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 )جلد دوم(ه ! دشنه ننون داغتو نشون گُ
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 بچه ها ؟ دیچطور

 د؟یخوب
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 درمورد حجاب هستش. یدونیطور که مکتاب همون نیا .مهیکتاب ادامه همون کتاب قبل نیا

 ...یحتما بخون تا حرفامو تو جلد دو متوجه بش یرو نخوند کیجلد  اگه

 ؟  نیبب

     کمه... یلیخ یلیخ کیتعداد صفحات جلد  نکهیا با ...مجرد بودم نوشتم یوقت شیرو چهار سال پ کی جلد

کتابت با  نیکه داداش رضا با خوندن ا ومدیبرام م امیپ یچهار سال کل نیا تو!  گذار بود ریاما به شدت تاث

 مشخصه... لشمیدل. رو با حجاب کرده یادیز یکتاب دخترا نیا کیکال جلد  حجاب شدم.

 ! ته اعماق وجودم نوشتم از

 حرف دل همه پسرارو زدم. کیتو جلد  .گمیم یدارم چ دوننیرو خوندن خوب م کیکه جلد  ییاونا

 کردم... راتییتغ یلیچهار سال خ نیا تو ...گذرهیکتاب م نیچهار سال از جلد اول ا گهید یول

 منم ازدواجم بود... رییتغ نیبزرگتر

 کردم. دایپ یخوب اتیروزا تجرب نیا

 ...گشتمیفقط دنبال دختر با حجاب م ...ازدواج بودم یمورد خوب برا هیکه دنبال  یموقع ۱۳۹۷ سال

 ...راحته المیخ رهیم رونیب یوقت... دارم تیاحساس امن یلیخواقعا با حجابه... فاطمه کردم... داشیخدارو شکر پ 

 ...گمیم یچ فهمنیفقط پسرا م زارویچ نیا

 ...دهیو آرامش م تیاحساس امن قتایبا حجاب بودن فاطمه جان بهم حق

 ...برهیکه در خواب غفلت به سر م یدختر نه وقف خدا کنه... شویبودم که جوون یدنبال دختر یراستشو بخوا

 ...خواستمیکه خودم م یهمون.. حجابش چادر هستش. فاطمه انتها فاطمه قسمتم شد. در.. گشتم. یلیخ

 ! یینه مانتو خواستمیم یمن چادر یول با حجاب بود... شهیبا مانتو هم م گنیها م یلیخ یبخوا راستشو

 

 

 پسر دوست دارم حجاب چشمم کامل باشه... هیخودم به عنوان  من

 ..نمیرو بب یدختر چیدوست ندارم ه یعنی

 چرا ؟ یدونیم ابو آسفالت... گنیها بهم م یلیخ
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 ...حجاب کامل چادر هستش نه مانتو معتقدم
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 !  نمیبیو آسفالت رو م نهییسرم پا شهیهم ابونیتو خ چون

 باشه !  یبلکه چادر نباشه... ییمانتو یعنی دوست داشتم همسر منم حجابش کامل باشه... نمیهم بخاطر

 ؟  گمیم یچ یریگیم

 ؟ نیبب

 با حجاب بودم !  یچادر هی دنبال هم نبودم... یالکچر یچادر دنبال

 ...زننیم یالکچر پیها با چادر ت یبعض آخه

 حجاب نه !  یول فقط چادر دارن... نایا

 ! نداره یفرق چیهستش ه یالکچر یکه چادر یدختر هیدختر ساپورت پوش با  هی معتقدم

 تبرج کرد ! شهیم شتریمعتقدم با چادر ب اتفاقا.. .کننیچون جفتشون دارن تبرج م

 هم داره ... یتم مذهب هیهستش  یالکچر یکه چادر یدختر هی چون

 ...یگری: جوووون بابا...چه دخمل با حجاب و ج گنیپسرا م نیهم بخاطر

 .خخخخخ

 ؟  نیبب

 ؟  هیچ کننیم شیکه با چادر آرا یینایفاز ا پس؟  ستیهدف از حجاب پوشش و جلب توجه نکردن ن مگه

 ...الیخ یب

 با شما حرف دارم. یلیکل تو جلد دوم خ در

   ...ستیهم خوبه و هم با حجابه و هم شلخته ن قتایچادر گرفتم که حق هیفاطمه  یبرا شیاتفاقا چند وقت پ

 شلخته هست به نظرم... یلیچادر ها خ یآخه بعض

 یلیساله خ ۲۳دختر  هی یدار هستش که به نظر من برا نیآست یفاطمه گرفتم صدف یکه برا یچادر یول

 ..و جده داشت. یفاطمه چادر لبنان قبلش مناسبه..

 پیبا چادر ت خوانیخوبه که م ییکسا یبرا شتریو جده و قاجار ب یکه چادر لبنان نهیا مینظر شخص یول

 ! ادیبدم م یلیکه خ ییپایت نیبپوشن و از ا یرنگ یروسر ایبزنن  یالکچر

  ...نقاب هم داره تیفاطمه گرفتم قابل یکه برا یچادر یول
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 چادر... دیالبته جنس پارچه هم مهمه تو خر دوست دارم چادرشو. من.. چادرش خوبه. یلیخ کال

 .ستمیوارد ن ادیز زارویچ نیمن ا البته... اصال چسبهیگرفتم که خاک بهش نم یچادر هی من

 ...خب یول

 پول چادر دادم خخخخ .  یلیخ ادمهی

 ارزش داره... یول چادر گرون شده. قتایحق

 .یکن نهیهز زایچ نیان واسه ا یراض یلیو شهدا خ نیخدا و معصوم چون

 ! ستیپر رنگ ن شیاهیو س شهیم یخب...هم شلخته هستش و هم خاک یهم هست...ول متیچادر ارزون ق البته

 ...یاما چادرش رنگ ...کنهیخونمون فاطمه اصوال چادر سر م ادیهم مهمون م یوقت

 ..چادر براش سخت بود اونو بپوشه. یلیمانتو با حجاب صد در صد هم براش گرفتم که اگه به هر دل هی البته

 که خودش دوست داره با حجاب باشه. نهیا لشمیدل.. .کنهیاصوال چادر سر م یول

 .هیخوب یبه نظرم فاطمه تو حجاب الگو چون... .رنیتا دخترا الگو بگ گمیم نارویا

 .زنهینقاب م شتریب البته... .رونیب رهیم زنهیم هیوقتا هم پوش یبعض

 ...ستیاز نظر من که همسرشم مهم ن ادینزنه ز هیپوش ایاگرم نقاب  یول

 ! یعال نقاب بزنه که چه ای هیپوش اگرم..حجابش برام مهمه که خدارو شکر حجاب چادرش خوبه. شتریب

                  ...گرفته بودم یآب یبراش روسر میکه عقد کرده بود لیاوا.. که باالتر گفتم. هیاصل همون یول

...پس نذار تبرج کرد شهیچادر هم مچون درونم گفت رضا با  نکن... سرت گهیشدم و گفتم د مونیبعدا پش یول

 کردم. یرویاز درونم پ منم...بره نیباشه که ثواب حجابش از ب یالکچر یهمسرت چادر

 ضمن.... در

 ...! نداره یشیلوازم آرا چیه فاطمه

                                            گفتم نه... ی.ول..کنم شیتو خونه آرا رمیبرم بگ گفتیم لیازدواج اوا بعد

!                         دوست ندارم پوستت خراب بشه ...زمیدوست دارم عز یکه هست ینجوریمن خودتو هم

 ...یکن شیآرا خوادیدلم نم..عاشقتم. یکه هست ینجوریمن تورو هم

 !  ..نکرد. یشیآرا چیواسه عقدمون هم فاطمه ه یحت
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 !  شینه با آرا ...خوامیم ینجوریفاطمه رو هم من.. که گفتم. هیهمون لشمیدل

 چرا... دونمینم ...ادیبدم م یلیخ کننیم شیکه آرا ییاز دخترا کال

 ...کال. ادیم بدم. ابروهاتم اصال دست نزناطمه گفتم به ف یحت

 ...زایچ نیو ا شیاز آرا رمیگیم یفوق العاده حس بد ...خوبه شیعیدر دختر طب یزیهر چ معتقدم

به خدا کمکم  دنیو رس یتو خودساز یلیداره و خ یروح بزرگ قتایکه برام مهمه روحه فاطسمت که حق یزیچ

 باشه... شیکه دوست دارم خانومم خود واقع هینجوریمن مدلم ا کال.. .کنهیم

 .دوست دارم یعیطب من ...ایمسخره باز نیکنه و از ا شیبره موهاشو رنگ کنه و ارا نکهیا نه

                                                                               صورتش جوش بزنه رو دوست دارم.. نکهیا

                                    ! یییییییلیخ ...ادیبدم م یلیکنه خ میپنکک قا ریبره جوش صورتشو ز نکهیاز ا

 ...شمیکرد اومد پ شیبار آرا هی ...دهیحس دروغ بهم دست م

 ! ادیبدم م یلیخ شد و رفت شست خخخخ. مونیپش عیکن انقدر سرد باهاش بودم که سر باور

 ...ادیهم بدم م ملیاز ر.. .خورهیپنکک حالم بهم م یخصوص از بو به هم داره... یبد یبو هی

 ...کنهیزشت م یلیهارو خ مژه

 ! ادیاز سرمه چشم خوشم م یول

                                                          نزن... اول گفتم اصال موهاتو رنگ یبه فاطمه هم همون روزا

 خوبه. شیعیطب مو.. .رمیگیحس بد م یلیخ زننیکه مو رنگ م ییدخترا از

 سالته خخخخ. ۲۳رنگ بزن...نه االن که  یزن شد ریگفتم هر وقت پ بهش

                                              ...ستنیمن ن نیهمه پسرا ع مطمئنم هستش... یا قهیسل زایچ نیالبته ا

 !  رونیب میکن بر شیبرو آرا گنیاز پسرا اتفاقا م یلیخ

 خب... یول

 ...کرده رییو مدلم تغ ستمیبعد تحولم کال س من

 هم به پسرا دارم... هیتوص هی
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 ! حتما حتما حتما حتما به اون دختر بگو بره صورتشو با آب گرم بشوره... یازدواج کن یخوایاگه م

 ...دهیم رییرو تغ افهیبه شدت ق شیآرا چون

 ....یباش انیکه در جر گفتم ! ینکرده گول نخور ییخدا

  نیهم ...یگفتم که بدون یول ...یخودت ختم روزگار دونمیالبته م

 شده به لولو خخخخ  لیتبد ینیبیکه صورتشو با آب گرم شست م بعد ...هییعجب هلو یکنیاولش فکر م

 ... تا آسمون فرق داره نیزم کننیم شیآرا یبا وقت ششونیآرابدون !  ان یمدل نیباور کن دخترا ا

 خخخخ. گمیرو دارم م قتیحق نیکن ع باور

 ...کننیم دییدخترا خوب تا منو یحرفها نیا .خورهیباشه گول نم زیکه ت یپسر

 شیمدرسه آرا ییدستشو رنیهمه م شهی... بعد که مدرسه تموم مدنید شیمدرسشون رو بدون آرا یمثالً دوستا

 خخخ ... رونیب انیو از مدرسه م کنهیم رییتغ شونیکال همه چ هویو بعدش  کننیم

که صورتش پر از کک و مک و آکنه و جوش و چالو  نی؟ ا شدیصورتش چ یجوشها نی؟ ا ایخدا یگیم بعد

 داشت...چرا االن روشن شد ؟!؟؟ یاهیصورتش س نکهیشد ؟ ا یچ نایپس ا چوله بود...

