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 رمان های عاشقانه    :آرایی  صفحه  و  طراحی 
 

 www.romankade.comآدرس سایت :  
 

 تمامی حقوق این رمان نزد سایت رمانکده محفوظ است  

   

   

  

 من یبرا یتلنگر  

 یمحمد  ایو دن  این یمحمد سای:شم سندگان ینو

 

 

 : خالصه

 ! توجه!توجه

عاشقانه است  اریبس  اریرمان بس  نیشود، ا ینم  هیدارند توص یقلب  یمار یکه ب  یکسان یرمان برا نیا
 .دیخود مطمئن شو یپس لطفا قبل از آن که شروع به خواندن آن  از سالمت

 محکم و استوار...  یگاه هیهمتا و از تک  یب یاز عاشقانه ا دار،یپا  یاز عشق  م،یسینو یم

  یو لطف ندارد. رمان ی جز مهربان یز یخود چ یمعشوقه  یکه برا رومندین  یاز عاشق  میسینو یم
که   ینوشته شده است. زندگ سندگانیکه تا کنون به دست نو یعاشقانه ا یمتفاوت با اکثر رمان  ها

  ردهک دایبه هدف ادامه پ دنیرس دیداشته است، اما فقط به ام بیفراز و نش  گر ید یها یمانند زندگ
  یاز زندگ یقت یه گفته شد حقو هر آنچه ک  ستین  لیتخ یاست و ساخته  یاست.رمان ما کامال واقع

http://www.romankade.com/
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از   ،یغرق پلشت یایشکسته شده، از دن یخودمان است. از توبه ها  یاطراف و حت یتک تک انسان ها
  پررنگآخر که حضورش پررنگ و  یو از نفس آسوده  یبدون او، از مرگ احساس تا خود آزادگ  ی  زندگ

 تر شد...  

  یو عاشق اهی گناهکار و رو س  یخدا و معشوقه اش. از معشوقه ا انیاز عشق م میس ینو یم ،یآر 
 مهربان و بخشنده!

 ما:(  یبرا یاز تلنگر  

 یمحمد ای و دن  این یمحمد سای: شم سندگان ینو
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 من یبرا  یرمان تلنگر  مقدمه

 

 

 ... گریاست د یزندگ

در برابر   یدارد که چگونه و با کمک چه کسان  یبه من بستگ نیدارد و ا یاد یز یها بیو نش  فراز
شوم   یبه خاطر داشته باشم و غرق م  دیکنم هر آنچه که با یکنم. گاه فراموش م یستادگیمشکالت ا

 است را.  ادمیبه  هیرود آن که هر لحظه و هر ثان  یم ادمی در گناهانم و 

 کند... یم ین یسنگ ار یبار گناهان بر دوشم بس کوله

  تی و در را برا  میایب  تیو آنقدر منتظر بمان و بر در بکوب تا به سو ایآمد مرا:» بر در خانه ام ب  ییندا
 باز کنم.« 

 گشتم نبود که، نبود!  یهر چه به دنبال در بسته ا دمیکه بر در خانه اش رس یزمان

 باز بود...  میبه رو دمید یچه که م هر

 در بکوبم؟«  نیبر کدام  ایصبر و کنجکاو گفتم:»خدا یاندک  بدون

نبسته بودم اما   تی رحمتم را به رو یرا بدان که من هرگز درها  نیا ،ییایرا گفتم که ب نیآمد:» ا ندا
  دمیکش یکه آنقدر انتظارت را م  ی به من یو نگاه یداد ی که کور کورانه به راهت ادامه م یتو بود نیا
 .« یانداخت ین

 تر از کوله بار گناهانم بود.  نیهر چه که بود سنگ دمیکه شن آنچه

 ام بر خاک... یشان یافتاد و پ نیبارم بر زم کوله

 است...  یگرفتن  ادیآنچه  رمی بگ ادیگرفتم  ادی

 است... یخاطر سپردم آنچه به خاطر سپردن  به
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 است...  یدنیشدم عاشق آن که پرست عاشق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معشوقه اش استکه عاشقانه عاشق  ی نام عاشق به

 

 _قرار  ن ی#اول
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  یکرده و داشتم. کار خاص  یدار یکارت به دور از چشم مادرم خر میس کیشد که  یم یهفته ا چند
  یم شیها  ییمانند من که روزش را با تنها یکس یشدم. برا یم گرانید یکردم فقط مزاحم تلفن  ینم

 نهمردا یشک اگر صدا یآشنا شدم. ب یمزاحمت ها با پسر لوس نیا یبود. در پ  یخوب   یگذراند سرگرم
  یآمد اما هم برا ی. از او خوشم نم ستین  شیب یکردم دختر دوازده ساله ا یفکر م دمیشن  یاش را نم 

 حس دوست پسر داشتن بودم.  دنیخواستار چش نیخوب بود و همچن  یوقت گذران 

  یم یادآور یدر ذهنم  شانیانم از دوست پسرهادوست فی کردم تعر یاز او را م  ییکه قصد جدا یزمان
  یخواستم انجام دهم فقط م ینم  ینداشت. من که کار خاص  یبار امتحانش ضرر  کیشد. به نظرم 

است. کنجکاو بودم و نوجوان. احساسات بچگانه ام هر   یچه صورت و اندام یخواستم بدانم او دارا
  یپدر بزرگم گذاشتم. آنجا تنها مکان  یروستا یها از کوچه یکی در  یگفتند گوش دادم و با او قرار  چه

خواهد انجام دهم، البته نه هر   یکه دلم م یگذاشت تا هر کار  یبود که مادرم مرا به حال خود م
  یاشتباه ر و عاقل هست که کا دهیکرد دخترکش آن قدر فهم  یاو به من اعتماد داشت و فکر م  ،یکار 

 انجام ندهد... 

 یکه م  یگرفته بودم. از هر کس یکار  نیبه انجام همچن   میبود که تصم یداشتم. بار اول  استرس
انجام   یکار  نیشد که من چن  یشک باورشان نم  یدانستند و ب ی خوب و خانم م  یمرا دختر  دندیپرس
 دهم. 

ر کنند.  تلفن همراهم د یم فی خواستم بدانم که چرا تمام دوستانم از رابطه آنقدر تعر یفقط م من
 . دمیصفحه د  ی. نگاهش کردم، اسمش را بر رودیدستم لرز

 ؟« یدادم:»کجا هست  جواب

 است.  یخانم من چه شکل  نمی. منتظر هستم ببگرید ایسالم خانم. در کوچه ام ب -

 حرف زدنش نداشتم. نگونهینسبت به ا   یخوب حس

 :»آمدم.« من

نداشتم. اگر   یو به سمت کوچه رفتم. اصال حس خوب  دم یکش  قینفس عم کی را قطع کردم و   تماس
در چشمانم نگاه   گریپدرم هستم. اگر پدربزرگم بفهمد که د هیمن هم شب دیگو  یمادرم بفهمد حتما م

 کردم فشارم افتاده است.  یکند. حالم اصال خوب نبود، احساس م یهم نم
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از آن ها است؟!  کیکدام  یعنی ود. آنجا ب  کلتی موتور س کی کوچه نگاه کردم. دو پسر و  یانتها به
که در کوچه بود، من هم دنبال او   یاز آن ها رفت داخل بن بست  یک یرفتم جلو و نگاهشان کردم. 

 رفتم.

 عاشقت شده ام؟ شتریشود ب یشما! باورت م  دی. سالم. چقدر خوشگل هست یبه به چه خانم  -

 به آن لبخند مضحکش نداشتم.نسبت   یحس خوب  یاش بد نبود ول  افهیاخم نگاهش کردم. ق  با

 مرا.« یتو؟ دوساعت منتظر گذاشته ا ی:»کجا هستمن

 هستم، در کنارت هستم. نجایفعال که ا گرینکن د تی خانم گلم اذ -

 در چشمانش زل زدم.  یی. با اخم و پرروستادیا میرو به رو قایشد و دق  کمینزد شتریب

 .ی! به به رژ هم که زدیدار  یخوش رنگ  یچشم ها -

 شد.   ظتریغل اخمم

 :»برو عقب تر.« من

 اگر نروم چه؟!  - 

 برو عقب.« میگو ی:»ممن

نگاه به او که فاصله اش   کینگاه به من کرد و  کیو  رونی از خانه آمد ب یخانم چادر   کیلحظه  همان
 یدلسوز . در نگاهش دیشد د  ینم  چی. جز ترحم در نگاهش هدیرس یبا من به چند وجب هم نم

 گفت و رفت در خانه اش.  یخورد. اهلل اکبر  یبه چشم م  یبی عج

 م؟ یاه اه مزاحم. خب خانم من کجا بود -

خورد شده    شتریسوخت؟ من از ترحم متنفر هستم. اعصابم ب میاز نگاهش گرفت. چرا دلش برا دلم
 بود.

 خواهم بروم خانه.«   ی:»ممن

 صح...  ؟ یچرا؟ توکه تازه آمد-
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 ؟« یرسان  یاالن. من را به خانه م نی خواهم بروم خانه، هم ی. گفتم ماوری زبان ن »اسم من را بر  -

 آخر... -

 خواهم.«  ی:»اصال نممن

زد به عقب برنگشتم. حالم از خودم، از او و   میبه او زدم و از کنارش رد شدم. هر چقدر هم صدا یا تنه
سوخته است.   میدلش برا بهیزن غر کیام به هم خورد، چقدر بدبخت هستم که  یچارگیهمه ب نیاز ا

است  یادی خواست، اما مدت زمان ز یم هیدهان باز کند و بروم در آن. دلم گر  نیخواست زم یدلم م
 هم با من قهر است...  میچشم ها یکه حت

 

 

 

 

 

 

 

 #فرار_از_اردو 

 

و بدون سفارشات معمول به  یی انسته ام به تنهاقبل از انجام دادن آن خوشحال بودم که تو دیشا
 گردش بروم.،آن هم تمام روز را...  

  یتمام خوشحال ردی زدم تا دوستم با من تماس بگ یها قدم م ابانی در خ رستانی که با لباس دب یزمان 
  داریصبح بود و من که تازه از خواب ب  ۸. ساعت یو خستگ یمان یشده بود به پش ل یتبد جانمیو ه
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تماس   نساعت دوستم با م کیزدم. باالخره بعد از  یها پرسه م ابانیو گرسنه در خ یودم عصب شده ب
 کردم آرام باشم. یم یبودم اما سع  یگرفت. عصب

 .« میو برو میخانه ام تا حاضر شو  ای:»سالم صحرا جانم. بدوستم

 کن.« امکی. آدرس را پمیآ یکاسته شود و گفتم:»باشد االن م تمیتا از عصبان  دمیکش یق یعم  نفس

 صحبتش نشدم و تماس را قطع کردم.  یادامه  منتظر

  نیماش دنیبودم را دادم. بماند که تا رس ستادهیکه در آنجا ا  یآژانس زنگ زدم و آدرس مکان به
 به خاطر من توقف کردند.  یادی ز یها نی آژانس، ماش

کردم. به داخل خانه رفتم،   دایدوستم را پ یو با هزار پرس و جو باالخره خانه  را به راننده دادم  آدرس
خانه شان بود   کیپارک که نزد کی. بعد هم به میبود مانی زرق و برق ها ری ساعت درگ کیحدود 

را   یکار   چیانجام ه یانرژ  یکرده و خوردم. از شدت گرسنگ یدار یخر  یخوراک  ی. بدون معطلمیرفت
 بودم بهتر شدم.   دهیکه خر یک ینداشتم اما بعد خوردن ک

 صحرا ؟  -

 :»بله؟«  من

 داده است.  امیپ الدیم-

 :»خب ؟!« من

 .  میبا او به سفره خانه برو دیگو یم -

 نبود.« نی. قرار ما امی ای اصال فکرش هم نکن که بتوانم ب نای:»مب من

 نخواهد افتاد. یدهم که اتفاق یم گذرد. به او اعتماد کامل دارم. به تو قول یخوش م-

آژانس به    دیسف دیپرا کیبا  الدی. آقا م میسفره خانه شو یشدم که راه  یراض  شی صحبت ها با
 دنبالمان آمد. 
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دادم. تا   یجلوه م  یطبق معمول خود را معمول یبود ول یاسترس داشتم و هم دلهره. حس بد هم
سکوت داخل   نیضبط ماش  یو صدا الدیبا آقا م نای مب یپچ پچ ها یبه مقصد فقط صدا دنیرس
 یاز کافه ها یکی. در میظهر شده بود و ما از شهر خارج شده بود ۱۲شکست. ساعت   یرا م  نیماش
بزرگ   یبلد نبودم، در خانواده ا دنیکش انی. قلمیها نشست قیاز آالچ یک یو در  میستادیا یشهر  انیم

 کار متنفر بودم.   نیاز ا زی دند و خود نکار را نداده بو نیا یشده بودم که اجازه 

را سمتم گرفت و با سر اشاره کرد   انیقل نایکردم. مب یخودم حس م  یرا  بر رو الد یدوست م یها نگاه
  یو دوستش اصرار کردند. احساس خوب الدیبود، اما هم او و هم م یکنم. پاسخم منف یکه امتحان

که متوجه شدند که در  یدرخواستشان را رد کردم و آن ها هم زمان تی با جد ن ینداشتم به خاطر هم
رفتند و  یکنار  قیبه آالچ نای و مب  الدیهستم دست از سرم برداشتند. م یخود جد   میگرفتن تصم

 مشغول حرف و ... شدند.

