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سالم.
چطورید بچه ها ؟
خوبید؟
به کتاب جدیدم خوش اومدید...
سبزی فروش جنسشو داد میزنه نه طال فروش...
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این کتاب ادامه همون کتاب قبلیمه .این کتاب همونطور که میدونی درمورد حجاب هستش.
اگه جلد یک رو نخوندی حتما بخون تا حرفامو تو جلد دو متوجه بشی...
ببین ؟
جلد یک رو چهار سال پیش وقتی مجرد بودم نوشتم ...با اینکه تعداد صفحات جلد یک خیلی خیلی کمه...
اما به شدت تاثیر گذار بود ! تو این چهار سال کلی پیام برام میومد که داداش رضا با خوندن این کتابت با
حجاب شدم .کال جلد یک این کتاب دخترای زیادی رو با حجاب کرده .دلیلشم مشخصه...
از ته اعماق وجودم نوشتم !
اونایی که جلد یک رو خوندن خوب میدونن دارم چی میگم .تو جلد یک حرف دل همه پسرارو زدم.
ولی دیگه چهار سال از جلد اول این کتاب میگذره ...تو این چهار سال خیلی تغییرات کردم...
بزرگترین تغییر منم ازدواجم بود...
این روزا تجربیات خوبی پیدا کردم.
سال  ۱۳۹۷موقعی که دنبال یه مورد خوب برای ازدواج بودم ...فقط دنبال دختر با حجاب میگشتم...
خدارو شکر پیداش کردم ...فاطمه واقعا با حجابه...خیلی احساس امنیت دارم ...وقتی بیرون میره خیالم راحته...
این چیزارو فقط پسرا میفهمن چی میگم...
با حجاب بودن فاطمه جان بهم حقیقتا احساس امنیت و آرامش میده...
راستشو بخوای دنبال دختری بودم که جوونیشو وقف خدا کنه ...نه دختری که در خواب غفلت به سر میبره...
خیلی گشتم ...در انتها فاطمه قسمتم شد .فاطمه حجابش چادر هستش ...همونی که خودم میخواستم...
راستشو بخوای خیلی ها میگن با مانتو هم میشه با حجاب بود ...ولی من چادری میخواستم نه مانتویی !

معتقدم حجاب کامل چادر هستش نه مانتو...
من خودم به عنوان یه پسر دوست دارم حجاب چشمم کامل باشه...
یعنی دوست ندارم هیچ دختری رو ببینم..
خیلی ها بهم میگن ابو آسفالت ...میدونی چرا ؟
سبزی فروش جنسشو داد میزنه نه طال فروش...
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چون تو خیابون همیشه سرم پایینه و آسفالت رو میبینم !
بخاطر همینم دوست داشتم همسر منم حجابش کامل باشه ...یعنی مانتویی نباشه ...بلکه چادری باشه !
میگیری چی میگم ؟
ببین ؟
دنبال چادری الکچری هم نبودم ...دنبال یه چادری با حجاب بودم !
آخه بعضی ها با چادر تیپ الکچری میزنن...
اینا فقط چادر دارن ...ولی حجاب نه !

معتقدم یه دختر ساپورت پوش با یه دختری که چادری الکچری هستش هیچ فرقی نداره !
چون جفتشون دارن تبرج میکنن ...اتفاقا معتقدم با چادر بیشتر میشه تبرج کرد !
چون یه دختری که چادری الکچری هستش یه تم مذهبی هم داره ...
بخاطر همین پسرا میگن  :جوووون بابا...چه دخمل با حجاب و جیگری...
خخخخخ.
ببین ؟
مگه هدف از حجاب پوشش و جلب توجه نکردن نیست ؟ پس فاز اینایی که با چادر آرایش میکنن چیه ؟
بی خیال...
در کل تو جلد دوم خیلی با شما حرف دارم.
اتفاقا چند وقت پیش برای فاطمه یه چادر گرفتم که حقیقتا هم خوبه و هم با حجابه و هم شلخته نیست...
آخه بعضی چادر ها خیلی شلخته هست به نظرم...
ولی چادری که برای فاطمه گرفتم صدفی آستین دار هستش که به نظر من برای یه دختر  ۲۳ساله خیلی
مناسبه ..قبلش فاطمه چادر لبنانی و جده داشت...
ولی نظر شخصیم اینه که چادر لبنانی و جده و قاجار بیشتر برای کسایی خوبه که میخوان با چادر تیپ
الکچری بزنن یا روسری رنگی بپوشن و از این تیپایی که خیلی بدم میاد !
ولی چادری که برای فاطمه گرفتم قابلیت نقاب هم داره...
سبزی فروش جنسشو داد میزنه نه طال فروش...
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کال خیلی چادرش خوبه ...من دوست دارم چادرشو .البته جنس پارچه هم مهمه تو خرید چادر...
من یه چادری گرفتم که خاک بهش نمیچسبه اصال ...البته من این چیزارو زیاد وارد نیستم.
ولی خب...
یادمه خیلی پول چادر دادم خخخخ .
حقیقتا چادر گرون شده .ولی ارزش داره...
چون خدا و معصومین و شهدا خیلی راضی ان واسه این چیزا هزینه کنی.
البته چادر ارزون قیمت هم هست...ولی خب...هم شلخته هستش و هم خاکی میشه و سیاهیش پر رنگ نیست !
وقتی هم مهمون میاد خونمون فاطمه اصوال چادر سر میکنه ...اما چادرش رنگی...
البته یه مانتو با حجاب صد در صد هم براش گرفتم که اگه به هر دلیلی چادر براش سخت بود اونو بپوشه...
ولی اصوال چادر سر میکنه ...دلیلشم اینه که خودش دوست داره با حجاب باشه.
اینارو میگم تا دخترا الگو بگیرن ....چون به نظرم فاطمه تو حجاب الگوی خوبیه.
بعضی وقتا هم پوشیه میزنه میره بیرون ....البته بیشتر نقاب میزنه.
ولی اگرم نقاب یا پوشیه نزنه زیاد از نظر من که همسرشم مهم نیست...
بیشتر حجابش برام مهمه که خدارو شکر حجاب چادرش خوبه...اگرم پوشیه یا نقاب بزنه که چه عالی !
ولی اصل همونیه که باالتر گفتم ...اوایل که عقد کرده بودیم براش روسری آبی گرفته بودم...
ولی بعدا پشیمون شدم و گفتم دیگه سرت نکن ...چون درونم گفت رضا با چادر هم میشه تبرج کرد...پس نذار
همسرت چادری الکچری باشه که ثواب حجابش از بین بره...منم از درونم پیروی کردم.
در ضمن....
فاطمه هیچ لوازم آرایشی نداره !...
بعد ازدواج اوایل میگفت برم بگیرم تو خونه آرایش کنم...ولی گفتم نه...
من خودتو همینجوری که هستی دوست دارم عزیزم ...دوست ندارم پوستت خراب بشه !
من تورو همینجوری که هستی عاشقتم...دلم نمیخواد آرایش کنی...
حتی واسه عقدمون هم فاطمه هیچ آرایشی نکرد! ...
سبزی فروش جنسشو داد میزنه نه طال فروش...
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دلیلشم همونیه که گفتم ...من فاطمه رو همینجوری میخوام ...نه با آرایش !
کال از دخترایی که آرایش میکنن خیلی بدم میاد ...نمیدونم چرا...
حتی به فاطمه گفتم ابروهاتم اصال دست نزن .بدم میاد کال....
معتقدم هر چیزی در دختر طبیعیش خوبه ...فوق العاده حس بدی میگیرم از آرایش و این چیزا...

چیزی که برام مهمه روحه فاطسمت که حقیقتا روح بزرگی داره و خیلی تو خودسازی و رسیدن به خدا کمکم
میکنه ...کال من مدلم اینجوریه که دوست دارم خانومم خود واقعیش باشه...
نه اینکه بره موهاشو رنگ کنه و ارایش کنه و از این مسخره بازیا ...من طبیعی دوست دارم.
اینکه صورتش جوش بزنه رو دوست دارم..
از اینکه بره جوش صورتشو زیر پنکک قایم کنه خیلی بدم میاد ...خیلییییییی !
حس دروغ بهم دست میده ...یه بار آرایش کرد اومد پیشم...
باور کن انقدر سرد باهاش بودم که سریع پشیمون شد و رفت شست خخخخ .خیلی بدم میاد !
یه بوی بدی هم داره ...به خصوص از بوی پنکک حالم بهم میخوره ...از ریمل هم بدم میاد...
مژه هارو خیلی زشت میکنه...
ولی از سرمه چشم خوشم میاد !
به فاطمه هم همون روزای اول گفتم اصال موهاتو رنگ نزن...
از دخترایی که مو رنگ میزنن خیلی حس بد میگیرم ...مو طبیعیش خوبه.
بهش گفتم هر وقت پیر زن شدی رنگ بزن...نه االن که  ۲۳سالته خخخخ.
البته این چیزا سلیقه ای هستش ...مطمئنم همه پسرا عین من نیستن...
خیلی از پسرا اتفاقا میگن برو آرایش کن بریم بیرون !
ولی خب...
من بعد تحولم کال سیستم و مدلم تغییر کرده...
یه توصیه هم به پسرا دارم...
سبزی فروش جنسشو داد میزنه نه طال فروش...
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اگه میخوای ازدواج کنی حتما حتما حتما حتما به اون دختر بگو بره صورتشو با آب گرم بشوره! ...
چون آرایش به شدت قیافه رو تغییر میده...
خدایی نکرده گول نخوری ! گفتم که در جریان باشی....
البته میدونم خودت ختم روزگاری ...ولی گفتم که بدونی ...همین
اولش فکر میکنی عجب هلوییه ...بعد که صورتشو با آب گرم شست میبینی تبدیل شده به لولو خخخخ
باور کن دخترا این مدلی ان ! بدون آرایششون با وقتی آرایش میکنن زمین تا آسمون فرق داره ...
باور کن عین حقیقت رو دارم میگم خخخخ.
پسری که تیز باشه گول نمیخوره .این حرفهای منو دخترا خوب تایید میکنن...
مثالً دوستای مدرسشون رو بدون آرایش دیدن ...بعد که مدرسه تموم میشه همه میرن دستشویی مدرسه آرایش
میکنن و بعدش یهو کال همه چیشون تغییر میکنه و از مدرسه میان بیرون خخخ ...
بعد میگی خدایا ؟ این جوشهای صورتش چیشد ؟ این که صورتش پر از کک و مک و آکنه و جوش و چالو
چوله بود ...پس اینا چی شد ؟ اینکه صورتش سیاهی داشت...چرا االن روشن شد ؟!؟؟
بعد میگی ای وای من ...همش معجزه آرایشه هخخخ ولی بچه ها...
بذار یه چیزی رو بیشوخی بهت بگم...
اگه میخوای صورتت خیلی خوشگل و نورانی و جذاب بشه نماز شب بخون....
نماز شب به شدت صورتو نورانی میکنه...
اینو دیدم که دارم بهت میگم...
نماز شب از صد تا پنکک زدن بیشتر تاثیر داره ...بگذریم...
االن که دارم براتون مینویسم دقیقا دیروز سالگرد عروسی منو فاطمه بود.
ما  ۲۳خرداد  ۱۳۹۸عقد کردیم و  ۲۳مهر  ۱۳۹۸رفتیم کربال و عروسی کردیم...
االن دقیقا یک سال از ازدواجمون میگذره ...واقعا عین برق و باد گذشتا...
االن وارد سال دوم زندگی مشترکمون شدیم...