 بچه ها... یهخخخ ول شهیمعجزه آرا همش من... یوا یا یگیم بعد

 بهت بگم... یشوخیرو ب یزیچ هی بذار

 و جذاب بشه نماز شب بخون.... یخوشگل و نوران یلیصورتت خ یخوایاگه م

 ...کنهیم ینماز شب به شدت صورتو نوران

 ...گمیم بهت مکه دار دمید نویا

 ...میبگذر داره... ریتاث شتریشب از صد تا پنکک زدن ب نماز

 منو فاطمه بود. یسالگرد عروس روزید قایدق سمینویاالن که دارم براتون م

 ...میکرد یکربال و عروس میرفت ۱۳۹۸مهر  ۲۳و  میعقد کرد ۱۳۹۸خرداد  ۲۳ ما

 برق و باد گذشتا... نیع واقعا ...گذرهیسال از ازدواجمون م کی قایدق االن

  ...میمشترکمون شد یوارد سال دوم زندگ االن
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 ....میبه امام زمانمون خدمت کن میتا بتون میموفق باش شهیتا هم دیبرامون دعا کن خوامیم ازتون

 ؟  نیبب

 ...!شیخواستگار رفتمیاگه فاطمه حجابش چادر نبود هرگز نم

 .ها فرق داره.. قهیسل چون. کار ندارم.. گهید یمن با پسرا

                                                             ...خب ...گردنیم یاز پسرا دنبال دختر مانتو جلو باز یلیخ

 ...گهید یریل مسمت همون مد یباش یهر جور

 و گشتم و بعد فاطمه قسمتم شد... گشتم بشم... یم که باهاش همسفر بهشتدختر بود هیدنبال  من

 .خواستمیم یدختر مذهب هیمن  ! کردمیبود صد در صد فاطمه رو انتخاب نم نیهدفم جز ا اگه

 خالصه حجاب برام مهم بود... حجاب رو انتخاب کرده باشه. خودش.. نباشه. یدیتقل یکه مذهب یکی

 کنم.... فیخاطره جالب تعر هیبذار 

 رک صحبت کنم... خوامیم

 باشه ؟ ...دیمنو بخاطر رک بودنم سر زنش نکن پس

 ها شده بودم... یچادر عاشق جذاب تر بودن ... یلیبرام خ یچادر یبعد تحولم دخترا یراستشو بخوا

 وقتا... یبعض زدمیتوهم م ییجورا هی ازدواج... یبودم برا یدختر چادر هیشدت دنبال  به

 ! میریبا هم راه م میدستش تو دستمه و دار یدختر چادر هی کردمیتجسم م مثال

 که.... کردمیبا حسرت نگاه م نیهمچ یچادر یوقتا هم به دخترا یبعض

 با حجاب باشه ؟ ینجوریخانوم منم ا شهیم یعنی ایخدا گفتمیم

فرشته داره از جلوم راه  هی کردمیفکر م رفتنیکه مرتب هم بودن از جلوم راه م یچادر یوقتا دخترا یبعض

 ...رهیم

 ها شده بودم... یبد جور عاشق چادر کال

                       ...یوا ...کنهیبعد چادرشو جمع م میریبعد راه م رمیگیدست زنمو م کردمیتصور م همش

                                                               داره... یخانومم چادر لبنان کردمیهمش هم تصور م لیاوا

 ...پوشهیم ونیتو تلوز هیمجر نیکه ا ییچادرا نیاز ا ای
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 بهش نداشتم... یاحساس روح چیه شدیحجاب از کنارم رد م یب دختر

 تا روحمو... دادیو شهوتم رو قلقلک م زهیغر شتریب

 !!!!!! خوامیم نایمن از ا گفتمیم ...دیکشیروحم پر م دمیدیم یدختر چادر یول

 مال من باشه ؟ نیا شهیم یعنی گفتمیم یه مال خودمه... کردمی...حس م کردمیذوق م یلیخ

 گمی...مرفتمیاتاقم همش قوربون صدقش م واریکردم زده بودم رو د دایپ نترنتیرو از ا یدختر چادر هی عکس

 خخخخ یمال خودم

 رضا ؟ ییدا گفتیم ایمیزادم ک خواهر

 اره خانوممو نگاه کن چقدر نازه ! خخخخخ گفتمیمنم م ...خانومت خانومت

 خخخ گرهیکه باز هییبنده خدا هیعکس  دمیفهم بعدا

              ؟ هیدختره ک نی:اخدا گفت کس رو برام چاپ کنن بندهع نینت گفتم ا یکه رفتم کاف یروز اون

لب کرد گفت چرا که  ریز یخنده ا هی ...سمتم ادیب یمدل نیا یکیکه  واریبزنم رو د خوامیمنم گفتم عکسشو م

گفت ...تونمیمنم گفتم اره که م ...یتونیرو چاپ کرد داد بهم گفت حتما م یعکس اون دختر چادر بعد نه...

 ...یچقدرم عال

 ! با حجاب ییاونم فقط و فقط و فقط چادر...نه مانتو ...فقط رو دختر با حجاب بود. میحس ازدواج خالصه

 ...زدیوگرنه چادر م ...نفس داره یهوا گفتمیبا حجاب رو م ییمانتو

 ...خواستمیم یچادر فقط

 م ...یبود و االن با هم ازدواج کرد ینجوریا قایاومد که دق یکیها  یمدت به قول قانون جذب هیبعد  خالصه

 بود... میخاطره باحال از مجرد هی نیا

ازدواج  یبرا ییزن مانتو هیدرصد دنبال  کیاصال  ...خورهیبهم م ییمن حالش از مانتو یتو فاز فکر یکی

 ...والسالم! فقط و فقط چادر سرش کنه دیبا ...باشه ییمانتو دیزن نبا ...ادیبدم م کال..نبودم.

 میبج.. آ.خوامیم یگفتم چادر من ...ریبگ نویا میبر ایب گفتیکرده بود م دایرو پ یکی....مامانم ریبخ ادشی

 گفتم نه نه نه ! منمها بد ترن رضا ! یچادر گفتیم حرصش در اومده بود...

 ها فرشته ان ! یچادر

 

نویسنده : داداش رضا                                                                                                                           (۲نون داغتو نشون گشنه نده )  

 dadashreza.com                                                                                  ۸                               ش...نه طال فرو زنهیفروش جنسشو داد م یسبز

 

 



 

 کن... شیخودت چادر رشیبگ ایب گفت

 ..بشه. یبخاطر من چادر نکهینه ا ..باشه. دیبا یخودش چادر خوامیکه من م یاون گفتم

 ...زدمیحرف م ینجوریا شدیاعصابش خورد م یلیخ میآبج بشه... یبخاطر خدا چادر دیبا

بودن رو بهم نشون داد  نستایتموم دوستاشو که تو ا دختر بود... اتیو ماد یصرفا خوشگل میبجآمالک  چون

 من گفتم نهههههههه یول

 ....خوامیبا حجاب م یچادر گفتمیمن م یول ...خورداااایحرص م میآبج.. .خوامیم یفقط چادر من

 ...نهیظاهرش به دلم بش نکهیو ا مانیفقط و فقط اخالق و ا.. .ستیمهم ن اتیاصال برام ماد گفتمیبهش م شهیهم

 ..بعدا خودت با حجابش کن. ریرو بگ یرضا دختر فالن گفتیم یلیمادرم هم خ یبخوا راستشو

 ...صد هزار بار گفت یباال نویا مامانم

 ...گردهیبرم ییهویتق  هیکه بخاطر من با حجاب بشه با  یدختر  دونستمیمن م یول

 ...کردیم رییتغ پول بود کال انتخابم میمالک زندگ اگه من اصال پول و مدرک  نبود... مالک

 ...فهمهیم نویبا من بگرده ا یکس هر.. .ستمین ییگرا یآدم ماد کال

 ...ستمی.تو کف پول ن.. ام یکه دارم و هستم قناعت دارم و راض ینیبه هم من

 چون واقعا تشنش بودم... بودم... یفقط دنبال رشد معنو من

 بر اساس ارزش هام ازدواج کردم... من ...خوامیم ویک دونستمیخوب م یلیخ

 ...رشد کردم. یلیبعد ازدواج خ نهیهم بخاطر

 نبود که انتخابمو خراب کنه... لینفس دخ یتو انتخابم هوا نیبخاطر هم. زده بودم.. نینفسمو زم یهوا

 ...نفس داره. یکه اتفاقا اونم هوا رهیم یباشه سمت دختر نفس داشته یکه هوا یپسر معتقدم

 ...سمتت ادیم یهمون مدل یباش یجور هر

رو نوشتم و بعدش رو همسر نمونه بودن خودم کار کردم و  ادیپروانه سمتت نم یگل ند یا بوبعدش کتاب ت

 ..شد. میبعد فاطمه جان روز

 ...کننیچادر کاراشونو م ریز بد ترن... یچادر یدخترا کردن ... وانتیآخوندا د نیا گفتیم میآبج
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 ...کنمیم داشیمن اونو پ ...ستیفرشته کم ن یها یچادر گفتمیمن م یول

           خب ... یول.. .مختو شستشو دادن...یشد وانهید یدیم خوندارو گوشآ یاز بس سخنران گفتیم

 ! خود داره یکه جا میبجآبابام که بابام بود جلوم کم آورده بود  نداشت اصال... یریحرفاش روم تاث

 ..شد همه عاشقش شدن. مونیبعد ها که فاطمه وارد زندگ یول

 ...کنهیهمه رو جذب خودش م نیخوش اخالقه بخاطر هم یلیفاطمه خ چون

 ... رونیب رفتیم میبا آبج میگرگان که بود اتفاقا

 بچه ها... دینیبب

 ...دمیگوش نم چکسیکال به حرف ه گهیدرسته د یچ هیکال بفهمم  من

 ...هینجوریا ستممیس کال

 ...دهیجز الهام درونش گوش نم چکسیکه به حرف ه هینجوریرضا اخالقش ا دوننیم همه

 ...دمیگوش نم یشکی.به حرف ه.. شمیکال کر و کور م یول ...کنمایبحث و دعوا هم نم اصال

  ..خودمو دارم. لیاستا فیال یمتاهل یزندگ تو ...مینجوریهم االنم

 ..نداره انصافا. تیاصال برام اهم نکنن... ایکنن  دییتا گرانید ای حاال

 ...هیشکر که خانومم چادر خدارو!  ستیخب به درک که ن .ستیها ن یلیخ لیمن باب م یزندگ سبک

 ..ثواب داره. گفتیم یول ...رفتایاز هوش م زدیفاطمه تو گرما چادر که م تابستون

 حرفش لذت بردم... نیاز ا یلیخ
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 ... ندازنی.چون جوونارو به گناه نم..کنهیهارو شفاعت م یچادر ایحضرت فاطمه اون دن واقعا

 فاطمه است !  فاطمه

 من ! یخوشبخت یعنی نیگرفته و ا هایمن حجابش رو از حضرت فاطمه سالم اهلل عل ی فاطمه

 دارم... یبا برکت یاز ازدواج داشتم به شدت زندگ یدرست تیخدارو شکر چون ن

منو فاطمه به شدت  یتو زندگ قیو توف برکت.. تا آسمون فرقشه. نیها زم یلیخ یمن با زندگ یزندگ اصال

 ...گمیم یدارم چ فهمنیبهتر م کننیرو مطالعه م تیکه سا ییاونا ...ادهیز

 کنه... یزندگ ینجوریا یکس دمیند انصافا.. .میکرد ییرو رونما یاز زندگ یدیسبک جد هیمنو فاطمه  کال

 ...گمیم یدارم چ فهمنیبهتر م دوننیمنو فاطمه رو م یکه کارا ییاونا

 ..که خشت اول خودمو خوب گذاشتم. نهیبخاطر هم نایا همه

 کتاب خشت اول افتادم... ادیگفتم خشت اول 

 ....نهیهم واقعا

 داره... یاستقامت خوب میزندگ نهیخشت اولم رو خوب گذاشتم و بخاطر هم من

 هام به هدف خورده. ریشکر تموم ت خدارو

 به خدا و حجاب برده باشه... یبودم که خودش پ یدنبال دختر یلیخ

 

 

 

 

 کنهیم یهستش و اعمال مذهب یکه تو خونواده مذهب یدختر دیمواظب باش دیازدواج کن دیخوایهم اگه م شما

 حجابش رو خودش انتخاب کرده ازش سوال در مورد فلسفه حجاب بپرس... ینیبب یخوایم اگه.. گولتون نزنه.

