻧﺎن ﺑﭙﺰد ﺷﯿﺮ ﺑﺪوﺷﺪ و ﻫﻨﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ از ﺷﻮﻫﺮش ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ او ﻫﯿﺰم ﺟﻤﻊ ﮐﻨﺪ و ﺑﯿﺎورد ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽﺷﻨﻮد:
«زﺷﺘﻪ زن! »اﯾﻦ زﻧﺎن در ﻣﺤﺮومﺗﺮﯾﻦ روﺳﺘﺎﻫﺎی اﯾﺮان ﺧﺴﺘﻪ و اﻓﺴﺮده ،ﺗﻦ ﺧﻮد را ﺑﻪ آﺗﺶ ﻣﯽﺳﭙﺎرﻧﺪ ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻤﺪﻟﯽ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﺑﺮای ﺧﻮد
ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ.
 -۳ﺗﻌﺪادی از ﭘﺴﺮﺑﭽﻪﻫﺎی ﭼﻬﺎر-ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪام ﻫﻤﻮاره ﯾﮏ ﻋﺮوﺳﮏ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻫﻤﺮاه دارﻧﺪ و ﻫﻤﻪﺟﺎ دﻧﺒﺎل ﺧﻮد ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ از ﭘﺪر ﺗﺎ ﺑﺴﺘﮕﺎن
ذﮐﻮر ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﺪام ﻣﯽﺷﻨﻮﻧﺪ «:ﻣﮕﻪ دﺧﺘﺮی ﻫﻤﺶ ﻋﺮوﺳﮏ ﺑﻐﻞ ﻣﯽﮐﻨﯽ؟ »و از ﻃﺮﻓﯽ ﭘﺴﺮﺑﭽﻪﻫﺎﯾﯽ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻼﻗﻪای ﺑﻪ ﺳﻠﻤﺎﻧﯽ و
ﮐﻮﺗﺎهﮐﺮدن ﻣﻮ ﻧﺪارﻧﺪ .ﻣﻮﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﺮﺗﺒﯽ دارﻧﺪ .در ﻫﺮ ﺟﻤﻊ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺎز ﻫﻢ ﭘﺴﺮ ﺑﻮدﻧﺸﺎن ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺗﺬﮐﺮ داده ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﯾﺎدﺷﺎن ﻧﺮود ﮐﻪ
ﻣﻮی ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺮای دﺧﺘﺮﻫﺎﺳﺖ و آنﻫﺎ« ﻣﺮد »ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 -۴ﺧﺒﺮ ﮐﻮﺗﺎه اﺳﺖ و ﺳﻬﻤﮕﯿﻦ :ﺣﺬف دﻓﺘﺮ اﻣﻮر زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده در وزارت آﻣﻮزشوﭘﺮورش اﯾﺮان.
ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﻣﺪتﻫﺎﺳﺖ از ﮐﻠﯿﺸﻪﻫﺎی راﯾﺞ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ در اﯾﺮان ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ و ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﯿﻢ اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی در ﻧﮕﺎه ﮐﻼن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺪﻟﯽ و
رواداری اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﻂﮐﺸﯽ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ و ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻧﻘﺶﻫﺎ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ آن رخ ﻧﺪاده .ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟
ﺑﻪ ﮔﻤﺎﻧﻢ ﻓﺼﻞ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﺮﻓﺘﻦ اﺳﺖ .زﻣﺎن آن رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات را از ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﺷﺮوع و ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آن را آﻏﺎز ﮐﻨﯿﻢ.
 ٫۱ﺑﺎزی ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪوﯾﮋه زﯾﺮ ﺷﺶ ﺳﺎل ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪن ﺻﺮﻓﺎ اﺳﺒﺎبﺑﺎزیﻫﺎی اﺻﻄﻼﺣﺎ ﭘﺴﺮاﻧﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻔﻨﮓ ،ﺗﻮپ و
ﻣﺎﺷﯿﻦ و ﻟﮕﻮ و رﺑﺎت ﮐﻪ آنﻫﺎ را ﺑﺮای« ﺑﯿﺮون-زﯾﺴﺘﯽ »از ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﮐﻠﯿﺸﻪ را در ذﻫﻦ آنﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﻮرات ﺑﯿﺮون
از ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ راﻧﻨﺪﮔﯽ ،ﺳﺎﺧﺖوﺳﺎز ،ﻣﺒﺎرزه و ورزش ﻣﻬﻢﺗﺮ از ﭘﺨﺖوﭘﺰ ،دوﺧﺖودوز و ﺑﭽﻪداری در ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪان ﭘﺴﺮ ﺧﻮد ﻋﺮوﺳﮏ و ﻇﺮوف آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﻫﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ و ﺑﺎ آنﻫﺎ ﺧﺎﻟﻪﺑﺎزی و ﻣﺎﻣﺎنﺑﺎزی را ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﻨﯿﻢ.
 ٫۲وﻗﺘﯽ در ﺟﻤﻊﻫﺎ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ و ﯾﺎ اﻧﺘﺨﺎب اﺳﺒﺎبﺑﺎزی ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻮدﮐﻤﺎن ﺑﺮﭼﺴﺐ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ زده ﻣﯽﺷﻮد و ﺟﻨﺴﯿﺖ او زﯾﺮ ﺳﻮال ﻣﯽرود
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ واﮐﻨﺶ ﻣﻮﺛﺮ و ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﻧﺸﺎن دﻫﯿﻢ و ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﻨﯿﻢ رﻧﮓ ﺻﻮرﺗﯽ ﻟﺒﺎس ،داﺷﺘﻦ ﻋﺮوﺳﮏ ﯾﺎ ﻣﻮی ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺮای آدمﻫﺎﺳﺖ و ﻧﻪ ﻓﻘﻂ
دﺧﺘﺮﻫﺎ.
 ٫۳آﻣﻮزش ﻫﻤﺴﺎن ﻧﻘﺶﻫﺎ ﺑﯿﻦ دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان و ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖﺷﻨﺎﺧﺘﻦ اﻧﺘﺨﺎب آنﻫﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﺻﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ واﻟﺪﯾﻦ و ﻣﺮﺑﯿﺎن ﺑﺎﯾﺪ آن
را ادراک و اﻋﻤﺎل ﮐﻨﻨﺪ.
 ٫۴واﻟﺪﯾﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻟﮕﻮ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻗﺘﯽ ﭘﺪر ﺧﺎﻧﻮاده در آﺷﭙﺰی ،ﺷﺴﺘﻦ ﻇﺮوف ،ﻟﺒﺎس ،ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ در ﮐﻨﺎر ﻣﺎدر ﻫﻤﮑﺎری
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺗﻮﻗﻊ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﭘﺴﺮاﻧﯽ ﻫﻤﺪل و ﺑﺮاﺑﺮزﯾﺴﺖ داﺷﺖ .اﮔﺮ اﺣﺴﺎس ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺻﻮﻟﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻣﺮوز اﯾﺮان دارﯾﻢ از
ﺧﻮدﻣﺎن ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﻢ.
ﻣﻨﺒﻊ :اﻟﻔﺒﺎ