سبزی فروش جنسشو داد میزنه نه طال فروش...
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ازتون میخوام برامون دعا کنید تا همیشه موفق باشیم تا بتونیم به امام زمانمون خدمت کنیم....
ببین ؟
اگه فاطمه حجابش چادر نبود هرگز نمیرفتم خواستگاریش!...
من با پسرای دیگه کار ندارم ...چون سلیقه ها فرق داره...
خیلی از پسرا دنبال دختر مانتو جلو بازی میگردن ...خب...

هر جوری باشی سمت همون مدل میری دیگه...
من دنبال یه دختر بودم که باهاش همسفر بهشتی بشم ...گشتم و گشتم و بعد فاطمه قسمتم شد...
اگه هدفم جز این بود صد در صد فاطمه رو انتخاب نمیکردم ! من یه دختر مذهبی میخواستم.
یکی که مذهبی تقلیدی نباشه ...خودش حجاب رو انتخاب کرده باشه .خالصه حجاب برام مهم بود...
بذار یه خاطره جالب تعریف کنم....
میخوام رک صحبت کنم...
پس منو بخاطر رک بودنم سر زنش نکنید ...باشه ؟
راستشو بخوای بعد تحولم دخترای چادری برام خیلی جذاب تر بودن  ...عاشق چادری ها شده بودم...
به شدت دنبال یه دختر چادری بودم برای ازدواج ...یه جورایی توهم میزدم بعضی وقتا...
مثال تجسم میکردم یه دختر چادری دستش تو دستمه و داریم با هم راه میریم !
بعضی وقتا هم به دخترای چادری همچین با حسرت نگاه میکردم که....
میگفتم خدایا یعنی میشه خانوم منم اینجوری با حجاب باشه ؟
بعضی وقتا دخترای چادری که مرتب هم بودن از جلوم راه میرفتن فکر میکردم یه فرشته داره از جلوم راه
میره...
کال بد جور عاشق چادری ها شده بودم...
همش تصور میکردم دست زنمو میگیرم بعد راه میریم بعد چادرشو جمع میکنه ...وای...
اوایل همش هم تصور میکردم خانومم چادر لبنانی داره...
یا از این چادرایی که این مجریه تو تلوزیون میپوشه...
سبزی فروش جنسشو داد میزنه نه طال فروش...
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دختر بی حجاب از کنارم رد میشد هیچ احساس روحی بهش نداشتم...
بیشتر غریزه و شهوتم رو قلقلک میداد تا روحمو...
ولی دختر چادری میدیدم روحم پر میکشید ...میگفتم من از اینا میخوام !!!!!!
خیلی ذوق میکردم ...حس میکردم مال خودمه ...هی میگفتم یعنی میشه این مال من باشه ؟
عکس یه دختر چادری رو از اینترنت پیدا کردم زده بودم رو دیوار اتاقم همش قوربون صدقش میرفتم...میگم
مال خودمی خخخخ
خواهر زادم کیمیا میگفت دایی رضا ؟
خانومت خانومت ...منم میگفتم اره خانوممو نگاه کن چقدر نازه ! خخخخخ
بعدا فهمیدم عکس یه بنده خداییه که بازیگره خخخ
اون روزی که رفتم کافی نت گفتم این عکس رو برام چاپ کنن بنده خدا گفت:این دختره کیه ؟
منم گفتم عکسشو میخوام بزنم رو دیوار که یکی این مدلی بیاد سمتم ...یه خنده ای زیر لب کرد گفت چرا که
نه ...بعد عکس اون دختر چادری رو چاپ کرد داد بهم گفت حتما میتونی ...منم گفتم اره که میتونم...گفت
چقدرم عالی...
خالصه حس ازدواجیم فقط رو دختر با حجاب بود ....اونم فقط و فقط و فقط چادر...نه مانتویی با حجاب !
مانتویی با حجاب رو میگفتم هوای نفس داره ...وگرنه چادر میزد...
فقط چادری میخواستم...
خالصه بعد یه مدت به قول قانون جذبی ها یکی اومد که دقیقا اینجوری بود و االن با هم ازدواج کردیم ...
این یه خاطره باحال از مجردیم بود...

یکی تو فاز فکری من حالش از مانتویی بهم میخوره ...اصال یک درصد دنبال یه زن مانتویی برای ازدواج
نبودم...کال بدم میاد ...زن نباید مانتویی باشه ...باید فقط و فقط چادر سرش کنه! والسالم...
یادش بخیر....مامانم یکی رو پیدا کرده بود میگفت بیا بریم اینو بگیر ...من گفتم چادری میخوام ...آبجیم
حرصش در اومده بود ...میگفت چادری ها بد ترن رضا !منم گفتم نه نه نه !
چادری ها فرشته ان !
سبزی فروش جنسشو داد میزنه نه طال فروش...
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گفت بیا بگیرش خودت چادریش کن...
گفتم اونی که من میخوام خودش چادری باید باشه ...نه اینکه بخاطر من چادری بشه...
باید بخاطر خدا چادری بشه ...آبجیم خیلی اعصابش خورد میشد اینجوری حرف میزدم...
چون مالک آبجیم صرفا خوشگلی و مادیات دختر بود ...تموم دوستاشو که تو اینستا بودن رو بهم نشون داد
ولی من گفتم نهههههههه
من فقط چادری میخوام ...آبجیم حرص میخورداااا ...ولی من میگفتم چادری با حجاب میخوام....
همیشه بهش میگفتم اصال برام مادیات مهم نیست ...فقط و فقط اخالق و ایمان و اینکه ظاهرش به دلم بشینه...
راستشو بخوای مادرم هم خیلی میگفت رضا دختر فالنی رو بگیر بعدا خودت با حجابش کن...
مامانم اینو باالی صد هزار بار گفت...
ولی من میدونستم دختری که بخاطر من با حجاب بشه با یه تق یهویی برمیگرده...
مالک من اصال پول و مدرک نبود ...اگه مالک زندگیم پول بود کال انتخابم تغییر میکرد...
کال آدم مادی گرایی نیستم ...هر کسی با من بگرده اینو میفهمه...
من به همینی که دارم و هستم قناعت دارم و راضی ام. ..تو کف پول نیستم...
من فقط دنبال رشد معنوی بودم ...چون واقعا تشنش بودم...
خیلی خوب میدونستم کیو میخوام ...من بر اساس ارزش هام ازدواج کردم...
بخاطر همینه بعد ازدواج خیلی رشد کردم....
هوای نفسمو زمین زده بودم ...بخاطر همین تو انتخابم هوای نفس دخیل نبود که انتخابمو خراب کنه...

معتقدم پسری که هوای نفس داشته باشه سمت دختری میره که اتفاقا اونم هوای نفس داره....
هر جوری باشی همون مدلی میاد سمتت...
بعدش کتاب تا بوی گل ندی پروانه سمتت نمیاد رو نوشتم و بعدش رو همسر نمونه بودن خودم کار کردم و
بعد فاطمه جان روزیم شد...
آبجیم میگفت این آخوندا دیوانت کردن  ...دخترای چادری بد ترن ...زیر چادر کاراشونو میکنن...
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ولی من میگفتم چادری های فرشته کم نیست ...من اونو پیداش میکنم...
میگفت از بس سخنرانی آخوندارو گوش میدی دیوانه شدی...مختو شستشو دادن ...ولی خب ...
حرفاش روم تاثیری نداشت اصال ...بابام که بابام بود جلوم کم آورده بود آبجیم که جای خود داره !
ولی بعد ها که فاطمه وارد زندگیمون شد همه عاشقش شدن...
چون فاطمه خیلی خوش اخالقه بخاطر همین همه رو جذب خودش میکنه...
اتفاقا گرگان که بودیم با آبجیم میرفت بیرون ...
ببینید بچه ها...
من کال بفهمم یه چی درسته دیگه کال به حرف هیچکس گوش نمیدم...
کال سیستمم اینجوریه...
همه میدونن رضا اخالقش اینجوریه که به حرف هیچکس جز الهام درونش گوش نمیده...
اصال بحث و دعوا هم نمیکنما ...ولی کال کر و کور میشم. ..به حرف هیشکی گوش نمیدم...
االنم همینجوریم ...تو زندگی متاهلی الیف استایل خودمو دارم...
حاال یا دیگران تایید کنن یا نکنن ...اصال برام اهمیت نداره انصافا...
سبک زندگی من باب میل خیلی ها نیست .خب به درک که نیست ! خدارو شکر که خانومم چادریه...
تابستون فاطمه تو گرما چادر که میزد از هوش میرفتا ...ولی میگفت ثواب داره...
خیلی از این حرفش لذت بردم...
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واقعا حضرت فاطمه اون دنیا چادری هارو شفاعت میکنه...چون جوونارو به گناه نمیندازن ...
فاطمه فاطمه است !
فاطمه ی من حجابش رو از حضرت فاطمه سالم اهلل علیها گرفته و این یعنی خوشبختی من !
خدارو شکر چون نیت درستی از ازدواج داشتم به شدت زندگی با برکتی دارم...
اصال زندگی من با زندگی خیلی ها زمین تا آسمون فرقشه ...برکت و توفیق تو زندگی منو فاطمه به شدت
زیاده ...اونایی که سایت رو مطالعه میکنن بهتر میفهمن دارم چی میگم...
کال منو فاطمه یه سبک جدیدی از زندگی رو رونمایی کردیم ...انصافا ندیدم کسی اینجوری زندگی کنه...
اونایی که کارای منو فاطمه رو میدونن بهتر میفهمن دارم چی میگم...
همه اینا بخاطر همینه که خشت اول خودمو خوب گذاشتم...
گفتم خشت اول یاد کتاب خشت اول افتادم...
واقعا همینه....
من خشت اولم رو خوب گذاشتم و بخاطر همینه زندگیم استقامت خوبی داره...
خدارو شکر تموم تیر هام به هدف خورده.
خیلی دنبال دختری بودم که خودش پی به خدا و حجاب برده باشه...
چون اصوال دخترای این مدلی تقلیدی چادر سر میکنن...
و کسی که چادری تقلیدی باشه ...به نظر من بعد یه مدت سقوط میکنه.
اصال دوست نداشتم با دختری ازدواج کنم که حجابش از رو فرهنگ خونوادگیش باشه...
شما هم اگه میخواید ازدواج کنید مواظب باشید دختری که تو خونواده مذهبی هستش و اعمال مذهبی میکنه
گولتون نزنه ...اگه میخوای ببینی حجابش رو خودش انتخاب کرده ازش سوال در مورد فلسفه حجاب بپرس...
ببین چی جواب میده...
دخترایی که چادر سر کردنشون اجباری و زوری و فرهنگ خونوادگی باشه میمونن چی جواب بدن...
ولی دختری که حجاب سر کردنش از روی انتخاب خودش باشه قشنگ برات حرف میزنه...
سبزی فروش جنسشو داد میزنه نه طال فروش...
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اگرم دختر هستی و تصمیم گرفتی چادری بشی لطفا تا فلسفه حجاب رو نفهمیدی سمت حجاب برتر
یعنی چادر نیا...
درسته من دارم تو این کتاب تبلیغ چادر میکنم...
ولی دلم نمیخواد هیجانی سر کنی...
دوست دارم تحقیق و بررسی کنی تا با عشق چادر سر کنی...
دقیقا همین کاری که فاطمه کرد...
فاطمه هم مانتویی بود ولی یهو چادری شد ...فاطمه اصال بخاطر اجبار و زور سمت چادر نیومد.
اگه هنوز فلسفه حجاب رو نمیدونی ...همون مانتویی بمونی بهتره! ...
چادر صد در صد برای کسی که درکش نکرده یه محدودیته ...شک نکن !
این مدل دخترا به محض اینکه ازدواج کنن یهو بی حجاب میشن...
میگن  :آخییییش...راحت شدم.
ببین ؟ دختری که فلسفه حجاب رو نفهمه ...حجاب براش بزرگترین محدودیته !
من معتقدم آدم از همون اول بی حجاب و ساپورت پوش و مانتو جلو باز بپوشه و همینجوری هم از دنیا بره
خیلی بهتر از اینه که چادری باشه ولی یهو سقوط کنه !
این حرف من اصال یادت نره :