  ...دهیجواب م یچ نیبب

 جواب بدن... یچ موننیباشه م یو فرهنگ خونوادگ یو زور یکه چادر سر کردنشون اجبار ییدخترا

 ...زنهیانتخاب خودش باشه قشنگ برات حرف م یکه حجاب سر کردنش از رو یدختر یول

 ...کننیچادر سر م یدیتقل یمدل نیا یاصوال دخترا چون

 .کنهیمدت سقوط م هیباشه ...به نظر من بعد  یدیتقل یکه چادر یکس و

 باشه... شیازدواج کنم که حجابش از رو فرهنگ خونوادگ یدوست نداشتم با دختر اصال
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سمت حجاب برتر  یدیلطفا تا فلسفه حجاب رو نفهم یبش یچادر یگرفت میو تصم یاگرم دختر هست

 ...ایچادر ن یعنی

 ...کنمیچادر م غیکتاب تبل نیمن دارم تو ا درسته

 ...یسر کن یجانیه خوادیدلم نم یول

 ...یتا با عشق چادر سر کن یکن یو بررس قیدارم تحق دوست

  ..که فاطمه کرد. یکار نیهم قایدق

 .ومدیاصال بخاطر اجبار و زور سمت چادر ن فاطمه.. شد. یچادر هوی یبود ول ییهم مانتو فاطمه

 ! بهتره... یبمون ییهمون مانتو ...یدونیهنوز فلسفه حجاب رو نم اگه

 شک نکن ! ...تهیمحدود هیکه درکش نکرده  یکس یصد در صد برا چادر

 ...شنیحجاب م یب هویازدواج کنن  نکهیمدل دخترا به محض ا نیا

 ...راحت شدم.شیییی: آخ گنیم

 !  تهیمحدود نیکه فلسفه حجاب رو نفهمه ...حجاب براش بزرگتر یدختر ؟ نیبب

بره  ایهم از دن ینجوریهم حجاب و ساپورت پوش و مانتو جلو باز بپوشه و یمعتقدم آدم از همون اول ب من

 سقوط کنه ! هوی یباشه ول یکه چادر نهیبهتر از ا یلیخ

 نره : ادتیحرف من اصال  نیا

 

 

 

 

 

 

 

 

 ها سه مدلن... یچادر

 .خودشون چادر رو انتخاب کردن نایا ...یانتخاب یچادر: ۱

فرار کنن ازدواج  یاز خونه پدر نکهیبه محض ا ...زننیبه زور چادر م نایا ...یاجبار یچادر: ۲

 ! شنیحجاب م یکنن ب

ن ! کنیم یکه با چادر دلبر گنیم ییبه دخترا یالکچر یچادر ... یالکچر یها یچادر:  ۳

 حجابش ! ی! نه برا شیخوشگل یفقط برا کننیچادر سر م یعنی
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 ...نیبب

چادرم  یلذت ببرم زود تونمینم ادیبارون م ایکنم  دیخر تونمینم ایلذت نبرم  شهیچادر باعث م گهیکه م یاون

 ...ارهیداره بهونه م ستیچون به دلش ن ییجورا هی... نایو ا شهیم سیخ

 ...یاریبه دلت نباشه بهونه م یزیچ یوقت

  ...میزنیغر م ای میاریبهونه م میرو دوستش نداشته باش یزیچ هی یوقت ...مینیهم همه

آدم  نیا یعنی رهیگیلذت قدم زدن رو ازم م گهیکنار و م زنهیچادرشو م تیبخاطر چند تا محدود یکی نکهیا

 ... کردهیچادر سر م یرسما اجبار

 ...دنیبه جامعه م یبد یشدنشون الگو ییهستن که بعد مانتو نایهم اتفاقا

 ان اما دوست پسر دارن !  یچادر نکهیهستن که با ا نایهم قایدق

 ! برنیهارو م یچادر یهستن که آبرو نایا

 ن؟یبب

 حجاب مصاحبه گرفتم. یب یلیخ یلیکه دارم با چند تا دختر خ یبه واسطه رسالت من

 جالب بود... یلیخ برام

 چرا ؟ یدونیم

 : گفتنیم نارویهمشون ا چون

 ! ستیخدا داشتن که به حجاب ن:  ۱

 بودم. نیهم یمن از بچگ:  ۲

 ها بد ترن. یچادر:  ۳

 بابا. میقیمنو خدا رف:  ۴

 ذاتت مهمه.:  ۵

 مهمه تیانسان.. .ننیکور شن نب:  ۶

 ...و
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 ان ؟ یمدل نیدخترا ا یداداش رضا ؟ چرا بعض یبگ دیشا

 :  جواب

 ...گهید هیمدل نیکال منطقشون ا خب

 بخورن و برگردن... یپس گردن ننیرو بب ریته مس دیبا نایا بگه بهشون... یچ دونهیآدم نم کال

 حق الناسه ! یحجاب یب چون ..رنیگناه حق الناس بم یبا کل هویممکنه  چون اگه عمرشون کفاف بده ! البته

 

 

 

 

 

 

 

 

 کمال گرات نکنه... طونیمراقب باش ش یول

 ...یو بعدش سرد بش یامروز فردا کن یکه ه ینش یجور یعنی

      ...یچادر رو ندار اقتیل ...یهست یفیتو آدم کث سمت چادر نرو... : نه ... گهیم طونیوقتا ش یبعض چون

 پاک بشم و بعد چادر سر کنم... نگو ...زنهیگول م ینجوریا طونیهارو ش یبعض ؟ ینیبیم سمت چادر نرو...

 پاک هم بمون. یچادر سر کن ول تو

 !  یتا پاک بش ینماز بخون دیکه با یمن پاک بشم و بعدش نماز بخونم...در صورت یکه بگ نهیا نیع

 ؟ گمیم یچ یریگیم

 ...یعمل نکن یجانیکه ه نهیبرام مهمه ا یلیکه من خ یزیچ وقت از حرفام دچار سوء تفاهم نشو... هی پس

  ...یبهت فحش هم داد و مسخرت کرد چادرتو رها نکن یکه بعدا هر ک یچادر سر کن نیقیبا  خوادیدلم م من

 

 داداش رضا ؟ یبگ دیشا

 سمت چادر ؟ میایو بعد ب میو پاک بش میفلسفه حجاب رو متوجه بش یگیتو م یعنی

 : جواب

 ...نیبب

 سمت چادر... ایبعدش ب : اول برو چند تا کتاب درمورد حجاب بخون.... نهیا شنهادمیپ من

 ...این یجانیه ییهوی
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 خواهش دارم ازت... هیفقط 

 ...ریچادر خوب بگ هی یکه دوستش دار یکس نیتر زیجون عز یبه چادر گرفت میاگه تصم

  نرو ! یالکچر یسمت چادرها

 ...یکه جلب توجه نکن نهیحجاب ا فلسفه مگه نه ؟ ... یدیفلسفه حجاب رو فهم تو

 ...کننیبا کالس هم تبرج م یها یچون چادر با کالس نباش... یچادر پس

 ! یاگه تبرج کن یجلو باز ندار ییبا مانتو یفرق چیه

 ...نیبب

 حرف زدم... یادیز یکتاب با دخترا نیدرمورد حجاب سر جلد اول ا من

 کسب کردم. یتجربه خوب یول ... کنمیکارا نم نیاز ا گهیوقته که د یلیخ البته

 :  نهیا دمیخوب فهم یلیکه خ یزیچ هی

 که دنبال حق باشه قشنگ از نوع پرسش هاش مشخصه که دنبال جوابه... یدختر

 ...زنهینباشه با گارد گرفتن حرف م ریکه حق پذ یدختر اما

 ...رهیعمرا بپذ یکه در برابر حجاب گارد گرفته هر چقدر هم درمورد حجاب بگ یدختر واسه

 طرف ! ستیکال تو باغ ن یعنی ...یبراش وقت بذار یکه حاال بخوا ستیاصال دنبال جواب ن چون

و به  دهیو حرفاتو گوش م خوادیمتواضعانه ازت منبع و کتاب م یلیباشه خ ریکه حق پذ یاصوال دختر اما

 ! یراحت نیهم به .کنهیحرفات فکر م
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 که حرفامو به گوش همه دخترا برسونم... ستمین نیدنبال ا من

 تیکتاب هدا نیوگرنه عمرا به سمت ا سالمه... گنالهاتیس یخونیکتاب رو م نیا یکه دار ییمطمئنم تو یول

 !  یشدینم

 ؟ نیبب

 ....ستیهرگز گاردش باال ن و تواضع داره.... رهیکه دنبال جواب شبهاتش باشه حق پذ یکس واقعا

 ..نه. ایحق هست  ریدختر دنبال جواب و مس نیکه ا فهممیم تیها تو سا یاز سبک نظر دادن بعض من

 بچه ها... ستین یشناخت کس یبرا یسال زمان کم ۷به هرحال  گهید

 کردم باور کن. دیسف یشیر گهید

 ...چه خبره یدخترته دل  فهممیخوب م یلیخ من تجربه کسب کردم... یلیکتاب خ نیجلد اول ا سر

 نه... ای رهییدنبال تغ فهممیقشنگ م یعنی

 ...ستیاهلش ن شمیمتوجه م عیدرمورد حجاب احساس کنم سر یدختر امیبهونه تو پ یا ذره

 ...ارهیباشه اصالً بهونه نم رییکه دنبال تغ یواقعا دختر چون

 ! اصال

 ؟ هیچ یدونیم

 ..بازم دوست داره تبرج کنه. رهیسمت حجاب هم م نیهم بخاطر.. دختر حجاب سخته. یبرا

 مشخصه : لشمیدل

 ! دختر سخته یهم حجاب برا لیبه همون دل پسر سخته... یکه ترک شهوت برا یهمونطور چون

 ! دختره هی یبا حجاب شدن برا نیپسر ع هی یبهم ثابت کرده که ترک شهوت برا تجربه

کارش لنگ  یجا هیبازم  قطعا حجاب نداشته باشه... یول دختر هر چقدر هم با خدا باشه... هی ...یآبج نیبب

 ...گمیرک م من ...زنهیم

 بگذره... تونهینم شیهستش که از شهوت ران یپسر نیع نگذره... شیحجاب یکه از ب یدختر ؟ نیبب

 : ...خوب به حرفم گوش کن یبا کالس هست یچادر اگه با هم ندارن... یفرق چیه
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 با خودت مشخص کن واقعا... فتویتکل نیبش اوال

 که شد همون... نمیا هات فقط عوض شده ! یمشتر ...یکنیهارو آب م یدل بچه مذهب ینجوریا خا

 شیبا چادر آرا یآخه ک ...یاونور ای...ینوریا ای با خودت مشخص کن... فتویتکل یآبج که شد تبرج... نمیا

 ؟ ها !!...کنهیم

 ؟ یدار یشهوت یبا پسرا یچه فرق تو!؟  یدار ییحجاب مانتو یب یبا دخترا یچه فرق تو

 ..داره. نهیهز یلیبا کالس بودن خ یچادر یدونیم خودتم.. .گهید یکنیتبرج م یتو هم دار خب

 ...تونهیاون نم یول یکنیم نهیحجابت هز یو دلش بشکنه که تو انقدر برا نهیدختر بب هی ممکنه

