
 

 

 



 

 

 

 

 نام کتاب :

 !نده گشنه نشون داغتو نون

 

 

 

 
 

 !!!بخواند باید بی حجابی دختر هر که کتابی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقدمه ک تاب :

 سالم خدمت همه دوستان عزیزی خوبی که دارید این کتاب رو میخونید.

 راستشو بخوای هم خوشحالم و هم ناراحت.

میخوام از این بابت خوشحالم که دارم یه کتاب کاربردی مینویسم و از یه بابت ناراحتم چون واقعا 

 برای اولین بار هر چی تو دلمه رو بریزم بیرون.

 

سالگی سرم به  ۲۲سالمه و از  ۲۵رضاست اما بچه ها تو سایت منو داداش صدا میزنن.  ممن اسم

سال اتفاقات فوق العاده ای برام  ۳سنگ خورد و تصمیم گرفتم تغییر کنم. خدارو شکر در طول این 

 افتاد.

 

بی داشتم و هم خداروشکر با کسب و کار نوپایی که برای خودم آغاز هم از لحاظ معنوی رشد خو

رو کسب کنم. ۹۶کردم تونستم موفق باشم و مقام برترین کار آفرین استان تو سال   

 

 اما یه مشکلی دارم که میخوام اینجا بازگو کنم.

کار  شخصه و حتی عکس هامم تو سایت و تلگرام هست... از وقتی رو خودممگذشته من کامال 

کردم متوجه شدم عموم اشتباه ها و گناه هایی که انجام میدم بخاطر کنترل نکردن نگاهمه و تصمیم 

اما میخوام گله کنم... گرفتم دیگه واقعا نگاهمو توی خیابون کنترل کنم.  

 

 بزرگترین گله من :

خیلی از  رفمیخوام گله کنم و بگم شما دخترا خیلی بی معرفتید. خداشاهده این حرف من نیست. ح

هاییه که هر روز میان تو سایت و تلگرامم و میگن :پسر  

 

رضا ؟ امروز داشتم میرفتم تو خیابون یه دختری رو دیدم که پوشش بدی داشت و االن که اومدم 

فقط برام  خونه کل بدنم داغ شده... نمیخوام گناهی کنم یا خودارضایی کنم یا برم فیلم پورن ببینم.

 دعا کن.

 

 

 

 

 



نگاهشون  من چه. اما باور کن عموم دوستام شاید بگی داداش رضا خب نگاهشو کنترل کنه به

ولی بازم... کنترل شدست.  

باور کن همه پسرا بد نیستن. خیلی ها دارن کنترل میکنن خودشونو. من خیلی از رفیقام مجردن و 

ده. دخترا با ساپورت تنگ اتفاقا بچه های ماهی هستن اما هی بهم میگن رضا خیابونا خیلی خراب ش

و باز میان بیرون و مانتو هاشون از جلو بازه. قشنگ معلومه. به خدا اذیت میشیم... این دخترا 

 !خیلی ظالمن

 منم فقط گوش میدم و هیچی نمیگم...

 من خودم گذشته خوبی ندارم...

نفره بودیم که میرفتیم دختر بازی... ۵همیشه یه اکیپ  چندین بار توسط گشت ارشاد دستگیر شدم و  

 

این حرفارو نباید بزنم چون اعتراف به گناه خودش یه گناه دیگه محسوب میشه. اما نمیخوام فکر 

 کنی من بسیجی یا آخوندم.

های غلط ؟ طبق قانون کارما تموم اون کار اما فکر میکنی آخرش چیشد من تو همین تیپ ها بودم.

 به سمت خودم برگشت...

همه پسرا بد نیستن. زت میخوام تو خیابون طوری نگرد که پسری دلش بلرزه.ا  

 قبول دارم. بعضی پسرا خیلی بدن اما قبول کن همه اینجوری نیستن.

 

اما تو چرا خودتو قربانی همچین پسرایی میکنی ؟ اونایی که اینجوری ان تکلیفشون معلومه.  