چادری ها سه مدلن...
 :۱چادری انتخابی ...اینا خودشون چادر رو انتخاب کردن.
 :۲چادری اجباری ...اینا به زور چادر میزنن ...به محض اینکه از خونه پدری فرار کنن ازدواج
کنن بی حجاب میشن !
 : ۳چادری های الکچری  ...چادری الکچری به دخترایی میگن که با چادر دلبری میکنن !
یعنی چادر سر میکنن فقط برای خوشگلیش ! نه برای حجابش !
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ببین...
اونی که میگه چادر باعث میشه لذت نبرم یا نمیتونم خرید کنم یا بارون میاد نمیتونم لذت ببرم زودی چادرم
خیس میشه و اینا ...یه جورایی چون به دلش نیست داره بهونه میاره...
وقتی چیزی به دلت نباشه بهونه میاری...
همه همینیم ...وقتی یه چیزی رو دوستش نداشته باشیم بهونه میاریم یا غر میزنیم...
اینکه یکی بخاطر چند تا محدودیت چادرشو میزنه کنار و میگه لذت قدم زدن رو ازم میگیره یعنی این آدم
رسما اجباری چادر سر میکرده ...
اتفاقا همینا هستن که بعد مانتویی شدنشون الگوی بدی به جامعه میدن...
دقیقا همینا هستن که با اینکه چادری ان اما دوست پسر دارن !
اینا هستن که آبروی چادری هارو میبرن !
ببین؟
من به واسطه رسالتی که دارم با چند تا دختر خیلی خیلی بی حجاب مصاحبه گرفتم.
برام خیلی جالب بود...
میدونی چرا ؟
چون همشون اینارو میگفتن :

 : ۱خدا داشتن که به حجاب نیست !
 : ۲من از بچگی همین بودم.

 : ۳چادری ها بد ترن.
 : ۴منو خدا رفیقیم بابا.
 : ۵ذاتت مهمه.
 : ۶کور شن نبینن ...انسانیت مهمه
و...
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شاید بگی داداش رضا ؟ چرا بعضی دخترا این مدلی ان ؟
جواب :
خب کال منطقشون این مدلیه دیگه...
کال آدم نمیدونه چی بگه بهشون ...اینا باید ته مسیر رو ببینن پس گردنی بخورن و برگردن...
البته اگه عمرشون کفاف بده ! چون ممکنه یهو با کلی گناه حق الناس بمیرن ..چون بی حجابی حق الناسه !
شاید بگی داداش رضا ؟
یعنی تو میگی فلسفه حجاب رو متوجه بشیم و پاک بشیم و بعد بیایم سمت چادر ؟
جواب :
ببین...
من پیشنهادم اینه  :اول برو چند تا کتاب درمورد حجاب بخون ....بعدش بیا سمت چادر...
یهویی هیجانی نیا...

ولی مراقب باش شیطون کمال گرات نکنه...
یعنی جوری نشی که هی امروز فردا کنی و بعدش سرد بشی...
چون بعضی وقتا شیطون میگه  :نه  ...سمت چادر نرو ...تو آدم کثیفی هستی ...لیاقت چادر رو نداری...
سمت چادر نرو ...میبینی ؟ بعضی هارو شیطون اینجوری گول میزنه ...نگو پاک بشم و بعد چادر سر کنم...
تو چادر سر کن ولی پاک هم بمون.
عین اینه که بگی من پاک بشم و بعدش نماز بخونم...در صورتی که باید نماز بخونی تا پاک بشی !
میگیری چی میگم ؟
پس یه وقت از حرفام دچار سوء تفاهم نشو ...چیزی که من خیلی برام مهمه اینه که هیجانی عمل نکنی...
من دلم میخواد با یقین چادر سر کنی که بعدا هر کی بهت فحش هم داد و مسخرت کرد چادرتو رها نکنی...
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فقط یه خواهش دارم ازت...

اگه تصمیم به چادر گرفتی جون عزیز ترین کسی که دوستش داری یه چادر خوب بگیر...
سمت چادرهای الکچری نرو !
تو فلسفه حجاب رو فهمیدی  ...مگه نه ؟ فلسفه حجاب اینه که جلب توجه نکنی...
پس چادری با کالس نباش ...چون چادری های با کالس هم تبرج میکنن...
هیچ فرقی با مانتویی جلو باز نداری اگه تبرج کنی !
ببین...
من درمورد حجاب سر جلد اول این کتاب با دخترای زیادی حرف زدم...
البته خیلی وقته که دیگه از این کارا نمیکنم  ...ولی تجربه خوبی کسب کردم.
یه چیزی که خیلی خوب فهمیدم اینه :
دختری که دنبال حق باشه قشنگ از نوع پرسش هاش مشخصه که دنبال جوابه...
اما دختری که حق پذیر نباشه با گارد گرفتن حرف میزنه...
واسه دختری که در برابر حجاب گارد گرفته هر چقدر هم درمورد حجاب بگی عمرا بپذیره...
چون اصال دنبال جواب نیست که حاال بخوای براش وقت بذاری ...یعنی کال تو باغ نیست طرف !
اما اصوال دختری که حق پذیر باشه خیلی متواضعانه ازت منبع و کتاب میخواد و حرفاتو گوش میده و به
حرفات فکر میکنه .به همین راحتی !
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من دنبال این نیستم که حرفامو به گوش همه دخترا برسونم...
ولی مطمئنم تویی که داری این کتاب رو میخونی سیگنالهات سالمه ...وگرنه عمرا به سمت این کتاب هدایت
نمیشدی !
ببین ؟
واقعا کسی که دنبال جواب شبهاتش باشه حق پذیره و تواضع داره ....هرگز گاردش باال نیست....
من از سبک نظر دادن بعضی ها تو سایت میفهمم که این دختر دنبال جواب و مسیر حق هست یا نه...
دیگه به هرحال  ۷سال زمان کمی برای شناخت کسی نیست بچه ها...
دیگه ریشی سفید کردم باور کن.
سر جلد اول این کتاب خیلی تجربه کسب کردم ...من خیلی خوب میفهمم ته دل دختری چه خبره...
یعنی قشنگ میفهمم دنبال تغییره یا نه...
ذره ای بهونه تو پیام دختری درمورد حجاب احساس کنم سریع متوجه میشم اهلش نیست...
چون واقعا دختری که دنبال تغییر باشه اصالً بهونه نمیاره...
اصال !
میدونی چیه ؟
برای دختر حجاب سخته ...بخاطر همین سمت حجاب هم میره بازم دوست داره تبرج کنه...
دلیلشم مشخصه :
چون همونطوری که ترک شهوت برای پسر سخته ...به همون دلیل هم حجاب برای دختر سخته !

تجربه بهم ثابت کرده که ترک شهوت برای یه پسر عین با حجاب شدن برای یه دختره !
ببین آبجی ...یه دختر هر چقدر هم با خدا باشه ...ولی حجاب نداشته باشه ...قطعا بازم یه جای کارش لنگ
میزنه ...من رک میگم...
ببین ؟ دختری که از بی حجابیش نگذره ...عین پسری هستش که از شهوت رانیش نمیتونه بگذره...
هیچ فرقی با هم ندارن ...اگه چادری با کالس هستی خوب به حرفم گوش کن: ...
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اوال بشین تکلیفتو با خودت مشخص کن واقعا...

خا اینجوری دل بچه مذهبی هارو آب میکنی ...مشتری هات فقط عوض شده ! اینم که شد همون...
اینم که شد تبرج ...آبجی تکلیفتو با خودت مشخص کن ...یا اینوری...یا اونوری ...آخه کی با چادر آرایش
میکنه !!...ها ؟
تو چه فرقی با دخترای بی حجاب مانتویی داری !؟ تو چه فرقی با پسرای شهوتی داری ؟
خب تو هم داری تبرج میکنی دیگه ...خودتم میدونی چادری با کالس بودن خیلی هزینه داره...
ممکنه یه دختر ببینه و دلش بشکنه که تو انقدر برای حجابت هزینه میکنی ولی اون نمیتونه...

