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المغربالمغرب،  ،  آمال آمال 
..“ “ ، آأن شيئا لم يحصل            ، آأن شيئا لم يحصل            ““عادي عادي ””األمر  األمر  بالنسبة لي ف       بالنسبة لي ف       ” ” 
 لبنان     لبنان    ،،دعد  دعد  
يعني أتت العادة واستغربت قليًال في                  يعني أتت العادة واستغربت قليًال في                  . . لم يحصل شيء        لم يحصل شيء        ””

البداية لكن أمي آانت بقربي وال أذآر أن أي مشكلة حصلت،                   البداية لكن أمي آانت بقربي وال أذآر أن أي مشكلة حصلت،                   
.  .  ““نه أمر طبيعي وليس علّي أن أخاف              نه أمر طبيعي وليس علّي أن أخاف              إ إ   ::وقالت لي أمي     وقالت لي أمي     



اليمن اليمن وسيم، وسيم، 
 إلى   إلى  تت األول فلجأ  األول فلجأ يياستحالماستحالم بالخوف عند    بالخوف عند   تتشعرشعر””
 بعض السور القرآنية عند       بعض السور القرآنية عند      اءةاءةقر قر بب  نيني التي نصحت  التي نصحت ييأمأم

..““النوم  النوم  
المغرب   المغرب   أحمد، أحمد، 

  33 في الشوارع لمدة     في الشوارع لمدة    تت المدرسة وتشرد   المدرسة وتشرد  تتترآترآ””
أشهر، أفقت بعدها واآتشفت أنه ليس بسلوك مقبول    أشهر، أفقت بعدها واآتشفت أنه ليس بسلوك مقبول    

..““وعدت إلى الدراسة    وعدت إلى الدراسة    
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لبنان  لبنان  ، ، ااــرّيرّي
  . . ““ن األمر لم يعن لي آثيراً ن األمر لم يعن لي آثيراً إإ””
 لبنان  لبنان ،،رفيفرفيف
            ..““ بـعدم الراحة    بـعدم الراحة   تتحسسحسسأأ””
 لبنان  لبنان ،،سارةسارة
    ..““االشمئزاز االشمئزاز ببشعرت شعرت ””
مصرمصر، ، سهيرسهير
        ..““بيكسف شويةبيكسف شوية......األمراألمر””
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مصر مصر ،  ،  عزيزةعزيزة
بكذا شهر، يعني        بكذا شهر، يعني        )  )  الختان   الختان    ( (ده ده أنا بلغت بعد موضوع الطهارة         أنا بلغت بعد موضوع الطهارة         ””

 ما الموضوع آان مرتبط في ذهني             ما الموضوع آان مرتبط في ذهني            آتر آتر بدري، بس من    بدري، بس من    
قعدت فترة آارهة نفسي    قعدت فترة آارهة نفسي    )  )  الختان   الختان   ((    التاني ده  التاني ده  بالموضوع      بالموضوع      

خرج من    خرج من    أأ لي الدورة آنت ال       لي الدورة آنت ال      تيجي  تيجي  وآارهة جسمي ولما آانت     وآارهة جسمي ولما آانت     
..““البيت، وبعدين خالص بقى الواحد آبر               البيت، وبعدين خالص بقى الواحد آبر               
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اليمن اليمن زهرة، زهرة، 
.  .  ““لعب في الشارع، بعد البلوغ تقيدت حرآاتي وتصرفاتي        لعب في الشارع، بعد البلوغ تقيدت حرآاتي وتصرفاتي        أ أ آنت آنت ””
مصرمصر، ، إلهام   إلهام   
شد شد أأ””ن علي أن ن علي أن أأصغيرة و صغيرة و ) ) امرأة امرأة (( أصبحت ست   أصبحت ست  إننيإنني  قالت لي أمي قالت لي أمي ””

  ““ومن صحتي تحضيرا للزواج   ومن صحتي تحضيرا للزواج   " " حيلي أخلي بالي من نفسي حيلي أخلي بالي من نفسي 
البحرين  البحرين  ، ، حنانحنان  

..““ أن هذا الشيء الذي يحدث لي حرام في حقي آطفلة صغيرة         أن هذا الشيء الذي يحدث لي حرام في حقي آطفلة صغيرة        حسيتحسيت””
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مصرمصر، ، نادية نادية 
أمور آثيرة أصبحت ممنوعة علي بعد أن أتتني الدورة    أمور آثيرة أصبحت ممنوعة علي بعد أن أتتني الدورة    ””

الشهرية ألنني آبرت، والمفروض أن أنتبه إلى    الشهرية ألنني آبرت، والمفروض أن أنتبه إلى    
  ..““ عاما عاما1313  حينهاحينهاآان عمري  آان عمري  . . تصرفاتي  تصرفاتي  

ن أتصرف آما آنت    ن أتصرف آما آنت    أأآنت أرغب أن استمر في اللعب و   آنت أرغب أن استمر في اللعب و   ””
..““أفعل من قبل أفعل من قبل 

البحرين   البحرين   ، ، نورةنورة
شعر باألمان إال بعد أن أخبرت   شعر باألمان إال بعد أن أخبرت   أ أ أحسست بالخوف ولم  أحسست بالخوف ولم  ””

. . ““أميأمي
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 مصر   مصر  ،،هدىهدى
..““آدت أموت من الخوف     آدت أموت من الخوف     ””
مصرمصر،  ،  هالة  هالة  
لم يكن أمرا جميال على اإلطالق ألني بلغت باآرا، وآان                    لم يكن أمرا جميال على اإلطالق ألني بلغت باآرا، وآان                    ””

خجل جدا في المدرسة       خجل جدا في المدرسة       أ أ آنت آنت .  .  شكلي مختلفا عن آل صديقاتي         شكلي مختلفا عن آل صديقاتي         
. . ““حب الخروج    حب الخروج    أأولم أآن    ولم أآن    
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 لبنان   لبنان  ،،رانيراني
 عن فهم ما      عن فهم ما     يي لفترة وذلك لعجز      لفترة وذلك لعجز     ييآبت دهشت آبت دهشت ””

درك األمر سوى من خالل درس            درك األمر سوى من خالل درس            أأ ولم    ولم   ..ييحصل ل   حصل ل   
..““التربية الجنسية في المدرسة        التربية الجنسية في المدرسة        

المغرب  المغرب  حسن، حسن، 
، عرفت أنني      ، عرفت أنني      وأستحلم    وأستحلم    بمجرد أن بدأت أحلم      بمجرد أن بدأت أحلم      ””

. . ““أصبحت رجال   أصبحت رجال   
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