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 کنیم تجربه را پرواز
 

 نسیتج. کند می دریافت محیط از خود جنسیت مطابق فرد که هایی نقش مجموعه که شود می گفته جنسیت تعریف در
 جنسیتی های نقش دلیل همین به. گیرد می شکل اش فرهنگی وضعیت با متناسب افراد جنسیت و است فرهنگی امر یک
 .دارد مختلف های صورت مختلف، کشورهای در
 شدن اجتماعی مورد در خواهم می من. نیست جنسیت مفهوم بررسی نوشته، این در من هدف اما

 تریدخ وقتی دیگر، عبارت به. بنویسم را دیدگاهم دختران روحیه باالی آن تأثیرات و دختران
 دیگر دوستان، ها، رسانه خانواده، مثل اجتماعی کارگزاران کمک به آید می دنیا به ما جامعه در

 .گیرد می شکل جنسیتش یا و گیرد می یاد را ها نقش کدام مدارس و مهم
 از وشتهن این در من. دارد زیادتری تحقیقات و بیشتر کار به نیاز فوق عوامل تمام بررسی البته
 تر راحت و تر ملموس هم چون پردازم؛ می خانواده بررسی به صرف باال، عوامل همه میان
 .دارد ما، جامعه درون در اقل حد تر، کلیدی و تر حیاتی نقش هم و است

  نرگس محمد عالم،

 سیاه عنوان به زن سوی به مردها. باشد می برخوردار پایینی اجتماعی حیثیت و اعتبار از معموالا  ما جامعه در زن
 و یثیتح و باشند داشته زن به انسانی نگاه که باشند افرادی هم شاید. کنند می نگاه خود دارایی و ناموس همشیره، سر،

 که زمانی از است افسوس جای. است ستیزی زن ما، جامعه بر حاکم فرهنگ اما ندانند، مردان از کمتر را زن اعتبار
 به تازه دختری که زمانی نمونه، طور به. دارد خود با بسیاری های" وای" میرد می که زمانی تا شود می تولد دختر
 یوقت!« کرد عروسی وای» گویند می کرد، عروسی و شد بزرگ وقتیکه!« است دختر وای» گویند می آید، می دنیا

 احساسات دهنده نشان ها"وای" این!« مرد وای» گویند می میرد می وقتی!« شد طالق وای» گویند می شود، می طالق
 یبرخوردها و رفتار اعمال، بر منفی، های نگرش و احساسات این که است طبیعی. است زن مورد در جامعه افراد منفی
 .است ها انسان باور و اندیشه از برگرفته ها آدم رفتار چون. دارد تأثیر زندگی جریان در نیز افراد
 چون .است متفاوت شدنش اجتماعی و شود می بزرگ پسر یک از تر متفاوت خیلی آید می دنیا به آنکه از بعد دختر

 مین» با پسران با مقایسه در دختران. توانی نمی تو هستی، ناتوان تو گویند می خانواده اعضای همه دختر یک به
 هب نباید دهی، انجام را کار فالن توانی نمی کنی، ورزش توانی نمی مثالا . است مواجه زیادی های«نباید» و ها«توانی
 دختر پس .دختری تو چون بخندی، بلند بزنی، حرف بلند نباید شوی، حاضر مردان جلو در نباید بروی، بیرون تنهایی
 ات تولد لحظه از دختر. شود می شمرده انسان حق عنوان به که است امتیازاتی بسیاری از محرومیت معنای به بودن
 .باشد داشته سر باالی را پسر یا همسر برادر، پدر، سایه همیشه باید مرگ لحظه

 در منفی ذهنیت این. است مهم ها تلقی این منفی پیامد من برای. ندارم کار موضوع این نبودن یا بودن مهم به من
 ودش می مهر دهانش. شود می بزرگ ها نتوانستن همین با آهسته آهسته و ماند می باقی همیشه برای دختر ذهن خانۀپس
 ینیب اگر که شود می گرفته وی از اراده چنان فرجام در. کند می اختیار را انزوا و سکوت ناچار به و ترسد می مدام و

 ونبیر شان دهان از چیزی هم باز شود، کبود شان چشم شود، شکسته شان دست شود، کور شان چشم شود، بریده شان
 یک شناسد می بیشتر چون شود؛ می بیشتر و بیشتر محرومیت و حقارت احساس و درد و گذرد می زمان. شود نمی