نگرد که منی که میخوام برم سوپر مارکت برای  نمیگم برو چادر سر کن ...نه... فقط میگم طوری

 مامانم خرید کنم با دیدنت فکرم مشغول بشه و نتونم برای آیندم برنامه بریزم.

 

 دلیل عقب موندن ایران :

یه روز  میدونی چرا ایران پیشرفتش انقدر کنده ؟ بخاطر اینه که فکر پسرا پر شده از همین افکار.

کنترل شده بود اما میخواستم از خیابون رد بشم دیدم یه دختر منتظر رفتم بیرون با اینکه نگاهم 

 ماشینه و چون مانتوش شیشه ای بود زیرش هر چی پوشیده بود معلوم بود.

 وقتی رفتم خونه به خاک خوردن افتاده بودم اما گناهی نکردم.

 یه سوال دارم ؟

 اگه میرفتم کاری میکردم به پای اون خانومم نوشته نمیشد ؟

شاید بگی رضا تو خودت مشکل داری برو خودتو اصالح کن... آره بهت حق میدم اینو بگی اما 

 !باور کن پسری که با دیدن این دختر تحریک نشه باید بره دکتر و بگه من مشکل جنسی دارم

 پسری که با دیدن یکی مثل این تحریک نشه یا مریضه یا خودشم درگیر همین چیزاست.



که نمیشه تو خیابون به رو به رومون نگاه کنیم. مطمئن باش خیلی از پسرا باور کن طوری شده 

ازدواج میکردن اما چه کنن که خیلی از داشتن میرفتن پی اهدفشون و راحت اگه مشکل فکری ن

چیزی نگم بهتره. پسرا درگیر همین افکاری شدن و تو خیابونم که دیگه با این وضع...  

 

 

 غریزه جنسی بزرگترین نیروی درونی انسان :

میدونستی اگه یه پسر سمت شهوتش بره دیگه نمیتونه به همین زودی ها بیاد بیرون؟ چون شهوت 

یکی از دوستام که خیلی  ته نداره که... اگه کسی بره سمتش دیگه بیرون اومدنش ساده نیست.

ا روز زیر عهدش زد و گفت رض ۱۲۰روش کار کرده بودم که سمت خودارضایی نره یهو بعد 

 دیوانه شدم. گفتم چیشد ؟

 

گفت امروز رفتم بیرون یه دختریو دیدم که ساپورت تنگ داشت و خط لباسش معلوم بود و اصال 

حواسم نبود که نباید ببینم و در صدم ثانیه کل وجودم استرس شد و تپش قلب گرفتم وقتی اومدم 

بکشم . میگفت بعد این همه  خونه رفتم خودارضایی کردم و کلی هم گریه میکرد که میخوام خودمو

و افسوس میخورد. پاکی زدم زیرش...  

اما دیدی  ...نداره که یه همچین اتفاقی افتادهاون دختری که اینجوری میگشت احتماال روحشم خبر 

 که چیکار کرد.

 از این دست پیام ها تو سایتم زیاده.

های مذهبی....رتو شهدختر ها باز میگردن. حتی  ایمیل ها و نظراتی که میگن رضا خیلی  

 فصل مقدمه تموم شد.

میخوام تو فصل های بعدی بیشتر و دقیق تر درمورد این مسئله حرف بزنم تا بتونیم به یه جمع  

 بندی برسیم.

 ازت میخوام بخونی و وقت بذاری.

  فعال

 یا علی

 داداش رضا

 

 

 

 



؟چیه جنس از پسرا ما مخ:  یک فصل  

.کنم صحبت پسرا ما مخ مورد در فصل این تو میخوام. جدید فصل به اومدی خوش خیلی.  سالم  

 ما خدا اینکه از ندارید آگاهی اصال  ها دختر شما که اینه بخاطر ها گشتن بد این عموم میدونم چون

. میشیم جذب تصویر با ما یعنی. تصویریه مخمون پسرا ما ببین. کرده درست جوری چه رو پسرا

 نصفش معلومه نصفش خیابون تو دختری یه وقتی. ببینیم کامل چیزو یه داریم دوست همین بخاطر