اعصابم را نشانه گرفته بود. سواالت مسخره اش که مثال  یبی ام به طور عج یپسرک کنار  یها حرف
و بلند شدم و از    اوردمیمن شده بود. آخر تاب ن تیکنم باعث عصبان  یواست احساس راحتخ یم

 شوم.    نایمب  ینکنم که بعد باعث خجالت زدگ ین یخودمان دور شدم تا حداقل توه قیآالچ

 از طرف مادرم بود.  امکی ام نظرم را به خود جلب کرد، پ یگوش امکیپ یصدا

 کنم " زیوار تی بگو تا برا یبخر اگر پول کم آورد  ی" صحرا جان مواظب باش. هر چه خواست

 کیداشتم و دلم  یرا نداشتم. عذاب وجدان بد  اقتشیکه ل یدر حق من  یهمه مهربان نیگرفت از ا دلم
 کردند.  یام نم یوقت همراه چیخواست اما چشمانم ه ی کردن م هیگر ریدل س

  یتنها آرزو ، یبر خوش گذران یبر سخن گفتن کردم و نه سع  ینه سع گریتمام شدن آن رور نحس د تا
 ساعت و برگشتن به خانه بود...  یمن در آن روز و در آن لحظه چرخش عقربه ها 

 _مسخره انتی #خ

 

  یماه طول نم کیاز  شتریب میها  یشده بود. معموال دوست یبا جنس مخالف عاد  یدوست میبرا گرید
 شهیرا انتخاب کند پس هم ییپسر جدا کیداد که بگذارم  یرا نم اجازه  نیا اتمی. غرور و اخالق دیکش

 ما گذشته است.  ن یمهم نبود که چه ب می شدم و برا یماه جدا م کیبه  دنیقبل از رس
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 جواب نداد!  میها ییجدا یقانون من برا گریجا د کی اما

مدرسه را داد، اصال  یاز بچه ها یک یاز دوستانم خبر ارتباط دوست پسرم با  یک یآن روز بود که  صبح
 یکرده باشد.  هر چه م انتیآمد به من خ یبه نظر م  ریکه مظلوم و سر به ز یکردم پسر  ی باور نم

ساده   یلیاو خ  ؟یکه اشتباه نگرفته ا  یگفتم:» مطمئن هست یو م  دمیخند یکردم و م یگفتند باور نم
 حرف ها است.«   نیتر از ا

قرارمان   نی که با دوستم عصر همان روز به مکان اول یزمان یبا خنده و مسخره کردن از آن گذشتم ول 
 درونم شکست ... زیچ کی م،یبا آن پسر مظلوم نما رفت

بود که بروم و   نیکه توانسته بودم انجام دهم ا یاز کوچه خارج شد، تنها کار  گر یدختر د کی با  یوقت
که در درونم شکست را پنهان کنم و خود را آرام و خونسرد نشان دهم و  یز یچ  یر سختو س  تی با جد

من مرده  یبرا اوو  دیایبه سراغ من ن گریرابطه ام را  با او همان جا تمام کردم و به او گفتم که د
 است. 

شده بلکه او خواستار   ییبار من نبودم که باعث جدا نیاول  یشکسته درونم غرورم بود و برا زیچ
سر و ته گذشته ام بود، هر چه که بود بد   یب یها ییجواب تمام جدا ییجدا ن یا دیبود و شا ییجدا

  یاطف و ع یمسخره کرده بود که اصال از نظر احساس  انتیخ کیخود کرده بود. او  چهی غرورم را باز
 نبود... نیبدتر از ا  یچیغرورم در درونم خورد شده بود و هنداشت و مهم نبود اما  یارزش میبرا
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   نی_دروغی#زندگ

 

راحت   میخورد. دروغ گفتن آنقدر برا یآن را ساخته بودم بهم م میکه با دروغ ها یاز خود و زندگ حالم
  یها تیبا شخص یفرد ییدر دهانم بود. گو یشده بود که به آن عادت کرده بودم و مانند نقل  یو عاد

  یو عبوس بودم و به خاطر هر اتفاق کوچک نیمتفاوت شده بودم، در خانه با مادر و برادر سر سنگ
بود   ی ها در حال نیا یکردم و همه  یم  یخود را بر سر برادر و مادرم خال تی شدم و عصبان یم  یعصب

مانند من شدن را   یکس  یشده بودم و همه آرزو یدختر شوخ و پر  انرژ  کیبه   لیکه در مدرسه تبد
 پر از شر و شور؟  یدختر  ایدختر عبوس و اخمو  کیدانستم که هستم ؟!  یخود هم نم یداشتند. حت

روزمره ام  یها  یکردم با خوش گذران  یخواست که فکر م  یم یذهن و آرامش واقع  یراحت  یکم دلم
که خود آن را با   یجا بود که من روز به روز داخل چاه نی موضوع ا نیاما دردناک تر دیآ یبه وجود م
 شدم.   یساخته بودم و پر از غم کرده بودم آن را، غرق م میدروغ ها

بودم، اما   یواقع یشاد کیآرامش نشان دهم و فقط دنبال  افتنی یرا برا یتوانستم به خود راه ینم
  یکرده بودم، م ری گ یبر سر دو راه  ییشدم. گو یاز آن دور تر م میافسوس که تمام مدت با کار ها

 . نمبا خدا حرف بز دمیکش یاما آنقدر شرمنده بودم که خجالت م  ستیچ م یدرد ها یدانستم دوا

در درونم   یز ی اما چ دمیکش ی که با مادر و برادرم داشتم زجر م یتر آنجا بود که خود هم از رفتار  سخت
 گفت که حق با غرور تو است و بس! یبه من م

از بد  م،یکه از دروغ ها  یکردم. عذاب وجدان یبه آن توجه نم  یاز عذاب وجدانم ول دمیکش یم درد
 مخالف و از دو رو بودنم وجود داشت.  ی با جنس ها یکالم یارتباط ها  م،یها یرفتار 
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کردم   یگذراندم و فکر م یروز ها م یم و ساعت ها را در پ خود سخت کرده بود یرا خود برا  یزندگ
 از رگ گردن به من... کتریاست، نزد نجایا یقی آرامش حق نکهیاز ا غیزمان حالل مشکالت است، در

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی#از_فرار_تا_شاد

 

خود را   یدوش مادرم زندگ  یبار اضافه بر رو کیخواستم مانند   ینم گریخود را گرفته بودم د میتصم
آورد، به خاطر   یمن نم  یخسته شده است اما به رو میدانستم از من و دروغ ها یادامه دهم. م

شود بدون کار در حرم امام رضا )ع(  یکردم م یگرفتم فرار کنم. سنم کم بود و فکر م  میتصم نیهم
قصد  ییکه گو  ییها یودم و دو راهبگذرانم. باز هم من مانده ب  ی خود را به راحت  یکنم و زندگ  یزندگ

و کوله بار   یماندم باز فرد اضاف یماندن و رفتن، اگر م ی ام را نداشتند. دو راه یتمام شدن در زندگ
در   یخوب و عال یزندگ کردم   یرفتم خود که فکر م  یخانواده ام بودم و اگر م  یاعضا یبرا ینیسنگ

  ییجا کیبه  یداشتم هر چند احمقانه بود، اما گاه که قصد در انجام آن  یانتظار من خواهد بود. کار 
و آن وقت   ند یگو یکه عقل و منطقت به تو چه م ستی مهم ن تی برا گریکه د  دیرس  یخواه یاز زندگ 
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نادرست و   یو احساس ها یمان  یکنند و تو م  یبچگانه دورت را احاطه م یاست که احساس ها
 اشتباهت.  یها میتصم

  کیداد بودم و بعد از  یبه من م  یبی که مادرم به عنوان تو ج  ییپول ها یجمع آور   یماه در پ نیچند
  یبرا  ازیمورد ن یها لیوسا گریو د  طیکرده بودم تا بتوانم بل یهزار ناموت جمع آور  ۲۰۰ماه حدودا 

 چیبود و ه باهاشت  یدرست و ب ی کار، کار  نیخودم ا ی دهیکنم. به عق  یدار یرا خر میتصم نیانجام ا
 میاز خانه رفته بود تصم رونیبه ب  شیانجام کار ها یروز که مادرم برا  کیدر آن وجود نداشت.  ینقص

ام را هم برداشتم و   یرا جمع کردم و لوازم ضرور  میکردم، چمدانم را برداشتم و لباس ها یخود را علن 
را  با خود ببرم   میها لیام وساتوانستم تم   ینم نکهیدر داخل چمدان گذاشتم. بماند که چقدر بابت ا

شد و   زانیاز مژگانم آو  یکه به عکس مادرم نگاه کردم قطره اشک یغصه خوردم و ناراحت شدم، زمان 
همه  نیدانستم  با وجود ا یقطره اشک بود. نم کیفقط همان  ییاما گو ،ییدر آخر پرت شد به سو

 شیشد که اشک مهمان چشم ها  یم یمدتمانند من که  یکس ی. برازمی ر یچرا هنوز اشک نم  لیدل
آمد. هزاران هزاران حرف ناگفته با مادرم   یبه حساب م  ییایقطره اشک هم در هینشده، همان 

 است.  یداشتم اما افسوس که زمان رفتن است و وقت ناکاف 

  رمی کرده بودم تماس بگ رهی ام ذخ  یکه در گوش ییاز شماره پسر ها یکی همراهم را برداشتم تا با  تلفن
خارج   ایخاموش بود   ایکمکم کند، اما به هر که زنگ زدم  طیبل  دیاز آن ها بتواند در خر یکی تا حداقل 
 از دسترس. 

  ی میو از تصم ندی دانستم چه کنم، به سرعت چمدان خود را در کمد پنهان کردم تا مادرم آن را نب ینم
که با آن ها  ییه مادرم به خانه برگشت تک تک پسرهاک نیکه گرفته بودم با خبر نشود. بعد از ا

 با آن ها داشتم. یگرفتند تا بفهمند چه کار  یتماس گرفته بودم، تماس م

مقاوم ساخته بود. او معموال ابراز احساسات   نگونهیروزگار او را ا یبود، سخت یفرد استوار و قو  مادرم
رکش  افسرده شده است، مهربان شده بود و که احساس کرده بود دخت یکرد اما از زمان ینم  یخاص 

 کرد.  یبا من رفتار نم  ییمانند قبل با تندخو گرید

کردم که کار خدا است که فرارم موفق نبوده   یحرف زدن با خدا را نداشتم اما احساس م یرو من
بشوم و    یو پر جنب و جوش  طونی کردم در خانه هم دختر ش یاز آن روز سع ن یاست و به خاطر هم 

دانستم که    یاست که خود بهتر از همه م نیاست بگذارم. مهم ا قشیهر که ال ی را برا  میها یخلق کج
 است ... یشیو نما ینظاره گر آن هستند ساختگ هیکه بق  یو آرامش یشاد
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 ۱_اشتباه #پارتی#دوست

 

بود که بار ها به او  یدوست بود. پسر عاشق دختر  یاز دوستانم با پسر  یکی بود که دوست  یمدت
شدم که چطور هنوز آن پسر دوست دوستم را  یگذاشته بود. متوجه نم شیکرده بود و تنها  انتیخ

کرد تا بتواند  یداشت و شبانه روز کار م  یسخت یدوست دارد و با او در ارتباط است.  پسر زندگ 
و مشروب رو آورده بود.  گاریبه مصرف س  یو بدبخت ییخرج خودش را خودش بدهد. از تنها حداقل
با پسر را به من  یپسر از دوستش را به من داده بود و دوست ییشد که دوستم خبر جدا یم یمدت
را   یکه نسبت به او داشتم درخواست دوست یسوخت و به خاطر ترحم  شیداده بود. دلم برا شنهادیپ
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لبانش شود، من  یبر رو یتواند باعث لبخند یمن م مانند یشک دختر  یکردم ب یکردم. فکر م  بولق
زده بود تا   یکه نقاب شاد یتوانست او را شاد کند. دختر   یبه طبع شوخ و پررو بودم که م یدختر 

اشار  یشد که با  یم یباشد. چند هفته ا گرانید یاز درونش با خبر نباشند و باعث شاد هیحداقل بق
که در قلبش    یکرد در حال  یمغرور اما مهربان بود. او تظاهر به مقاوم بودن م یدر ارتباط بودم، او پسر 

شد و به من اعتماد کرد.   یم یبا من صم اشاری  یبرپا بود. بعد از گذشت مدت ی می عظ یمراسم عزادار 
که او را  یدختر  ازو  شیبه من بود، او از غم ها شیگفتن درد دل ها یبرا ی اعتماد کردنش شروع 