 ...یخدا باش که فقط دنبال یشد محجبه بش قرار

 ...یحجاب ندار یدختر ب هیبا  یفرق چیه تیوضع حجاب الکچر نیتو با ا یول

 ! کارو نیا نکن ...یبگرد با حجاب بش ینجوریفقط نفس امارت گولت زده گفته ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 dadashreza.com                                                                                ۱۷                               ش...نه طال فرو زنهیفروش جنسشو داد م یسبز

 

 

 

نویسنده : داداش رضا                                                                                                                           (۲نون داغتو نشون گشنه نده )  



 

 ؟ نیبب

 ...کنهیزن رو نگاه نم ریپ هی چکسیوگرنه ه... حجاب داشته باش  و ... یکلیو خوش ه یجوون تا

 ...یبا خدا هست تیباشه که تو جوون نیافتخارت به ا تموم

 ؟ هوم با کالس ؟ یچادر یبعدا شوهرت نگاهش بره سمت دخترا یدار دوست

 ...یبگذر تیاز دلبر یاگه نتون تو! ... یکنیم هیبق یکارو با مردا نیچرا خودت ا پس

 ...یپسرو قضاوت کن هی یندار حق از شهوتش بگذره... تونهیکه نم یهست یپسر نیع

 از نفسش بگذره ! تونهیاونم مثل تو نم چون

 ...دمیمن حق م

 ..دختر دوست داره تو چشم باشه همش. هی.چون ..سخته یدختر ترک دلبر هیبه هر حال واسه  چون

 ...ندازهیاز پسرارو به گناه م یلیخ رونیب ادیب ینجوریبدونه که اگه ا دیدختر با هی یول

 انیوضع م نیدخترا با ا یول میبا خدا باش میخوایرضا ما م گنیو م کننیهستن که گله م یادیز یپسرا تیسا تو

 ...میافتاد ییخودارضاما به  رونیب

 ...لرزوننیدل م نیبخاطر هم ...از جنس پسر ندارن یاز دختر ها شناخت یلیخ متاسفانه

 ...میحجاب شدن هم کم ندار یکه ب یبا حجاب یدختر ها متاسفانه بگم... یچ دونمینم واقعا

 چرا ؟ یدونیم

 ...ریمانتو با حجاب بگ ...ستین یازیچادر ن گهیاول م.. جلو. ادینم نم م طونیش  چون

 ...ریتا زانو بگ..بلنده. یلیخ گهیم یمانتو با حجاب گرفت بعد

 ...کنهیرو جذب م دینور خورش یچون مشک ریخب مانتو روشن بگ گهیم یمانتو تا زانو گرفت بعد

 نداره که... یتنگ باشه مورد کممیحاال مانتو  گهیم بعد

 کم کن... یکی.. دکمه باشه. نییتا پا ستین یازین گهیم بعد

 خب مانتو چرا تا زانو باشه ؟ گهیم طونیش بعدش

 بعد... و ..اونو بردار..کنهیم ریپات گ نییخب...دکمه پا گهیم بعد .مهم دل آدمه...ریکوتاه تر بگ کمی 
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 ؟ ینیبیم

 ! هوی نه .کنهیحجاب م یدختر محجبه رو ب هیکم کم  طونیش

 ...میکم نداشت تیهم تو سا یلغزش یمدل محجبه ها نیا از

 ؟ نیبب

 ...یکن رونیخدارو از دلت ب رینگاه غ دیبا یعاشق خدا بش یخوایم اگه

 ...ذارهیم ریتاث شاتیچون شخصا معتقدم لقمه رو گرا ندارم... یکار ستنین ریکه حق پذ ییبا دخترا من

 نبوده.... یکه خوردن لقمه پاک یدختر ها لقمه ا یمتاسفانه بعض

 کر و کور شدن... ندارن انگار... یبه خوب شیگرا نیاالن بخاطر هم

 داره... ریکن لقمه تاث باور

 لقمه هام... نیبا ا دنیم لیتما یو دخترهاشونو به بد به بچه هاشون... دنیپدرا متاسفانه لقمه حرام م یبعض

 ....یباس بخوا فقط برگشت.... شهیبازم م یول

 .رهیپذیبازم نم یاگه خودتو جررررررررر بد ...رهیکه نخواد بپذ یدختر

 ...یباهاش حرف بزن یمنطق هیباشه کاف ریکه حق پذ یدختر یول

 ..رشد کنه. یکه باعث شد کنهیو در انتها ازت تشکر م کنهیو به حرفت فکر م کنهیسکوت م بعدش

 ..حرف زدم . یدختر نیمن شخصا با همچ یول.. .ستین یدختر نیرضا همچ دیبگ دیشا

 ..حجاب. یبود کامال ب یدختر

 ! و رفت چادر گرفت و محجبه شد رفتیراحت پذ یلیفکر کرد و بعد خ یول

 .دمیمن تا دلت بخواد د وگرنه.. .یستیکه تو فضاش ن نهیبخاطر ا یدیند اگه ...هست ...ستین نگو

 ... رنیپذیراحت م یلیبعدش خ ...یحرف بزن قهیباهاشون ده دق هیکه فقط کاف رنیدخترا انقدر حق پذ یبعض

 ...ذارهیم ریهست که تاث زایچ یلیخ

 خصوص دوست ... به

 بدش هستن... یدختر دوستا کی یحجاب یب لیوقتا دل یلیخ
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 بودا.. حجابیب یلیواقعا خ حجاب بود... یبود که کامال ب تمونیتو سا یدختر هی شیسال پ چند

 رک بهش گفتم : یلیروز خ هی من

 ؟ یفالن نیبب

 .کنهیسگم نگات نم یبش ریوگرنه پس فردا پ ...یمحجبه باش دیبا یکلیتا خوشگل و خوش ه تو

 داره ؟ یچه ارزش نیا یول.. .شهیبا خدا و با نماز م یآخر عمر یزن ریپ هر

 ! شهیبا خدا م یآخر عمر یا طهیهر زن سل وگرنه.. .یسمت خدا بر دیبا یتا جوون و خوشگل تو

 ..حرفام باعث تحولش شد. نیهم یولبراتون خنده دار باشه... دیشا

 مومن باشه... دیآدم تا جوونه با بود... یحرفات کامال منطق گفت

 ! نداره که یبا حجاب شدن کار گهید یوفتیب یاز خوشگل یوگرنه وقت

 ...شهیخودش نخواد با حجاب نم یدر کل تا دختر یول خاطره از با حجاب شدن دخترا دارم... یلیخ من

 داشتم. یفرهنگ تیپنج سال درمورد حجاب فعال بایتقر من

 شد : نیا جشینت تجربم

 داشته باشه... یکه قلب آماده ا کنهینفوذ م یفقط و فقط رو کس حرفام

 ..!رو بشه به زور محجبه کرد. یعمرا کس وگرنه

 ؟ تازه

     ..داد. رییعمرا بشه تغ گهیکه د نارویا ...اوف حجابم باشه... ینماز خون باشه و همزمان ب ینکنه کس خدا

 ...زنهیداره خودشو به خواب م یول ...آگاههبلکه کامال ...ستیچون طرف جاهل ن

 کرد ! داریاز خواب ب شهیکه خودشو به خواب زده رو اصال نم یکس یکرد..ول داریبشه ب دیرو شا جاهل

 ...یلیخ با حجاب بودن... یلیها خ یحیمس بهش فکر کن... گمیم زمیچ هی

 کالهشون کج شد... بعد پر هم روش... هیو  ذاشتنیکاله م لیاوا کم کم حجابشون کمتر و کمتر شد... یول

 کم کم دامنشون کوتاه شد... بعدش و محجبه بود... دهیکامال بدنشون پوش یکالهشونو برداشتن...ول بعدش

 ...بعدشم
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 ...ینیبیم

 ...برهیبارشو گردو گردو جلو م طونیش

 حجاب شدن... یکم کم ب نایا نه... بودن... ینجوریها از همون اولش ا یحیمس دیفکر نکن چوقتیه پس

 ها آورده... یحیبالرو سر مس نیا طونیقبال ش ...ادیکه سر کشور ما داره م ییبال نیهم

 ... نیبب

 رک بگم... خواستمینم نویا

به لغزش و  شونیحجاب یحجاب چند تا پسر رو بخاطر ب یب یدخترا نیا شهیمشخص م ایاون دن یول

 کشوندن... ییخودارضا

 ..حق الناسه . یحجاب یکن ب باور

 ..کنن. ییبرن خودارضا یکرد یازدواج نبود و تو کار طیشرا چون ازت نگذرن... توننیم پسرا

 بدون ! یدونستینم.. صد برابر شما دختراست. شونیجنس ازین پسرا

 ؟؟؟ یلرزونیم دل

 ...بلرزون !باشه

 ...لرزونهیروز خدا هم دلتو م هی

 بگم ... ندتیاز آ یزیچ هی خوامیم یول ..ستمین شگویپ من

و  یخسته و کوفته بش کنهیم یو کار شهیم تیگره کور تو زندگ هیبه  لیتبد یشکونیکه م ییقلب ها نیتموم ا

شده کارماش به  دهیکه کش ییو آه ها وفتهیم تیاتفاق تو زندگ نیا حتما ..بشه. ریبرات سخت و نفس گ یزندگ

 ..نره. ادتیرو  امروز .یخوریم چوبشو ...گردهیبرم تیزندگ

 نیا یو درس خوند یو کتاب خوند یمواظب بود نهمهیچرا ا یپاره بشه که خودتم نفهم کهیقلبت ت نیهمچ

 ...شهیم دیو موهات سف شهیبار تحمل کمرت خم م ریو ز ...شهیمشکل آخه چرا حل نم

 بود... ییشگویپ هی فقط ...دیبود و نه تهد نینه نفر نایا

 رو... یدیفهمیقبلش م دیرو که با ییزایچ یخودت بفهم گهیغرورت له بشه که د نیهمچ
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 ..پاسخ داره. ایدن نیتو هم ظلم

 ...شهیبرعکس مستجاب م ای. ..شهیدعات مستجاب نم ییجا هی

 .یکن شیکار یتونیو نم یتا آخر تحمل کن دیرو با یزیچ هی.. .یرسیخواستت نم به

 ؟ هیبخاطر چ یدونیصبر و تحمل م نیا و یصبر و تحمل کن دیبا

 : یروز گفت هیکه تو هم  نهیا بخاطر

 واه ! کور بشن نگاه نکنن... خب نگاه نکنن...