.میکنه هنگ مغزمون ما نیست معلوم  

 نصفش که دیدم دختریو یه شده بارها خودم من... نمیرسه آرامش به ذهنمون همین بخاطر

.بود سرم تو مدام تصویر این خونه اومدم بعدش و نه نصفش و پوشیدست  

.میگم چی میکنن درک خوب پسرا! سرته تو مدام افکار این المصب  

 

 اینجوری خدا. نیست خودمون دست کن باور اما. چه ما به خودتونه از مشکل خب؟  رضا بگی شاید

...کرده خلق مارو  

.کرده خلق اینجوری رو مردا ما چرا بگو خدا به برو ناراحتی اگه  

.بیشتره مردا چرانی چشم همین بخاطر ببینه داره دوست که شده طراحی جوری یه پسرا ما مخ  

 که میارن رو هایی زن اینا که اینه میاد چشم به خیلی ای ترکیه های فیلم در که هایی ترفند از یکی

 مرد مغز میکنن کار یه خاصشون های حرکت و ها عشوه با و .پنهان نصفشون و بازه نصفشون

 نشون و میشه عوض سکانس یهو اما ببوسه میخواد که میاره در کسیو ادای مثال. بشه منفجر

.رو بوسیدن نمیده  

 

 مرد برای صحنه نشدن کامل این که باشه یادت اما نکنید شک اشتباهه ها فیلم این دیدن اینکه در

؟بوسیدش چجوری این:  میکنه تجسم ذهنش تو هی که میاره بوجود تخیل کلی  

 

؟ بدم گیر که نوشتم کتابو این من  

 

 شمارو بخوام مثال اینکه یا .نیست دادن گیر قصدم اصال مینویسم کتابو این دارم اگه من کنید باور

.میگردی باز وقتی دیدنت از میشیم اذیت که بدون اینو ولی کنم سرزنش پوششتون بخاطر  

 پوششی یه میخوام ازت اما خوبه پوششی چه بگم نمیخوام من ...ام چادری من رضا بگی شاید

.نلرزه دلی که باشی داشته  

 میخواد که داره کار کسی با شیطون... که نداره کاری باهاش شیطون دیگه که شیطونه که کسی

.میشه درگیر فکرمون حسین امام به. میشه درگیر فکرمون قران به! نباشه شیطون  



 قران به رو تو. میگرده مدلی این خیابون تو دختری یه میبینیم وقتی میشیم اذیت زهرا فاطمه به

.حرفام به بده گوش  

 

 خدا میکنم زندگی دنیایی چه تو فهمیدم وقتی از اما نیستم مذهبی میکنی فکر تو که جوری اون من

 سمت به بردم درونمو من و ندارم تعصب اصال و دارم تغییر دغدغه همیشه که شاهده سرم باال

.تغییر  

 چند میخوای. میشن اذیت پسرا همه .میشم اذیت که نیستم من فقط خدا به... شفافه کامال من گذشته

؟ بخونی بدم رو رسید دستم به که هایی ایمیل از تا  

 

  ایمیل هایی که به دست داداش رضا رسیده :

دادا سالم  

ساله ۲۳.  هستم علی  

 های مانتو.  درگیریم باهاش خیلی بزرگ شهرای تو خصوص به گفتی که موضوعی این به راجع

 نیفته کسی به نگاهم مراقبم میرم بیرون که باری هر. ساپورت همراه به باز جلو و جذب و کوتاه

 اذیت واقعا میبینم و تنگ و کوتاه لباسای وقتی.  خانما این به میفته نگاهش آدم گاهی بازم ولی

.بود ظهر از بعد،  برمیگشتم دانشگاه از داشتم بار یه.  میمونه ذهنم تو تصویرش و میشم  

 کوتاه خیلی ی لحظه یه. میمومد داشت تنگ ساپورت یه و باز جلو مانتوی با روبرو از خانمی یه

.نبود هم عمدی و افتاد نگاهم  

 یا بشن رد آدم نزدیک از اگه مخصوصا.  دادا میفته زیاد اتفاقا این از.  شدم داغ لحظه یه همون ولی

 ی همه روز یه امیدوارم.  کنه کنترل نگاهشو اگه حتی میکنه داغ آدم خود به خود.  تاکسی تو مثال

 شروع کجا از نیست معلوم که مدی فدای رو بقیه و خودشون آرامش و بدونن خودشونو قدر دخترا

.نکنن شده  

مدد علی یا  

... 