 گفت.  یترک کرده م

  یدختر  یبا هزاران ترفند شماره   یناگهان میتصم کیگذشت که با  یم اشاریام با   یاز دوست یمدت 
  لی کرد دل یگرفتم و با دختر صحبت کردم. دختر ادعا م  اشاری را تصاحب کرده بود را از  اشاریکه قلب 

و به  ست کرده ا انتیبه او خ  اشاریگفت که  یاست و م اشاریمن با  یدوست اشاریاش با  ییجدا
خود   یمن دوست شی از او ناراحت است و با او قطع ارتباط کرده است. در پاسخ حرف ها لیدل نیهم
  انیدر م یاحساس  چیو ه میمانند خواهر و برادر هست  اشاریانکار کردم و گفتم که من و  اشاریرا با 

شدن دختر تازه شروع ماجرا  یشد که برگردد، اما راض  یدختر راض من  ی. باالخره با اصرار هاستین
که به او در مورد برگشت گفتم،    یکردم. زمان یبه برگشت م  یمغرور نما را راض اشاری دیبود. حاال با

من   یشخص  یکه در کارها یکرده است. تو خود را که فرض کرده ا  انتیگفت:»صحرا او به من خ
لگدمال کرد؟   شیپاها ری که احساس من را در ز یرفته ا ی ه دنبال دختر ب  یبا چه حق ؟یکن  یدخالت م

» 

  یتو او را دوست دار  اشاری. می گو یمن کله شق تر و محکم تر از او بودم. من:»همان که من م اما
نه من  ای  یده یبا او ادامه م ایتورا دوست دارد پس   ز یرسد او ن  یپس لطفا انکارش نکن. به نظر م 

 و نه تو«...
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 ۲_اشتباه #پارتی#دوست

 

  یاش فکر م ندهیبه آ اشاریدوست شدند.  گریو دخترک باز هم با همد اشاریمن  اری بس یتالش ها با
کرد، اما افسوس که قصد  یکار و  تالش م  اریبس  لیدل ن یکرد و قصد ازدواج با دختر را داشت به هم 

 بود. یگر ید زی دخترک چ

مراقب رابطه شان بودم و قصد نداشتم که   شهیکه آن دو با هم دوست بودند هم یمدت زمان در
را از   گری خواستم که آن دو همد  یپاسخ بماند و آن دو از هم جدا شوند. نم  یب میبگذارم تالش ها

 فرستادم.  یم  یصوت امی و پ امکیپ  شیدر ارتباط بودم و برا اشاریمنظور با   نیدست دهند به هم

من  شهیروز که مانند هم کیاز من شروع شد.  اشاریمن از درخواست نادرست   دیجد یرابطه  شروع
را   یصحبت کردن در مورد بحث یاز من اجازه  اشاری  م،یدر حال صحبت کردن با هم بود اشاریو 

رفت.  گ یم از من اجازه ن یانجام کار  یباور بود، او هرگز برا رقابلی غ میرفتار کردنش برا نگونهیگرفت. ا
  یپاسخ منف  تی شدم و با قاطع ی عصب   اریکه داشت کرد، بس  یاز درخواست فیکه شروع به تعر  یزمان

  یرا رقم م  ینی ب ش یپ رقابل ی دهد و اتفاقات غ یم  رییکه زمان انسان ها را تغ یبه او دادم اما به درست
 زند.  

که   یزدم او کنار همکارش بود و همکارش زمان  یحرف م  اشاریکه با  یقرار بود که زمان نیاز ا ماجرا
خواسته تا عکسم را به او  اشاریاز لحن شوخ و پر شورم خوشش آمده و از  دهیمرا شن یصوت   یها امیپ

به صحبت با دوستش   یراض شی جایب  یفکر هم نشان داده بود. با اصرار ها  ینشان دهد. پسرک ب 
  کیتنها  میشدم اما او برا یمی کم کم با او صمداشت.  یبود و کودک درون فعال  یشدم. پسر شوخ 

را   گریکدیدختر و پسر نامحرم با  انیم یبودم که چرا خداوند رابطه   دهیدوست بود و بس. هنوز نفهم
 شدم.  یم ت ی محدود نیا لیکم کم  متوجه دل ییگذشت گو یمحدود کرده است، اما هر چه زمان م

کرد، بلکه   یمانند قبل مرا صحرا خانم خطاب نم  گرید گذشت و او یام با او م  یاز دوست  یزمان  مدت
  انمانیم یرابطه    نیبه ا یحس خاص  چیبودم. برعکس او من ه  زمیصحرا جان و عز  شیحال من برا

 هشبانه اش، قربان صدق یدر تمام مدت مهراد بود و بس. دوست دارم گفتن ها مینداشتم و او برا
 یگفت، همه و همه را به پا  ی که هر روز و هر شب به من م یجمالت عاشقانه ا  ش،یرفتن ها
  راتییدوست داشت، گذاشتم. تغ کیکه به  یعالقه ا ی را به پا دنشیاش گذاشتم. گل خر یمهربان
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را   رییهمه تغ نیا لیاما دل نمی توانستم به چشم بب یم ی مهراد را به راحت یعاطف  یو احساس یاخالق
هم دوست نداشتم که   دیشا  ا یکردم و  یم یدانستم و تظاهر به نادان یهم م دیشادانستم،  ینم

 بدانم...

از دخترک جدا شده و باز   اشاریگذشت که متوجه شدم   یام با مهراد م یاز دوست یادی زمان ز یمدت
هم در ارتباط بودم و از او جدا نشده  اشاریام با مهراد اما هنوز با  یتنها شده است. با وجود دوست

رنجاند. مهراد   یم امر شی ناراحت بود، با حسادت ها اشاریبودم. مهراد که به نظر از وجود رابطه ام با 
مادرم   نکهینداشتم تا ا  یمانند قبل به او احساس خوب گریهم نبود. د  یدوست معمول  میبرا یحت گرید

شد به   یبود که متوجه ارتباطم با جنس مذکر م یبار   نیاول سر انجام متوجه ارتباطم با مهراد شد.
  نیهمچ  گریحجت کرد که د اتمامفقط مرا سرزنش کرد و تلفنم را از من گرفت و با من  لیدل نیهم
شک اگر تلفن را هم   یهم ناراحت نبودم که تلفنم را مادر از من گرفته است. ب اد یانجام ندهم. ز یکار 

 برسانم.   انیاشتباه با آن دو را به پا یستتوانستم آن دو یداشتم نم

کنم اما شرمنده بودم و پر از   دای را پ  یقی تا آرامش حق میگفت با خدا درد و دل بگو یدرونم م  یز یچ
خوب   یانسان ها دگاری سخن گفتن با خدا را ندارم و خدا فقط آفر اقتیکردم که ل یگناه و فکر م

  اسخمدروازه و پ گریگوش من در بود و گوش د کیکردند  یم حتمیهرچه نص گرانیاست. مادرم و د
 جمله بود:  کی  شانیبه تمام حرف ها

 خوش بگذرانم" دی است پس تا زنده هستم با قهینود دق ای" دن

 

 

 

 

 

 

 #دل_شکستم
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ها جواب متلک ها و   ابانی نداشتم اما در کوچه و خ یبا پسر جماعت دوست  گر یشد که د یم یمدت 
 گذاشتم.  یپاسخ نم  یرا ب یسخن  چیدادم و ه یم ییرا با پررو شانیحرف ها

مشغول  ی کرده بودم و تمام روز خود را با آن سرگرم  دای پ دیجد  یمسخره  یسرگرم  کی روز ها  نیا
 یابود و آسان دلبسته و عاشق شدن بر ی بی عج زیکردم. عشق را تجربه نکرده بودم و از نظرم چ یم

  خترد کیمن  دیجد  یسرگرم چهیداد، اما متاسفانه خود عاشق کردم و دل شکاندم. باز ی من معنا نم
 بود!

دور شده  یق یحق یاز فضا شیها و غم ها ییآمد او هم مانند من به خاطر تنها یکه به نظر م یدختر 
 آمده است. یمجاز  یو به سراغ فضا

کردم و   یکه با نام پسر آن را در تبلت برادرم درست کرده بودم با دختر ها صحبت م  یحساب کاربر  با
عاشقانه    یخداحافظ کیشدم. البته آخر تمام آن ها با احترام و   یبه عنوان پسر با آن ها دوست م

 ...یک ی تمام شد جز 

 یکرد با پسر  یکه فکر مشانزده ساله بود  یبا او ارتباط بر قرار کرده بودم، دختر   یکه به تازگ یدختر  
  یبا غرور شروع به صحبت کردم. م گرید یکند. با او مانند تمام دختر ها یساله صحبت م  ستیب

غرور کردم   ن یگزیرا جا  رتیاما کم کم غ میشو یعالقه مند م  شتریدانستم ما دختر ها به مردان مغرور ب
 و بعد محبت را...

هنوز   یسخت بود که چگونه وقت م یشود. درکش برا لیبزرگ تبد یتیمن به جد  یکردم شوخ ینم فکر
  یاهایشده بودم به مرد رو لیعاشقش شده است. من تبد دهیدوست پسرش را نشن یصدا یحت

عذاب   کیشد به  لی تبد یسرگرم نیا میکه خود هم جنس آن دختر بودم. برا یدخترک، در حال 
 کرد.  یمکه مرا از آرامش دور  گرید ی. پله ادیوجدان جد

 شده بود. مارستانیب یگذاشتم به گفته دخترک، او راه انیرا با او در م یی که بحث جدا یزمان

که   دینه او فهم چوقت ی رابطه را هم تمام کردم و از دخترک جدا شدم و ه نیهر چه بود باالخره من ا 
 که دل هم جنس خودم را شکستم ...!  دمیمن دخترم و نه من خودم را بخش
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 ی ارت ی #سفر_ز

 

ام   دهیدادم. عق یهم انجام م  یگر ید یشد که نمازم را شروع کرده بودم اما هنوز کارها یم  یروز  چند
و ارتباط با نامحرم را   یبدحجاب  ست،یآن ن  یبر رو یلکه گناه چیبود که من دلم پاک است و ه  نیا

خدا را  عفو دیکردم و ام یخود را قبول نداشتم و گناه م  یتیکفا یبخشد. ب  یخدا مهربان است و م 
 داشتم.

و اماکن  عتیعاشق سفر به دشت و طب شهیتولدم بود و من بودم و شور و حال آن روز. هم روز
در خواست رفتن به سفر کردم.   د، یتولد از من پرس ی هی که پدربزرگم در مورد هد  یبودم. زمان یمیقد
  ردشگ یو همه کس و کم زیدور شدن از همه چ یبه کم  ازیمن فقط ن میرو یمهم نبود که کجا م میبرا

تامل   یبودم. پدر بزرگ بعد از کم   یآرامش و داشتنش حاضر به انجام هر کار  افتنی یداشتم. برا
 یاز روستاها یکی سفر کوتاه مدت به  کیبه  یشد که خانوادگ  نیدرخواستم را قبول کرد و قرار بر ا

 .می کوه برو یمستقر بر رو

است   یبود. چقدر عال   ندیخوشا میعاشق جنگل بودم. فکر کردن به بودن در جنگل هم برا  یکودک از
  نیزم  یاست صاحب خودشان را ترک کرده اند و پراکنده بر رو یکه مدت ییبرگ ها یقدم زدن بر رو

رفتن به روستا را داشتم که صبح زود   یبرا  اقیدر حال استراحت کردن هستند. آنقدر ذوق و اشت
 منتظر حرکت بودم. شهیحاضر و آماده تر از هم 
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  عتیمشغول لذت بردن از طب میمال  یق یبه روستا از خانواده جدا شدم و با پخش موس  دنیاز رس بعد
افتاده بود و من هم  نی زم یبر رو  ییبایز یا. کاج هاشده بود، کاج ها و برگ ه  ییبای ز بی شدم. ترک

 کاج بزرگ را برداشتم.  ن یوسوسه شدم و چند

تا مادربزرگم  میرفت میآنجا به اسم شاهزاده ابراه کینزد  یها ارتگاهیاز ز یکی از خوردن نهار به  بعد
آنجا   یایاز تمام زوا یبود. وقت را تلف نکردم و مشغول عکاس   ییبای ز ارینمازش را بخواند، مکان بس

 شدم.

اگر   میآ یم  نجایاست ا ی بار اول نکهیا یخاله ام به من گفت برا میآمد یم  نجایکه به ا یزمان
حرف آنچنان   نیکند. ا یخدا آن را مستجاب م رایاز خدا داشته باشم آن را از او بخواهم ز یدرخواست
مستجاب   راکه پرشده بودم از گناه   یمن یبود خدا بخواهد دعا رممکنیر نبود. غقابل باو  میهم برا
 کند.

دارم اما هر چه که بود مانع خواندن  یدانستم که چه حس یمختلف. نم یشده بودم از حس ها پر
 نمازم در آنجا شد.  