قرار شد محجبه بشی که فقط دنبال خدا باشی...
ولی تو با این وضع حجاب الکچریت هیچ فرقی با یه دختر بی حجاب نداری...
فقط نفس امارت گولت زده گفته اینجوری بگرد با حجاب بشی ...نکن این کارو !
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ببین ؟
تا جوونی و خوش هیکلی و  ...حجاب داشته باش  ...وگرنه هیچکس یه پیر زن رو نگاه نمیکنه...
تموم افتخارت به این باشه که تو جوونیت با خدا هستی...
دوست داری بعدا شوهرت نگاهش بره سمت دخترای چادری با کالس ؟ هوم ؟
پس چرا خودت این کارو با مردای بقیه میکنی  !...تو اگه نتونی از دلبریت بگذری...
عین پسری هستی که نمیتونه از شهوتش بگذره ...حق نداری یه پسرو قضاوت کنی...
چون اونم مثل تو نمیتونه از نفسش بگذره !
من حق میدم...
چون به هر حال واسه یه دختر ترک دلبری سخته...چون یه دختر دوست داره تو چشم باشه همش...
ولی یه دختر باید بدونه که اگه اینجوری بیاد بیرون خیلی از پسرارو به گناه میندازه...
تو سایت پسرای زیادی هستن که گله میکنن و میگن رضا ما میخوایم با خدا باشیم ولی دخترا با این وضع میان
بیرون ما به خودارضایی افتادیم...
متاسفانه خیلی از دختر ها شناختی از جنس پسر ندارن ...بخاطر همین دل میلرزونن...
واقعا نمیدونم چی بگم ...متاسفانه دختر های با حجابی که بی حجاب شدن هم کم نداریم...
میدونی چرا ؟
چون شیطون نم نم میاد جلو ...اول میگه چادر نیازی نیست ...مانتو با حجاب بگیر...
بعد مانتو با حجاب گرفتی میگه خیلی بلنده...تا زانو بگیر...
بعد مانتو تا زانو گرفتی میگه خب مانتو روشن بگیر چون مشکی نور خورشید رو جذب میکنه...
بعد میگه حاال مانتو یکمم تنگ باشه موردی نداره که...
بعد میگه نیازی نیست تا پایین دکمه باشه ...یکی کم کن...
بعدش شیطون میگه خب مانتو چرا تا زانو باشه ؟
یکم کوتاه تر بگیر...مهم دل آدمه .بعد میگه خب...دکمه پایین پات گیر میکنه...اونو بردار .و بعد...
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میبینی ؟
شیطون کم کم یه دختر محجبه رو بی حجاب میکنه .نه یهو !
از این مدل محجبه های لغزشی هم تو سایت کم نداشتیم...
ببین ؟
اگه میخوای عاشق خدا بشی باید نگاه غیر خدارو از دلت بیرون کنی...
من با دخترایی که حق پذیر نیستن کاری ندارم ...چون شخصا معتقدم لقمه رو گرایشات تاثیر میذاره...
متاسفانه بعضی دختر ها لقمه ای که خوردن لقمه پاکی نبوده....
االن بخاطر همین گرایش به خوبی ندارن انگار ...کر و کور شدن...
باور کن لقمه تاثیر داره...
بعضی پدرا متاسفانه لقمه حرام میدن به بچه هاشون ...و دخترهاشونو به بدی تمایل میدن با این لقمه هام...
ولی بازم میشه برگشت ....فقط باس بخوای....
دختری که نخواد بپذیره ...اگه خودتو جررررررررر بدی بازم نمیپذیره.
ولی دختری که حق پذیر باشه کافیه منطقی باهاش حرف بزنی...
بعدش سکوت میکنه و به حرفت فکر میکنه و در انتها ازت تشکر میکنه که باعث شدی رشد کنه...
شاید بگید رضا همچین دختری نیست ...ولی من شخصا با همچین دختری حرف زدم ...
دختری بود کامال بی حجاب...
ولی فکر کرد و بعد خیلی راحت پذیرفت و رفت چادر گرفت و محجبه شد !
نگو نیست ...هست ...اگه ندیدی بخاطر اینه که تو فضاش نیستی ...وگرنه من تا دلت بخواد دیدم.
بعضی دخترا انقدر حق پذیرن که فقط کافیه باهاشون ده دقیقه حرف بزنی ...بعدش خیلی راحت میپذیرن ...
خیلی چیزا هست که تاثیر میذاره...
به خصوص دوست ...

خیلی وقتا دلیل بی حجابی یک دختر دوستای بدش هستن...
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چند سال پیش یه دختری تو سایتمون بود که کامال بی حجاب بود ...واقعا خیلی بیحجاب بودا..
من یه روز خیلی رک بهش گفتم :
ببین فالنی ؟
تو تا خوشگل و خوش هیکلی باید محجبه باشی ...وگرنه پس فردا پیر بشی سگم نگات نمیکنه.
هر پیر زنی آخر عمری با خدا و با نماز میشه ...ولی این چه ارزشی داره ؟
تو تا جوون و خوشگلی باید سمت خدا بری ...وگرنه هر زن سلیطه ای آخر عمری با خدا میشه !
شاید براتون خنده دار باشه...ولی همین حرفام باعث تحولش شد...
گفت حرفات کامال منطقی بود ...آدم تا جوونه باید مومن باشه...
وگرنه وقتی از خوشگلی بیوفتی دیگه با حجاب شدن کاری نداره که !
من خیلی خاطره از با حجاب شدن دخترا دارم ...ولی در کل تا دختری خودش نخواد با حجاب نمیشه...
من تقریبا پنج سال درمورد حجاب فعالیت فرهنگی داشتم.
تجربم نتیجش این شد :

حرفام فقط و فقط رو کسی نفوذ میکنه که قلب آماده ای داشته باشه...
وگرنه عمرا کسی رو بشه به زور محجبه کرد!...
تازه ؟
خدا نکنه کسی نماز خون باشه و همزمان بی حجابم باشه ...اوف ...اینارو که دیگه عمرا بشه تغییر داد...
چون طرف جاهل نیست...بلکه کامال آگاهه ...ولی داره خودشو به خواب میزنه...
جاهل رو شاید بشه بیدار کرد..ولی کسی که خودشو به خواب زده رو اصال نمیشه از خواب بیدار کرد !
یه چیزم میگم بهش فکر کن ...مسیحی ها خیلی با حجاب بودن ...خیلی...
ولی کم کم حجابشون کمتر و کمتر شد ...اوایل کاله میذاشتن و یه پر هم روش ...بعد کالهشون کج شد...
بعدش کالهشونو برداشتن...ولی کامال بدنشون پوشیده و محجبه بود ...بعدش کم کم دامنشون کوتاه شد...
بعدشم...

سبزی فروش جنسشو داد میزنه نه طال فروش...

dadashreza.com

۲۰

نویسنده  :داداش رضا

نون داغتو نشون گشنه نده ()۲

میبینی...

شیطون بارشو گردو گردو جلو میبره...
پس هیچوقت فکر نکنید مسیحی ها از همون اولش اینجوری بودن ...نه ...اینا کم کم بی حجاب شدن...
همین بالیی که سر کشور ما داره میاد ...قبال شیطون این بالرو سر مسیحی ها آورده...
ببین ...
اینو نمیخواستم رک بگم...
ولی اون دنیا مشخص میشه این دخترای بی حجاب چند تا پسر رو بخاطر بی حجابیشون به لغزش و
خودارضایی کشوندن...
باور کن بی حجابی حق الناسه ...
پسرا میتونن ازت نگذرن ...چون شرایط ازدواج نبود و تو کاری کردی برن خودارضایی کنن...
پسرا نیاز جنسیشون صد برابر شما دختراست ...نمیدونستی بدون !
دل میلرزونی ؟؟؟
باشه...بلرزون !
یه روز خدا هم دلتو میلرزونه...
من پیشگو نیستم ..ولی میخوام یه چیزی از آیندت بگم ...
تموم این قلب هایی که میشکونی تبدیل به یه گره کور تو زندگیت میشه و کاری میکنه خسته و کوفته بشی و
زندگی برات سخت و نفس گیر بشه ...حتما این اتفاق تو زندگیت میوفته و آه هایی که کشیده شده کارماش به
زندگیت برمیگرده ...چوبشو میخوری .امروز رو یادت نره...
همچین قلبت تیکه پاره بشه که خودتم نفهمی چرا اینهمه مواظب بودی و کتاب خوندی و درس خوندی این
مشکل آخه چرا حل نمیشه ...و زیر بار تحمل کمرت خم میشه و موهات سفید میشه...
اینا نه نفرین بود و نه تهدید ...فقط یه پیشگویی بود...
همچین غرورت له بشه که دیگه خودت بفهمی چیزایی رو که باید قبلش میفهمیدی رو...
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ظلم تو همین دنیا پاسخ داره...
یه جایی دعات مستجاب نمیشه ...یا برعکس مستجاب میشه...
به خواستت نمیرسی ...یه چیزی رو باید تا آخر تحمل کنی و نمیتونی کاریش کنی.
باید صبر و تحمل کنی و این صبر و تحمل میدونی بخاطر چیه ؟
بخاطر اینه که تو هم یه روز گفتی :
خب نگاه نکنن ...کور بشن نگاه نکنن ...واه !
چرا انقدر پسرا بی اراده شدن..
آره ...تحمل و صبر امروزت هم اراده میخواد.......
خیلی اراده میخواد که صبور باشی و از زندگیت خسته نشی...
این تحمل امروزت نتیجه اون کارهات بود...
اذیت کردی ...پس باید اذیت بشی....

خود کرده را تدبیر نیست !
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ولی میدونم شما دخترا که دارید این کتاب رو میخونید شامل این دسته نمیشید...

واقعا باید آگاهی داد به دخترا...
ولی از حرفام بترس اگه بی حجابی ! میدونی زندگی چند نفر رو سرد کردی ؟
تو کاری کردی که یه شوهر از زنش سرد بشه ...تو فکر میکنی این کار بازتاب نداره ؟
داره...
به وقتش میبینی گره زندگیتو ...که به هر دری میزنی این گره باز نمیشه و تهشم میمیری...
ولی ای کاش نذاری این اتفاق برات بیوفته...
اگه حجابتو رعایت کنی من شخصا این دنیا و اون دنیا از دل همه پسرایی که باعث گناهشون شدی در میارم و
میگم فالنی درسته بی حجاب بوده ...ولی تو فالن تاریخ این کتاب رو خونده و توبه کرده..
پس ازش بگذرید و ببخشیدش...
من شخصا همینجا قول میدم که این کارو بکنم ...اگرم شهید شدم قول میدم شمایی که توبه کردید و با حجاب
شدید رو اولین نفر شفاعت کنم.
چطوره ؟
این یه عهد و پیمون بین من و همه دخترایی که میخوان توبه کنن و پشیمونن...
خیلی پیشنهاد خوبی دادم ...به پیشنهادم فکر کن !
هر دختر عاقلی اینو میدونه که آدم باید تا جوونه و خوش هیکله با خدا باشه ...وگرنه سنت بره باال ...
دیگه خودتم خودتو نگاه نمیکنی !...حاال تو پیری بری حجاب کنی چه فایده ...

