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یکی بود...
یکی نبود....
آسمان آبی بود و زمین سبز
در یــک قریــه بســیار زیبــا ،مکتــب خــردی وجــود داشــت کــه تمــام دختــران و بچــه هــای
قریــه در دو وقــت مختلــف در آنجــا درس مــی خواندنــد.
دختــران قریــه بســیار هوشــیار و زیــرک بودنــد ،آنهــا در کنــار درس خوانــدن بــه فعالیــت
هــای دیگــر مــی پرداختنــد ،کار دســتی درســت مــی کردنــد ،ورزش مــی کردنــد در تزئیــن
دیــوار هــای مکتــب ســهم مــی گرفتنــد و همیشــه خوشــحال و پــر انــرژی بودنــد.
در بیــن دختــران مکتــب ســه دختــر بیشــتر از دیگــر دخترهــا در مکتــب فعــال بودنــد ،و
در کارهــای فرهنگــی اشــتراک مــی کردنــد و بــه اطفــال کوچــک کمــک مــی کردنــد و
همچنیــن آنهــا عضــو تیــم والیبــال مکتــب نیــز بودنــد
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نــام خردتریــن آنهــا آرزو بــود ،او  12ســاله بــود ،مــادر آرزو معلــم بــود ،آرزو بــا مــادرش
بســیار صمیمــی بــود ،در هــر کاری بــا مــادرش مشــوره مــی کــرد ،مــادرش نیــز در هــر
کاری آرزو را حمایــت و تشــویق مــی کــرد.
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صدف از آرزو یک سال کالن تر بود ،او  13ساله بود و قد بلند داشت.
پــدر او بســیار مهربــان بــود و او را در هــر کاری تشــویق مــی کــرد ،پــدر صــدف خــوش
داشــت کــه او یــک روزی عضــو تیــم ملــی والیبــال افغانســتان شــود.
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ســومین دختــر ایــن گــروپ مریــم نــام داشــت ،او  14ســاله بــود ،او در درســها بســیار الیــق بــود،
امــا متأســفانه پــدر و مــادر او بســیار قیــد گیــر بودنــد و همیشــه بــه او مــی گفتنــد ،بــزرگ شــده
ای و الزم نیســت بــه مکتــب بــروی ،امــا مریــم همیشــه کوشــش مــی کــرد تــا خانــواده اش را
قناعــت دهــد کــه درســش را ادامــه دهــد.
ای ســه دختــر مهربــان و هوشــیار ،بســیار موفــق و پرانــرژی بودنــد ،هیــچ چیــزی مانــع درس
خوانــدن و فعالیــت هــای آنهــا در مکتــب نمــی شــد.
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روزی از روزها که آنها مصروف بازی والیبال بودند استادشان آمد و گفت:
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ما باید خوب آمادگی بگیریم
که برنده شویم

صدف و آرزو و مریم بسیار خوشحال شدند و تصمیم گرفتند که برای مسابقه آمادگی بگیرند تا بتوانند برنده مسابقه
والیبال شوند .آرزو به خانه رفت و با هیجان همه چیز را برای مادرش که نگینه جان نام داشت قصه کرد ،مادرش به او
گفت:
قرار
ماد
این یک فرصت بسیار خوب است،
خودت باید در این چند روز صبح ها
وقت تر بخیزی و تمرین کنی ،همچنان
باید بسیار غذاهای قوی و خوب بخوری
تا که در مسابقه قوت و انرژی داشته
باشی.

اس
ر!!!
ت
با
ک
یک تیم ه ت
ی
م
والی
والیبا
مساب بال دیگ ل ما
قه بته! ه م
!
کتب

قصه های نا گفته صدف | 5

آرزو بسیار خوش بود و برای رسیدن روز مسابقه لحظه شماری می کرد.
صدف نیز به خانه رفت و موضوع مسابقه را با مادرش شریک ساخت و به او گفت:

لند تیم
تر قد ب
به عنوان دخ ش کنم
مه د بسیار تال ه شویم
ای
قه برند
ب در مساب
تا که

چی به
ره
تر جان ...تو مکتب
خ
می که
د بقه ...ه
ی کنه...
مسا
فایت م
روی ک
می

مادر جان ،سپورت به صحت بسیار
فایده داره ،مه خوش دارم کنار درس
خواندن و کارهای فرهنگی مکتب
ورزش کنم و یک والیبالیست
موفق شوم.