 ط آرامش.« خواهم، فق ینم چیو چشمانم را بستم و گفتم:»آقا! جز آرامش ه دم یرا بوس حی ضر  فقط

 

 

 

 

 _اخالق ریی #تغ

 

و به   دنیرس  یشدم و برا یتفاوت از کنارشان رد نم یمانند قبل ب گریرا کشف کردم، د  میکم آرزو ها کم
 کردم.   یدست آوردنشان تالش م
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که   یخواندم آن هم من یساعت درس م میاز دوستانم را کنار گذاشتم. در طول روز حداقل ن یبعض
 آمده بودند!   خیاز مر می سواالت امتحان ها برا

 کنم.  شرفت یتوانستم پ  یخواستم م  ی بد نبود و اگر م یاز کودک میدرس ها نمرات

خدا جلو   ی شهیکه هم ی. مندمیدوم کالس رس  مکتی آخر کالس به ن زیکرد، از م شرفتیپ درسم
در دل معلم جا شوند   خواستندیه مک  ییها نیری کردم و از نظرم آن ها خودش یها را مسخره م  نینش

دختران و    انیباور داشتم که م نیکردم مهربان تر و صبور تر باشم اما هنوز هم به ا یم یبودند. سع
 مانند پسران بودم. یو من هم خواستار آزاد ستین یفرق  چیپسران ه

شد. به گونه   یرفت و کوچک تر و کوتاه تر م یآب م میو اخالقم بهتر شد اما روز به روز لباس ها درسم
  یکردم و راض یافتخار م نیکه دخترم سخت بود، به ا ن یا صیکه اغلب تشخ  دمیپوش  یلباس م  یا

دون اجازه  ب همآموختم. گاه  یرا انتخاب کرده بودم. از برادرم موتور سوار  یبودم و از نظرم راه درست
 کردم.  یم  نیراندم و تمر  یآقابزرگ م یروستا یها ابانی موتور را در خ  یبزرگتر 

  یشود، اما هنوز هم احساس شاد  یمن م یو جسم  یکار باعث آرامش روح نی کردم انجام ا یفکر م  
 کردم.  ینم

دهد. که به دنبال آن بودم را به من ب یتوانست آن احساس یجمعه هم نم یها  یدوچرخه سوار  یحت
و پوچ به نظرم    تیاهم  یب زیکه نماز بخوانم. همه چ دمی کش  ینمازم را کنار گذاشته بودم و خجالت م

 ارزش است... یو ب یته تمیو رضا  یکردم خوشحال  یآمد. احساس م یم
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 ۱#محرم #پارت

 

  یگفت و حت ینم  چیکس ه  چیمانند قبل ه گریحال همه به طرز پوششم عادت کرده بودند و د 
  یمانتو، لباس کوتاه یکردند. حال به جا یلباس ها م نگونه یا دنیبه پوش قیاز آن ها مرا تشو  یبرخ 

 شدن ی بلندم بودم اما مادرم مانع بود و قصد راض سوهانیکردم. خواستار کوتاه کردن گ یبر تن م 
هم استفاده  یاز شال و روسر  یبرده بودم و حت ادینداشت. هر چه که مربوط به خانم بودن بود را از 

  دایپ یانجام دهم. محرم آن سال صرف گشتن برا دیدانستم که چه با یخود هم نم  ییکردم، گو ینم
به   ییمانتو دیدوستانم بودم. قصد خر انیبودن در م ن ی برتر از همه شد، خواستار بهتر یکردن لباس 

که   دیبلند خر  ییمانتو میمردانه داشتم که مادرم ممانعت کرد و برا یراهن یپ یشب و به کوتاه یاهیس
او نوع    یپوشش و ظاهرم نبود بلکه دغدغه فکر  یخانمانه بود. مادرم نگران چگونگ اریدر ظاهر بس 

 شد. یم لی تبد یداشت به مانند پسر  جیرفتار و حرکاتم بود که به تدر

محرم من پر از   یشب ها ،یبود و نه اشک و آه  لیدر آن دخ یمحرم من نه غم و غصه ا یها شب
آنکه   یب میگذراند یم  یاوقات را به خوش گریکدیبود. من و دوستانم با  یگروه یخنده ها یصدا

م دهم  دانستم چه انجا یشدم که نم  یاز خود دلخور م اریبس  ی. گاهمیماه محترم بکن  نیبه ا یتوجه ا
 همرنگ جماعت شد.   دیمعروف و محبوب بودن با یداشتم که برا  دهیاما عق

 دنید یشب به بهانه  یها مهیشناختند. از عصر تا ن   یگروه ما را م یپسران دسته، به خوب ی همه
 ... میشد یو دسته باعث اشک آقا م یزن نهیو س ی نیحس یعذا
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تکان  یسر  مانیاز آن ها با تاسف برا یکردند و بعض یو دسته به ما نگاه م ابانی مردم در خ ی همه
شر و شور    اریکه بس  ینداشت، مگر دختران نوجوان مانی هم برا یت یموضوع اندک اهم نیدادند. ا یم

 داشته باشند؟! هیاز نگاه بق  دیبا یهستند چه ترس

همه گناه و نگاه.   نیداشتم از ا یادی م زهر چه که بود احساس غ ل،یهم با دل دی و شا لیبدون دل  دیشا
  یکه حت یمن یسخت بود، آن هم برا اری کردن بس  ریی شد تغ یکنم اما نم  رییخواستم تغ یگاه م

 دانستند.  یهمه افراد را محرم خود م ییبه حجاب کامل نداشتند و گو یخانواده ام اعتقاد

به   یز یکردم چ  یدانستم، احساس م یآن را نم لیکه گاه خود هم دل یپر شده بود از غم و غصه ا دلم
  یبغض م نیا ینمانده است و به زود میگلو یو چند ساله   نیو چند نیشکسته شدن بغض سنگ

 شکند... 

 

 

 

 

 

 ۲#محرم #پارت 

 

  یماه برا نی ا ییشدم، گو یشد و هرگز متوجه گذر زمان نم  یام مانند روز قبل صرف م یروز زندگ هر
 . میرفت  یو گردش م یهر عصر به خوش گذران یی و خنده بود تا ماه محرم، گو یا، ماه خوش م

  دمیترس ی . از رفتن به آنجا نم می به قبرستان رفت  یقرار ناگهان کیدوازده شب بود و بر اساس  ساعت
 رفته بودم.   یساعت به خاطر شرطبند نی بارها به آنجا در ا رایز
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  مانیتند و با صدا ی. سکوت همه جا را فرا گرفته بود و فقط نفس هامیگروه خود وارد قبرستان شد با
آن همه خاک و   انی و در م  یبزرگ  یآن سنگ ها ریخود را در ز یشکننده سکوت قبرستان بود. لحظه ا

 انسان مرده تصور کردم. 

 ترسناک!  اری بود، بس  ترسناک

خواهم   نجایمن هم به ا یروز  یعنی گفتم  یناک بود و با خود موحشتناک و درد میتصور آن برا یحت
 !د؟یرس

کردم. حس   یماه را م نیا تیرعا شی از پ شی شبانه ام کمتر شده بود و ب یاز آن شب، خنده ها بعد
  یوجدانم راحت باشد اما پرسش  یفقط کم یتوانم انجام دهم تا کم یکار را م  نیکردم حداقل ا یم

 یمحرم به سو یاز شب ها  یک یدر  لیدل نیخود کرده بود، به هم  ریرا درگذهنم   اریداشتم که بس
  یرفتم. بعد از احوالپرس ختیر ی اشک م  دیرس  یکه به گوش م یو آشنا که با روضه ا یچادر  یخانم 

و   میکن ی م یمانده است پس چرا ما عزادار  اری سوالم را مطرح کردم:» هنوز تا تاسوعا و عاشورا بس
 م؟« یهد یادامه م یچرا بعد از تاسوعا و عاشورا هم به عزادار  ای م؟یکن یبر تن م  اهیلباس س

اربابمان   رای ز میکن یبر تن م اهیو س  میکن یم یماه محرم عزادار  ی:» ما از ابتدای چادر  خانم
حال او   نی روز ها متوجه شده بود که چه بر سر او و خانواده اش خواهد آمد و هم نی)ع( در انیحس
)ع( به نیامام حس یگون کرده بود و ناراحت بود. بعد از روز تاسوعا و عاشورا هم خانواده را دگر 
 شود.«  یاز غم و غصه شروع م  یگر ید  میشوند و موج عظ یسخت گرفته م یاسارت

 نظر نکرده بودم... نگونهیدر فکر فرو برد، تا به حال به ماه محرم ا ار یمرا بس  شیها حرف
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 ۳#محرم #پارت 

 

به  لی دل  نیسرد شده بود به هم ار یماه محرم مانده بود. هوا بس یمراسم ها انیدو روز تا پا فقط
از مسجد   رونی و بعد دوباره به ب میگرم شو یتا کم  میاز دوستانم به درون مسجد رفت یکیهمراه 
  طرخا نی تم، به همکردن را داش یها را پخش م یکه نذر  یی. قصد کمک کردن به خانم هامیبازگرد

 دارد؟!« یدختر. به تو چه ربط نیقصدم را به دوستم گفتم که گفت:» بنش

کردم محترمانه تر   یم یسع ییرای به سخنش نکردم و به کمک خانم ها رفتم. در هنگام پذ یا توجه
هرچه  میآمد نیی. از پله ها که پام یمسجد رفت اطیصحبت کنم و تعارف کنم. بعد از شام به سمت ح 

جفت شده بود. قصد  یکردم در گوشه ا شیدایهم که که پ ینکردم. زمان  دایگشتم کفشم را پ
نوشته شده بود:"   یدر آن به همراه جمله ا ی. شماره ادمیدر آن د یرا داشتم که تکه کاغذ دنشیپوش

 کن". رهیشماره ام را ذخ 

بود که نامش را ننوشته بود. تلفنم را مادرم گرفته   نجایا ب یبود اما عجرخ داده  میاتفاق بار ها برا نیا
 . ستیکردم تا بفهمم او ک  رهیشماره اش را در تلفن همراه دوستم ذخ لی دل نیبود به هم

 قابل باور بود! ریغ  دمیدیکه م یز یچ آن

 !یاحمد سروش

سال از   کیدارم  ادی. به میبود مدرسه کیدر  یدر کودک  گر یکدی مهربان که با  یاست او را، پسر  ادمی 
سر   یشود. او پسر  ریکرده بودم، اما او مهربان تر از آن بود که دلگ تیاو را اذ ار یمن بزرگ تر بود. بس 

رفتار کند. بعد   نگونهیاو ا هکردم ک یبود که فکرش را هم نم   ایبود. آنقدر با حجب و ح   ایو با ح ریبه ز
قائل بودم فرو کش کرد و   شی که برا یبردم. تمام احترام یکار او مدت ها در شوک به سر م  نیاز ا

 نداشت.   یکه در اطرافم بودن تفاوت یگر ید یحال او با پسرها
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 از او داشتم؟!«  یپسر است واقعا چه انتظار  کی زی گفتم:»او ن یخود م  با

گذاشتم و او هم سخنانم را با پدر   انیمماجرا را با پدربزرگم در  لیدل نیشده بودم، به هم  یعصب
کند، در  یتوانست باور کند که پسرش که آنگونه رفتار م  یسروش بازگو کرد. پدرش در ابتدا نم 

 باشد. یگر ید یداستان به گونه  قتیحق

به همان سروش    لیتبد دمی که او را د یاتفاق، زمان  نیاز آن اتفاق و دانستن پدر سروش از ا بعد
کرد که   یشناختم، آنقدر مظلومانه رفتار م  یکه م یگذشته شده بود. شده بود مانند همان سروش 

نشدم و  مانیکار پش  نیوقت از انجام ا چیاست که ه نی ا قتیسوخت، اما حق  یم  شیدلم برا یگاه
دم را آن هم بدون ناموس مر یکار را کرده بودم و اشتباه او بود که چشم چران نیکردم بهتر یم  فکر

 کرد.  یتوجه به عواقبش م

اطرافم آنقدر سوءاستفاده گر   یتوانستم متوجه شوم که چرا تمام پسرها یکردم نم یچه که فکر م  هر
 دانند؟!... یخود م چهیباز ی هستند و دختران را مانند عروسک

 ی #شرط_بند

 

از   یک ی . ناگهان میکرد یم با هم صحبت  یو از هر در  میقبل دور هم نشسته بود یروز ها مانند
 دارم.«  یدوستانم گفت:»بچه ها، نظر 

 ؟« ی:»چه نظر من

 او را...«  دی. نگاه کنمیانجام ده یشرط بند کی دییا ی:»بدوستم

  یم تیاز دختران با حجاب مدرسه گرفت و گفت:» فردا همه حجاب را رعا  یک ی را به سمت  دستش
  یم هیهر چه بق دیکار را انجام نداد با نیشود. هر که ا ده ید دیهم نبا مانیتار موها کی یو حت  میکن
 انجام دهد.«  ندیگو

را نشانه  را بپوشانند. آن ها چادر    شانیها ییباینبودند ز یراض  چکدامیه ییاعتراض کردند، گو همه
گذارد زشت و البته کچل   یکردند هر که چادر بر سر م یدانستند و فکر م  یزشت بودن م  یبرا یا



 من یبرا یتلنگر 

28 
 

حال   رمهم نبود که ظاهرم چگونه است، به ه مینگفتم. برا چیاست اما من در آن لحظه و آن روز ه
 کنم. یخود را زندان شتریب یمانتو و شلوار مدرسه خودش خسته کننده بود حاال کم 

 کرد.   یاستفاده م یارت یز یمکان ها  یسر گذاشتم، از آن چادر برا یبعد چادر مادرم را بر رو  روز

 مانند من را چه به چادر! یشر و لجباز  دخترک

خسته کننده و زشت است و    اریاظهار نظر کردند و گفتند چادر بس یتعجب کرده بودند. چند نفر  همه
خبر از   یکردند. ب ی م قیکار تشو  نیمرا به انجام ا گرید  ی، اما بعضکه آن را بر سر بگذارم ستیالزم ن

 ساده است. یشرط بند کیفقط  نکهیا

ام بودم. با همان ظاهر گذشته و مانتو و شلوار   یعاد یآن روز که به مدرسه رفتم مانند روز ها  یفردا
 مدرسه.