هر چیزی خوبه تو جوونی بهتره...
آدم باید تو جوونی هاش با خدا باشه...
تو جوونی باید نماز بخونی حجاب داشته باشی شهوت رانی نکنی و پرهیز داشته باشی و پاک باشی و مواظب
خودتو زبونت باشی و سمت خدا و امام زمان بری...
من به شدت معتقدم پاکی تو جوونی با ارزشه...
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زشت و بی ریخت و بی حال و مریض بشی بعدش از رو اجبار بخوای آدم با خدایی باشی چه فایده...
همه عشقش به همینه که با انتخاب خودت خدارو تو جوونیت انتخاب کنی...
وگرنه هر مریض سرطانی تصمیم میگیره نماز بخونه ...چرا ؟ چون ممکنه بمیره...
خوشبحال دختری که خوشگله ...ولی حجابشو رعایت میکنه و تو اوج جوونی و سالمت و زیباییش...
خدارو انتخاب میکنه و مال امام زمانش میشه.
به به...
واقعا عالیه...
خوشبحال پسری که خودش با پای خودش از روی عالقه و اراده به سمت خدا و اهل بیت میره...
اونم تو اوج جوونی و زیبایی و شادابی و غریزه و شهوت...
به به...
خدا خیر و برکت بده به همچین پسر و دخترایی ...هر چیزی خوبه تو جوونی بهتره.
یه سری حرفا هست من میترسم بزنم...
میترسم کسی تو جوونی هاش گناهکار بوده باشه و االن تو چهل سالگی توبه کرده باشه و با حرفای من نا امید
بشه ...وگرنه درمورد پاک بودن تو جوونی من خیلی حرف دارم ...
باور کن جلو خودمو میگیرم که نگم بعضی حقایق رو...
ولی عموما هر کسی پیر بشه با خدا میشه...
مهم اینه تو جوونیت ذکر بگی و با خدا باشی...
هر دختری به مرور زمان از ریخت و قیافه میوفته ...خب ...تو اون شرایط کی میره نگاش کنه ؟
هیچکس...
خب...
بعد این دختر بره حجاب کنه چه ارزشی داره ؟
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بچه ها...
ممکنه حرف من بعضی هارو نا امید کنه ...اما دیگه برام مهم نیست.
من دیگه رد دادم !
میخوام بگم تا اونایی که بیست سالشونه خوبه خوب به حرفم فکر کنن..
ببین ؟

تو تا جوونی باید سمت خدا بری...
وگرنه همه آدما از یه سنی به بعد با خدا میشن.
ولی چه فایده...
میدونی خیلی ها چرا آهنگ گوش نمیدن ؟ چون دکتر بهش گفته آهنگ گوش نده...
خب...
االن این آهنگ گوش نکردنش بخاطر سر درد هاشه  ...نه بخاطر خدا و امام زمان...
خب...
این مدل پاکی چه فایده ای داره ؟ ها ؟
ببین داداش...
از یه سنی به بعد دیگه نمیتونی شهوتی بشی ...چون اوال با گذشت زمان انرژیت کمتر میشه...
بعضی وقتا هم تو شرایطی هستی که مجبور میشی که شهوت رانی نکنی ...چون اگه شهوت رانی بکنی ممکنه
بیماریت زیادتر بشه...
خب..
به اجبار مجبوری پاک باشی ...اما این پاک بودنت به درد خودتو جد و آبادت میخوره!...
تو تا سالم و زیبا و جوون بودی باید با خدا میبودی  ...نه االن که به زور مجبوری پاک باشی...
هر آدم بیشرف و بیشعور و زبون نفهم و شهوت ران و گناهکاری سر پیری یاد خدا پیغمبر میوفته و توبه میکنه
و با خدا میشه ...ولی اینا به درد نمیخوره.
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اینو من نمیگم !
این حدیث خود خوده پیامبره !
داداش ؟
آبجی؟

وگرنه بعدا زورتم بزنی نمیتونی گناه کنی ...
چون مجبوری پاک باشی...
و پاکی که از اجبار بیاد ...با پاکی که از روی انتخاب باشه زمین تا آسمون فرقشه !
بچه ها...
حرف من اینه :

هر چیزی خوبه تو جوونی بهتره...
چرا باید یه پیر مرد نماز شب بخونه ؟ ها ؟ تو که جوونی چرا نماز شب نمیخونی ؟
چرا باید کسی بعدا که سنش باال رفت دیگه آهنگ گوش نده ؟
چرا االن که جوونی آهنگ گذاشتن رو ترک نمیکنی ؟
چرا االن که جوون و زیبا و خوشگل و پر انرژی و اکتیو هستی برای امام زمان نامه نمینویسی ؟ چرا ؟
چرا باهاش حرف نمیزنی ؟
چرا ذکر نمیگی؟
چرا نمازات سر تایم نیست ؟
چرا االن که جوون هستی برای ظهور دعا نمیکنی ؟

هر چیزی خوبه تو جوونی بهتر و زیباتره...
تا راست میشه راستش نکن داداش !...وگرنه بعدا سنت بره باال انرژیتم کم میشه و اون موقع دیگه پاک میشی...
سبزی فروش جنسشو داد میزنه نه طال فروش...
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ولی خودتم میدونی که پاک بودنت از روی بی حال شدنته...نه صرفا برای خدا و پیامبر و امام زمان...
کیو داری گول میزنی ؟
خودتو ؟
خدارو ؟
کیو واقعا ؟
با خودت صادق باش .به خودت دروغ نگو .هر کی مریض بشه بدون شک با خدا میشه...
بعدشم برای اینکه خدا دعاشو مستجاب کنه نماز خون میشه...
ولی یه سوال...
این اجر و پاداش بیشتری داره یا کسی که کامال سالم و سالمته و نمازشم سر وقته و همیشه تو هر لحظه
ای با خداست...
کدوم پیش خدا عزیز تره؟
ها ؟
خیلی ها کرونا گرفتن...
االن نماز میخونن و به اجبار پاکن...
یکی نیست بهش بگه آخه بد بخت ...تو تا سالم بودی باید با خدا میبودی و نماز میخوندی و چشم پاک
میبودی...نه االن که داری میمیری...
هیچ بیمار کرونایی نمیره آهنگ گوش بده برقصه...هیچ بیمار کرونایی از دعا خوندن غافل نیست...هیچ بیمار
کرونایی نمیره خودارضایی کنه...
میبینی ؟ پاکه پاکه ...اما این پاک بودنش از روی اجباره نه از رو اختیار....

اگه کسی تو سالمت و جوونیش سمت خدا رفت...این با ارزشه.
خیلی رک حرف زدم ...خواستم صادقانه باهاتون حرف بزنم.
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اینارو من نگم کی بگه پس ؟ من حرفی که باید میزدم زدم ...حاال یا گیرنده هات سالمه یا خرابه...
اگه سالم بود که الحمدهلل...
ولی اگه خراب بود درستش کن ...چون احتماال خودتو زدی به اون راه...
ولی تو داری به خودت ستم میکنی ...نه به من ! تو بد باشی به من هیچی نمیرسه...
تو در قبر خودتی و منم در قبر خودم .اگه سیگنالت سالم باشه...
از همین االن برنامه میریزی و میگی :
خب...
داداش رضا گفت تا جوونی گناه نکن...
االن باید خودمو از چه بدی پاک کنم ؟
االن باید خودمو به چه خوبی وادار کنم؟
کاغذ و قلمم کو ؟
باید برنامه بریزم برای خودسازی ...سایت داداش رضارو میخوام تو چند ماه همه رو بخونم...
باید برم با حجاب تر بشم ...باید کارامو ترک کنم...
آره...
پاکی خوبه ...اما تو جوونی با ارزشتره.
توبه خوبه اما تو جوونی زیباتره...
خودمونو گول نزنیم ...با خودمون صادق باشیم.
حقیقت رو با تموم تلخ بودنش بپذیر و از االن مراقب خودت باش....
من این حرفارو برای کسی زدم که دوست داره پیش خدا نامبر وان باشه...
اگه کال این چیزا برات مهم نیست که هیچی...
من اینارو برای کسی گفتم که میخواد پیش خدا عزیز دوردونه باشه...
وگرنه حرفام برای کسی که زندگی گوسفندی داره اصال مفید نیست و نخواهد بود !
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بعضی از دختر ها میگن داداش رضا ؟
خب شما که میگی حجاب داشته باشیم چون پسرا به گناه میوفتن...
خب بعضی دختر ها تو آمریکا یا اروپا قشنگ لخت بیرون میان...ولی هیچ مرد و هیچ پسری نگاش نمیکنه...
پس چرا میگی حجاب داشته باشیم وگرنه پسرا به گناه میوفتن ؟ ها ؟ اصال میدونی چیه...
مشکل از خودتونه...وگرنه ما مشکلی نداریم ...برید خودتونو اصالح کنید که انقدر شهوتی و بی جنبه نباشید !
جواب :
ببین...
طبق تئوری گنج درون  ...شیطون با پسری که شیطونه هیچ کاری نداره ...شیطون با پسری کار داره که نمیخواد
شیطون باشه و یه گنجی از درون خودش پیدا کرده به نام خدا...
بذار مثال بزنم...
ببین ؟ مطمئن باش هیچ دزدی نمیره از یه فقیر دزدی کنه...
دزد جایی میره دزدی که بدونه یه چیزی گیرش میاد !
شیطونم همینه...
شیطون از پسری دزدی میکنه که یه گنجی در وجودش باشه ! نه پسری که شهوت رانه و کال تو باغ نیست !
شک نکن شیطون با دنیای غرب زیاد کاری نداره ...چون اونا خودشون در مسیر گمراهی حرکت میکنن...
خیلی راحت خیلی کارا میکنن...