 اراده شدن.. یچرا انقدر پسرا ب

 .......خوادیو صبر امروزت هم اراده م تحمل ...آره

 ...یخسته نش تیو از زندگ یکه صبور باش خوادیاراده م یلیخ

 ..اون کارهات بود. جهیتحمل امروزت نت نیا

 ....یبش تیاذ دیپس با ...یکرد تیاذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ! ستین ریکرده را تدب خود
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 ...دیشیدسته نم نیشامل ا دیخونیکتاب رو م نیا دیشما دخترا که دار دونمیم یول

 داد به دخترا... یآگاه دیبا واقعا

 ؟ یچند نفر رو سرد کرد یزندگ یدونیم ! یحجاب یاز حرفام بترس اگه ب یول

 کار بازتاب نداره ؟ نیا یکنیفکر م تو شوهر از زنش سرد بشه... هیکه  یکرد یکار تو

 ...داره

 ...یریمیو تهشم م شهیگره باز نم نیا یزنیم یکه به هر در.. .تویگره زندگ ینیبیوقتش م به

 ...وفتهیاتفاق برات ب نیا یکاش نذار یا یول

و  ارمیدر م یکه باعث گناهشون شد ییاز دل همه پسرا ایو اون دن ایدن نیمن شخصا ا یکن تیحجابتو رعا اگه

 کتاب رو خونده و توبه کرده.. نیا خیتو فالن تار یحجاب بوده ...ول یدرسته ب یفالن گمیم

 ...دشیو ببخش دیازش بگذر پس

و با حجاب  دیکه توبه کرد ییشما دمیشدم قول م دیاگرم شه.. کارو بکنم. نیکه ا دمیقول م نجایشخصا هم من

 نفر شفاعت کنم. نیرو اول دیشد

 ؟ چطوره

 ...موننیتوبه کنن و پش خوانیکه م ییمن و همه دخترا نیب مونیعهد و پ هی نیا

  فکر کن ! شنهادمیبه پ دادم... یخوب شنهادیپ یلیخ

       وگرنه سنت بره باال ... با خدا باشه... کلهیتا جوونه و خوش ه دیکه آدم با دونهیم نویا یهر دختر عاقل

 ... دهیچه فا یحجاب کن یبر یریحاال تو پ! ...یکنیخودتم خودتو نگاه نم گهید

 ..بهتره. یخوبه تو جوون یزیچ هر

 ..هاش با خدا باشه. یتو جوون دیبا آدم

و مواظب  یو پاک باش یداشته باش زیو پره ینکن یشهوت ران یحجاب داشته باش ینماز بخون دیبا یجوون تو

 ...یو سمت خدا و امام زمان بر یخودتو زبونت باش

  ..با ارزشه. یتو جوون یبه شدت معتقدم پاک من
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 ...دهیچه فا یباش ییآدم با خدا یبعدش از رو اجبار بخوا یبش ضیحال و مر یو ب ختیر یو ب زشت

 ...یانتخاب کن تیکه با انتخاب خودت خدارو تو جوون نهیعشقش به هم همه

 ...رهی؟ چون ممکنه بمچرا  نماز بخونه... رهیگیم میتصم یسرطان ضیهر مر وگرنه

    ...شییبایو سالمت و ز یو تو اوج جوون کنهیم تیحجابشو رعا یول که خوشگله... یخوشبحال دختر

 .شهیو مال امام زمانش م کنهیخدارو انتخاب م

 به... به

 ...هیعال واقعا

            ...رهیم تیعالقه و اراده به سمت خدا و اهل ب یخودش از رو یکه خودش با پا یپسر خوشبحال

 و شهوت... زهیو غر یو شاداب ییبایو ز یاونم تو اوج جوون

 به... به

 بهتره. یخوبه تو جوون یزیچ هر ...ییپسر و دخترا نیو برکت بده به همچ ریخ خدا

 ..بزنم. ترسمیحرفا هست من م یسر هی

 دیمن نا ام یتوبه کرده باشه و با حرفا یهاش گناهکار بوده باشه و االن تو چهل سالگ یتو جوون یکس ترسمیم

 حرف دارم ... یلیمن خ یدرمورد پاک بودن تو جوون وگرنه بشه...

 رو... قیحقا یکه نگم بعض رمیگیکن جلو خودمو م باور

 ...شهیبشه با خدا م ریپ یعموما هر کس یول

 ...یو با خدا باش یذکر بگ تیتو جوون نهیا مهم

 نگاش کنه ؟ رهیم یک طیتو اون شرا خب... ...وفتهیم افهیو ق ختیبه مرور زمان از ر یدختر هر

 ...چکسیه

 ...خب

 داره ؟ یدختر بره حجاب کنه چه ارزش نیا بعد
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 ها... بچه

 .ستیبرام مهم ن گهیاما د کنه... دیهارو نا ام یحرف من بعض ممکنه

 رد دادم ! گهید من

 سالشونه خوبه خوب به حرفم فکر کنن.. ستیکه ب ییبگم تا اونا خوامیم

 ؟ نیبب

 ...یسمت خدا بر دیبا یتا جوون تو

 .شنیبه بعد با خدا م یسن هیهمه آدما از  وگرنه

 ...دهیچه فا یول

 دکتر بهش گفته آهنگ گوش نده... چون ؟ دنیها چرا آهنگ گوش نم یلیخ یدونیم

 ...خب

 نه بخاطر خدا و امام زمان... آهنگ گوش نکردنش بخاطر سر درد هاشه ... نیا االن

 ...خب

 ؟ ها داره ؟ یا دهیچه فا یمدل پاک نیا

 داداش... نیبب

 ...شهیکمتر م تیچون اوال با گذشت زمان انرژ ...یبش یشهوت یتونینم گهیبه بعد د یسن هی از

ممکنه  یبکن یچون اگه شهوت ران ...ینکن یکه شهوت ران یشیکه مجبور م یهست یطیوقتا هم تو شرا یبعض

 بشه... ادتریز تیماریب

 ..خب

 ..!.خورهیپاک بودنت به درد خودتو جد و آبادت م نیا اما ...یپاک باش یاجبار مجبور به

 ...یپاک باش یاالن که به زور مجبورنه  ... یبودیبا خدا م دیبا یو جوون بود بایتا سالم و ز تو

 کنهیو توبه م وفتهیم غمبریخدا پ ادی یریسر پ یو زبون نفهم و شهوت ران و گناهکار شعوریو ب شرفیآدم ب هر

 .خورهیبه درد نم نایا یول ...شهیو با خدا م
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 ! گمیمن نم نویا

 ! امبرهیخود خوده پ ثیحد نیا

 ؟ داداش

 ؟یآبج

 ... یگناه کن یتونینم یبعدا زورتم بزن وگرنه

 ...یپاک باش یمجبور چون

 تا آسمون فرقشه ! نیانتخاب باشه زم یکه از رو یبا پاک ...ادیکه از اجبار ب یپاک و

 بچه ها...

 : نهیحرف من ا

 بهتره... یخوبه تو جوون یزیچ هر

 ؟ یخونیچرا نماز شب نم یکه جوون تو ؟ ها مرد نماز شب بخونه ؟ ریپ هی دیبا چرا

 آهنگ گوش نده ؟ گهیبعدا که سنش باال رفت د یکس دیبا چرا

 ؟ یکنیآهنگ گذاشتن رو ترک نم یاالن که جوون چرا

 ؟ چرا ؟ یسینویامام زمان نامه نم یبرا یهست ویو اکت یو خوشگل و پر انرژ بایاالن که جوون و ز چرا

 ؟ یزنیباهاش حرف نم چرا

 ؟یگیذکر نم چرا

 ؟ ستین مینمازات سر تا چرا

 ؟ یکنیظهور دعا نم یبرا یاالن که جوون هست چرا

 ...باترهیبهتر و ز یخوبه تو جوون یزیچ هر

 ...یشیپاک م گهیو اون موقع د شهیکم م تمیوگرنه بعدا سنت بره باال انرژ! ..راستش نکن داداش. شهیراست م تا
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 و امام زمان... امبریخدا و پ یحال شدنته...نه صرفا برا یب یکه پاک بودنت از رو یدونیخودتم م یول

 ؟ یزنیگول م یدار ویک

 ؟ خودتو

 ؟ خدارو

 واقعا ؟ ویک

 ...شهیبشه بدون شک با خدا م ضیمر یک هر خودت دروغ نگو. به خودت صادق باش. با

 ...شهیخدا دعاشو مستجاب کنه نماز خون م نکهیا یبرا بعدشم

 

 

 

 

 

 

 ها کرونا گرفتن... یلیخ

 و به اجبار پاکن... خوننینماز م االن

و چشم پاک  یخوندیو نماز م یبودیبا خدا م دیبا یتو تا سالم بود بهش بگه آخه بد بخت... ستین یکی

  ...یریمیم ی...نه االن که داریبودیم

 ماریب چی...هستیاز دعا خوندن غافل ن ییکرونا ماریب چیآهنگ گوش بده برقصه...ه رهینم ییکرونا ماریب چیه

 کنه... ییخودارضا رهینم ییکرونا

 ....اریاجباره نه از رو اخت یپاک بودنش از رو نیا اما پاکه... پاکه ؟ ینیبیم

 با ارزشه. نیسمت خدا رفت...ا شیتو سالمت و جوون یکس اگه

 صادقانه باهاتون حرف بزنم. خواستم.. رک حرف زدم. یلیخ

 

 سوال... هی یول

تو هر لحظه  شهیکه کامال سالم و سالمته و نمازشم سر وقته و هم یکس ایداره  یشتریاجر و پاداش ب نیا

 با خداست... یا

 تره؟ زیخدا عز شیپ کدوم

 ؟ ها
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 ..خرابه. ایهات سالمه  رندهیگ ای حاال.. زدم. زدمیم دیکه با یحرف من بگه پس ؟ یمن نگم ک نارویا

 هلل...سالم بود که الحمد اگه

 به اون راه... یچون احتماال خودتو زد اگه خراب بود درستش کن... یول

 ...رسهینم یچیبه من ه یبد باش تو!  نه به من ...یکنیبه خودت ستم م یتو دار یول

 سالم باشه... گنالتیس اگه و منم در قبر خودم. یدر قبر خودت تو

 : یگیو م یزیریاالن برنامه م نیاز هم

 ...خب

 گناه نکن... یرضا گفت تا جوون داداش

 پاک کنم ؟ یخودمو از چه بد دیبا االن

 وادار کنم؟ یخودمو به چه خوب دیبا االن

 و قلمم کو ؟ کاغذ

 تو چند ماه همه رو بخونم... خوامیداداش رضارو م تیسا ...یخودساز یبرا زمیبرنامه بر دیبا

 کارامو ترک کنم... دیبا برم با حجاب تر بشم... دیبا

 ...آره

 با ارزشتره. یاما تو جوون خوبه... یپاک

 ...باترهیز یخوبه اما تو جوون توبه

 .میخودمون صادق باش با.. .میگول نزن خودمونو

 ...و از االن مراقب خودت باش. ریرو با تموم تلخ بودنش بپذ قتیحق

 خدا نامبر وان باشه... شیزدم که دوست داره پ یکس یحرفارو برا نیا من

 ...یچیکه ه ستیبرات مهم ن زایچ نیکال ا اگه

 ..دوردونه باشه. زیخدا عز شیپ خوادیگفتم که م یکس یبرا نارویا من

 ! و نخواهد بود ستین دیداره اصال مف یگوسفند یکه زندگ یکس یحرفام برا وگرنه
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 داداش رضا ؟ گنیاز دختر ها م یبعض

 ...وفتنیچون پسرا به گناه م میحجاب داشته باش یگیشما که م خب

 ...کنهینگاش نم یپسر چیمرد و ه چیه ی...ولانیم رونیاروپا قشنگ لخت ب ای کایدختر ها تو آمر یخب بعض

        ...هیچ یدونی؟ ها ؟ اصال م وفتنیوگرنه پسرا به گناه م میحجاب داشته باش یگیچرا م پس

 ! دیجنبه نباش یو ب یکه انقدر شهوت دیخودتونو اصالح کن دیبر ...میندار ی.وگرنه ما مشکل..مشکل از خودتونه

 : جواب

 ...نیبب

 خوادیکار داره که نم یبا پسر طونیش نداره... یکار چیه طونهیکه ش یبا پسر طونیش گنج درون ... یتئور طبق

 کرده به نام خدا... دایاز درون خودش پ یگنج هیباشه و  طونیش

 مثال بزنم... بذار

 کنه... یدزد ریفق هیاز  رهینم یدزد چی؟ مطمئن باش ه نیبب

 ! ادیم رشیگ یزیچ هیکه بدونه  یدزد رهیم ییجا دزد

 ...نهیهم طونمیش

 ! ستیکه شهوت رانه و کال تو باغ ن یدر وجودش باشه ! نه پسر یگنج هیکه  کنهیم یدزد یاز پسر طونیش

 ...کننیحرکت م یگمراه ریچون اونا خودشون در مس نداره... یکار ادیغرب ز یایبا دن طونینکن ش شک

 ...کننیکارا م یلیراحت خ یلیخ

و امام زمان  تیبه نام خدا و اهل ب یگنج هیهستش که  یمال کس شتریب طونیش یواقع وسوسه ها در