 ...گری د یام طرف یطرف و حرف هم کالس کیبه  دمیو نشن  دمیچه شن هر

.  دیرس یبرد. ناراحت به نظر م یوار ید یمعتقد به اسالم و حجابم مرا به کناره  یها ی از همکالس یکی
 .دم یرا پرس   لشیاز او دل

 شرمسار شدم.  میجایب  یبه من داد و شرمنده شدم. از شوخ  یب ی حال عج حرفش

 شوم.  نیجمله غمگ کی با  نقدریکردم که ا یرا هم نم  فکرش

  یرا نشکن. اشک ب  یب یسرت حرمت دارد، حرمت چادر ب  یبر رو اهی:»خواهر من، آن پارچه سگفت 
 نکن.«   یرا جار  یب

که ارزشش را ندارم را بر   یچادر  گریشد که د نیا میدر درونم تکان خورد, اما تصم  یز یحرفش چ  با
 سر نگذارم... یرو
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 ی ن ی_زمی#فرشته_ها

 

 به ماجرا نگاه نکرده بودم.  هیزاو نیا به حال از تا

 گفت؟!  یهمانطور بود که او م ایآ

 ! یقرآن باش  یقار  یتوان  ینم  ی::» زن مسلمان؛ حتدخترک

در صف نماز ، جلوتر از مردان   ی. حق ندار ستین رشی اذان گفتن هم قابل پذ یبرا یحت  تیصدا
و مرجع   یروحان   یتوان ینم  ،یرا هم که بخوان نینماز. درس د شیو پ  یمکبر باش  یتوان  ی. نمیستیبا
 !  یشو دیتقل

اگر همسرت   ،یتالش کرده باش لی تحص  یو سال ها در دانشگاه برا  یهم داشته باش یمدرک دکتر  اگر
 .  یانجام ده یکار  ی توان  یاجازه ندهد  نم 

در   یکن  افتیگذرنامه در یهمسرت است. اگر بخواه یو شرع یحق قانون نیو ا  یزن هست  کیتو  رایز
 تو است!  میاو بر اساس قانون ق رایباشد و به تو اجازه دهد ز یهمسرت راض دیابتدا با

تواند ادعا   ی شوهرت م  یو اگر اطاعت نکن  یاو آماده باش   یبرا دیکه همسرت بخواهد با یهر زمان در
هوو   تیبرا  ایدهد و  یتو را طالق م ای است و  ی و از تو ناراض یکن  ینم  نیاو را تام یها ازیکند که تو ن

را خودت حس    تتپ تپ قلب بچه ا ینه ماه صدا ، یکنی را تو تحمل م یآورد. نه ماه باردار  یم
همسرت است و تو   یبر اساس قانون فرزندت برا یآورد  ایکه بچه ات را به دن یاما زمان  یکنیم

 شود!    یه ات پدر شوهرت ماگر همسرت فوت کند باز هم سرپرست بچ  یحت  ،یستیسرپرست او ن 

قانون اسالم است! حق شهادت تو در   نی. ایدختر هست کی  رای ارث تو نصف سهم برادرت است ز سهم
 !یناقص العقل هست ینیتو از نظر د  رای مرد ارزش دارد ز کی دادگاه نصف شهادت 

 یها ی از بد رفتار  یار یبه دادگاه مدارک و شواهد بس دیبا یر یاز همسرت طالق بگ  یبخواه  اگر
شود تو را طالق   یتا همسرت راض ی ات را ببخش هیمهر یشو  یو در آخر هم مجبور م  یهمسرت بده
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تواند   یم یتو را نخواهد به راحت  گر یشب نظرش عوض شود و د کیبدهد، اما اگر همسرت در عرض 
 تو را طالق دهد.   

دهد که همسرت تو را به قتل برساند، اما   یقانون اجازه م ندی بب یگر یا مرد دشوهرت تو را ب یروز  اگر
شوهرت بر اساس قانون و شرع حق   رای ز یاعتراض کن  یحق ندار  ین یبب گرید یاگر تو همسرت را با زن 
 داشته باشد.«  یا غهیهمسر ص   تی نها یب یو تعداد ی دارد چهار همسر عقد

تواند   یکوبنده شروع به سخن گفتن کرد:» زن مسلمان م  یتامل کرد و با لحن یکم  یاسالم دختر
خواهد  نی موارد ا نیمکبر باشد؛ اما شرط همه ا تواندیقرآن باشد، اذان گفته و مؤذن باشد، م  یقار 

از   یکیزن  یصدا  راینباشد؛ ز زیآم کیتحر شیصدا دنی شن  ایرا نشنود و  شیبود که مرد نامحرم صدا
 زن محسوب شده و باعث جلب توجه مردان خواهد بود. یهای ک ین  محسنات و

نماز جماعت زنانه مکبر و   یزنانه، قرآن تالوت کند؛ برا یتواند در مجالس قرآن یزن مسلمان م  نیبنابرا
(  شیکه به او محرم هستند )پدر، برادر، همسر و فرزندان خو یمردان  یبرا تواندی م ایمؤذن باشد و 

 . د یموارد را اجرا نما نیا

در پشت زنان نماز بخوانند، اما  توانندی نم زیمردان نماز بخوانند، مردان ن یدر جلو  توانندی نم  زنان
 یبرا یعقل یهااست و علت  یمساله فقه کی نیزنان اقامه نماز جماعت کنند. ا یبرا توانندی زنان م

 اند.آن متذکر شده 

  انیاست؛ اما بعد از پا ییبله و واجب کفا  زیزنان جا یراب  یبه صورت تخصص   نیدرس د خواندن
که   کنند،یرا تصاحب م  یتر نییپا   یاز درجه اجتهاد مقام علم ایو  رسندی به درجه اجتهاد م  ایدرس، 

عمل کنند   خودبنابر اجتهاد  دیو با شودی آنها حرام م یبرا دیدر صورت اول، همانند مردان هستند. تقل
 خواهند داد.   لی درس تشک یهااوقات کالس یوارد شده و بعض یمسائل با آگاه و در صورت دوم؛ در

وصف و صفت است که بر همه   کی تی روحان رایاست، ز یعبارت اشتباه  شوند،ی نم یروحان زنان
شود،   یکرده و روحان ت یخود را تقو تی روحان تواندیرا فراهم کند م یط یشرا ی و اگر زن  کندی صدق م

عمامه   توانندی عالم است، زنان نم   ین یاست که به علوم د  یمرد عمامه به سر  ،یاما اگر منظور از روحان 
  کیتا مشخص شوند که عالمه هستند، اما در باطن با   ندیبه تن نما یلباس خاص  ایبه سر کنند و 

 نخواهند داشت.    یمرد تفاوت  یروحان
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 یاست. برا یاساس کانون زندگ  ت یتبع   نیاز همسر ندارد و ا تی در تبع ینقش یو مدارج علم مدرک
  یار یبس  یو فقه یعلم ،یعقل لیاز جانب زن نسبت به شوهر باشد، دال دیبا تی مساله که چرا تبع  نیا

  رای ست، زی ن  نطوریا ری خ ،یانجام ده یکار  یتوانی که اگر شوهرت اجازه ندهد نم نیوجود دارد، اما ا
خروج از   یکه برا نیصحت عقد اعالم کنند، از جمله ا ی را برا  یطی عقد شرا یدر ابتدا  توانندی زنان م
 نیشود و اگر شوهر ا  یشوهر مبر  یکار کردن و شغل و ... خودمختار باشد و از اذن شرع  ایمنزل و 

 .   ستیاذن شوهر بر اساس شرع الزم ن گرید یدر طول زندگ ردی را بپذ  طیشرا

است،   یقانون حکومت  کی رد؛یتوسط شوهر صورت بگ  دیخروج از کشور که باگذرنامه و اجازه   مساله
به  یخواهی م ایاست که آ نی است. حال سؤال من از تو ا ییقانون مناسب و به جا اریکه البته بس

 ؟ یزن بدون اجازه و اطالع همسرت از کشور خارج شو کیعنوان 

 شوهر بر همسر است.  تی بلکه از باب وال  ست،یبودن ن  میقانون به جهت ق نیتوجه که ا قابل

 

 

 

 

 

 

 #پارت_دوم   ین ی_زمی#فرشته_ها

 

معنا است که زن   نیباشد، به ا یآن دو م  انیمشترک و م یهمسر تنها در مسائل زندگ یازهاین  نیتام
 نیرد کند، که در ا  یآن را به طور کل ای همسرش را بدون پاسخ قرار دهد و   ازی ن  نیتام یتقاضا دینبا

  کیبعد از  تواندی که م نیا ایخاص خود آن و   طیبا شرا شودی مرد صادر م یت اجازه طالق برا صور 
 مراحل، اقدام به ازدواج دوم و … کند.  یسر 
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نسبت به زنان محسوب  یبزرگ اله   فیتخف   کی نیفرزند در اسالم، برعهده مردان است و ا یسرپرست 
   شود؛یم

 عبارت است از:   ی سرپرست نیا

  ریو غ ی و تکامل، کفالت امور شخص   لیمقدمات تحص نیتأم ت،ی امن نیتأم ، یمخارج مال نیتأم
 و ...  یشخص

 است.   یاساس فی تخف کیاند، نشان دهنده شده  یمبر  فیوظا نیکه زنان از ا یزمان

 یکه برا یو آموزش و مراقبت و هر کار  یکردن، شست و شو زیتم ردادن،ی ش یبرا توانندی م زنان
 . ستیواجب ن یز یاز همسرشان طلب مزد کنند چرا که بر آن ها چ  کنندی فرزندشان م

 نینباشد، ا اتیح  دیدر ق یمهم برعهده پدربزرگ است و اگر پدربزرگ فیوظا نیاز فوت پدر، ا بعد
 برعهده مادر خواهد آمد.    یط یبا شرا فیوظا

 :  ستندین  یاز سه قاعده مستثن یدر ارث بر  زنان

  

 .  برندی _ زنان کمتر از مردان ارث م۱

  

 .  برندی _ زنان به اندازه مردان ارث م۲

  

 . برندی از مردان ارث م شتری_ زنان ب۳

 فیجهت است که بر مردان وظا نی ارث خواهند برد، به ا  شتریموارد از زنان ب یمردان در برخ  نکهیا اما
و نفقه   هی بلکه از مهر ستیبرعهده آنان ن  یمال فیزنان نه تنها وظا یست ول محول ا یار یبس  یمال

 .  کنندی ارتزاق م 

 زنان دو حالت دارند:    زیمساله شهادت ن در
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 مرد است(  کیبا  ی_ شهادت زنان نصف شهادت مردان است.)دو زن مساو۱

  

. )دو  ستی دارد و تا زنان باشند شهادت مرد قبول ن یاست و بلکه برتر  یکی_ شهادت زنان و مردان ۲
 با دو مرد است(  یزن مساو

  

 مرد(  کی با  یزن مساو کیشهادت است که در آن زنان با مردان برابر هستند. )  ی_ اقرار که نوع۳

  یمیبزرگ است و ن  اری اسالم زن بس دگاهی. در دستیتفاوت به جهت ناقص العقل بودن زنان ن نیا اما
  شتریهستند و امکان خطا در آنها از مردان ب یاما زنان به جهت آنکه عاطف  شود،ی محسوب م انمیاز ا

که باعث شده است که شهادت   یگر ید لیحضور ندارند و دال عیاست و آنکه زنان در اکثر مواقع در وقا
 کند.  یچهار زن با دو مرد برابر 

عقد، از جانب زن شرط شود که حق طالق   یتداحق طالق اصالتًا با مردان است مگر آن که در اب مساله
اقدام به طالق کنند.   لیدل چیبدون ه توانندی م زیشود، زنان ن رفتهیشرط پذ  نیبا زن باشد  و اگر ا

هستند و   یعاطف اریکه زنان بس  باشدی جهت م نیچرا اصالتًا حق طالق با مردان است به ا نکهیالبته ا
  یبرا ی مهم لیمساله دل نیو ا کنندی برخالف مردان هستند که با مشکالت، عقل محور برخورد م

  رندیطالق بگ  توانندی زنان م زی صورت ن  نیا ریباشد و البته در غ تواندیحق طالق با مردان م تی عموم
 شود.   تی رعا دیداشته که با یخاص  طیاما شرا