 

داداش سالم   

شده حاال تا آره    

 دارن خوبی چندان نه حجاب که خودمو سال و سن هم دخترای،  میرم راه خیابون تو مثال دارم من

 توبه من دلیل این به بار چند،  شده بدی وضع خیلی اصال،  میشه مشغول فکرم روز چند تا و میبینم

.شکستم  

 این خیلی هستن همسنم خودشون که منم دوستای .هستش ایلیا منم اسم و سالمه ۱۴ من ضمن در

 مشکل این روزی یه که امیدوارم ،میشیم اذیت میریم راه باهم داریم که خیابون تو ،دارن مشکلو

.بشه برطرف  



 

رضا داداش سالم   

 بهم زیادی فشار و کرده مشغول خودشون به ذهنمو خیابون تو دخترا پوشش دیدن با که شده آره

 و دختر اون پوشیدن لباس ی صحنه اون نمیشد پاک ازذهنم میکردم هرکاری که جایی تا کرده وارد

شکستم عهدمو شده بارم چند  

 دیدم بازم اگه تا بستم دستم به کش یه همیشه و میگیرم چشممو جلوی دارم خیلیییی ها تازگی ولی

بگیره فرا وجودمو تمام دردش تا بکشم محکم کشو اون لذت روی از  

... 

 

  سالم

هستم رضا محّمد سیّد من   

هستم سالگی چهار و بیست یآستانه در و   

 خیلی طبیعتا خب؛ میدن جوالن آزادانه و میگردن راحت خیلی دخترا ما شهر توی که جایی اون از

میشیم اذیت ها ما امثال از   

 اما کنم کنترل رو نگاهم و بندازم پایین رو سرم کردم سعی جاها از خیلی شخصه به خودم البته

باشه ات یقه توی سرت خیابون تو همیشه نمیشه   

 که بینم می که مادرانی بخصوص دخترا این از خیلی من که میگم صراحتا نمیشناسین منو شما چون

میکنم لعنت ندارن رو حجاب کردن رعایت فرهنگ هاشون بچه همراه  

نمیکنم فکر خانما اون ظاهر به خونه توی دیگه که اینه من ذهن خوب قابلیت یه اما   

میکنه تامین رو خونمون آرامش مدیونم بهش زندگیمو که خانمم خونه توی چون  

... 

 

 خیر به ختم کی باالخره نمیدونم بخواهد خدا اگر و هستم ازدواج شرف در و سالمه ۲۵ من سالم

 پسر دختر این با بیشتر من نمیشم اذیت ساپورت با من وفور به زیاد شده من برای خیلی و میشه

 راجع که فکرهایی مخصوصا و میشم اذیت میگیرن همو دست و میخندند و میگن همن با که هایی

 لحظه اون اصال بکشم عذاب باید من و حال و عشق میبرند لذت هم با میکنم تصور و میکنم بهشون

 اگر مخصوصا میشم هم تحریک بدجوری زمین میرم میشم آب انگار میخورم حسرت بدجوری

 خوری خود هی میکنم خوری خود هی باشه محجبه مذهبی و باشه جذاب و خوشگل خیلی دختره

.جوش و حرص هی  

 کارم من حتی میکنم خوری خود هی من روز ان بگم خالصه نداشتم و ندارم خوبی روز و حال خیلی

علی یا گفتن برا زیاده حرف بماند اینجا تا شده کشیده هم زنی خود به  

 



باشه خوب حالت هللا شاء ان سالم رضا داداش  

 های صحنه این از بیرون میرم وقت هر که بگم پوشش نوع و بدحجابی به راجع نظرمو میخواستم

 ریشه واسه بگین کانال تو که اینه دارم ازت خواهشی یه من.  بهم میریزه اعصابم میبینم بدحجابی

 بخواهیم خدا از میرن پیش رو راه این دارن که اونایی و بکنیم دعایی یه جامعه در فساد شدن کن

 این.  میبینه و میشنوه صدامونو خدا میزاره تاثیر نظرم به بده بهشون ایمانی یه و کنه اصالحشون

میشه زمانمون امام خشنودی باعث هم کارمون  

... 

