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چکیده
ایــن مــورد کوتــاه پروســه مشــاوره بــا یــک دختــر نوجــوان در افغانســتان را توصیــف میکنــد .ایــن مقالــه عــدم آمــوزش جنســی بــرای
کــودکان و نوجوانــان در جامعــه افغانســتان را نشــان میدهــد و دوبــاره تأکیــد میکنــد کــه گــوش دادن مهمتریــن بخــش مشــاوره اســت.
گــوش دادن شــامل ایــن اســت کــه نشــان دهیــد شــما بــه مراجــع اعتقــاد داریــد  ،مراقــب ســؤاالت خــود باشــید و ایــن احســاس را بــه
مراجع بدهید که او مجبور نیست خودش را توجیه کند.
کلیدواژهها :رابطه جنسی با محرم ،گوش دادن ،کابوس شبانه

دختری که از کابوسهای شبانه رنج میبرد
ســارا (نــام واقعــی او نیســت) محصــل ســال دوم روانشناســی و یــک
دختــر فعــال و باهــوش بــود کــه در ارتبــاط بــا دختــران دیگــر
دانشــگاه بســیار اجتماعــی بــود .بــا ایــن حــال ،او هرگــز بــا
دانشــجویان مــرد صحبــت نمیکــرد ،کــه البتــه در جامعــه
افغانســتان غیــر معمــول نیســت .وقتــی او بــرای مشــاوره نــزد مــن
آمــد ،بــه مــن گفــت کــه او در یــک آپارتمــان کوچــک اجــارهای کــه
فقــط یــک اتــاق و یــک راهــرو داشــت ،زندگــی میکــرد .هنــگام
شــب ،والدینــش در اتــاق خــواب میخوابیدنــد ،و او ،خواهــر
کوچکتــرش و بــرادر بزرگتــر در راهــرو میخوابیدنــد .دو ســال
پیــش ،بــرادرش شــروع بــه برقــراری رابطــه جنســی بــا او کــرد .او
ایــن کار را بــا کمــی لمــس کــردن آغــاز کــرد ،و ســارا در ابتــدا فکــر
کــرد کــه بــرادرش ایــن کار را بــه طــور تصادفــی در حالــی کــه
خــواب بــود انجــام داده اســت .وقتــی ایــن کار هــر شــب انجــام
شد ،سارا ترسید .طوری که خودش گفت:

"پــس از دو هفتــه ،او حــدود یــک ســاعت قســمتهای
مختلــف بــدن مــن را لمــس میکــرد .مــن احســاس
میکــردم کــه یــخ زدهام و بیتحــرک شــدهام  ،همانطــور کــه
یــک انســان را ماننــد یــک حیــوان بســتهاند کــه نــه
میتوانــد حرکــت کنــد و نــه واکنــش نشــان دهــد .تنهــا
کاری کــه میتوانســتم انجــام دهــم گریــه بــود کــه ایــن کار
را حتی در سکوت انجام دادم".
آزار و اذیــت جنســی بــه ســمت تجــاوز بــه مقعــد افزایــش پیــدا
کــرد .در مجمــوع ایــن تجــاوز بــه مــدت  2ســال ادامــه یافــت .در
حالــی کــه بــرادرش ازدواج کــرده اســت و در حــال حاضــر در جــای
دیگــر زندگــی میکنــد ،ســارا همچنــان از مشــکالت خــواب و

کابوسهــا رنــج میبــرد کــه تجربیــات دردنــاک او را منعکــس
میکــرد .مــن از ســارا پرســان کــردم کــه آیــا او ایــن مســاله را بــا
دیگران به اشتراک گذاشته است؟ او پاسخ داد:
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"شــما اولیــن فــردی هســتید کــه در مــورد آن میدانیــد .مــن
فکــر میکنــم کــه حتــی بــرادر مــن نمیدانــد کــه مــن
میفهمم چه اتفاقی افتاده است".
ً
بــه عنــوان بخشــی از جلســات مشــاوره کــه بعــدا انجــام شــد ،مــن
بــا والدیــن ســارا صحبــت کــردم و در مــورد تنظیــم خــواب بــا آنهــا
بحــث کــردم .آنهــا گفتنــد کــه از کابوسهــای دخترشــان آگاه
نبودنــد ،امــا وعــده دادنــد تــا همــکاری کننــد تــا دخترشــان بتوانــد
صحــت روان خــود را حفــظ کنــد .علــت تــرس و کابــوس بــا آنهــا
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
جلســات بــا ســارا ،بــا درک دیدگاههــای شــناختدرمانی ،ســعی
کــردم زمانــی کــه میخواســت بــه خــواب بــرود او را نســبت بــه
افــکار تــرسآور بیشــتر آگاه کنــم .او آموختــه بــود کــه بــه خــود
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 نمیدهد .روز به روز خواب او بهتر شد.

کــه اولیــن تجربیــات جنســی او سوءاســتفاده ،دردنــاک و
گیچکننــده بــود و ســالها جــرأت نمیکــرد دربــاره آنهــا صحبــت
کنــد .دومیــن چیــزی کــه یــاد گرفتــم ایــن بــود کــه حتــی افــرادی
کــه مشــکالت خــود را بــرای ســالها پنهــان کردهانــد ،ممکــن
اســت ناگهــان آن را آشــکار ســازند .در ایــن مــورد ،یــک محصــل
دختــر کــه از مــردان اجتنــاب کــرده بــود ،بــرای مــن کــه یــک
مشــاور مــرد بــودم همــه چیــز را گفــت .در حالــی کــه مــن بــه
داســتان ســارا گــوش دادم ،شــوکه شــدم .ســواالت زیــادی بــه
ذهــن مــن رســید .مــن فکــر میکنــم مهــم ایــن بــود کــه بیــش از
حــد ســوال نپرســیدم و فقــط گــوش دادم .مــن در مــورد برخــی
قســمتهای خــاص داســتان ســوال نکــردم و بــه آنچــه کــه بــه مــن
گفــت ،اکتفــا کــردم و کنجــکاوی خــودم را کنــار گذاشــتم .مــن
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.

چیزی که آموختم

حمایت مالی و اسپانسر

اولیــن چیــزی کــه یــاد گرفتــم ایــن اســت کــه افــرادی کــه بــه نظــر
میرســند ســالم هســتند و عملکــرد خوبــی دارنــد ،ممکــن اســت
از مشــکالت جــدی رنــج ببرنــد .شــاید بــه عنــوان مشــاور ،مــردم
بایــد بیشــتر بــه مــا مراجعــه کننــد تــا بــه آنهــا توضیــح دهیــم چطور
ً
میتوانیــم مفیــد باشــیم .احتمــاال ســارا تنهــا دختــر افغــان نیســت
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