مساله مورد اختالف فقها بوده و هم که آن ها  نیازه قتل آنها اوالً ازن به همسرش و اج   انتیخ مساله
سخت   اریخاص داشته که تحقق آنها در آن واحد بس  اریبس   طیمساله شرا نیاند و ااجازه قتل را نداده 

 محال باشد.  دیو شا

و    یجسم  بیکه به او آس یکند و قصد گناه کرده باشد و اگر مرد انتیخ یاگر زن شوهر دار  ن،یبنابرا
دو شخص    نیزن  گناه ا نیبا عالقه و قصد اقدام به گناه کرده باشد و اگر شوهر ا زی برساند و  ن یروح 

  یو اگر شوهر قدرت قتل هر دو را داشته باشد و اگر شوهر با کشتن آنها برا ندی را با چشم خود بب
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زن خود و مرد گناهکار را قصاص کرده و به قتل برساند چرا که  تواندیمتصور نشود م یخودش ضرر 
 حکم اعدام هر دو را صادر خواهد کرد.   یرا شهادت بدهند، قاض انتی خ نیاگر چهارشاهد ا

 باشد، دو احتمال دارد:   دهید یگر یشوهر خود را  با زن د ،یزن  اگر

  

 همسر موقت شوهر زن است.   ایزن، همسر دوم و  نی_ ا۱

  

 عمل گناه است.   نیبا شوهر نداشته و ا یزن نسبت نیا_ ۲

  

عمل اعتراض کرده و اقدام به طالق کند و   نیبه ا نکهیرا ندارد جز ا  یعمل چیصورت اول: زن حق ه در
 کند.  اریزن است که کدام را اخت اری موضوع در اخت نیو ا  دیایکنار ب  طیشرا نیبه ا نکهیا ای

که  یواقع  یقاض  یعنیرا ندارد، جز اعتراض به حاکم شرع که   یعمل چیصورت دوم: زن حق ه در
 .  ردی بخواهد طالق بگ

زنان جامعه مان   یو اهداف تو گمراه ستین  حیصح  یکه گفت  یمشخص شد که تمام سخنان نیبنابرا
 است.«

داد. حال که  یکس حق صحبت کردن را به خود نم  چیدر گروه آنقدر جذاب شده بود که ه بحث
تفکر   ی برا  یساعات ازمندیکرده بود و ن رییتغ  اریام بس شهیبودم اند دهیفهم  نمیرا در مورد د قیحقا

 داشتم... 
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 #اتفاق 

 

بفهمد در کالس   یبدون آن که کس  میتوانست یزنگ از کالس را م کی شهیبود و مانند هم  دوشنبه
  یخال  شهیکه هم میدوم مدرسه رفت ی. من و دوستم طبق عادت به کالس طبقه میحضور نداشته باش 

  وکردم   یرا تماشا م   رونی پنجره نشسته بودم و ب کی یبود. من بر لبه   یاز وجود هرگونه دانش آموز 
 .یگر ید یاو بر لبه 

ام را   یاز زندگ یبا آن پسر دوست بودم و قسمت یگذشته ها افتادم. مدت ادیآشنا به  یچهره ا دنید با
پنجره نشسته  یسرش را چرخاند و من را که بر لبه  ی به خودش اختصاص داده بود. به طور اتفاق 

 .دیبودم، د

گفت   یلجباز بودم هر چه م اریبس ی. من هم که دختر شیکردن ها تیماندن و اذ یبود برا یکاف نیا
آنکه خود بدانم در حال گمراه کردنم   یدخترانه ام گل کرده بود و ب یها طنتیدادم. ش یا مپاسخش ر
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و گو و   تشود و برود. در حال گف  الی خیو خودش ب  اوردیداشتم باعث شوم در برابرم کم ب  یبود. سع
  یدر کالس طوالن بتمانیکه دوستم گفت:» صحرا مدت غ میبود  گریکدیبه  ی متلک انداز  نطوریهم

 است.«  امدهیکه معلم ن میبه کالس و مطمعن شو  میبرو ای شده است. ب

 ندارد.«  یکه اشکال یمقدار خوش گذران  کیشده است.  هیقض  الیخی نکن. تازه ب تی :» بهار لطفا اذمن

 .« ایروم. تو بعد از من ب ی:» من م بهار

 .«میبرو گریکدی صبر کن با   ری:»خ من

 . میو به سمت کالس رفت نیی هم به طبقه پا همراه

 ؟«ی. موافق هستمیگرد یو باز م   میانداز یبه داخل کالس م  ی:» فقط نگاه من

 .« میبرو ای :» بله، ببهار

 کنم.  زیخواست با دستان خودم بهار را حلق آو یدلم م می صحنه رو به رو دنیداخل کالس. با د میرفت

 د؟«ین ینش یآقا:»نم  حاج

 :»بله،االن...«بهار

 . میخودمان رفت ز ی به سمت م گریکدی با

 :»بهار دعا کن با تو تنها نشوم!«من

 د؟«یآ  یبه کالسمان م ی:»خب، من از کجا بدانم زنگ ورزش  روحان بهار

اما تو  می بود. من به تو گفته بودم که به کالس نرو :» تو از همان اول هم قصدت آزار دادن منمن
 .«یحرف خودت را قبول دار  شهیهم

. بحث امروز ما بحث حجاب و  میکن  یلطفا. خب، شروع م دیکن  تی آقا:»خانم ها، سکوت را رعا حاج
 است.«  ییکای عفت آمر

 کردم.  ینگاه م میرو به رو دیبه تخته سف تی دقت و جد با
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شما به   یکه قصد دارم برا یلم یف نی. امینگاه کن یاسالم  ری و غ گریآقا:» به حجاب از نوع د حاج
از زنان   تی است. او فقط نظر خود را راجب گروه حما یی اروپا گرانیاز باز یکی  لمیدر آورم ف شینما
 مرد است و ...« کیماجرا  نیکند که پشت ا یم انی واضح ب یل ی. او خدیگو یم

کرد که ذهن من  یصحبت م  یشد. در رابطه با موضوع ی اندک اندک قابل درک م  میبرا  شیها حرف
آن  یکرده بودم، همه  قیتحق یلیخودش کرده بود. درمورد قانون ها و مسائل شان خ  ری درگ اری را بس

 آمد.  یرا قبول نداشتم اما به نظر جالب م

 شد...  یم دهیحاج آقا داشت به چالش کش ی که حرف ها یتیجذاب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ۲#اتفاق #پارت 

 

خواستم پاسخ تک تک سواالتم را   یکرد، م یم ریفکرم را درگ شتریحاج اقا هر لحظه ب یها حرف
 . رمیبگ
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همه سخت   نیدارد. ا یسخت یو اصول ها نیاست. قوان یر یسخت گ  نیاسالم د نی:» حاج آقا دمن
 چه؟« یآخر برا یر یگ

 .«دی مثال بزن کیکرده است؟  یر ی اسالم سخت گ نید یآقا:» کجا حاج

بود و  یهم آزاد رانیدر ا ییکایو آمر ییاروپا ی:» به عنوان مثال حجاب. اگر مانند کشور هامن
 کرد.« یعادت م گریکدی نگونهیا دنینبود چشم انسان ها هم به د یحجاب اجبار 

 چه عادت کند؟«  یآقا:» برا حاج

 خواهند داشت.«  یراحت تر  ی:» خب، آن موقع مردان و زنان زندگ من

راحت   یزندگ میداشته باش یاگر آزاد میکن  ی. اکثر ما فکر مدیرا مطرح کرد یآقا:» موضوع جالب  حاج
 .«میندار یمشکل گریو د میکن  یم نیخود را تعم  یجنس  ضی مثال غرا ای تر است، 

دارد؟ اسالم در   یانسان مگر چه اشکال  یها ازیکردن ن نیآقا خب، تام از بچه ها گفت:»حاج یکی
 کرده است.« یرو ادهیاصولش ز

نام ببرم. شما در حال   تانیبرا د یرا با  یآقا:» اگر بخواهم به سوال شما پاسخ کوتاه دهم مراحل حاج
خود را   ازی شود و ن ریزن ها س دنیاگر مرد از د د،ییگو ی و م دیانسان هست یها  ازیصحبت کردن از ن 

است و چه  بردهو لذت  دهیتمام زنان را د گریآورند؟ د یم یبه چه رو گریکند و بر عکس, د نیتام
با تمام مردان ارتباط داشته   یمثال خانم ایزن دارد آن موقع؟  کیبه  یاز یبه همسر، اصال چه ن یاز ین

 به شوهر دارد؟«   یاز یباشد بعد چه ن 

  یکردند، اما من هنوز هم جوابم را کامل نگرفته بودم و با دقت منتظر ادامه  یمها پچ پچ  بچه
 حرفش بودم. 

گذارم و بعد   یم تانیبرا  ییاروپا ریچشم و دل س یانسان ها نی راجب هم ویدی آقا:» اول چند و حاج
 دهم.«   یرا هم م  حاتشیتوض

 باور بود.  رقابلیغ وی دیموجود در و یرا پخش کرد، صحنه  ویدیو

 ! وانیانسان و ح  ازدواج
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 .دمید  یرا م  یز یچ نیبار بود که هم چن نیاول من

 چرا؟« د،یتاسف خورد ای دیدیخند  ویدیو  نیآقا:» اکثر شما هنگام پخش ا حاج

 است؟«  یچه کار  نیاز بچه ها جواب داد:» ا یکی

 زن و مرد آماده است؟«  یحرف او گفتم:» مگر قحط یادامه  در

 

 

 

 #اتفاق #پارت_سه 

 

داد، بعد از اتمام حرفم شروع به سخن گفتن  یگوش م مانیبه حرف ها یحاج آقا با خونسرد 
اند که به انجام   دهیرس یاز زندگ  یاست، فقط آن ها به مرحله ا امدهیزن و مرد ن  یقحط ر،ی کرد:»خ
 دیتوان یم یرا خودتان به راحت  تانیآورده اند. پاسخ سوال ها یرو یوحشتناک  یکارها نیهمچ
و رابطه جنس مونث و مذکر با    یمخالف، دوست یجنس ها یاول دوست ی. در غرب مرحله  دیبده
توانند    یمخالف نم یمانند قبل جنس ها گریشش سال د یاست. حدودا بعد از مدت پنج ال  گریکدی

  ازین نی دوم  تام یشوند. مرحله  یخسته م گریببرند و از همدلذت  گریکدیبا    یمانند قبل از دوست
توانند   یشوند با جنس مخالف خودشان نم یکه متوجه م  یانسان با همجنس خود است، زمان  یدرون

روند. مدت زمان رابطه با همجنس هم   یخود م یبر قرار کنند به سراغ همجنس ها  یخوب یرابطه 
سوم  یشوند. مرحله  یخسته م  زیکه از همجنس خود ن  رسد  یم یشش سال است و روز  یپنج ال

رسانده شده است،  بیاسب آس ۲۵۰۰۰به   ۲۰۱۸است. در سال  وانیرابطه با ح   داشتنو   یآزار  وانیح
 خودشان!   یدرون یها از ین  نیتام یآن هم برا

شود   یرسد که متوجه م یم یانسان به مرحله ا گریاست، د ینسبت به زندگ  یآخر دلزدگ یمرحله  
  ای. آدیبدهد. حال خودتان قضاوت کن یندیتوانند به او احساس خوشا یکس نم چیو ه زیچ چیه
ازدواج شده  یها ییبایبا غرب است؟ حال خودتان متوجه ز سهیقابل مقا یاسالم حت مانیبایز نید
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ساعت ها در مورد آن  میاست که اگر بخواه ادیاسالم و ازدواج آنقدر ز نمانید یها ییبای. زدیا
  یبا هم رابطه ا  دیزن و مرد نامحرم نبا دیگو یاسالم م ی . وقت میآور یباز هم زمان کم م میصحبت کن

  یمانند غرب همکه اگر ما  دیهرگز با خود فکر کرده ا ایخود افراد است. آ  یبرقرار کنند همه و همه برا
افتاد و وضعمان چگونه بود؟ تمام   یم  مانیراب  یچه اتفاقات  میبه نام اسالم نداشت ینیو د میها بود

پنهان شده   ق یاز حقا یفقط گوشه ا دیدیشن  تانیو با گوش ها دیدید تانیآنچه امروز شما با چشم ها
 از غرب است.« 

پرست کالس سبب ساکت شدن  یاز دانش آموزان غرب یک یتمام کالس را فرا گرفته بود.  همهمه
. اصال بحث من  ستیاسالم هم بدون مشکل ن نی، دفت:»خبدانش آموزان کالس شد و گ  یدوباره 

چادر گذاشتن و حجاب   دییگو یمشکل من حجاب و چادر است. م  ست،یدر مورد اسالم و غرب ن 
اشتباه و   یگذارند و کار ها یهستند که چادر م یادیکه افراد ز یاست در حال  بخو  اری گرفتن بس

ظاهر و   میحجاب هست  یکه بد حجاب و ب یدهند، حداقل ما کسان یانجام م زی بزرگ ن  یگناهان
 هستند.« نگونهیکنند ا یاست اما آن ها که تظاهر به خوب بودن م یک یباطنمان 

 

 

 

 

   ی#دغدغه_فکر 

  

کردن پاسخ سواالتم  دایپ یدانم برا ی ذهنم را مشغول کرده است. نم یادیاست که سواالت ز یروز  دو
ذهن شلوغ ادامه دهم. پاسخ    نیتوانم با ا یدانم که نم یبروم، فقط م یسبه کجا و به سراغ چه ک 

و  الممن را نسبت به اس دید یفقط کم  مانیقانع کننده حاج آقا در آن روز نسبت به حرف ها یها
  یاز دانش آموزان کالس زد، چهره  یکی که حرف دل من را  یاست زمان ادمیغرب عوض کرده است. 