مادر صدف به پدرش نگاهی کرد و سرش را تکان داد.
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مه به تو افتخار می کنم
دخترم ،مه خوش دارم
دخترم همیشه در جامعه
موفق و سربلند باشه،

همان روز مریم نیز به خانه رفت ،در حویلی مادرش کاال می شست ،مریم دستکولش را کنار درخت گذاشت و به
مادرش کمک کرد ،در حالی که لباس ها را روی ریسمان هموار می کرد به مادرش گفت:
مادر ،هفته آینده یک مسابقه والیبال
است ،مه هم عضو تیم هستم ،ما دخترا
تصمیم گرفتیم ده مقابل تیم والیبال
یک مکتب دخترانه شهری بازی کده و
برنده شویم.

دختره چی به مسابقه...
بد است ...شرم است...
آغایت اگر خبر شوه
بسیار قهر می شه....
مادر جان ...مسابقه ده
مکتب است ،کل دخترای
مکتب می باشن ،استادای
ما می باشن ،ای یک
ورزش است ،کدام کار
اشتباه نیست.
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همی که مکتب می ری
خدایته شکر کو ...حاجت
ورزش نیست ...همیقه
مانده که مردم سر ما گپ
بزنن...

دخترم با خبر که کاکایت کالن
مال امام است ...هر وقت میگه
وقت عروسی مریم است ،اگه
از ای گپا خبر شود همی فردا
عروسیته می کنه.
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مریــم چیــزی نگفــت و مصــروف کارش شــد ،او بــه خــودش
فکــر مــی کــرد ،او خــوش داشــت درس بخوانــد ،مکتــب را
خــاص کــرده بــه پوهنتــون بــرود ،امــا نمــی دانســت در
مقابــل قیدگیــری خانــواده اش چــی خواهــد کــرد؟

روزهــا گذشــت ،هــر روز دختــران پــس از تمــام شــدن درس بــه میــدان بــازی مــی رفتــن و والیبــال مــی کردنــد،
بیــن هــم مجلــس مــی گرفتنــد کــه چطــور بهتــر بــازی کننــد.
اســتاد ورزش بــه هــر کــدام آنهــا یــک بلــوز ورزشــی نارنجــی رنــگ داد و برشــان گفــت بایــد ایــن لبــاس هــا را
روز مســابقه بپوشــید ،ایــن لبــاس هــا نشــان دهنــده تیــم والیبــال دختــران اســت.
همــه دختــران لبــاس نارنجــی را پوشــیدند ،آنهــا در لبــاس ورزشــی بســیار مقبــول معلــوم مــی شــدند ،آنهــا بســیار
خوشــحال بودنــد و منتظــر رســیدن روز مســابقه بودنــد.
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همــان روز آرزو بــه خانــه رفــت و کاالی ورزشــی را مقابــل مــادرش پوشــید ،امــا وقتــی کــه لبــاس را بــه تــن کــرد
از دیــدن بدنــش کمــی شــرمید و کوشــش کــرد برجســتگی بدنــش را بــا دســتانش پنهــان کنــد.
مادرش به او لبخند زد و گفت:

بلوغ..؟!

دخترم ...تو کم کم بزرگ
می شوی ...به سن بلوغ
می رسی...

مه بخی
شرمیدم مادر
جان...

بله بلوغ ....بلوغ یعنی رشد کردن....
تغییر کردن ....دختران و پسران
همگی از  9الی  16سالگی به بعد
تغییراتی در وجودشان پیدا می شود
که این تغییرات طبیعی است.
در پسران صدایشان تغییر می کند...
موهای زائد در بدنشان رشد می
کند ،چهره شان تغییر می کند ..بدن
دختران نیز کم کم رشد می کند،
تغییرات در بدن و چهره...

چرا بشرمی جان مادر ،این تغییرات جزء وجود و طبیعت
بدن دختران است ،نشان دهنده وجود سالم دختران است و
نشان می دهد که دختران در آینده می توانند که در مورد
ادامه تعلیم خود فکر کند و ادامه تعلیم حق هر دختر و پسر
است.
خیر باشه ...یک روز می شه که خودت و دوستایت اینجه
بیایین تا مه گپای زیادی را ده ای مورد برتان بگویم ،شاید
دوست هایت هم از بعضی حاالت خودشان بشرمن....
صحیس مادر جان ...خی یک روز بوالنی جور کده کل
دوستایمه می خوایم!
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تنها چهار روز به روز مسابقه مانده بود.
همــان روز صــدف خســته و مانــده بــه خانــه آمــد ،امــا دردی را در پهلــو هــا و شــکم خــود احســاس مــی کــرد،
او فکــر کــرد کــه شــاید چیــز ناپاکــی خــورده اســت امــا در وقــت تبدیــل کــردن کاال متوجــه شــد کــه کاالیــش
خــون پــر شــده اســت ،صــدف بســیار ترســیده بــود ،بــه ســرعت کاالیــش را تبدیــل کــرد و کاالی خــود را در
گوشــه ای پنهــان کــرد.
صــدف بســیار ورخطــا شــده بــود ،نمــی دانســت چــه کار کنــد ،فکــر کــرد کــه چــه کار اشــتباهی انجــام داده
اســت ،امــا او کاری نکــرده بــود
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صدف...
نان تیار است

گرسنه نیستم
مادر جان ...دلم
درد می کند،
می خواهم
استراحت کنم.