 ..ازش مراقبت کنه. خوادیتو قلبش داره و م

 ! رونیرو بکشه ب یتا گنج درون هر پسر کنهیوسوسه هاشو شروع م طونیهستش که ش نجایا

 ...نیبب

 صادقانه بگم... بذار

 ...شدمیوسوسه نم ادیحجاب ز یب یدخترا دنیخودم قبل تحولم از د من
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 ...بودم طونیپا ش هی.چون خودم ..نداشت یبا من کار طونیش ادیو ز کردمیراحت م یلیکارهارو خ یلیخ چون

 اومد سمت من که خواستم کارامو بذارم کنار و با خدا باشم. یزمان طونیش یوسوسه ها یول

 شروع شد... طونیش یوسوسه ها ۱۳۹۳مرداد سال  ۱۹ خیاز همون تار قایدق

 ! ارمیوسوسه هاشو شروع کرد تا به اون گنج که خداست نرسم و کم ب رمیرو م یریکه دارم چه مس دیفهم چون

 ! کردیمرتبه وسوسم م صدیروزا س یبعض یحت

 نگم برات ! ... یلیچون پوشش شهر ما خ شهرمون بارها منو به گناه کشوندن... یدختر ها ریمس نیا تو

 ! رفتیجا از دستم در م هیتالشمو کردم نگاه نکنم اما  تیچرا ؟ چون من نها ...کنیباش تو گناه من شر مطمئن

 ...میبگذر

 ؟ یآبج نیبب

 با خدا باشن... خوانیکار داره که م ییفقط با کسا طونیکن ش باور

 

 

 

 راحته.... یلیخ هیآ نیکن درک ا باور

و  طانهیش رینداره ..چون خودش در مس یاصال باهاش کار طونیخدا نباشه ش میمستق ریکه در مس یکس یعنی

 ینفسان ی..چون خود اون پسر تابع خواهش هاوفتهیبه دردسر نم ادیخودش گمراهه ز یکس نهیبب یوقت طانیش

  خودشه...

سبک  خوانیو با خدا هستن و م نیرالمومنیام عهیکار داره که ش ییکالم فقط با پسرا کیدر  طونیش یول

 کار داره ! انیعیفقط با ش طونیش میدار تیروا هی اتفاقا باشه.... یتیاهل ب شونیزندگ

 ...آره

 خوبم... یآبج نیبب

 ...رمیوقتتو بگ خوامینم

 

 

 : گهیم طونیسوره اعراف ش ۱۶ هیقران هم  تو آ تو

 ...کنمیم تیسمتش رو اذ ادیب یو هر ک کنمیم ستیخدا ا میسر راه مستق طونیمنه ش
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خدارو داشته باشن اما  خوانیم تیسا یاز پسرا یلیخ دمیکه د نهیحجاب داشته باش بخاطر ا گمیاگه م من

 ...ذارنیاز دخترا با نوع پوشش خودشون نم یبعض

 ...دمید تیبارها تو سا نویا

 ..داره چشماشو کنترل کنه. فهیوظ یهر پسر درسته

راحت چشماشو کنترل نکنه بعد  یلیخ یکه مثال پسر ستین یمعن نیکن به ا تیحجابتو رعا گمیم نکهیا اصال

 ! نه بگه چرا دخترا حجاب ندارن.

از درون داره به  یگنج هیکه بفهمه  یچون هر پسر فکر کنه و حرف بزنه واقعا احمقه... ینجوریا یپسر هر

 ...پرهیم اتشیکه معنو دونهیچون م چشماش هرز بپره ... ذارهیعنوان نم چیه

 ! یچشماتو کنترل کن یطیکه تحت هر شرا نهیو با خدا بودن هم یشرط پاک اصال

 رو شکست بدن... طونیتا موفق بشن ش دیبه پسرا کمک کن دیشما دخترا هم با خب... یول

 ..بدرقه راهتون هستش. شهیمومن هم یهمه پسرا ریخ یکه دعا دیبدون نمیا

 ...کننیفرشته ها هم دعات م یحت

 خدارو داشته باشن... خوانیکه واقعا م میدار یادیز یمومن و مذهب یپسرا ...ستنیپسرا بد ن همه

 ...دیو بهشون رحم کن دیپس شما هم بهشون کمک کن

 هویسمت خدا  رهیم نکهیاما هم ...شدینم شیزیچ کردینگاه م یتا قبل تحولش اگه به هر دختر یپسر دیشا

 ... !نهیدخترارو بب کنهیو مدام وسوسه م کنهیکارشو شروع م طونیش

 ؟ یآبج

 

به نام خدا دارن حتما دعات  یکه تو دلشون گنج ییو مطمئنم همه پسرا کنمیدعاتون م شهیخودم هم من

 ..کننیم

 پشتت باشه ؟ نیآه و نفر نکهیا ایبهتره  نیا

 ...رنیبا خداتر باشن و سبقت بگ شونیتو اوج جوون خوانیکه م ییدخترا یبرا گمیم نارویمن ا

 با ساپورت چه با حجاب... چه با مانتو چه با چادر... چه خدا... یچه با خدا چه ب ...گذرهیعمر که م وگرنه
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 ...گذرهیداره م عمر

 ؟ گذرهیم یچجور یول

 نفس ؟ یو هوا طانیش یبرا ای گذرهیخدا م یبرا

 دادم... شنهادیفقط پ من ...یدونیم خودت حسرتت بعدا کمتره... یهر چقدر با خدا تر بش قطعا مهمه... نیا

 ...کن  تیزندگ یو الگو نیبب دمیاز حضرت زهرا نشونت م ثیحد هی

 

 (هایفاطمه زهرا )سالم اهلل عل حضرت

 .نندیو مردان نامحرم هم او را نب ندیزن آن است که بدون ضرورت مردان نامحرم را نب کی یبرا لتیفض نیبهتر

 

 ...باشم نیدوست دارم بهتر شهی.هم..لجبازم یلیچون خ ...دمیکشیکن من اگه دختر بودم خودمو به چالش م باور

 ...نفسم یرو هوا ذاشتمیو پا م ذاشتمیزدن م هیاگه دختر بودم حتما چالش پوش

 ! تونمیتا به خودم بفهمونم که م رونیب رفتمیو م ذاشتمیم هیخودمو شکست بدم پوش نکهیفقط و فقط بخاطر ا

 ! یلیخ  .هیچالش خوب یلیخ خودتو به چالش بکش. یهم اگه دختر تو ....آره

 ...نباش. یمعمول کال..نباش. یمعمول یدخترا نیع.. .یکن خاص باش یسع شهیهم

 ...یایبه چشم ب یلیخدا خ شیکن پ یکار خدا... شیپ یکن خاص باش یکار شهیهم

 باشه... هایحضرت زهرا سالم اهلل عل دیالگوت با یدختر تو

 ..کن. هشیشب خودتو
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 ...هیحجاب مانتو کاف گنیم.. .رنیبار نم ریاز دخترها ز یلیخ

 ..باشم. نیبهتر خوامیم بگو.. نباش. یمعمول دختر.. بار نرو. ریتو ز یول

 .زنهیم پیت یواسه ک یک نهیا مهم...! زدنه پیت یایدن ایدن

 بزن... پیواسه خدا ت تو

 در ضمن ؟

 بکن ... گمیم یکار هی ... یو با حجاب بش یچادر ذارهیو شوهرت نم یاگرم ازدواج کرد
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که خدا گفته حجاب داشته  یکن یباهاش بحث منطق اگه .یمرد رو قلقلک بد هی رتیغ دیوقتا با نجوریا ؟ نیبب

 جلو برو ... گمیکه م یاز راه یول ...یقانعش کن ینتون دیشا باش...

باشه...دوست دارم تو  یهمه وجودم مال عشقم که تو هست خوادیمال تو باشم..دلم م خوادیبگو : دلم م بهش

 ..کامل مال آقام بشم خوامیم .نهیبب یپسر هیمن رو  یتار مو هی یحت خوادی...دلم نمیمن همه وجود من بش یآقا

 رو قلقلک بده... رتشیغ ترفند استفاده کن و برو جلو... نیاز ا خالصه

؟ معلومه که دوست  یکنه ؟ دوست دار ییبا هندسه بدن من بره خودارضا یپسر هی یبگو حاضر بهش

فکرا  نیکنه و منو تصور کنه و با ا یذهن یپسر بمونه و باهاش زنا هیبدن من تو ذهن  یدار دوست ...یندار

 ....پس اجازه بده مال تو باشمضنیها مر یلیمهربون من...خ یآقا ستنیردا که مثل تو پاک نم همه بخوابه ؟

 ...یفهمیکن م تست نه ؟ یگیم.. .شنیترفند قانع م نیمرد ها با ا همه ؟ نیبب

 رییتغ قتایحق ...ناستیهم ادیتا پروانه سمتتون ب دیگل بد یبو یتو مجرد گمیکه م یلیاز دال یکی خب... یول

 ...میتر بش دهید ینجوریتا مثال ا ...میتا زودتر شوهر کن میحجاب باش یب گنیها م یلیخ همسر سخته...

هم بر فرض مثال تو  دیو شا یبش دهید دیشا یو شل حجاب یحجاب یب ای یکه تو با بد حجاب یدر صورت

...بعدا تو ستین دیمق ادیخودت ز نیکه ع یکنیازدواج م یتو با پسر نره ! ادتی ی...ولیزودترم ازدواج کن

گفتن  فمیفقط وظ من ...یدونیخودت م بازم ...رهیجلوتو ممکنه بگ یکن یمعنو شرفتیپ یاگه بخوا یزندگ

 ...قهیحقا

 ..حرفام فکر کن... به

 ...کنهینم یآدمو عصب یبد رییرو تغ یکس یبخوا نکهیاز ا شتریب یچیه واقعا

 ...دیبه زور همو قانع کن دیندار یازیاصال ن ینجوریا طرف مقابلت هم پات باشه... نکهیا مگر

بدون  کننیزن و شوهر دارن همو به زوووووووور قانع م هی یدیوقت د هر ...دیریپذیراحت حرف همو م یلیخ

چون  ...دینفس ازدواج نکن یاز سر هوا دوارمیام چقدر ازدواج مهمه... واقعا .ستنیهم کفو ن گهیکه با همد

 که همش باد هوا بود... ینیبیو م یشیرو به رو م قتیو با حق خوابهیم شتیبعدش آت

از  یاالن که مجرد نیهم نارویهمه ا و هوا و هوس نباشه... یمانیا یانتخابت تو ازدواج از سر ب یخوایاگه م

 که خودشه ... کنهیرو انتخاب م یزیچ یازدواج هر کس تو ...یخودت دور کن تا درست انتخاب کن

 ! ینیبب یبهتر یزایپس خوب شو تا چ  ...یحاال که خودت پس
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ازدواج کنم که راحت بشم  خوامینظر گذاشت که : خسته شدم و م تیسا یاز دختر ها تو یکی شیروز پ چند

 و مشکالتم حل بشه ...

 گفتن چرا ؟ بعد باطل... الیخ ینظرش نوشتم : زه رشیز منم

 ...کنهیحل نم رویزینوشتم ازدواج چ منم

که اونم  شهیم تیوارد زندگ یشخص هیچون  ... یشیبا ازدواج داغون تر م یداغون باش تیاگه تو مجرد اتفاقا

 داغونه...

