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 ۲۰۲۱/۰۵/۲۶                                               فریحه ایثار 

 م یحرف بزن دییایب ست؛ ین تابو یقاعدگ
 

  .شوم یگر محساس و پرخاش حوصله،  یتنگ شده است. ب میفضا برا کنم یاحساس م  یقاعدگچند روز قبل از  
  .که با من مدارا کنند و حوصله خواهمیام و ماز همکاران و خانواده و دوستانم خواسته یقاعدگ انیدر جر -
 .کنم  یدر عضالتم حس م فی. درد خفکند یم داینفخ پ /یدگی ام پند، شکم قاعدگی انیدر جر -
  .کنم  یحس م  میدر کمر و پاها  دیشداً  . درد نسبتباشد  یم  نییباشم. فشارم پا  داشته  یم  یسرچرخ ،  قاعدگیروز اول   -
( و َمشک گرامی مل۵۰۰ول  ها) معموال پرستام اوقات از مسکن  ی باشم. بعض  داشتهیآرام و گرم م  یبه فضا  دیشد  ازین -

  .کنم یآرام ساختن درد کمرم استفاده م یاز اتو برا  یآب گرم ) مشوکله( و گاه
مغز و ... (  استفاده از آب ، ُگر، چهار  یبیه ) ترکو جوشاند  یگرم چون چا  یهاباشم نوشابه  داشتهیدوست م  ادیز -

  .کنم
باشد. دو روز آخر  کامال احساس ارامش   داشته  یادامه م  قاعدگیتا سه روز اول    ف یو درد خف  یروح  یهافشار -
  .باشم داشته  یم یعادو
  .کنم یبار مصرف استفاده م کی یتجارت صحی -
نبود.   نیچن  نیکمتر، قبال ا  هاتیتر شده و حساسباز  قاعدگی نسبت به مسله    ریما در چند سال اخ  هٔ فضا در خانواد -

ندار پنهان  صحیلوازم    یک یپالست  یهاطهیدر خر   م یاکنون ضرورت  را  رومیکن  خود  آزادانه  حاال    لیمسا  ن یا  ی . 
  با یکند. تقر   هیما خواهران ته  یرا برا  قاعدگیتا لوازم    میخواه  ی. اگر ضرورت باشد از برادرم هم ممیکن  یصحبت م

برعکس    نمی بیموضوع است. م  نیتر  داغ  سم،ینو   یمورد م  نیدر  یا  مقاله  که  ن یا  لیبه دل  قاعدگیدو هفته شده که بحث  
  .نبود نی. قبال چنمیحرف یراحت همه م یلیسال قبل خ چند
آن   ایو  نیهستم و از انتقال ا  قاعدگی:   میگویهستم. م  ضیمر  م،یگویباشم، نم  داشتهیم  قاعدگیاز    یدرد ناش  یوقت -

  .کار را نداشتم نیگذشته جسارت ا یها. سال خواهم  یمعذرت م نیسنگ  لهیوس
ادب  قاعدگیکه منظورم    یهستم، در حال  ضیمر  گفتمی قبل م  یهاسال  - کرد.    دیبا  حیرا در اول تصح  ما  اتیبود. 

  .بدن زنان است کی ولوژیزیف ریتغ نیتریعی. طبستین یضیمر قاعدگی
  د یشا  ای.  شودیم  افتیدر بازار    یزیچ  نیچن  میدانستینم   دیکوتکس. شانه    م،یکرد یسال قبل از تکه استفاده م  نیچند -

  .میکردیاستفاده م یدستمال کاغذ ضد عفون یاز تکه بجا ب،ی. به هر ترتمیدانست یرا شرم م اش هیو ته یداریخر
  ی که م  ی حرف  نیاول  م،یکرد  یو در تناب هموار م  میشست  یرا م  خود   یها  سنتراجها و  تکه  ی سال قبل وقت  نیچند -
بد است.   ند،ینشود مردان بب  د،یهموار کن  تان  یهایرپوش یز  یتکه را رو  کی  ایچادر    کی   میبود:» بچ  نیا  میدیشن
نرا تا  یهایرپوشیمردان در خانه هر چه عاجل ز  مدن: »قبل از اشد  ی گفته م  ایزنان محرم است.«    یهایپوشریز

  یهااما نه به شدت سال   م؛یباور هنوز هم در جنگ   نی. با ا میشد  یم  هیتنب  د،یدیما را مردان م  یهاسنتراج  . اگر  دیبردار
  اب ینا  یهانهیلباس است. تکه است. چرا لباس من )زنان( چون گنج  تیلباس که در نها  کنمیگذشته. ]بعد با خود فکر م

 و   یحفاظت از سرد  یبرا   یا  لهیو مردان )وستن زنان    یاست برا  یروکش  تی . لباس در نهاشود  یمهم م  کبارهی
 (. پس برخورد متفاوت حتا با لباس تن من چرا؟! [ یگرم

آچار و..    /یکه سمنک، ترش  گرانیدر کنار د  ستادنیاجازه ا   م،یداشتی عادت ماهوار م  یما وقت  هٔ یها در قردر گذشته  -
  .دیشما ناپاک هست  گفتندی. ممیرا نداشت کردندیم هیته
. اجازه ورود به  می. نجس امیناپاک ا  قاعدگی  انیاست که ما )زنان( در جر  نیجامعه و اکثر مالها ا  دیحاال هم د -

که    شودی. به ما گفته ممیهم اجازه ندار  میاگر بخواه  م،یارتباط با خدا را ندار  نیمسجد، لمس قرآن و در کل اجازه تام
  .دیریبگ  ییروزه قضا ماا د؛یا چون ناپاک دیر یروزه نگ  قاعدگی  یوقت
شده. چرا؟    رونیاش ب  من و جمع دوستان ما از حد تابو بودن  هٔ و موارد مرتبط به آن در خانواد  قاعدگی در آخر،   -

 م یموردش خواند. در میساخت  کی. تجارب خود را شرمیآن تالش کرد  یساز  یجهت عاد  م، یچون در موردش حرف زد
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که در اجتماع، در   یهالنج . چمیسینو یو م میاش نوشت  . در موردمیرا هم آگاه ساخت گرانیو د میحاصل کرد یو آگاه
. شما هم میساخت   کیو شر   میحرف زد  میهست  /میبا آن مواجه بود  قاعدگی  انیو دانشگاه در جرکار، مکتب    طیمح
  !!دیهم بخواه  دیکه با د،یاگر بخواه د،یتوانیم
  !داشت؟ دیبرخورد را با نیترو متناقص  نیتریعیرطبیاتفاق بدن زنان، غ نیتریعی چرا با طب تیدر نها -
در مورد   میو نتوان    می برخورد را نداشته باش  نیتر  یع ی ، طبما  اتفاق بدن  نیتریعیتا ما )زنان (، خود در برابر  طب -

  .شدنخواهد  رونیموضوع هرگز از گودال تابوها ب نیا م،یسی و بنو میحرف بزن یآن به راحت

 �� دیاش بدارتولد من و شما. دوست یبرا نینخست ستیعامل ست،ی_تابو_نیقاعدگ#

 و زنان افغانستان خجسته باد قبل از قبل به همه دختران   یبهداشت قاعدگ یجهان روز
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