در واقع وسوسه های شیطون بیشتر مال کسی هستش که یه گنجی به نام خدا و اهل بیت و امام زمان
تو قلبش داره و میخواد ازش مراقبت کنه...
اینجا هستش که شیطون وسوسه هاشو شروع میکنه تا گنج درون هر پسری رو بکشه بیرون !
ببین...
بذار صادقانه بگم...
من خودم قبل تحولم از دیدن دخترای بی حجاب زیاد وسوسه نمیشدم...
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چون خیلی کارهارو خیلی راحت میکردم و زیاد شیطون با من کاری نداشت...چون خودم یه پا شیطون بودم...
ولی وسوسه های شیطون زمانی اومد سمت من که خواستم کارامو بذارم کنار و با خدا باشم.
دقیقا از همون تاریخ  ۱۹مرداد سال  ۱۳۹۳وسوسه های شیطون شروع شد...
چون فهمید که دارم چه مسیری رو میرم وسوسه هاشو شروع کرد تا به اون گنج که خداست نرسم و کم بیارم !
حتی بعضی روزا سیصد مرتبه وسوسم میکرد !
تو این مسیر دختر های شهرمون بارها منو به گناه کشوندن ...چون پوشش شهر ما خیلی  ...نگم برات !
مطمئن باش تو گناه من شریکن ...چرا ؟ چون من نهایت تالشمو کردم نگاه نکنم اما یه جا از دستم در میرفت !
بگذریم...
ببین آبجی ؟
باور کن شیطون فقط با کسایی کار داره که میخوان با خدا باشن...
تو قران هم تو آیه  ۱۶سوره اعراف شیطون میگه :
منه شیطون سر راه مستقیم خدا ایست میکنم و هر کی بیاد سمتش رو اذیت میکنم...
باور کن درک این آیه خیلی راحته....
یعنی کسی که در مسیر مستقیم خدا نباشه شیطون اصال باهاش کاری نداره ..چون خودش در مسیر شیطانه و
شیطان وقتی ببینه کسی خودش گمراهه زیاد به دردسر نمیوفته..چون خود اون پسر تابع خواهش های نفسانی
خودشه...
ولی شیطون در یک کالم فقط با پسرایی کار داره که شیعه امیرالمومنین و با خدا هستن و میخوان سبک
زندگیشون اهل بیتی باشه ....اتفاقا یه روایت داریم شیطون فقط با شیعیان کار داره !
آره...
ببین آبجی خوبم...
نمیخوام وقتتو بگیرم...
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من اگه میگم حجاب داشته باش بخاطر اینه که دیدم خیلی از پسرای سایت میخوان خدارو داشته باشن اما
بعضی از دخترا با نوع پوشش خودشون نمیذارن...
اینو بارها تو سایت دیدم...
درسته هر پسری وظیفه داره چشماشو کنترل کنه...
اصال اینکه میگم حجابتو رعایت کن به این معنی نیست که مثال پسری خیلی راحت چشماشو کنترل نکنه بعد
بگه چرا دخترا حجاب ندارن .نه !
هر پسری اینجوری فکر کنه و حرف بزنه واقعا احمقه ...چون هر پسری که بفهمه یه گنجی از درون داره به
هیچ عنوان نمیذاره چشماش هرز بپره  ...چون میدونه که معنویاتش میپره...
اصال شرط پاکی و با خدا بودن همینه که تحت هر شرایطی چشماتو کنترل کنی !

ولی خب ...شما دخترا هم باید به پسرا کمک کنید تا موفق بشن شیطون رو شکست بدن...
اینم بدونید که دعای خیر همه پسرای مومن همیشه بدرقه راهتون هستش...
حتی فرشته ها هم دعات میکنن...
همه پسرا بد نیستن ...پسرای مومن و مذهبی زیادی داریم که واقعا میخوان خدارو داشته باشن...
پس شما هم بهشون کمک کنید و بهشون رحم کنید...
شاید پسری تا قبل تحولش اگه به هر دختری نگاه میکرد چیزیش نمیشد ...اما همینکه میره سمت خدا یهو
شیطون کارشو شروع میکنه و مدام وسوسه میکنه دخترارو ببینه! ...
آبجی ؟

من خودم همیشه دعاتون میکنم و مطمئنم همه پسرایی که تو دلشون گنجی به نام خدا دارن حتما دعات
میکنن..
این بهتره یا اینکه آه و نفرین پشتت باشه ؟
من اینارو میگم برای دخترایی که میخوان تو اوج جوونیشون با خداتر باشن و سبقت بگیرن...
وگرنه عمر که میگذره ...چه با خدا چه بی خدا ...چه با مانتو چه با چادر ...چه با ساپورت چه با حجاب...
سبزی فروش جنسشو داد میزنه نه طال فروش...
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عمر داره میگذره...
ولی چجوری میگذره ؟

برای خدا میگذره یا برای شیطان و هوای نفس ؟
این مهمه ...قطعا هر چقدر با خدا تر بشی حسرتت بعدا کمتره ...خودت میدونی ...من فقط پیشنهاد دادم...
یه حدیث از حضرت زهرا نشونت میدم ببین و الگوی زندگیت کن ...

حضرت فاطمه زهرا (سالم اهلل علیها)
بهترین فضیلت برای یک زن آن است که بدون ضرورت مردان نامحرم را نبیند و مردان نامحرم هم او را نبینند.

باور کن من اگه دختر بودم خودمو به چالش میکشیدم ...چون خیلی لجبازم...همیشه دوست دارم بهترین باشم...
اگه دختر بودم حتما چالش پوشیه زدن میذاشتم و پا میذاشتم رو هوای نفسم...
فقط و فقط بخاطر اینکه خودمو شکست بدم پوشیه میذاشتم و میرفتم بیرون تا به خودم بفهمونم که میتونم !
آره ....تو هم اگه دختری خودتو به چالش بکش .خیلی چالش خوبیه .خیلی !
همیشه سعی کن خاص باشی ...عین دخترای معمولی نباش...کال معمولی نباش....
همیشه کاری کن خاص باشی پیش خدا ...کاری کن پیش خدا خیلی به چشم بیای...

تو دختری الگوت باید حضرت زهرا سالم اهلل علیها باشه...
خودتو شبیهش کن...
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خیلی از دخترها زیر بار نمیرن ...میگن حجاب مانتو کافیه...
ولی تو زیر بار نرو ...دختر معمولی نباش ...بگو میخوام بهترین باشم...
دنیا دنیای تیپ زدنه !...مهم اینه کی واسه کی تیپ میزنه.
تو واسه خدا تیپ بزن...
در ضمن ؟
اگرم ازدواج کردی و شوهرت نمیذاره چادری و با حجاب بشی  ...یه کاری میگم بکن ...
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ببین ؟ اینجور وقتا باید غیرت یه مرد رو قلقلک بدی .اگه باهاش بحث منطقی کنی که خدا گفته حجاب داشته
باش ...شاید نتونی قانعش کنی ...ولی از راهی که میگم جلو برو ...
بهش بگو  :دلم میخواد مال تو باشم..دلم میخواد همه وجودم مال عشقم که تو هستی باشه...دوست دارم تو
آقای من همه وجود من بشی...دلم نمیخواد حتی یه تار موی من رو یه پسری ببینه .میخوام کامل مال آقام بشم..
خالصه از این ترفند استفاده کن و برو جلو ...غیرتش رو قلقلک بده...
بهش بگو حاضری یه پسری با هندسه بدن من بره خودارضایی کنه ؟ دوست داری ؟ معلومه که دوست
نداری ...دوست داری بدن من تو ذهن یه پسر بمونه و باهاش زنای ذهنی کنه و منو تصور کنه و با این فکرا
بخوابه ؟ همه مردا که مثل تو پاک نیستن آقای مهربون من...خیلی ها مریضن.پس اجازه بده مال تو باشم...
ببین ؟ همه مرد ها با این ترفند قانع میشن ...میگی نه ؟ تست کن میفهمی...
ولی خب ...یکی از دالیلی که میگم تو مجردی بوی گل بدید تا پروانه سمتتون بیاد همیناست ...حقیقتا تغییر
همسر سخته ...خیلی ها میگن بی حجاب باشیم تا زودتر شوهر کنیم ...تا مثال اینجوری دیده تر بشیم...
در صورتی که تو با بد حجابی یا بی حجابی و شل حجابی شاید دیده بشی و شاید هم بر فرض مثال تو
زودترم ازدواج کنی...ولی یادت نره ! تو با پسری ازدواج میکنی که عین خودت زیاد مقید نیست...بعدا تو
زندگی اگه بخوای پیشرفت معنوی کنی جلوتو ممکنه بگیره ...بازم خودت میدونی ...من فقط وظیفم گفتن
حقایقه...

به حرفام فکر کن.....
واقعا هیچی بیشتر از اینکه بخوای کسی رو تغییر بدی آدمو عصبی نمیکنه...
مگر اینکه طرف مقابلت هم پات باشه ...اینجوری اصال نیازی ندارید به زور همو قانع کنید...
خیلی راحت حرف همو میپذیرید ...هر وقت دیدی یه زن و شوهر دارن همو به زوووووووور قانع میکنن بدون
که با همدیگه هم کفو نیستن .واقعا چقدر ازدواج مهمه ...امیدوارم از سر هوای نفس ازدواج نکنید ...چون
بعدش آتیشت میخوابه و با حقیقت رو به رو میشی و میبینی که همش باد هوا بود...
اگه میخوای انتخابت تو ازدواج از سر بی ایمانی و هوا و هوس نباشه ...همه اینارو همین االن که مجردی از
خودت دور کن تا درست انتخاب کنی ...تو ازدواج هر کسی چیزی رو انتخاب میکنه که خودشه ...
پس حاال که خودتی ...پس خوب شو تا چیزای بهتری ببینی !
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چند روز پیش یکی از دختر ها توی سایت نظر گذاشت که  :خسته شدم و میخوام ازدواج کنم که راحت بشم
و مشکالتم حل بشه ...
منم زیرش نظرش نوشتم  :زهی خیال باطل ...بعد گفتن چرا ؟
منم نوشتم ازدواج چیزیرو حل نمیکنه...
اتفاقا اگه تو مجردیت داغون باشی با ازدواج داغون تر میشی  ...چون یه شخصی وارد زندگیت میشه که اونم
داغونه...
ببین ؟
ازدواج هرگز اینجوری نیست که بتونه مشکالتت رو درست کنه.
اتفاقا بد باشی بد تر میشی ...مثل اینه که بگیم یه پسری سیگار میکشه زنش بدیم اصالح بشه...
خب معلومه نمیشه ...ازدواج که مشکلی رو بطرف نمیکنه...
تو در مجردیت به میزانی که تالش کنی و توکل داشته باشی و پاک زندگی کنی ...به همون میزان یکی میاد تو
زندگیت که عینهو خودته.خودتم تعجب میکنی از این همه هم کفو بودن.
پس ازدواج رو مسکن دردات نبین.
برو همین االن که مجردی خودتو درست کن ...به اندازه تالشت آرزو کن.
وگرنه هر عیبی درت باشه  ...همسرتم همون عیب رو داره...
میگی نه ؟
باشه ...بعدا به حرفم میرسی.
ولی اگه تو مجردیت پیشرفت کنی ...یکی میاد سمتت که بعد متاهل شدن سرعتت برای پیشرفت بیشتر میشه...
در کل اگه شوهرت راضی نمیشه با حجاب باشی همین ترفندی که گفتمو بزن...
در ضمن ؟
به یه شهید متوسل بشو ...من شنیدم خیلی جواب میده...
من تو اردو راهیان نور که بودم خیلی از دخترا با شهدا پیمان میبستن و با حجاب میشدن...
تو هم به یه شهید وصل شو و بگو دل شوهرتو راضیکنه.
سبزی فروش جنسشو داد میزنه نه طال فروش...
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میخوای بزرگترین تجربه زندگیم رو بهت بگم ؟
بزرگترین تجربه زندگی داداش رضا :
کسی که بخواد ...هدایت میشه...
شک نکن.