 ؟ نیبب

 که بتونه مشکالتت رو درست کنه. ستین ینجوریهرگز ا ازدواج

 اصالح بشه... میزنش بد کشهیم گاریس یپسر هی میکه بگ نهیا مثل ...یشیبد تر م یبد باش اتفاقا

 ...کنهیرو بطرف نم یکه مشکل ازدواج ...شهیمعلومه نم خب

تو  ادیم یکی زانیبه همون م ...یکن یو پاک زندگ یو توکل داشته باش یکه تالش کن یزانیبه م تیدر مجرد تو

 همه هم کفو بودن. نیاز ا یکنیخودته.خودتم تعجب م نهویکه ع تیزندگ

 .نیازدواج رو مسکن دردات نب پس

 اندازه تالشت آرزو کن. به.. خودتو درست کن. یاالن که مجرد نیهم برو

 رو داره... بیهمسرتم همون ع درت باشه ... یبیهر ع وگرنه

 نه ؟ یگیم

 .یرسیبه حرفم م بعدا ...باشه

 ...شهیم شتریب شرفتیپ یسمتت که بعد متاهل شدن سرعتت برا ادیم یکی ...یکن شرفتیپ تیاگه تو مجرد یول

 که گفتمو بزن... یترفند نیهم یبا حجاب باش شهینم یکل اگه شوهرت راض در

 ضمن ؟ در

 ...دهیجواب م یلیخ دمیشن من متوسل بشو... دیشه هی به

 ...شدنیو با حجاب م بستنیم مانیاز دخترا با شهدا پ یلینور که بودم خ انیاردو راه وت من

 .کنهیوصل شو و بگو دل شوهرتو راض دیشه هیهم به  تو
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 رو بهت بگم ؟ میتجربه زندگ نیبزرگتر یخوایم

 داداش رضا : یتجربه زندگ نیبزرگتر

 ...شهیم تیکه بخواد ...هدا یکس

 نکن. شک

 ...کنهیم دایکه واقعا بخواد راهشو پ یکس

 ...کنهیم دایکن پ باور

 ...ارهیبهونه م یهستش که تنبله و حوصله نداره...از الک یبست مال کس بن

 ..هست یراه حل هی یو هر چالش یهر مشکل یبرا وگرنه

 .شهیم تیبخواد و تموم زورشو بزنه حتما هدا یک هر

 ...یشیم تیکه هدا وفتهیاتفاقات م یسر هی...بعدش  یواقعا بخوا یوقت

 ن؟یبب

 ...یرسیکه االن زدم م یروز به حرف هی

 ...شهیبرات باز م ریحجاب رو بخواه ...بعدش مس تو

 نکن ! شک

 ...یکن ازیاحساس ن دیبا ...یزور بزن دی... بایبخوا دیبا ...یباش یقو دی... بایتشنه باش دیبا

 از شدت خواستن خوابت نبره... دیبا

 خواستن... یعنی نیا

 ...یشیم تیکم کم هدا بعدش

 آمادست... افتیدر یذهنت برا چون

 ....پرسهیکه بخواد مدام از خودش سوال م یکس

 کنه... دایپ یتا راه زنهیم شیکه بخواد به آبو آت یکس دستشه... شهیکه بخواد کاغذ و قلم هم یکس

 ....کنهیو به شدتتتتتتت براش تالش م کنهیکه بخواد مدام دعا م یکس
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 ...یزشیجمالت انگ شهیاتاقش م واریکه بخواد در و د یکس

 ! رهیتو کلش نم شهیکه بخواد هرگز نم یکس

 با حجاب شدن ! شهیکه بخواد براش مقدر م یکس ...شهیم تیکه بخواد هدا یکس ...رهآ

 !ک کن !به خودت ش ...نداره یباهات کار طونی؟ اگه ش بببن

بهت نظر  یلیبدون که خدا خ و کال همه جا رو مخته... کنهیو وسوست م کنهیم تتیاذ یلیخ طونیاگه ش یول

 ...کنهیم یداره بهت حسود طونیکرده و ش

 ...رهیگیکرد بدون کارت داره مورد قبول خدا قرار م تتیاذ طونیش یینره : هر جا ادتیحرف من  نیا

 ..باهات نداشت. یکار چیاصال ه طونیش وگرنه

 ؟  نیبب

 از خدا بخواه...فقط  مانع فضل خدا بشه. تونهینم چکسیه اندازه مگس هم قدرت ندارن ! آدما

 بسپور به خدا... زارویچ هیبق

 سمتت ! ادیخدا ده قدم م یقدم تو بردار هی

 ....شهیحرفام داره تموم م

 ...رمیوقتتو بگ ادیز خوامینم

 ...یو با کالس نر یالکچر یسمت چادر ها ... یبش یچادر یخوایاگه م کنمیبازم خواهش م یول

 ...شیبلکه بخاطر خوشگل حجاب... ینه برا کننیها چادر سر م یلیخ چون

 ...یخوشگل یبرا کننیها چادر سر م یلیخ بره... نیثواب چادر سر کردنت از ب خوامینم

 ! کنهیچادر سر م نیبخاطر هم ...شهیخوشگل م یلیخ کنهیچادر سر م یوقت چون

 شده... یچادر ادیحجاب بهش م چون... ادهیهم ز یمدل نیا دختر ...گمیکن راست م باور

 دسته هستن... نیجزو هم زننیم یالکچر پیکه با چادر ت یینایا تموم ...ستیخدا ن یوگرنه حجابش برا

 یتفاوت چیه زنهیم یالکچر پیکه با چادر ت یدختر هیبا  یدختر ساپورت پوش و مانتو جلو باز هینظر من  از

  نداره...
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 و شلوار تنگ بپوشه که جورابشم معلوم بشه ؟ یدختر با چادر کفش رنگ هی دیچرا با آخه

 ...گهیمعلومه د خب ؟ هوم

 ...ارهیحتما چادرشو در م وگرنه ...ستین جاش

 که... کنهیچادر سر نم یمدل نیکه حجابش رو خودش انتخاب کرده باشه که ا یکس وگرنه

 ها... بچه

 باورتون نشه... دیشا

 انتخاب خودشه... ای کنهیسر م یمتوجه بشم که زور تونمیم یمن از مدل چادر سرکردن کس یول

 ؟ یقبول دار تابلوئه... یلیخ

 ...گهیداره د یتضاد هیکردن با چادر سر کردن  شیآرا خب

 نه ؟ مگه

 ... کننیست م یگلگل یکفش و روسر نکهیا ها... یبعض زننیم یصورت یبآ یست ها نکهیا

 اسپورت با چادر... فیبا ک پوشنیم یکفش اسپورت رنگ نکهیا

 ...خب

 ...گهید یچ یعنیحجاب  دهیکه طرف رسما نفهم نهیبخاطر ا نایا همه

 .........یو جلب توجه نکن یپنهون باش یعنی حجاب

 ...رونیب یو بر یکن شیبا چادر آرا نکهیا نه

 ...یدار یچه فرق ییمانتو هیتو با  ینجوریا خب

 ن؟یبب

 تبرج کرد... شهیچادر هم م با

 باشه... یکس یو شهر یزشته حجاب بخاطر فرهنگ خونوادگ یلیخ

 ...گهید یزاینه بخاطر چ باشه... مانیو ا نیقیاز رو  دینظر من حجاب با به

 بچه ها ؟

 

 

نویسنده : داداش رضا                                                                                                                           (۲نون داغتو نشون گشنه نده )  

 dadashreza.com                                                                                ۳۸                               ش...نه طال فرو زنهیفروش جنسشو داد م یسبز

 

 



 

 ...یدینه تقل ...دیبکن نیقیبا اعتقاد و  دیکنیکه م یخدا هر کار ریتو مس دیکن یسع

 باشه... نیقیاز رو  دیچادر سر کردنت با مثال

 ...یچه دختر با کماالت یوا گهیعمت م نکهیبخاطر ا نه

بلند  یو نمازتو با صدا یکرد یظاهرت رو مذهب دادنیبهت م هیکه بق یبعد خوشت اومده و بخاطر اعتبار

 برات... نگم که... یکنیم ییکارا هی ...یتو خلوت هست یوقت یول ...یخونیم

 ...شهیدستشون رو م یهستن به زود یمدل نیکه ا ییناینظرم ا به

 نباشه... یلطفا خوب بودنت الک پس

دنبال  دیو خودتون بر دیشک کن یبه همه چ دیبزرگ شد یخونواده مذهب اگه تو گمیبه بچه ها م شهیهم من

 ساختن باورهاتون...

 باشه... یالک تیدار نید دینبا

 باشه... ایاز رو ر تیخوب دینبا

 هستش... یسقوطت حتم وگرنه

 ...کنهیکه کافرت م وفتهیشبهه به جونت م هی ینکن به زود شک

 ...ارنیدووم ب ادیز توننینم یدیتقل یها یمذهب کال بوده... یدیتقل تیدار نیصفر تا صد د چون

 ! دنیرد م یزود به

دست از اعتقاداتش  ینگرفته و اتفاقا مسخره شده...ول یبودنش اصال پاداش یگرم که از مذهب یدم کس یول

 ...دهیو داره ادامه م دهینکش

 تو خلوتش هست...هه... یوقت یول هیمذهب شیرونیهستش که پوسته ب یبهتر از کس یلیخ نیا

 ...نیبب

جرز  یبودنش به درد ال یچادر نیا نفس نباشه... یاهل مبارزه با هوا یول باشه... یکه چادر یکس

 ...خورهینم وارمید

 ! گمیم یجد

  ...کنهیداره خودشو مسخره م قایدق
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 خدا... ینه برا شدن... یو اعتبارش چادر شیان بخاطر خوشگل ینجوریکه ا ییکسا

 ...میکه حسرت نخور میکن یزندگ یجور دیبا

 ها... بچه

 ...میو خدا و امام زمانمون کن یو اونو خرج خودساز میبدون دیبا مونویجوون قدر

 ..هرگز ...میخوریهرگززززززز بعدا حسرت نم ینجوریا

 ...کشهیبگذرونه بعدا که سنش باال رفت اصال آه نم ینجوریعمر خودشو ا یک هر

 ... ییبا خدا یباشه تو جوون نیا افتخارت ...وفتهیم افهیاز ق گهیبعدش د جذابه... یسن هیتا  یدختر هر

و  تیو جذاب یبه خصوص جوون ...ذارهیخدا و امام زمانش م یبرا شویکه همه چ یدختر خوشبحال

 ...شویخوشگل

 ...مایخودمون یول

 

 

 

 ...ستین اسیقابل ق اصال فرق داره... یلیخ یلیدو تا با هم خ نینظر من ا به

 ...یچ یعنیحجاب  دونهیکه خودش به حجاب برسه خوب م یدختر

 ...میبگذر

 ..عمل کن. پس ...مگه نه ؟گمیدارم م یچ دیفهم خودش.. اهل دلش گفتم. یبرا نارویا

خوشگلتر  یشیبا حجاب م یبهش نگو برو با حجاب بشو چون وقت یرو با حجاب کن یدختر یخوایم اگه

 ...شمیبا مانتو جلوباز خوشگلتر م گهیپس فردا م ینجوریا خب غلطه... نیا ...نه ...یشیم

 ...یشیبا حجاب خوشگلتر م نکهیا ی...نه براخدا باشه یبرا دیبا حجاب

 ؟ ها ؟ هیفلسفه حجاب خوشگل مگه

 پنهون کنه ... تویقراره خوشگل حجاب

  فلسفش. نهیا
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چادر سر  شیو فرهنگ خونوادگ یاجتماع گاهیکه بخاطر آبرو و جا یدختر نیهستش ب یادیفرق ز چقدر

 ؟ یدار قبول ... کنهیو بخاطر خدا چادر سر م نیقیبا  قتایکه حق یبا دختر کنهیم
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 .الیخ یب

