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چکیده
ــرای  ــی ب ــوزش جنس ــدم آم ــه ع ــن مقال ــد. ای ــف می کن ــتان را توصی ــوان در افغانس ــر نوج ــک دخت ــا ی ــاوره ب ــه مش ــاه  پروس ــورد کوت ــن م ای
کــودکان و نوجوانــان در جامعــه افغانســتان را  نشــان می دهــد و دوبــاره تأکیــد می کنــد کــه گــوش دادن مهمتریــن بخــش مشــاوره اســت. 
ــه  ــد ، مراقــب ســؤاالت خــود  باشــید و ایــن احســاس را ب ــه مراجــع اعتقــاد داری گــوش دادن شــامل ایــن اســت کــه نشــان دهیــد  شــما ب

مراجع بدهید که او مجبور نیست خودش را توجیه کند. 
کلیدواژه ها: رابطه جنسی با محرم،  گوش دادن، کابوس شبانه

دختریکهازکابوسهایشبانهرنجمیبرد
ســارا )نــام واقعــی او نیســت( محصــل ســال دوم روانشناســی و یــک 
ــر  ــران  دیگ ــا  دخت ــاط ب ــه در ارتب ــود  ک ــوش ب ــال و باه ــر فع دخت
دانشــگاه بســیار اجتماعــی بــود. بــا ایــن حــال، او هرگــز بــا 
جامعــه  در  البتــه  کــه  نمی کــرد،  صحبــت  مــرد  دانشــجویان 
افغانســتان غیــر معمــول نیســت. وقتــی او بــرای مشــاوره نــزد مــن 
آمــد، بــه مــن گفــت کــه او در یــک آپارتمــان کوچــک اجــاره ای کــه 
ــگام   ــرد. هن ــی می ک ــت، زندگ ــرو داش ــک راه ــاق و ی ــک ات ــط ی فق
شــب، والدینــش در اتــاق خــواب می خوابیدنــد، و او، خواهــر 
کوچکتــرش و بــرادر بزرگتــر در راهــرو می خوابیدنــد. دو ســال 
ــا او کــرد. او  پیــش، بــرادرش شــروع بــه برقــراری رابطــه جنســی ب
ایــن کار  را بــا کمــی لمــس کــردن آغــاز کــرد، و ســارا در ابتــدا فکــر 
ــه  ــی ک ــی در حال ــور تصادف ــه ط ــن کار  را ب ــرادرش  ای ــه ب ــرد ک ک
ــام  ــب انج ــر ش ــن کار ه ــی ای ــت.  وقت ــام داده اس ــود انج ــواب ب خ

شد، سارا ترسید. طوری که خودش گفت:
یــک ســاعت قســمت های  او حــدود  از دو هفتــه،  "پــس 
احســاس  مــن  می کــرد.  لمــس  را   مــن  بــدن  مختلــف 
می کــردم کــه یــخ زده ام  و بی تحــرک شــده ام ، همانطــور کــه 
نــه  کــه   بســته اند  حیــوان  یــک  ماننــد  را  انســان   یــک 
می توانــد حرکــت کنــد و نــه  واکنــش نشــان دهــد. تنهــا 
کاری کــه می توانســتم  انجــام دهــم گریــه بــود  کــه ایــن کار 

را حتی در  سکوت انجام دادم."
ــدا  ــش پی ــد افزای ــه مقع ــاوز ب ــمت تج ــه س ــی ب ــت جنس آزار و اذی
ــه مــدت 2 ســال ادامــه یافــت. در  ــن تجــاوز ب کــرد. در مجمــوع ای
حالــی کــه بــرادرش ازدواج کــرده  اســت و در حــال حاضــر در جــای 
دیگــر زندگــی می کنــد، ســارا همچنــان از مشــکالت خــواب و 

کابوس هــا رنــج می بــرد کــه تجربیــات دردنــاک او را منعکــس 
ــا  ــاله را ب ــن مس ــا او ای ــه  آی ــردم ک ــان ک ــارا پرس ــن از س ــرد. م می ک
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"شــما اولیــن فــردی هســتید کــه در مــورد آن می دانیــد. مــن 
فکــر می کنــم کــه حتــی بــرادر مــن نمی دانــد کــه مــن 