 

 نظرم به ندارم چادر به واعتقاد بپوشن چادر باید دخترا حتما نمیگم خودم من حقیقتا داداش سالم

 وقتی خیابون تو دخترا از بعضی. باشه ایرانی مسلمان زن یک ی زیبنده که بپوشن لباسی باید

 باعث این و کنی حسش میتونی ذهنت تو...  و سایزشو خالصه و اندام اندازه راحت خیلی میبینی

 فرهنگ افراد اینطور واسه اگه من نظر به بشه گناهت باعث و ذهنت جلو بیاد همش خونه تو میشه

 اینطور شاهد میکردن درست پسند جوان و اسالمی ایرانی لباسی لباس طراحان و میکردن سازی

 میشن چادری نه میاد خوششون چادر از نه موقع هیچ افراد اینطور چون نبودیم جامعه در افراد

ساله۳۱ هستم حامد  

... 

 

؟خوندی  

 مثال که؟  منطقه بی خیلی حرف این داری قبول. نکن نگاه و کن کنترل خودتو برو نگی میخوام ازت

، من چون بزنم حرف چیزا این مورد در نمیخوام من. نکن نگاه تو بگردم عشقمه جوری هر من

میدونم منطقی و فهمیده قشر میخونید کتابو این دارید که رو شمایی . 

 از نمیخوام فقط کتاب این تو من. نمیخوندید کتابو این هیچوقت بودید ها دسته این جزو اگه وگرنه

 شده بد واقعا چون میگم دخترا از اگه اما... کنیم کنترل باید هم ها پسر ما آره. بگم ها دختر پوشش

.خیابون  

 

 

 

 

 

 

 

 



 ما پسرا با  چه دخترهایی ازدواج میکنیم ؟
.میاد خوشت دخترا مدل این از دلت ته خودتم تو رضا بگی شاید  

 از فطرتا نکن فکر وگرنه میاد خوشمون جنسی نگاه از ما بدون اما. میگه دروغ نه بگه پسری هر

.میاد خوشمون آدما این  

.نره یادت بگم بهت چی یه اتفاقا  

 اونی. باشه حیا با که میرن دختری دنبال بیشتر ازدواج واسه داشتن رابطه نفر هزار با که پسرایی 

 اما. نه یا ببینش خیابون تو کسی نیست مهم براش شاید میکنه ازدواج حجاب بد دختر با میره که

.نمیکنه ازدواج دختری همچین با باشه داشته غیرت که پسری  

 

 ازدواج حیا با دختر با بیاد داشتن رابطه تا هزار بعد پسری که نیست عادالنه این رضا بگی شاید

...تره پایدار پسرا آخر عشق عموما که باشه یادت اما!  کنه  

 

 کسی با ما معتقدم خودم من. خودمونه عین که میشیم کسی جذب ما اصوال چون. نباش هم نگران و

 دارم سراغ مورد دو من نه بگی شاید. بیشتر تراکم در اما خودمونه عین که میکنیم ازدواج

.نبوده اینجوری  

.بگیریم ندید رو مورد هزار اون و بدیم قرار مبنا رو مورد دو اون نمیتونیم ما اما  

 و میبخشه مارو خدا کنیم توبه واقعا اگه؟ تازه .خودمونه عین که میکنیم ازدواج کسی با ما

.میگیره ندید رو گذشتمون  

 مواظب. بشی دیده کاال یه چشم به ندارم دوست. میزنم حرفارو این خواهی خیر روی از من کن باور

.باشه درونت صدف  

میزنم حرف بیشتر درون صدف درمورد بعدی فصل تو  

باش بعدی فصل منتظر  

علی یا فعال  

 

 

 

 

 

 

 



پلنگ دختران:   دو فصل  

 دختری یه که میشه چی بگم میخوام فصل این تو. اومدید خوش جدید فصل به عزیزم دوستان سالم