کسی که واقعا بخواد راهشو پیدا میکنه...
باور کن پیدا میکنه...
بن بست مال کسی هستش که تنبله و حوصله نداره...از الکی بهونه میاره...
وگرنه برای هر مشکلی و هر چالشی یه راه حلی هست..
هر کی بخواد و تموم زورشو بزنه حتما هدایت میشه.
وقتی واقعا بخوای ...بعدش یه سری اتفاقات میوفته که هدایت میشی...
ببین؟
یه روز به حرفی که االن زدم میرسی...

تو حجاب رو بخواه ...بعدش مسیر برات باز میشه...
شک نکن !

باید تشنه باشی ...باید قوی باشی ...باید بخوای ...باید زور بزنی ...باید احساس نیاز کنی...
باید از شدت خواستن خوابت نبره...
این یعنی خواستن...
بعدش کم کم هدایت میشی...
چون ذهنت برای دریافت آمادست...
کسی که بخواد مدام از خودش سوال میپرسه....
کسی که بخواد کاغذ و قلم همیشه دستشه ...کسی که بخواد به آبو آتیش میزنه تا راهی پیدا کنه...
کسی که بخواد مدام دعا میکنه و به شدتتتتتتت براش تالش میکنه....
سبزی فروش جنسشو داد میزنه نه طال فروش...
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کسی که بخواد در و دیوار اتاقش میشه جمالت انگیزشی...
کسی که بخواد هرگز نمیشه تو کلش نمیره !
آره ...کسی که بخواد هدایت میشه ...کسی که بخواد براش مقدر میشه با حجاب شدن !
بببن ؟ اگه شیطون باهات کاری نداره ...به خودت شک کن !!
ولی اگه شیطون خیلی اذیتت میکنه و وسوست میکنه و کال همه جا رو مخته ...بدون که خدا خیلی بهت نظر
کرده و شیطون داره بهت حسودی میکنه...
این حرف من یادت نره  :هر جایی شیطون اذیتت کرد بدون کارت داره مورد قبول خدا قرار میگیره...
وگرنه شیطون اصال هیچ کاری باهات نداشت...
ببین ؟
آدما اندازه مگس هم قدرت ندارن ! هیچکس نمیتونه مانع فضل خدا بشه .فقط از خدا بخواه...
بقیه چیزارو بسپور به خدا...
یه قدم تو برداری خدا ده قدم میاد سمتت !
حرفام داره تموم میشه....
نمیخوام زیاد وقتتو بگیرم...
ولی بازم خواهش میکنم اگه میخوای چادری بشی  ...سمت چادر های الکچری و با کالس نری...
چون خیلی ها چادر سر میکنن نه برای حجاب ...بلکه بخاطر خوشگلیش...
نمیخوام ثواب چادر سر کردنت از بین بره ...خیلی ها چادر سر میکنن برای خوشگلی...
چون وقتی چادر سر میکنه خیلی خوشگل میشه ...بخاطر همین چادر سر میکنه !
باور کن راست میگم ...دختر این مدلی هم زیاده ...چون حجاب بهش میاد چادری شده...
وگرنه حجابش برای خدا نیست ...تموم اینایی که با چادر تیپ الکچری میزنن جزو همین دسته هستن...
از نظر من یه دختر ساپورت پوش و مانتو جلو بازی با یه دختری که با چادر تیپ الکچری میزنه هیچ تفاوتی
نداره...

سبزی فروش جنسشو داد میزنه نه طال فروش...
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آخه چرا باید یه دختر با چادر کفش رنگی و شلوار تنگ بپوشه که جورابشم معلوم بشه ؟
هوم ؟ خب معلومه دیگه...
جاش نیست ...وگرنه حتما چادرشو در میاره...
وگرنه کسی که حجابش رو خودش انتخاب کرده باشه که این مدلی چادر سر نمیکنه که...
بچه ها...
شاید باورتون نشه...
ولی من از مدل چادر سرکردن کسی میتونم متوجه بشم که زوری سر میکنه یا انتخاب خودشه...
خیلی تابلوئه ...قبول داری ؟
خب آرایش کردن با چادر سر کردن یه تضادی داره دیگه...
مگه نه ؟
اینکه ست های آبی صورتی میزنن بعضی ها ...اینکه کفش و روسری گلگلی ست میکنن ...
اینکه کفش اسپورت رنگی میپوشن با کیف اسپورت با چادر...
خب...
همه اینا بخاطر اینه که طرف رسما نفهمیده حجاب یعنی چی دیگه...

حجاب یعنی پنهون باشی و جلب توجه نکنی.........
نه اینکه با چادر آرایش کنی و بری بیرون...
خب اینجوری تو با یه مانتویی چه فرقی داری...
ببین؟
با چادر هم میشه تبرج کرد...
خیلی زشته حجاب بخاطر فرهنگ خونوادگی و شهری کسی باشه...
به نظر من حجاب باید از رو یقین و ایمان باشه ...نه بخاطر چیزای دیگه...
بچه ها ؟
سبزی فروش جنسشو داد میزنه نه طال فروش...
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سعی کنید تو مسیر خدا هر کاری که میکنید با اعتقاد و یقین بکنید ...نه تقلیدی...
مثال چادر سر کردنت باید از رو یقین باشه...
نه بخاطر اینکه عمت میگه وای چه دختر با کماالتی...
بعد خوشت اومده و بخاطر اعتباری که بقیه بهت میدادن ظاهرت رو مذهبی کردی و نمازتو با صدای بلند
میخونی ...ولی وقتی تو خلوت هستی ...یه کارایی میکنی که ...نگم برات...
به نظرم اینایی که این مدلی هستن به زودی دستشون رو میشه...
پس لطفا خوب بودنت الکی نباشه...
من همیشه به بچه ها میگم اگه تو خونواده مذهبی بزرگ شدید به همه چی شک کنید و خودتون برید دنبال
ساختن باورهاتون...
نباید دین داریت الکی باشه...
نباید خوبیت از رو ریا باشه...
وگرنه سقوطت حتمی هستش...
شک نکن به زودی یه شبهه به جونت میوفته که کافرت میکنه...
چون صفر تا صد دین داریت تقلیدی بوده ...کال مذهبی های تقلیدی نمیتونن زیاد دووم بیارن...
به زودی رد میدن !
ولی دم کسی گرم که از مذهبی بودنش اصال پاداشی نگرفته و اتفاقا مسخره شده...ولی دست از اعتقاداتش
نکشیده و داره ادامه میده...
این خیلی بهتر از کسی هستش که پوسته بیرونیش مذهبیه ولی وقتی تو خلوتش هست...هه...
ببین...

کسی که چادری باشه ...ولی اهل مبارزه با هوای نفس نباشه ...این چادری بودنش به درد الی جرز
دیوارم نمیخوره...
جدی میگم !
دقیقا داره خودشو مسخره میکنه...
سبزی فروش جنسشو داد میزنه نه طال فروش...
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کسایی که اینجوری ان بخاطر خوشگلیش و اعتبارش چادری شدن ...نه برای خدا...
باید جوری زندگی کنیم که حسرت نخوریم...
بچه ها...
قدر جوونیمونو باید بدونیم و اونو خرج خودسازی و خدا و امام زمانمون کنیم...
اینجوری هرگززززززز بعدا حسرت نمیخوریم ...هرگز..
هر کی عمر خودشو اینجوری بگذرونه بعدا که سنش باال رفت اصال آه نمیکشه...
هر دختری تا یه سنی جذابه ...بعدش دیگه از قیافه میوفته ...افتخارت این باشه تو جوونی با خدایی ...
خوشبحال دختری که همه چیشو برای خدا و امام زمانش میذاره ...به خصوص جوونی و جذابیت و
خوشگلیشو...
ولی خودمونیما...
چقدر فرق زیادی هستش بین دختری که بخاطر آبرو و جایگاه اجتماعی و فرهنگ خونوادگیش چادر سر
میکنه با دختری که حقیقتا با یقین و بخاطر خدا چادر سر میکنه  ...قبول داری ؟

به نظر من این دو تا با هم خیلی خیلی فرق داره ...اصال قابل قیاس نیست...
دختری که خودش به حجاب برسه خوب میدونه حجاب یعنی چی...
بگذریم...
اینارو برای اهل دلش گفتم ...خودش فهمید چی دارم میگم...مگه نه ؟ پس عمل کن...
اگه میخوای دختری رو با حجاب کنی بهش نگو برو با حجاب بشو چون وقتی با حجاب میشی خوشگلتر
میشی ...نه ...این غلطه ...خب اینجوری پس فردا میگه با مانتو جلوباز خوشگلتر میشم...
حجاب باید برای خدا باشه...نه برای اینکه با حجاب خوشگلتر میشی...
مگه فلسفه حجاب خوشگلیه ؟ ها ؟

حجاب قراره خوشگلیتو پنهون کنه ...
اینه فلسفش.
سبزی فروش جنسشو داد میزنه نه طال فروش...
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بی خیال.
حیف که پسرم...
اگه دختر بودم در عمل بهتون ثابت میکردم حجاب یعنی چی...
ولی چون پسرم بهتره مخاطب حرفام پسرا باشن ...ولی به حرفام فکر کن...
ولی انصافا از وقتی متحول شدم حجابم به عنوان یه پسر خیلی خوب شده...
همه بهم میگن رضا تو تیپت خیلی شیک و سادست ...مثل قبال نیستی که تبرج کنی !
حجاب که فقط برای دختر نیست ...پسرا هم باید حجاب داشته باشن...
عکسای بعد تحولم تو سایت هست.
برید ببینید...
انصافا خیلی بهتر شدم ...من مرد عملم !
مطمئن باش چیزی رو میگم که قبلش خودم عمل کردم...
تازه خیلی وقتم هستش که با انتخاب فاطمه لباس میگیرم...
یعنی خودم انتخاب نمیکنم که یه وقت هوای نفس گولم بزنه...
به فاطمه میگم برو لباس بگیر و قول میدم هر چی گرفتی غر نزنم و با اطاعت کامل بپوشم...
عکسام تو سایت هست...برید ببینید...واقعا ساده میگردم...
مطمئن باش اگه متحول نمیشدم االن تو اینستا کلی فالوور داشتم و کلی عکسای خفن میگرفتم...
ولی داداش رضا دیگه آدم شد...