دانش آموز   ینسبت به حرف ها یین کالس درهم شد و خواستار جواب گودانش آموزا گرید یبعض
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  وعتازه شر یقی از آن ها را داد و بحث حق یک یبه  ییحاج آقا اجازه پاسخ گو   لیدل  نیبودند به هم
 شد. 

  یکارها شانیگذارند و در پشت کارها یهستند که چادر بر سر م یکسان دییگو  یآموز:» شما م  دانش
هستند که از  یبلکه آن ها سوءاستفاده گران ستندین یدهند،  آن ها محجبه و چادر  یانجام م یادیز

 کنند.«  یامانت مادرمان حضرت زهرا)س( سوءاستفاده م

  نیخانم با  وجود ا  کیشوم چرا  ی که غرب پرست بود در جواب گفت:»اصال متوجه نم یآموز  دانش
 چادر به سر بگذارد.« دیبا یی بایهمه ز

 پرسم.«  یسوال م کیدوستدار اسالم بود، گفت:»اول از شما   ییکه گو یدانش آموز  همان

 .« دییآموز غرب پرست:»بله، بفرما  دانش

  یگذارند، م  ینوع چادر م کیها هم  نیماش یبر رو دیآموز اسالم دوست:»اگر دقت کرده باش  دانش
 گذارند؟«  یم  نیماش یچه بر رو  یآن چادر را برا یدان

 کند.« ی محافظت م  نی آموز غرب پرست:»آن چادر در برابر گرد و غبار و باران و ... از ماش دانش

ها عمل   نی مانند همان چادر ماش  میگذار ی که ما هم بر سر م ییآموز اسالم دوست:»چادر ها دانش
مثال   دیکند. بگذار یدل محافظت م ضیپر از هوس و افراد مر یکند و از ما در برابر نگاه ها یم
 د؟«یتلفن همراه هست ی. شما دارامیشما بگو یهم برا یگر ید

 :» بله تلفن همراه دارم.« گر یآموز د دانش

 د؟«یانجام داده ا یمحافظت از آن چه کار  یآموز طرفدار اسالم:» برا دانش

و   ی پشت گوش یهم برا یام. محافظ دهیآن محافظ صفحه خر یآموز طرفدار غرب:» خب، برا دانش
 کنم و مراقب آن هستم.« یدر آن نصب نم  یقاب آن دارم. هر برنامه ا یبرا  قتیدر حق

.  میبه مراقبت دار  ازیکه ن میهست یآموز اسالم دوست:» خواهر من! ما هم مانند تلفن همراه  دانش
  یمحافظت از باطن خود به سمت هر راه یو برا میگذار یمحافظت از جسم خود چادر بر سر م یبرا
 .«می دار یبر نم  یر راه خدا قدمو جز د میرو ینم
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 در راه خدا؟!   قدم

داشتم که به  ازیبه ساعت ها تفکر داشت و من هم ن ازین  قتیجمله در حق نی است! ا یب یعج  جمله
 آن رفتم... یدر پ لیدل نیبرسم به هم  حیصح   یپاسخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 #طلبه_جوان
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به دنبال   می پاسخ سوال ها افتنی یرفتند و من به دنبال پاسخ آنها بودم. برا یدر مغزم رژه م سواالت
 گشتم.  ی م ییفرد جواب گو

 به من گفت که نوزده سال داشت.  یجوان یاز دوستانم در رابطه با طلبه  یک یاز روزها  یروز 

کردم   ینبود و حس م  ادیمن و او ز یسن یتواند به من کمک کند، چون فاصله   یکردم که او م فکر
 تلفنش را از دوستم گرفتم.  یتواند درکم کند. شماره  یم

تواند کمکم کند و درخواستم را در رابطه با   یگفت که م یگذاشتم. او هم م انی او مشکلم را در م با
 . رفتیم را حل کند را پذاو هم مشکالت یو به نوع  میبا هم صحبت کن  نکهیا

 جواب سواالتم را بدهد. امکیو پ  یاساس شد که به صورت تلفن  نیبر ا قرار

 روز گذشت...  نیچند

 شده بود! رمیگ بانیگر دیعذاب وجدان جد کیبود که   نجایگرفتم اما مشکل ا یسواالتم را م پاسخ

 کردم... یگناه م احساس

 شد.   یم یم یاز حد صم شیکرد و ب  یاز اندازه محبت م شیب  کمی یبود ول  یپسرک مودب  او

  یم یل یکرده بودم، دنبال دل ریی پسرک طلبه هم از صحرا خانم به صحرا جان تغ یدانم چرا برا ینم
آنقدر   تواندیانجام داده ام که او فکر کرده م یگفتم نکند من کار اشتباه ی گشتم و گاه با خود م

 مرا خطاب کند. یم یصم

شده بود.  جاد ی در مغزم ا یسواالت  شی از پ شیب  یمام سواالت خود را نگرفته بودم و حتپاسخ ت هنوز
کار نبود. او   نیبه انجام ا یحال نه قلبم و نه ذهنم راض نگونه،یبودم اما نه ا میبه دنبال پاسخ سوال ها

 شد.  یتمام م دیبا

  ی می. من تصملی الم آقا سهفرستادم و خود را رها کردم از هرگونه عذاب وجدان:» س یامکیپ  شیبرا
  یبگردم. بابت مزاحمتم معذرت م یگر یپاسخ سواالتم به دنبال راه چاره د ی خواهم برا یگرفتم. م

 خواهم. خداحافظتان.«
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پاسخ به خواب رفتم و مانند قبل از خدا   یسوال ب یادیشب را بدون عذاب وجدان اما با تعداد ز آن
 ام را کردم:  یشگیدرخواست هم 

 ! آرامش..."ای"خدا

 

 

 

 

 

 

 ی مجاز _ ی_در_فضای#دوست

 

 

. هر لحظه از خود ری درگ یبود و حال من مانده بودم و فکر  دهیرس انیروز هر چه که بود به پا آن
که به دنبال   یمعشوق؟ کس کیمن که هستم؟  یبه راست  دم،یپرس یم یسواالت متدوال و تکرار 

 کجا است؟  یآرامش است؟ آرامش واقع

گذشتند و هر   یپاسخ دادن به آن ها را نداشتم. روزها م  ییشدند که توانا یم  ادیگاه آنقدر ز سواالت
مانند گذشته با پسر ها در   گریکردم.  د یبر خورد م  ین یب  شیقابل پ  ریروز من با اتفاقات تازه و غ

مختلط   ی گشتم. در گروه ها یم  یمجاز  یه نداشتم اما به دنبال آرامش در فضارابط یق یحق یفضا
کردم، صحبت من با آن ها   یگروه م یعضو بودم و وقت خود را صرف صحبت کردن با پسر ها یادیز

شوم، حال من   یمجاز  یفضا ر ی دانستم که من هم قرار است درگ یاما نم دیکش  یروز هم نم کیبه 
آمد و من هم که تنها   ینم یکه تازه با او شروع به صحبت کرده بودم. به نظر پسر بد یبودم و پسر 

با هم   یو از هر کس  یز ی و از هر چ میگذراند ی. روز و شبمان را با هم میبودم و به دنبال وقت گذران
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که گرفتار   دمید که آمدم ددادم. به خو یم  حی. با او بودن را از تنها بودن ترج میکرد یصحبت م 
صحبت   گریکد ی با  هم یر یدر تماس تصو یو حت میبود ده یرا د گریصحبت با او شده ام، عکس همد

سخت بود اما  گریکدی یحضور  دنیخاطر د نیبود به هم  نمانی. فرسنگ ها فاصله ب میکرده بود
در درس به  ی و حت میسال از من بزرگتر بود و با هم مانند دو دوست بود کینه. آرمان فقط  رممکنیغ

داشت آن را رفع   شدر درس  یدادم و اگر مشکل یکالسش را من انجام م فیکردم. تکال  یاو کمک م
هرگز. از آن اول  ییبود اما جدا  نمانیقهر ب  دیو شا میبود   گریکدی  یو خوشحال  یکردم. در ناراحت یم

ماند،   یم  لیکند و مانند آن اوا ی نم  ریی کردم آرمان تغ ی دانستم اما فکر م  یبطه را مرا نیا انیهم پا
شد.   یآرمان مغرور تر از قبل م گذشت یدهد و هر چه م یم ریی اما افسوس که زمان انسان ها را تغ

  خیارتمام از عمرم را با او گذراندم اما باالخره مانند اکثر رابطه ها، رابطه ما هم ت  میسال و ن کی
  یدلخور م  یداده بود. با هر حرف کوچک ریی. زمان فقط او را که نه بلکه من را هم تغدیرس  شیانقضا

کرد و باز هم من  یمن به طرف غرورش حرکت م  لببه دست آوردن ق  یشدم و او هر دفعه به جا
بود تمام شد و گذشت    نمانیاگر مقصر خود او بود. هر چه که ب یکنم حت یشدم عذر خواه یمجبور م

  ستیبه تعجب هم ن  یاز ی. ند یرس انیتلفن رابطه ما هم به پا کیمسدود کردن ساده در  کیو با 
 شود... یکردن ختم م مسدود کیبا    یبه راحت یمجاز  یها  یتمام دوست انیپا

 

 

 

 

 

 #عشق_را_باور_ندارم 

 

گذشت و من خود را مشغول درس و مدرسه کرده بودم. اول  یرمان ماز جدا شدن من از آ یمدت
در رابطه با مسابقات دادرس   یاز هالل احمر شهرمان به مدرسه آمدند و طرح  یهفته بود که گروه

با هر چه   لی دل نیداشتم به هم گرانیو کمک به د یبه پرستار  یخاص  یعالقه   یکردند. از کودک انیب
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تازه شروع   یدر آزمون ورود یقبول شدم. قبول  یردم و در آزمون وروددر توان داشتم تالش ک که
 من و او بود. یماجراها

بودند که در ذهن  بایخاطرات ز نی خاطرات بد ا یرخ داد و جدا یادیاتفاقات خوب و بد ز نیب نیا در
 ما نقش بستند. 

  نیاز پسرها هم در ا یمسابقات البته ناگفته نماند گروه یاستان یبه مرحله  میاعزام شده بود ما
  یتا آمادگ میکرد یم نی تمر گری کدیقبل مسابقه ما و گروه پسران با  یمسابقه حضور داشتند. روزها

ما و گروه پسرها مسابقه را با کسب مقام دوم   د،ی. روز موعود فرا رسمیمسابقه داشته باش یکامل برا
ما در هالل احمر بود، در   یدوباره   داریمن و او نبود. د انیاتفاقات م  انی پا یعنبه م نیاما ا م،یگذراند

چهارده ساله و  یگذشت. حال او در ظاهر پسر  یما م دارید نی و اول  نیهشت سال از آخر قتیحق
با    مانیکردن ها بتاش داشت. شروع صح  یبا پنج سالگ یادی بالغ حاضر شده بود و تفاوت ز

مانند   گریو او د میدر ارتباط بود گری کدیشد که با  یم یاو توسط من صورت گرفت. چند ماه یادآور ی
 کرد.  یبار ابراز عالقه م کی قهیکرد، بلکه هر پنج دق یقبل مغرورانه صحبت نم

 کیبه  از یفراموش کردن کامل او ن  یشوم اما برا یممکن بود که من بعد از آرمان دلبسته کس ریغ
توانست ذهن من را به خودش مشغول کند.  یبهتر از او که م یاشتم و چه کسد یعامل فراموش

 ام را صرف با او بودن کردم.  یاز زندگ یو مدت زمان  رفتمیاش را پذ یدرخواست دوست 

  ی فقط تصور  نینقص بود  اما ا یکه او ب میتوانم به جرئت بگو یم  یدر رفتارش نبود حت ییخطا چیه
بود که در  یدر ظاهر فرشته ا یطان ی دانستم آواز نقاره از دور خوش است و او ش  یدر ذهن من بود. نم 

او را شناختم   یقی من ذات حق یگذشت و بعد مدت  نمانی ب یادیکرده بود. اتفاقات ز دایذهن من جا پ 
 یها ی ب اش از او دلزده و خو یخوشحال بودم. بعد از شناخت خود واقع ار یموضوع بس  نیو از ا
 . دیرس  انی به پا یمن و او هم به راحت یاش دلزده شدم. مانند رابطه ام با آرمان، رابطه  یظاهر 

حس ناآشنا بود که  نیرابطه ها نبود و هم نیا یبه ادامه  یدر ته دل من راض یناشناخته ا حس
 شد...  یمجاز  یای من و دن ییباعث جدا
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 _است ی_ظاهر دین ی_ب ی#هر_آنچه_که_م 

 

شدم،   یناراحت م  یلیدل چیه ی به ارمغان آورده بود. ب  میبرا یبد  یحال روح  ییبعد از جدا ییتنها
 شدم.  یم ری دلگ  یو پوچ  چیکردم. از هر حرف ه یم یگاه احساس افسردگ یحت

شوند و  یذهن و قلب حک م  یبر رو  یروند بلکه مانند نقش  ینم ادیاز حرف ها هرگز از  یبعض
 زخم است.   یبر رو یآن مانند نمک  یادآور ی

کردم. مادرم آنقدر از من  یبه خانواده ام هم توجه نم  یحت گریشده بودم که د ری س یاز زندگ  آنقدر
  یبرا یمنفعت چیو به عنوان فرزند ه ستین  یکرد که از من راض یم یادآور ی یشده بود که گاه  ریدلگ

 او ندارم. 