 حجابی بی دلیل. مخالفم شخصا اما داره خونوادگی دلیل میگن ها خیلی البته. میشه بی حجاب

.نفسه عزت کمبود بخاطر بیشترش  

 

.نمیشه درست چیزی کردن پیدا مقصر با اما دونست مادر و پدر رو مقصر میشه البته صد  

؟چرا رضا بگی شاید.  کنه جلب توجه که اینه دنبال مدام باشه کم نفسش عزت کسی وقتی   

.است ساده دلیلش  

 خودشو که کسی عمال و باشیم داشته دوست خودمونو  که اینه زندگی در نیازمون بزرگترین ما

 هدف کنید سعی میگم سایتم تو همش که همینه بخاطر .بشه دیده غلط راه از که میکنه تالش نخواد

.میده ارشمندی احساس آدم به ریختن هدف همین چون برسید بهش و بریزید  

 

 دلیل پوشش بد من :

 تونستم اما بودم افتاده دام همین توی آگاهی عدم روی از منم خود که بگم و کنم اعتراف میخوام

 بهترین کتاب تو نفس عزت مورد در! بود نفسم عزت رو کردن کار اصلیشم دلیل ...بیرون بیام

.ببریم باال خودمونو نفس عزت باید جوری چه دقیقا که دادم توضیح خیلی باش خودت نسخه  

 

 آسیب بزرگ مردهای متاهل :

 همچین دیدن با راه تو و خونه ببره بگیره نون تا دو اومده که میسوزه کارگری اون برای دلم من

. کنه مقایسه خانومش با رو دختر اون بیاد ذهنش اختیار بی خونه تو ممکنه و میشه اذیت دخترایی

؟ بیوفته براش اتفاق این شوهرت حاضری خودت خدایی  

؟بیان عشوه جلوش دخترا و بره راه خیابون تو شوهرت حاضری   

 جواب خودت .نمیشن اذیت انقدر اما بیرون میان لخت دخترا خارج تو رضا داداش خب بگی شاید

.دادی خودتو  

 دختر یه اینجا ولی. میشه خنثی ها مرد کنجکاوی عمال و بیرون میان لخت همه خارج تو اوال

؟ تره پذیر تحریک کدوم؟  خب....  باز جلو مانتو یه و میپوشه تنگ ساپورت  

 

 اگه اونا .کرد مقایسه آمریکا با رو ایران نمیشه. متفاوته بازی زمین کال که نره یادت هیچوقت اینو

... کنن برطرف پول با خودشونو نیاز و بدن دالر سی و کاباره برن کافیه چون نمیشن اذیت و میبینن

؟ بخوابی کدوم با میخوای میگن و طرف دست میدن کاتالوگ  



 پس. اسالمه قران آیه طبق شده پذیرفته دین و مسلمون ما و هستن مسیحی اونا که باشه یادت

.کن مقایسه هم با هم هارو بازی زمین کنی سوالو این اینکه قبل میکنم خواهش  

 برای میدونی .میشن اذیت دارن که مشخصه کامال و میذارن نظر خیلی ها هشتادی دهه سایتم تو من

 رسالتشو ماهواره اگه چون نیوفته براشون بدی اتفاق امیدوارم!  شدید شده کار روشون چون؟  چی

...میشه بد خیابونا وضع خیلی و میره بین از حیا کم کم بده ادامه همینجوری  

.نوشتم کتابو این همین بخاطر بیوفته اتفاق این ندارم دوست من   

 

  همیشه دست رو دست زیاده

 زیبایی رقابت کال و میگرده تر فشن اون از که هست یکی بازم بگرده خوشگل هم هرچقدر آدم

... ببینه جنسی کاالی یه چشم به منو پسر یه نداشتم دوست اصال بودم دختر اگه من .نیست  

 نه بشه دیده هام موفقیت که میدادم ترجیح من اما باشه زیاد دخترا در شدن دیده به نیاز شاید

 !اندامم

...زشته خیلی این  

 چادری برو نمیگم من .بشه دیده اینجوری نمیده اجازه اصال باشه مهم براش نفسش عزت که کسی