صدف در گنج اتاق نشست و گریان کرد از یک طرف نمی دانست چی اتفاقی افتاده است و حیران مانده بود
که با چه کسی صحبت کند ،روز مسابقه هم نزدیک بود ،آن روز به سختی گذشت ،صدف زود زود تشناب می
رفت تا بدن خود را بشوید و کسی متوجه مشکل او نشود .شب شد ....او تمام شب بیدار بود ...تا اینکه نزدیک
صبح خواب رفت.
صبح مادرش آمد تا او را برای رفتن به مکتب صدا کند اما متوجه کاالی خون پر صدف شد! مادر با جگرخونی
به رویش زد و سرش را تکان داد و صدف را از خواب بیدار کرد .صدف ورخطا از خواب بلند شد ،مادر به او
گفت:
دخترم برو کاالیته
تبدیل کو و از خاطر
رسم و رسوم خانوادگی
دیگه نباید مکتب بروی
چون خویش و قوم بد
میبینن و شرم است.

صدف زبانش بند آمده بود و نمی توانست چیزی بگوید ،مادر از اتاق خارج شد و صدف شروع به گریه کرد.
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در کوچه آرزو و مریم هر دو پشت دروازه خانه صدف منتظر بودند ...اما خبری از صدف نبود ،آرزو دروازه خانه را تک
تک کرد ،در همان وقت مادر صدف در را باز کرد و گفت:
صدف بعد از این
اجازه ندارد که
به مکتب برود.

تمام روز آرزو و مریم به تشویش صدف بودند ،از طرفی روز مسابقه هم نزدیک بود ،در ساعت تفریح استاد از آرزو در
مورد صدف سوال پرسید ،آرزو گفت:

نمی دانم ...شاید ناجور بوده
باشد ...اما روز مسابقه حتما
حاضر خواهد شد.
مریم هم بسیار ناراحت بود ،با
خودش فکر کرد شاید برای
صدف خواستگار آمده است،
شاید می خواهند صدف را به
شوهر بدهند ،مریم با خودش
گفت صدف باید مثل من با
مشکالت مبارزه کند،
باید درس بخواند ،نباید اجازه
دهد کسی با زندگی او بازی
کند.
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مادر مادر...
مادرصدف دیگه نمی مانه
که صدف مکتب بیایه
و......

آن روز آرزو تمــام داســتان را بــرای مــادرش قصــه کــرد ،مــادر آرزو کــه زن هوشــیار و فهمیــده ای بــود دانســت کــه
موضــوع چیســت ،بــه همیــن دلیــل فــردای آن روز بــه خانــه صــدف رفــت.
مادر آرزو به مادر صدف گفت:

دخترم کالن شده ...دگه
مکتب رفته نمی تانه..
باید عروسیشه کنیم...
دختر که عادت ماهوار
شد باید که عروسی
کنه ...ماندنش ده خانه
پدرش گناس....

صدف جان
کجاست؟ ...چرا
دیروز به مکتب
نرفته بود؟

عادت ماهوار یکی از نشانه های صحت دختران است همچنان یکی از نشانه
های بلوغ می باشه ،ای خو کدام مشکل نیست ،ای جز طبیعت وجود دختران
است .نباید به ای دلیل آینده دختران ره تباه کنیم! ازدواج قبل از وقت باعث
ترک مکتب و بی سوادی می شود و همچنان باعث مریضی جسمی و روانی
می شود.
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هیچ چیزام نمی شه...
مه هم زود عروسی
کدیم...

ازدواج قبل از وقت باعث
مرگ و میر مادران میشه...
آیا خوش داری دخترت
سیاه بخت شوه؟...

مقصد عادت ماهوار جزء طبیعت وجود زن
هاست ،نشانه سالمت دختران است .ما
باید به دختران خود کمک کنیم تا متوجه
آن شوند و بفهمند چطور با آن برخورد
کنند و چگونه متوجه صحت و پاکی خود
در آن زمان باشند.
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آن روز مــادر صــدف بــه حــرف هــای مــادر آرزو فکــر کــرد وقتــی طــرف دختــرش مــی دیــد دلــش مــی ســوخت،
راســتی کــه صــدف بســیار خــرد بــود ،بایــد مکتــب مــی رفــت ،بایــد درس مــی خوانــد و ورزش مــی کــرد.