 که پسرم... فیح

 ...یچ یعنیحجاب  کردمیدختر بودم در عمل بهتون ثابت م اگه

 به حرفام فکر کن... یول.. چون پسرم بهتره مخاطب حرفام پسرا باشن. یول

 ..خوب شده. یلیپسر خ هیمتحول شدم حجابم به عنوان  یانصافا از وقت یول

 ! یکه تبرج کن یستیقبال ن مثل.. و سادست. کیش یلیخ پتیرضا تو ت گنیبهم م همه

 ..حجاب داشته باشن. دیهم با پسرا.. .ستیدختر ن یکه فقط برا حجاب

 هست. تیبعد تحولم تو سا یعکسا

 ...دینیبب دیبر

 ! مرد عملم من.. بهتر شدم. یلیخ انصافا

 ..که قبلش خودم عمل کردم. گمیرو م یزیباش چ مطمئن

 ...رمیگیوقتم هستش که با انتخاب فاطمه لباس م یلیخ تازه

 ...نفس گولم بزنه یوقت هوا هیکه  کنمیخودم انتخاب نم یعنی

 ..غر نزنم و با اطاعت کامل بپوشم. یگرفت یهر چ دمیو قول م ریبرو لباس بگ گمیبه فاطمه م

 ...گردمی.واقعا ساده م..دینیبب دی.بر..هست تیتو سا عکسام

 ...گرفتمیخفن م یعکسا یفالوور داشتم و کل یکل نستایاالن تو ا شدمیباش اگه متحول نم مطمئن

 ..آدم شد. گهیداداش رضا د یول

 ..مردم. کیو ال دیینه از حرف و تا میریگیارزشمونو از خدا م ما

 : رسونمیم انیسوال به پا هیآخرم رو با  حرف

 !داشت ؟ یسالش بود... چه حجاب ۲۳و االن  ...ومدیم ایبه دن ۱۳۷۷در سال  هایحضرت زهرا سالم اهلل عل اگه

جورابشون از رو کفش  ای؟ آ کردیم شیبا چادرشون آرا ای؟ آ کردیست م فیبا کفش و ک یساق دست رنگ ایآ

 معلوم بود ؟

  ... کنهیم تتیسوال بد جووووووووووووووووووووووور هدا نیا جواب
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 ...تهیکه دنبال هدا یبلکه کس نه همه رو... البته

 ...گهیسوال د هیاصال 

با کفش و ساق  شویو رنگ روسر دهیپوش یالکچر یکار کنه که چادر یشوهرت تو اداره کنار دختر یذاریم

 دستش ست کرده ؟

 ...کنمیبازم سوالم رو تکرار م ندارم... یحرف گهیمن د یذاریاگه م ؟ یذاریم

 …با چادر و ساق دستش ست کنه یرنگ یباشه که اون دختر همکارش روسر ییاگه شوهرت کارمند جا

 کنارش کار کنه ؟ یذارمی

 چیهستش و بدون ه یالکچر یساله باشه که چادر ۲۶دختر  هیکارمند باشه که اونجا  ییشوهرت جا یذاریم

 کنارش کار کنه ؟ یذاری؟ م زنهیبا شوهرت حرف م یمنظور

 حرف نزن... یتونیکه م یتا حد ونینباش و دوما ؟ با آقا یالکچر یپس خودتم اوال چادر یذاریاگه نم

 ندارم ! یمنظور نگو

 ؟ نیبب

 شوهرت باهاش حرف بزنه... یدیتو اجازه نم یول نداره... یمنظور چیدختر هم ه اون

 نپسند ! هیبق یبرا یپسندیخودت نم یکه برا یزیچ پس

 ؟ نیبب

 بگم... خوامیم یول بگم... نویا خواستمیمن نم کن... اءیح نیچادر سرت کن و هم در کنارش تمر هم

 ...شهیباورت نم گمیم یچ هی.. هستن. یاز دوستام که اونا هم مذهب یکیتهران خونه  میمنو فاطمه رفته بود

 بود... بیبرام عج یلیخ.. .کردیباهام حرف بزنه هرگز نگام نم خواستیم یدوستم وقت خانوم

 بود... یائیزن با ح یلیخ

و فقط  کردیسرشو کج م یول تشکر کنم... ییرایبار هم بر حسب ضرورت مجبور بودم ازشون بخاطر پذ چند

 حددددددد ؟ نیدر ا اءیح یعنی... ایدلم گفتم خدا تو انصافا.... دیکفم بر یعنی : ممنون... گفتیم

 ! بار هم نگام نکرد کی یکن حت باور خوشم اومد.. یلیخ ..ولیا

 به ابو آسفالت بودن خودم شک کردم باور کن خخخ. یعنی ...یلیبود...خ بیعج یلیخ
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 ...کنهیم شهیداره تقوا پ نیبابا ا دمیبعدش که فاطمه گفت تازه فهم بنده خدا گردن درد داره... کردمیاول فکر م

 ...دیدر کل کفم بر آقا

 ....کنهیم دایپ یهستش که معن اءیکل حجاب در کنار ح در

 دمش گرم.

 رنگ باش.. هیمثل چادرت  ؟ یراست

 خب...

 ...دیبخر دیبر دیکه اگه دوست داشت دمیم صرفا جهت الگو گرفتن چادر فاطمه رو نشونتون
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 ...میمن و فاطمه از آبکوه گرفت.. داره. یخوب یچادر ها اونجا آبکوه... ابونیخ دیبر دیهست یاگه مشهد

 ...ستین ونیلیم کیکمتر از  یریبگ یچادر خوب بخوا یول کنم... دتونیناام خوامینم

 ..بعدا ارزونتر بشه. دیشا یول.. .گمیاالن دارم م متیبا ق البته

 ؟ نیبب

 کمتر باشه. متشیهم هست که ق یچادر با پارچه معمول البته.. ارزش داره. یول.. .ادهیز نشیبودن هز یچادر

 ...یبگرد یبر دیبا.. پارچش فرق داره. یول ...تومن هم هست ستیدو متیبا ق چادر.. .دمید من

 ..جنس پارچه مهمه تو چادر. شتریبتا چادر. میدار چادر

 ...ریبگ یچادر معمول یول...یازش استفاده کن یتونیراحت تا سه سال م یریچادر با جنس پارچه خوب بگ یول

 ..تره. تیفیبا ک یتو چادر ها چه پارچه ا دیدونیبهتر م دیخودتون دختر گهید ارزون... ادیگرون و نه ز ادینه ز

 ..کمه. یحجابت خرج کن یهر چقدر برا

 ! کن نهیهز یلیحجابت خ یبرا.. کن ارزش داره. باور

 ...یچ یعنیچادر سر کردن  دهیکه نفهم یالکچر یچادر هی نمیا

 کرده !  یشیکن چه آرا نگاه

 ...و ساق دستش دقت کن. یست روسر به

 ...سوال دارم. هیمن  االن ..لبشو نگاه. رژ

 که یدختر هی ای کنهیجلب توجه م شتریب نیا

 ابونیو با مانتو کوتاه تو خ دهیساپورت تنگ پوش

 ...گهیهر دوش د خب؟  رهیراه م

 ها ؟ ؟با اون داره یچه فرق نیا پس

 ...کننیها فقط چادر سر م یبعض

 حجاب ندارن اصال... یول

 ..!.ستیها فازشون مشخص ن یبعض واقعا
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 ...کننیحجابش سر م یرو برا چادر ...کننیسر نم ییبایز یچادر رو برا

 مسخرست. یلیخ یکن یو با نامحرم شوخ یبلند بلند بخند ابونیتو خ یول یباش یچادر نکهیا

 ..باشه. دیبا اءیدر کنار ح چادر

 زده ؟ یالکچر پیبا چادر ت ینجوریکار کنه که ا یشوهرت کنار دختر یذاریم انصافا

به شدت از شوهرت  زده ... پیبا چادر ت ینجوریا شیکار کنه که دختر کنار ییاگه شوهرت بره جا مطمئنم

ممکنه شوهرتو از  یو حت یکنیم میتقس یو شوهرتو به دو قسمت مساو شهیو اعصابت خورد م یشیم ناراحت

 ...یوسط جرررررر بد

 چرا ؟  یدونیم

 که... یدونیمخودت باشه.... ریغ یکیدرصد نگاه شوهرت مال  کی یترسیم چون

 نه ؟  مگه ان... یرتیغ یلیخ زایچ نیسر ا دخترا

 ...گهید گمیم نویمنم هم خب

وارد  یسرد شونیو به زندگ یلرزونیدل شوهر دوستتو م یزنیم یالکچر پیبا چادر ت ینجوریا یوقت گمیم منم

 ؟ گمیم یچ یریگیم ...وفتهیدرصد ممکنه نگاهش به تو ب کی...چون یکنیم

 ...یکنیعکس هدفت عمل م یدار قایدق یول ...یو به گناه ننداز یوفتیکه به گناه ن یکنیچادر سر م تو

 ...میبگذر

 گفتم... یچ دیکه گوش شنوا داشته باشه فهم یاون

 پایین چند دقیقه فکر کن... ازت یه درخواستی دارم... لطفا به این عکس 
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 تموم شد... حرفام ...نیهم

 به دلت نشسته باشه... دوارمیام.. زدم. یحرفا همه رو دل نیا حرفام بهت تلنگر زده باشه... دوارمیام

 ...یریعاقبت به خ یبه سو شیپ

 �� ...نگهدار خواهرم خدا

 

 ...نیبه عنوان حرف آخر : بب گمیهم تو پرانتز م یزیچ هی)

 ...شترهیثواب و اجرش ب یفحش بخور یشدن هر چ یچادر ریتو مس

 در ضمن ؟ بشه... شتریتا اجر و پاداشت ب یو مسخره بش یپس از خدا بخواه چند جا فحش بخور

کارتو  یکه قطعا تو ذهنت دار نهیبخاطر ا ...یبش یچادر یخوایو االن بازم نم یکتاب رو خوند نیاگه همه ا

 ...یکنیم هیتوج

 بهونست... گمیمن م یچادر سر کن یکه نخوا یاریمن ب یبرا یلیهر دل ؟ نیبب

 : نهیتنها جواب من ا حرفا... نیو از ا شهیکه داداش رضا نم یبد حیپس اصال نخواه برام توض

 !... بربرو حالشو ب گمیم زمیچ هی ... نی... همارینکن و بهونه ن هیتوج

 ...کننیرو شفاعت م یچادر یکردن دخترا تیتموم شهدا وص

 ...یباش دواریام یلیو خ یگفتم که حالشو ببر نویا

 ....کسانهینکرده  یکه گناه یبا کس کنهیکه توبه م ی: کس میدار ثیحد

 ( ...خدافظ یواقعن گهید من برم ... ...گهیخب د
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 پایان... 

 

 السالم هستم... هیحرم آقا امام رضا عل قایدق سمینویکه دارم ماالن 

 هستش... السالمهیشب شهادت امام رضا عل امشب

شدن به  یچادر که به تازیگ ییدخترا یبرا خوامیکردم و اومدم حرم و امشب م تین یبخوا راستشو
 ...السالم دعا کنم . هیتو حرم آقا جانم امام رضا عل ژهیو

 ریکه با جلد دوم کتاب نون داغتو نشون گشنه نده با حجاب شد خ یهر دختر. ...الرضا بن مویس عیل ای
 ....نیآم یاله و آخرت بده... ایدن

که  ییدارن با حجاب بشن و همه دخترا میکه تصم ییهمه دخترا یو هم برا کنمیشما دعا م یبرا هم
 بد حجاب هستن... ایحجاب  و یب کننینم تیحجابشونو رعا

شرمنده حضرت زهرا سالم  ایکنن تا اون دن تیکشورمون حجاب خودشونو رعا یشاءالله همه دخترا ان
 ..رهیبا کمتر شدن گناه ظهور زودتر شکل بگ و نباشن... السالمهیو شهدا و آقا امام رضا عل هایالله عل

 ...نیآم

السالم  مهیعل تیشامل لطف اهل ب ایو اون دن ایدن نیا کنهیم تیکه حجابشو رعا یهر دختر دوارمیام
 ...بشه.

 مهربون... یخدا یا

 ..قدرت کنترل نگاه بده. مکشورمون یپسرا به

 ...نیآم یاله
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