 این تو که پسری عنوان به میخوام فقط من. باشه داشته خوبی پوشش میتونه هم مانتو با آدم! شو

 راه خیابون تو راحت شما پوشش بخاطر مینمیکن جرئت پسرا ما خدا به که بگم میکنه زندگی جامعه

...میشیم اذیت. بریم  

...میگردن بد زیاد اونجا میدونم که هایی خیابون نمیرم پاکیم بخاطر وقتا خیلی من  

.کنم ناراحتشون و... بگم نه ها وقت بعضی بابام مامان به مجبورم همین بخاطر  

 دوست که میگم نه این بخاطر بلکه نمیگم نه احترامی بی بخاطر من که میدونه خودش خدا اما

 تو. نمیداره بر سرم از دست ذهنم دیگه ببینم مدلی این دختر یه اگه چون. بدم دست از پاکیمو ندارم

...دادم زیاد توضیح پسرا ذهن مورد در قبلی فصل  

.بدی حق بهمون و کنی درکمون امیدوارم  

.خوندی که مرسی  

 هن مناسبه پوشش رو من تاکید....میگم بازم اما .بزنم حرف مناسب پوشش از میخوام بعدی فصل تو

  !خاص پوشش یه صرفا

.مرسی  

 فعال

 

 



؟ خو بپوشیم چی:  سه فصل  

  به نسبت شدید مذهبی خیلی نگاه که گفتم اولم همون من.بگم چیزی یه میخوام ببین ؟ خوبی.سالم

. میزنم حرف باشه داشته آرامش خیابون تو میخواد که پسری یه نگاه از من. ندارم ترادخ پوشش

.نباشه معلوم دختر یه های برجستگی که پوششیه خوب پوشش من مثل پسرای و من نگاه از  

.کن قاضی کالهتو خودت حاال  

.سوپر فیلم شده که خیابون  

 جوری یه. کافیه بیاد خودش به حرفام خوندن بعد نفرم یه. بدم تغییر رو همه حرفام با نمیخوام من

 اذیت تو دیدن با هم نفر یه اگه نکرده خدایی. برگرده زندگیت به ها پسر گفتن آه این بعدا که نگرد

.میشه نوشته هم تو پای به گناه این کنه گناه بره بشه مشغول فکرش و بشه  

میزنم حرف دلسوزی روز از من  

  

 باز های مانتو و ساپورت سمت میکنم خواهش اما .نمیگردید بد حد اون در شما میدونم من البته

.نرید  

.نگیرید ما از رو حق این. کنیم نگاه جلومون به داریم حق ما خدا به  

 از خیلی. شیدایی نه باشی داشته عبرتی نگاه زندگی به میخوام ازت .باشیم داشته آرامش بذارید

؟شد چی عاقبتشون میکنی فکر میگردن مدلی این که دخترایی  

؟ها  

 افسردگی نکردن خودسازی چون و .میرسن پوچی به میره باال که سنشون ...هیچی کن باور

.میشه تخریب نفسشون عزت و میگیرن  

...من گل آبجی  

.ام تو دلسوز من  

...کنی پیشرفت بری میخوام ازت  

.نشو پایان بی بازی این وارد خدا تورو اما. پولی هم و معنوی هم و درسی هم  

.نکن فراموش خدارو  

 شرایط چون... بکشه آه دیدنت با پسری که نگرد جوری یه .باشه همسرت مال چیت همه بذار

.ببینی ها بعد زندگیت تو اثرشو ممکنه. شده سخت ازدواج  

 اذیت رو دخترها و نفری ۵ دوستام با خیابونا تو میرفتم و میکردم فشن کلی سالگیم ۲۲ تا من

؟شد چی تهش میکنی فکر اما .میکردیم  

.کرد سرویسم و افتاد زندگیم تو کور وحشتناک گره یه که شد این تهش  

 



 دل لرزوندن و اثر کارما : 

...داره کارما اثر ها لرزوندن دل این  

.خوب چه بد چه میگرده بر خودت سمت به کنی کاری هر:  یعنی کارما  

.میکنیم دعات همیشه پسرا ما بگردی خوب اگه شاهده خدا  

 و باشیم داشته آرامش خیابون تو پسرا ما میشی باعث که بده بهت میخوای خدا از چی هر شاهلل ان