فردای آن روز پدر آرزو با
مال امام مسجد صحبت کرد
و از او خواست تا به مردم
در این مورد آگاهی دهد

عادت ماهوار گناه نیست،
یکی از ویژگی های وجود
زن و نشانه سالمت اوست،
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مالامام از حرف های پدر آرزو متاثر شد ،حق با پدر آرزو بود،
بسیاری از دختران قریه قربانی ازدواج های زودهنگام شده بودند،
بسیار از آنها در وقت زایمان جان خود را از دست داده بودند و یا
سالمتی شان با خطر روبرو بود.
فردای آن روز مال امام در مسجد درباره این موضوع با مردم
قریه صحبت کرد ...

مریــم بســیار خوشــحال بــود،
مــا امــام کــه کاکایــش مــی
شــد اکنــون نظــرش بــا صحبــت
هــای پــدر آرزو تغییــر کــرده بــود،
حــاال او مــی توانســت بــه راحتــی
درســش را بخوانــد ،عضــو تیــم
والیبــال مکتــب باشــد و در آینــده
یــک معلــم یــا داکتــر الیــق شــود
تــا بــه مــردم قریــه کمــک کنــد.
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فردای آن روز مادر آرزو که یک معلم بود تمام مادران را به مکتب دعوت کرد و با آنها در مورد نشانه های بلوغ
نوجوانی ،عادت ماهوار و چگونگی حفاظت و رعایت بهداشت فردی با آنها صحبت کرد ،در ابتدا همه دختران و
مادران از شنیدن این حرف ها خجالت زده شدند اما مادر آرزو گفت:
تغییرات در وجود دختران و  3الی 7روز عادت ماهوار در یک ماه یک دفعه یک اتفاق طبیعی می باشه ،شما به
عنوان مادران باید دختران خود را از این موضوع آگاه کنید و آنها را راهنمایی کنید که چطور متوجه صحت خود
باشند و چطور عادت ماهوار خویش را کنترول نمایند.
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همچنان به آنها گفت:
دختران باید با استفاده از تکه ها ی پاک عادت
ماهوار خود را کنترول نمایند و متوجه بهداشت
خود باشند .آنها باید همیشه دست خود را با آب
و صابون پاک بشویند و پس از پایان مریضی
ماهوار لباس و تکه های عادت ماهوار خود را به
دقت شسته و در مقابل نور خورشید قرار دهند،
همچنان به آنها تذکر داد که در این روزها از
خوردن غذا ها و نوشابه سرد پرهیز نمایند.
آن روز همه زنان و دختران قریه فهمیدند که
عادت ماهوار ننگ نیست ،آنها فهمیدند که
چطور می توان آن را مدیریت کرد طوری که
مشکلی برای خانم ها ایجاد نشود.
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مادر صدف آن روز بعد از جلسه از مادر آرزو پرسید:
آیا صدف می تانه ده
مسابقه والیبال شرکت
کنه؟ ...ای به ضررش
نیست؟

سپورت در هنگام عادت ماهوار
هیچ مشکلی را برای دختران
ایجاد نمی کند،
صدف از شنیدن این حرف بسیار خوشحال شد ،فردای آن روز صدف و آرزو و مریم هر سه برای تمرین به
میدان والیبال رفتند ،هر سه بسیار خوشحال بودند.
روز مسابقه فرا رسید.
همه دوستان ،معلم ها و مادرها در اطراف میدان والیبال حاضر شدند ،همگی تیم مورد عالقه خود را تشویق
می کردند ،مسابقه با پیروزی تیم قریه به پایان رسید.
همه مردم قریه دانستند که دختران تا چی اندازه توانایی دارند .مردم قریه فهمیدند که دختران می توانند در
هر بخش جامعه حضور داشته باشند ،درس بخوانند ،ورزش کند ...در هر فعالیتی سهم بگیرند.
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از آن روز به بعد هیچ دختری از عادت ماهوار شدن نترسید.
هیچ دختری از بلوغ خود نشرمید و تمام مادران همراز دختران خود شدند.
حاال مریم و آرزو و صدف در مکتب درس میخوانند ،به دختران خرد چیزهای جدید را آموزش می دهند ،به
دوستان خود کمک می کنند .آنها باور دارند دختران قادر به انجام هر کاری هستند ،آنها می توانند بهترین باشند.
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