 که حالی در. است برخوردار کمی امتیازات از و دارد فرق برادرانش با که کند می درک. دارد حقوقی چه و هست
 و دبدهن دستور کنند، صادر حکم توانند می. هستند فرمانده و قدرتمند که کنند می درک کودکی آوان همان از پسرها

 .کنند عمل شان حرف به که کنند وادار را دیگران
 ،!«نخند ردخت: »گویند می بخندد بلندتری صدای با یا و بکشد دیگران از بلندتر را صدایش مجلسی در دختر یک اگر
 .دختر به گردد می بر ها نکردن همه اینکه خالصه... و!« کن پایین را صدایت دختر»
 ،بفرستند مکتب به را شان دختران شوند نمی حاضر ها خانواده از زیادی جمع. است واضح نیز خواندن درس بخش در
 می. رستندف می فیس مقدار بلندترین با و مکتب بهترین به را پسر که حالی در. بفرستند بهتری مکتب در اقل حد یا

 گویند می. رود می خانه از شد بزرگ وقتی و است مردم مال دختر. شود می خانه آور نان فردا و است پسر او گویند
 به دختر اما. شود می خانواده دارایی دار میراث فرزند آن و آورد می فرزند عروس آورد، می عروس خانه در پسر
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 و است رفته پسری خانه به که نیست عروسی همان دختر این مگر. خورد نمی ما درد به و رود می دیگر کسی خانه
 .است کرده ضمانت را ای خانواده دار میراث و است داده شکل را جدید خانواده یک بنای
 آن اب و آورد می دست به نقد مزد قطعاا  کند، می کار بیرون در چون مرد یک کنیم، نگاه قضیه به دیگر جانب از اگر

 نمی هم مزدی هیچ و کند می کار خانه در شب ناوقت تا وقت صبح از زن یک اما گیرد، می قرار همه قبول مورد
 هستی؟ کار بی تو گویند می وی به که شود می این مزدش هم آخرش. گیرد
 دختر کی اما کند، تقاضا را دختر باسوادترین و بهترین با ازدواج تواند می باشد هم دیوانه یا سواد بی اگر پسر یک
 متروکه در دارد حق فقط دختر من جامعه در. کند انتخاب خود دلخواه به را همسرش تواند نمی باشد هم بهترین اگر
 .کند خالصه پنجره یک پشت در باشد بزرگ هم چند هر را دنیایش و کشد درد و زند لبخند زندگی تاریک های
 ما فرهنگ این و است ما فرهنگ از برخواسته ما، جامعه در زن اجتماعی نقش که بگویم خواهم می همرفته روی
 .است آورده وجود به ما زنان برای را وضعیتی چنین که است

 داشتیم حق و بودیم ناکی وحشت دنیای در حال به تا ما که بگویم خواهرانم و همسرنوشتان برای خواهم می آخر در
. بود فهخ گلو در ما صدای و داشتیم پا و دست بر زنجیرهایی. کنیم تحمل را آن و باشیم مردساالرانه دنیای این تماشاگر

 را ما هیمد اجازه نباید. یابد ادامه وضعیت این نباید این از بعد اما. بودیم صدا بی هم باز زدیم می فریاد بلندتر چند هر
 تا که همچنانی بگیرد، نایدهدر جامعه  را ما حضور تواند نمی کسی و هستیم ماندگار تو و من چون کنند؛ حس تنبل

 کنیم؛ افظیح خدا قبلی دنیای با همیشه برای بیایید. ما آخرت جهنم نه باشد، ما زندگی بهشت دنیا. اند نتوانسته هم کنون
 .کردند سکوت به محکوم را ما که دنیایی

 اب دهد می شهادت را مان بودن که پرواز و بشکنیم را سکوت دیگر. نگذاریم دیوار بر سر دیگر و شویم ما تو و من
 .کنیم تجربه را پرواز کران، بی آسمان در تو، بال یک و من بال یک. باشیم نفس هم تا بیا. ماست

 
 تشکر از سایت معرفت

  نرگس محمد عالم،
 معرفتلیسه یازدهم صنف  متعلم
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