.نیوفتیم گناه به  

 داره طال خودش درون در که کسی اما میفروشه و میزنه داد جنسشو که فروشه سبزی اون

آفرین. میکنی حفظ خودتو پوشش و داری حجاب که خوبه خیلی. نمیزنه جار خودشو هیچوقت  

 هرگز که چند هر چادره من توصیه اما برتره پوشش چادر .نیست چادر فقط حجاب من نگاه از

.باشی داشته حجاب میتونی هم مانتو با تو .نیست اجباری  

 این. نمیمونه آدم برای خدا جز هیچی .خوبه خودت برای گفتم کتاب این تو که چیزی هر کن باور

... نه خدارو اما بگیری تاییدشو و داری نگه خوشحال خدارو بنده که بگردی زیبا میکنی تالش همه

.رو مسیر کل رفتیم اشتباه که میفهمیم هممون تهش  

..کنی باور حرفامو میخوام ازت  

.کنم تموم کتابو بعد و بگم رو مورد تا چند میخوام بعد فصل تو  

 

آمین بگید همه میکنم دعا یه   

؟ خدایا  

 ۱۴ حق به باشیم نداشته لغزش پسرا ما میشه باعث و میگرده حجاب با خیابون تو که دختری هر

 کن کاری  خودت فضل از و بده بهشون رو جایگاه بهترین و بده بهشون میخوان چی هر معصوم

 میخوام ازت! نیست ممکن غیر کاری تو واسه خدا ای .بیاد گیرشون ترینش پاک و همسر بهترین

. نداره نشد برات کار و خدایی تو چون... کنی مندشون سعادت آخرت و دنیا تو  

...هیچی...نذار کم براش هیچی میشه حجاب با میاد تو بخاطر که کسی  

 

 

 

 



فیک:    چهار فصل  

.دوباره سالمی  

 .داریم حق ماها که کن قبول ولی. جاها بعضی زدم حرف تند که خشیدبب. بگیرم حاللیت یه میخوام

.نباشی فیک میخوام ازت. بیرونه چیش همه خیابون تو دختری یه میبینم وقتی میلرزه دلم من چون  

 !دیگران نسخه بهترین نه.باش خودت نسخه بهترین! واقعیت خوده. باش خودت

 مارو خدا. نیست خودمون دست کن باور. ببینمش اینکه به برسه چه میشم اذیت میارم اسمشو اصال

...کرده درست اینجوری  

...نمیخواد آبجیشو بدی هیچوقت داداش.... بدون خودت داداش منو  

 گوش نباشه حرفی پذیرای دلش که کسی وگرنه... واقعا میخواد که میذاره اثر کسی رو من حرفای

.نمیده  

 دل لرزوندن. بدم گناه احساس دختری به میاد بدم چون وسط بیارم رو الناس حق بحث نمیخوام

 به میشه رد داره که خیابون تو که پسریه هر حق چون. میشه حساب الناس حق حجابی بی بخاطر

...کنه نگاه چپش و راست  

 دلم تو حرفا این آخه ...شدم سبک میکنم حس شد تموم حرفام که االن .میگم چی میکنن تایید پسرا

.شدید میکرد سنگینی  

 از هم خوبی استقبال خداروشکر .شدن حجاب با ها خیلی االن تا توش که داریم سایتی یه ما

.جوونن های دختر ها کننده بازدید عموم و شده سایتمون  

 

. داریم نامی ثبت کلی میکنیم برگزار دوره بار هر شکر خدارو  

 کانال تو و کنی شرکت هامون دوره تو و بخونی هامونو پست و بزنی سر سایتمون به میخوام ازت

بشی عضو هم تلگراممون  

 dadashrea.com 

@dadashreza 

 

...خوندی مارو کتاب و کردی حوصله که ممنون خیلی  

...آبجی دارم دوستت  

 

 پایان...
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  )کپی و انتشار از این کتاب هیچ مشکلی ندارد(
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