می فهمم چه اتفاقی افتاده است."
بــه عنــوان بخشــی از جلســات مشــاوره کــه بعــدًا انجــام شــد، مــن 
بــا والدیــن ســارا صحبــت کــردم و در مــورد تنظیــم خــواب  بــا آنهــا 
بحــث کــردم. آنهــا گفتنــد کــه از کابوس هــای دخترشــان آگاه 
نبودنــد، امــا وعــده دادنــد تــا همــکاری کننــد تــا دخترشــان بتوانــد 
ــا  ــا آنه ــوس ب ــرس و کاب ــت ت ــد. عل ــظ کن ــود را حف ــت روان خ صح
بحــث نشــد. بــه عنــوان یــک راه حــل، آنهــا اتــاق خــواب خــود را بــه 
دختــر خــود پیشــنهاد دادنــد  در حالــی کــه آنهــا بــا دختــر خوردتــر 
خــود در راهــرو بخوابنــد. بعــد از مدتــی، ســارا خواهــر خــود  را بــه 
اتــاق خــواب دعــوت کــرد و هــر دو در آنجــا خوابیــد. در طــول 
ــعی  ــناخت درمانی، س ــای ش ــا درک دیدگاه ه ــارا، ب ــا س ــات ب جلس
ــه   ــبت ب ــرود او را نس ــواب ب ــه خ ــت ب ــه می خواس ــی ک ــردم زمان ک
ــود  ــه خ ــه ب ــود ک ــه ب ــم. او آموخت ــتر آگاه کن ــرس آور بیش ــکار ت اف
یــادآوری کنــد کــه در جایــی کــه اکنــون خــواب اســت، هیــچ 
خطــری وجــود نــدارد و ایــن یــک مــکان امــن اســت کــه هیــچ کــس 

او را آزار نمی دهد. روز به روز خواب او  بهتر شد. 

چیزیکهآموختم
اولیــن چیــزی کــه یــاد گرفتــم ایــن اســت کــه افــرادی کــه بــه نظــر 
می رســند ســالم هســتند و عملکــرد خوبــی دارنــد، ممکــن اســت 
ــوان مشــاور، مــردم  ــه عن ــد. شــاید ب ــج ببرن از مشــکالت جــدی رن
بایــد بیشــتر بــه مــا مراجعــه کننــد تــا بــه آنهــا توضیــح دهیــم چطور 
می توانیــم مفیــد باشــیم. احتمــااًل ســارا تنهــا دختــر افغــان نیســت 

و  دردنــاک  سوءاســتفاده،  او  جنســی  تجربیــات  اولیــن  کــه 
ــت  ــا صحب ــاره آنه ــرد درب ــرأت نمی ک ــالها ج ــود و س ــده ب گیچ کنن
کنــد. دومیــن چیــزی کــه یــاد گرفتــم ایــن بــود کــه حتــی افــرادی 
ــن  ــد، ممک ــان کرده ان ــال ها پنه ــرای س ــود را ب ــکالت خ ــه مش ک
ــل  ــک محص ــورد، ی ــن م ــازند. در ای ــکار س ــان آن را آش ــت ناگه اس
ــک  ــه ی ــن ک ــرای م ــود، ب ــرده ب ــاب ک ــردان اجتن ــه از م ــر ک دخت
ــه  ــن ب ــه م ــی ک ــت. در حال ــز را گف ــه چی ــودم  هم ــرد ب ــاور م مش
ــه  ــادی ب ــواالت زی ــدم. س ــوکه ش ــوش دادم، ش ــارا گ ــتان س داس
ذهــن مــن رســید. مــن فکــر می کنــم مهــم ایــن بــود کــه بیــش از 
ــی  ــورد برخ ــن در م ــوش دادم. م ــط گ ــیدم و فق ــوال نپرس ــد س ح
قســمت های خــاص داســتان ســوال نکــردم و بــه آنچــه کــه بــه مــن 
ــن  ــتم. م ــار گذاش ــودم را کن ــکاوی خ ــردم و کنج ــا ک ــت، اکتف گف
هیــچ دخالتــی نداشــتم و از هرگونــه پاســخی کــه بــه او ایــن 
احســاس داده شــود  کــه مجبــور بــه توجیــه خــود اســت، اجتنــاب 
کــردم. ســعی کــردم بــه او کمــک کنــم تــا  احســاس کنــد کــه بــه او 
اعتقــاد داشــتم. شــاید مهمتریــن چیــزی کــه یــاد گرفتــم  ایــن بــود 
کــه چــون توانســته بــودم  فقــط بــه او گــوش کنــم، توانســتم بــه او 

کمک کنم.
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