ترمه و گالب
از منزل و عیال ،تا مكر و حمام زنانه...
هزار جمله از برابری زن و مرد میگوییم و در شعار ،تاا عارر را بارای خاود ااا ی نمایدانایم اماا در هازار تاوی
وجودیمان ،هنوز معتقد به «جنس برتر» هستیم.
نمیدانم این را باید رهنگ جا ا تاده تلقی انیم یا نه ،ولی گاه از زبانِ زنان مایشانویم ااه واول و وارار م كام و
استوار میان خودشان را میگویند« :وول مردانه!» .یا در مثال ،برای نشان دادن بزرگی اارِ یك زن گفتاه مایشاود:
«مثل یك مرد یك تنه الن اار را ارد!»
وبول دارم بسیاری از عبارات و تمثیالت ما از سالهای دور و بر مبنای جامعه مردساالر شكل گر ته و مرسوم شاده
است  -مثل :خیلی مَردی! ،مردانه ،جوانمرد و غیره  -و بسیاری از مثالها هم در نفی شخصیت زنان از زمانهای دور
باوی مانده است ،مانند :ضعیفه ،منزل ،مكر زنانه ،خواب زن ،حمام زنانه و بسیاری دیگر؛ اما شانیدنِ ایان عباارات از
زبانِ زنان ،حس و حال ناخوشایندی دارد.
در دوره و زمانه امروز ،حتی در جامعه خودمان آنقدر مثال نقض برای این عقاید در مورد ضعف زنان یا ت میشاود
اه دیگر بیان آن از حوصله خارج است .شاید با به دست آمدن رصتهایی اه وبالً برای خانمها نبود ،بتاوان تصاور
ارد اه اگر در تمامی زمینهها و در همه جوامع اوچك و بزرگ این رصت برابر به وجود میآماد چاه نتیجاهای از
توانایی خانمها حاصل میشد! پس الزم است ام ام تمامی ما  -و باه ویاژه اول خاانمهاا  -خودشاان باه وادرت و
تواناییشان ایمان پیدا انند و خود را مصرف اننده امكانات اراهم شاده توساق آوایاان (چاه پادر و چاه همسار
نشمارند تا به مرور این ا كار نادرست و نامتناسب درست شود .در واوع ضامن آگااهی و وباول اختال اات روحای و
جسمی میان زنان و مردان ،اه در برخی مسائل تواناییهای متفاوتی برای آنان ایجاد میاند ،باید به درست نباودن
«جنس اول و دوم» ایمان پیدا ارد و ودرت كری هر دو جنس را م ترم شمرد.
روایتگر امروز ،اه مخاطبان به خوبی تواناییهایش را میشناسند بر نكتهای تقریباً مرتبق با سخن باال دست گذاشته
است .گاهی زمانه به اجبار ،ا راد را در مووعیتهایی عجیب ورار میدهد اه الزم است تمام كر و گذشته خود را رو
بریزند و از نو بسازند .انگار تصورشان از زندگی اامالً باید تغییر اند و به شكلی متضاد در آید .مثل رو ریختن ااخ
آرزوها ،مثل اشیده شدن رشی زیبا از هزار نقشِ ترمه از زیرِ پا اه اگر خود را بباازی ،رصاتی بارای بلناد شادن
نخواهی یا ت.
با وصه و تجربهار هم مسیر شوید ،مثل همیشه شنیدنی است.
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