ما ارزشمونو از خدا میگیریم نه از حرف و تایید و الیک مردم...
حرف آخرم رو با یه سوال به پایان میرسونم :
اگه حضرت زهرا سالم اهلل علیها در سال  ۱۳۷۷به دنیا میومد ...و االن  ۲۳سالش بود ...چه حجابی داشت ؟!
آیا ساق دست رنگی با کفش و کیف ست میکرد ؟ آیا با چادرشون آرایش میکرد ؟ آیا جورابشون از رو کفش
معلوم بود ؟
جواب این سوال بد جووووووووووووووووووووووور هدایتت میکنه ...
سبزی فروش جنسشو داد میزنه نه طال فروش...
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البته نه همه رو ...بلکه کسی که دنبال هدایته...
اصال یه سوال دیگه...
میذاری شوهرت تو اداره کنار دختری کار کنه که چادری الکچری پوشیده و رنگ روسریشو با کفش و ساق
دستش ست کرده ؟
میذاری ؟ اگه میذاری من دیگه حرفی ندارم ...بازم سوالم رو تکرار میکنم...
اگه شوهرت کارمند جایی باشه که اون دختر همکارش روسری رنگی با چادر و ساق دستش ست کنه…
میذاری کنارش کار کنه ؟
میذاری شوهرت جایی کارمند باشه که اونجا یه دختر  ۲۶ساله باشه که چادری الکچری هستش و بدون هیچ
منظوری با شوهرت حرف میزنه ؟ میذاری کنارش کار کنه ؟
اگه نمیذاری پس خودتم اوال چادری الکچری نباش و دوما ؟ با آقایون تا حدی که میتونی حرف نزن...
نگو منظوری ندارم !
ببین ؟
اون دختر هم هیچ منظوری نداره ...ولی تو اجازه نمیدی شوهرت باهاش حرف بزنه...
پس چیزی که برای خودت نمیپسندی برای بقیه نپسند !
ببین ؟
هم چادر سرت کن و هم در کنارش تمرین حیاء کن ...من نمیخواستم اینو بگم ...ولی میخوام بگم...
منو فاطمه رفته بودیم تهران خونه یکی از دوستام که اونا هم مذهبی هستن ...یه چی میگم باورت نمیشه...
خانوم دوستم وقتی میخواست باهام حرف بزنه هرگز نگام نمیکرد ...خیلی برام عجیب بود...
خیلی زن با حیائی بود...
چند بار هم بر حسب ضرورت مجبور بودم ازشون بخاطر پذیرایی تشکر کنم ...ولی سرشو کج میکرد و فقط
میگفت  :ممنون ...یعنی کفم برید انصافا ....تو دلم گفتم خدایا ...یعنی حیاء در این حددددددد ؟
ایول ..خیلی خوشم اومد ..باور کن حتی یک بار هم نگام نکرد !
خیلی عجیب بود...خیلی ...یعنی به ابو آسفالت بودن خودم شک کردم باور کن خخخ.
سبزی فروش جنسشو داد میزنه نه طال فروش...
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اول فکر میکردم بنده خدا گردن درد داره ...بعدش که فاطمه گفت تازه فهمیدم بابا این داره تقوا پیشه میکنه...
آقا در کل کفم برید...

در کل حجاب در کنار حیاء هستش که معنی پیدا میکنه....
دمش گرم.
راستی ؟ مثل چادرت یه رنگ باش..
خب...
صرفا جهت الگو گرفتن چادر فاطمه رو نشونتون میدم که اگه دوست داشتید برید بخرید...

سبزی فروش جنسشو داد میزنه نه طال فروش...
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اگه مشهدی هستید برید خیابون آبکوه ...اونجا چادر های خوبی داره ...من و فاطمه از آبکوه گرفتیم...
نمیخوام ناامیدتون کنم ...ولی چادر خوب بخوای بگیری کمتر از یک میلیون نیست...
البته با قیمت االن دارم میگم ...ولی شاید بعدا ارزونتر بشه...
ببین ؟
چادری بودن هزینش زیاده ...ولی ارزش داره ...البته چادر با پارچه معمولی هم هست که قیمتش کمتر باشه.
من دیدم ...چادر با قیمت دویست تومن هم هست ...ولی پارچش فرق داره ...باید بری بگردی...
چادر داریم تا چادر.بیشتر جنس پارچه مهمه تو چادر...
ولی چادر با جنس پارچه خوب بگیری راحت تا سه سال میتونی ازش استفاده کنی...ولی چادر معمولی بگیر...
نه زیاد گرون و نه زیاد ارزون ...دیگه خودتون دخترید بهتر میدونید تو چادر ها چه پارچه ای با کیفیت تره...
هر چقدر برای حجابت خرج کنی کمه...
باور کن ارزش داره ...برای حجابت خیلی هزینه کن !
اینم یه چادری الکچری که نفهمیده چادر سر کردن یعنی چی...
نگاه کن چه آرایشی کرده !
به ست روسری و ساق دستش دقت کن....
رژ لبشو نگاه ...االن من یه سوال دارم....
این بیشتر جلب توجه میکنه یا یه دختری که
ساپورت تنگ پوشیده و با مانتو کوتاه تو خیابون
راه میره ؟ خب هر دوش دیگه...
پس این چه فرقی با اون داره؟ ها ؟
بعضی ها فقط چادر سر میکنن...
ولی حجاب ندارن اصال...
واقعا بعضی ها فازشون مشخص نیست!...
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چادر رو برای زیبایی سر نمیکنن ...چادر رو برای حجابش سر میکنن...
اینکه چادری باشی ولی تو خیابون بلند بلند بخندی و با نامحرم شوخی کنی خیلی مسخرست.
چادر در کنار حیاء باید باشه...
انصافا میذاری شوهرت کنار دختری کار کنه که اینجوری با چادر تیپ الکچری زده ؟
مطمئنم اگه شوهرت بره جایی کار کنه که دختر کناریش اینجوری با چادر تیپ زده  ...به شدت از شوهرت
ناراحت میشی و اعصابت خورد میشه و شوهرتو به دو قسمت مساوی تقسیم میکنی و حتی ممکنه شوهرتو از
وسط جرررررر بدی...
میدونی چرا ؟
چون میترسی یک درصد نگاه شوهرت مال یکی غیر خودت باشه....میدونی که...
دخترا سر این چیزا خیلی غیرتی ان ...مگه نه ؟
خب منم همینو میگم دیگه...
منم میگم وقتی اینجوری با چادر تیپ الکچری میزنی دل شوهر دوستتو میلرزونی و به زندگیشون سردی وارد
میکنی...چون یک درصد ممکنه نگاهش به تو بیوفته ...میگیری چی میگم ؟
تو چادر سر میکنی که به گناه نیوفتی و به گناه نندازی ...ولی دقیقا داری عکس هدفت عمل میکنی...

بگذریم...
اونی که گوش شنوا داشته باشه فهمید چی گفتم...
ازت یه درخواستی دارم ...لطفا به این عکس پایین چند دقیقه فکر کن...
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همین ...حرفام تموم شد...
امیدوارم حرفام بهت تلنگر زده باشه ...این حرفا همه رو دلی زدم ...امیدوارم به دلت نشسته باشه...
پیش به سوی عاقبت به خیری...
خدا نگهدار خواهرم😉 ...

(یه چیزی هم تو پرانتز میگم به عنوان حرف آخر  :ببین...
تو مسیر چادری شدن هر چی فحش بخوری ثواب و اجرش بیشتره...
پس از خدا بخواه چند جا فحش بخوری و مسخره بشی تا اجر و پاداشت بیشتر بشه ...در ضمن ؟
اگه همه این کتاب رو خوندی و االن بازم نمیخوای چادری بشی ...بخاطر اینه که قطعا تو ذهنت داری کارتو
توجیه میکنی...
ببین ؟ هر دلیلی برای من بیاری که نخوای چادر سر کنی من میگم بهونست...
پس اصال نخواه برام توضیح بدی که داداش رضا نمیشه و از این حرفا ...تنها جواب من اینه :
توجیه نکن و بهونه نیار ...همین  ...یه چیزم میگم برو حالشو ببر !...

تموم شهدا وصیت کردن دخترای چادری رو شفاعت میکنن...
اینو گفتم که حالشو ببری و خیلی امیدوار باشی...
حدیث داریم  :کسی که توبه میکنه با کسی که گناهی نکرده یکسانه....

خب دیگه ...من برم  ...دیگه واقعنی خدافظ) ...
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االن که دارم مینویسم دقیقا حرم آقا امام رضا علیه السالم هستم...
امشب شب شهادت امام رضا علیهالسالم هستش...
راستشو بخوای نیت کردم و اومدم حرم و امشب میخوام برای دخترایی که به تازیگ چادری شدن به
ویژه تو حرم آقا جانم امام رضا علیه السالم دعا کنم ....
یا عیل بن مویس الرضا ....هر دختری که با جلد دوم کتاب نون داغتو نشون گشنه نده با حجاب شد خیر
دنیا و آخرت بده ...الهی آمین....
هم برای شما دعا میکنم و هم برای همه دخترایی که تصمیم دارن با حجاب بشن و همه دخترایی که
حجابشونو رعایت نمیکنن و یب حجاب یا بد حجاب هستن...
ان شاءالله همه دخترای کشورمون حجاب خودشونو رعایت کنن تا اون دنیا شرمنده حضرت زهرا سالم
الله علیها و شهدا و آقا امام رضا علیهالسالم نباشن ...و با کمتر شدن گناه ظهور زودتر شکل بگیره..
آمین...
امیدوارم هر دختری که حجابشو رعایت میکنه این دنیا و اون دنیا شامل لطف اهل بیت علیهم السالم
بشه....
ای خدای مهربون...
به پسرای کشورمونم قدرت کنترل نگاه بده...
الهی آمین...

پایان...
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