دلم  ادیز   یلیسوزاند. آن لحظات خ  یدلم را م شیف هادانست چگونه با حر   یآن لحظات نم  مادرم
کاش خدا   یخود من نبود. ا اریکه به اخت  ایدن نی:» پا گذاشتن در امیخواست که به مادرم بگو یم

 داد، ماندن و رفتن.  یبه ما م نهیپر از درد و غم دو گز یای دن  نیقبل از آمدن در ا

 گذاشتم.«   یهرگز پا در آن نم ندیگو  یآن م یاست که همه درباره  ی آن زندگ ن،یدانستم که ا یم اگر

 خواستار حرف زدن هستم. ی محکومم به سکوت در حال یادیز یها زمان

دختر و   انی م یز ی خواهم آدم باشم و چ  یخواهم پسر باشم فقط م ینم  یخواهم دختر باشم، حت ینم
 پسر. 

ام شد انتقام   یگذارم و از هر که باعث ناراحتمحدود کردن خود را کنار ب یخواهد عقده ها یم دلم
  ییهست، خدا یامتی برود روز ق ادم یترسم و  یشوم همان که از آن م وخواهدی. گاه دلم مرمیبگ

 هست...
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 #تلنگر  

 

با خدا را نداشتم. دلم  ییکردم. جرئت رو به رو یم یی. احساس تنهایبودم. از گناه، از سردرگم خسته
 خواست. بغض شکسته نشده ام کم کم در حال سر باز کردن بود.   یم  یاساس یدرد و دل

دوباره به تلفن همراهم پناه آوردم    لیدل نیخواستم خود را مشغول افکار آشفته ذهنم کنم به هم ینم 
 و خود را سرگرم آن کردم.

کردم. ساعت   یگوناگون م یوهایدیو یمختلف خود را مشغول تماشا یها و صفحه ها تیسا در
 نبود. یاز خواب خبر  ییحدودا سه صبح بود و گو
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تفاوت. نام  کامال م یکانال مواجه شدم. کانال کیبودم که با   یمجاز  یگشت و گذار در فضا درحال
   تیجذاب میاسمش بود که مرا جذب خودش کرد. مطالبش را خواندم. برا دی کانال تلنگرانه بود. شا

  بود نیو غمگ یکنند و نه احساس یباز  لمیداشت که ف یکه نه دختر و پسر  ییوهایدیداشت. و یخاص 
آور و غمناک نبود اما انسان را وادار به  هیگر شی آرامش داشت. حرفا  بیشود، اما عج هیکه باعث گر

 کرد.   یم هیگر

 ! خدا دلتنگته ها..." ؟ی!چند وقته نماز نخوندقیجمله بود که دلم را لرزاند: "رف کیجمله،  کی دیشا

زانو   یکردم. سرم را بر رو هیکردم گر یکه احساس سبک   ی و شکستم. بغضم شکست. تا زمان سوختم
 . ختمی ر یاشک م  صدا یگذاشته بودم و ب  میها

که تمام مدت به تمام   یدرد و دل با کس ینماز خواندن تنگ شده بود. برا یاذان آمد. دلم برا یصدا
دانم گناهکارم، اما  ی! مایگفت. رو به آسمان گفتم:» خدا ینم چیداد و ه یگوش م  میحرف ها

تو هم دلتنگ  د؟یگو یمتن راست م نیا یعنیتنگ شده است.  تیاست که دلم برا نیا قتیحق
کند که فکر    یپرواز م تیمن آنقدر دلم به سو یاگر دلتنگ هم نشو یحت ؟یشو  یگناهکارت م انبندگ

 .« ییبه سمتت با کمال پررو میآ یکنم جبران دلتنگ نبودنت باشد و من باز هم م

توانستم   یسجاده تا م  یبر رومن بود.  ینماز آرامش دهنده و دلگرم کننده  نی شدم. آن نماز، اول بلند
 ! عاشقم کن، عاشق خودت... ایبود. خدا  زیچ کیکردم. تنها خواسته ام از خدا  هیگر

 

راجب خدا، راجب اسالم. تازه    قیقبل نشد. شروع کردم به تحق  یصحرا گریاز آن شب صحرا د بعد
 دانم. ینم  میو کارها نمیدر مورد پروردگارم، د چ یمتوجه شده بودم ه

چه کرده ام و چگونه  دمیفهم  یشدم. تازه م یم میمتوجه حماقت ها شتریب دمی فهم  یم  شتریبچه  هر
کار   یشدم و ساعت ها برا یم تی به شدت اذ لیو پوچ کرده ام. اوا چیاز عمر خود را صرف ه یقسمت
دل   نیقصد رفتن از ا ییشده بود و گو رمی گ بانی. عذاب وجدان گرستمی گر یگذشته ام م یها
  یکردم، احساس کس ی م یگذشته بود و حال احساس سبک یو ناراحتم را نداشت. مدت زمان  کستهش

  شتریبه دست آورده بودم. ب یرا داشتم که بعد از مدت ها از زندان آزاد شده است. آرامشم را تا حدود
 لبانش است.  یرو  و لبخند بر ستیافسرده ن گر یاز همه مادرم خوشحال بود که دخترکش د
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 یکردم. هر چه م یم ستهیدرست و شا یدر انجام کارها  یاشتباه گذشته ام سع یجبران کارها یبرا 
 دادم تا مادرم خوشحال شود. یتوانستم انجام م 

تمام تمرکز   لی دل نیشود به هم  یام م  یاش باعث خوشحال ی شده بودم که چه قدر خوشحال متوجه
 گذاشتم...  یاو و قلب مهربانش م یخود را بر رو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_پول  ی #شهادت 

 

 . اورمیکم ب یآدم از خود راض کی یممکن است که من در جلو ری. غدمیبه صورتم کش  یدست یعصب

  یشان بوده! مگر به آن ها زور م   فهیاو نوشتم:»وظ  یتخت برداشتم و برا یتلفن را از رو تی عصبان با
 «گفتند و مجبورشان کرده بودند؟

 پاسخ آمد. امینگذشته بود که پ هیچند ثان هنوز

 مجبور بودند.«  مانشانیبه خاطر ا رتشان،ی:»بله خواهر من، مجبور بودند. به خاطر غی جی بس پسرک
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 ... دانستمیم

قصد  بی عج   یجی پسرک بس نی ارزش قائل بودم اما ا شانیقلب آن ها را باور داشتم و برا میصم از
از   یکیدر  یکند که تا به حال به آن ها فکر نکرده بودم. بحث کوچک  یمسائل ری داشت ذهنم را درگ

 و حال او   میداشت یمذهب یگروه ها

کرد تا مرا از پا در آورد.   یکرد مرا. تمام تالشش را م یاز منکر م یداشت امر به معروف و نه ینوع به
 رفت.    یداد که انتظار آن نم یم یو آرامش پاسخ یبا مهربان

 که به ظاهر بود!« یرت یدادم:»پول گرفتند، پول غ پاسخ

 د؟« یکن  یفکر م نیچن نی:»ای جی بس پسرک

 شود؟!«  یجان به خطر انداختند؟ مگر م یآنها مفت و مجان  م؟یگو ی:»بله، مگر دروغ م من

فقط تکه   دی که عاشقش هست یاز کس دیشو ی:» چند ناموت پول به شما بدهند تا راض ی جی بس پسرک
 استخوان سوخته برگرداند؟«  ییها

عشق را تجربه نکرده بودم اما باز هم فکر کردن   نکهیبا ا  یشدم.سخت بود! حت  رهی صفحه تلفن خ به
 کرد. یم تمیبگذرم اذ  نگونهیکه عاشقش هستم ا یکه از کس نیبه ا

 آمد. یبعد امیکه پ میبودم که در قبال حرفش به او بگو یپاسخ  دنبال

به   یتمام خانوادتان راض یو حت د یهست یادیپول ز یدارا یوقت دی:»شما حاضر هستی جی بس پسرک
 د؟« یاندازیپول جانتان را به خطر ب یشما در خارج از کشور هستند فقط برا  لیتحص

 کار را انجام دهد؟  نیا یشد کس یام دهم. اما مگر مرا انج  یکار  نیچن  نی! امکان نداشت انه

 شما است؟«   لیتخ ایوجود دارد   یدیشه  نگونهی:» امن

. فکر کردم که  امدین  یگذشت اما پاسخ قهیتلفن همراه. دو دق یانتظار دوخته بودم به صفحه  چشم
باز شود. بعد از   میزخم زبان ها یگفتن ندارد، منتظر بودم فقط اعالم کند که راه برا  یبرا یحرف  گرید

 ارسال کرد. میچند عکس برا قهیپنچ دق
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به  میآمد. با خود گفتم:» خب که چه؟ فرستاده تا بگو ی م  نگی بود که به نظر مدل  یپسر جوان  عکس
 ؟« یبه چه مدل خوب

 د؟«یعکس را فرستاد نیچه و به چه منظور ا ی:»خب، برانوشتم

 شدند.«  دیشه  هیهستند که در روس  یبابک نور  دیشه شانی:»ای جی بس پسرک

را چه به  بایپسر جوان و ز ن یسرم احساس کنم. ا  یرا بر رو میبود تا شاخ ها یجمله کاف نیهم
 شهادت!

 پدر و مادرش او را مجبورکردند.  حتما

 ؟«یگر یفرد د ایبرود؟ پدر و مادرش  هیوساو را مجبور کرد که به ر یمکث نوشتم:» چه کس بدون

 هیدوست و آشنا بعد از سفرش به سور ی:»پدر و مادرش مخالف رفتن او بودند، حت ی جی بس پسرک
 به آلمان رفته است.« لیادامه تحص یکردند برا یگمان م

از جان خود  نگونهیا دیبا بایز  یچهره  نیبا ا یفرد ن ی چن نیتوانستم متوجه شوم که چرا ا ینم 
 داد به جز شهادت را!  یرا نشان م زیبگذرد. چهره اش همه چ

 زود قضاوت کرد. دی و النصاف ک نبا الحق

 چه؟« یکرد؟ برا یکار  نیبود که چن ی :» او چگونه انسان من

  یهم داشت. حت  ییبای ز یو اسالم معتقد بود و البته ک چهره  رتی :»او به شدت به غی جی بس پسرک
داد   یکه او انجام م ییکار ها یچهره و اندام نیبا چن یکردند که پسر  ی ابتدا باور نم هم سنگران او در

  یبرا  یادیز رادرا بلد بود که اف  یمستحب یکرد و در نماز ذکر ها یرا انجام دهد. نمازش را ترک نم 
 کردند.«  یصرف نم  یحفظ آن وقت

توانستم   یاحساساتم م انیب ی جمله برا کیشد. فقط   یم شتریگفت ُبهت من ب یم  شتریچه ب هر
 به او!" ولی:"امیبگو

پله مرا به شناخت   کیچه رفتند و چه کردند  یکه مصمم بود تا آگاهم کند شهدا برا یج یپسر بس  آن
داشتند. از  ی پر از ماجرا و شگفت آور  یچند تن از شهدا که واقعا زندگ یتر کرد، با معرف  کیراه نزد نیا
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به مادرش   اشسوخته  یبود و در آخر فقط استخوان ها  یکه تمام بدنش خالکوبقربان نژاد  دیمج
شان گذشتند و از حرم   یساله  نیچند یکه از عشق ها  یاهکالی س دیتا محسن صدرزاده و حم دیرس
 )س( دفاع کردند.یب  یب

  یم ییراه با صفا  نیکه انسان را تشنه به کشف کردن همچ ییپر شده بود از ماجراها شانیزندگ
 کرد...

 

 

 

 

 

 

 #آرامش_درون 

 

مانند او اشک   یدختر شاد نکهی. باور ا نمیتوانستم اشک جمع شده در چشمانش را بب   یوضوح م به
او بودم حال و اوضاع من هم مانند او بود.  یاگر من هم به جا دیسخت بود، اما شا میبرا  زدیر یم

 هشروع ب سای به او زده بودند. سکوت همه جا را فرا گرفت و شم ینابه جا و نا درست یحرف ها
هرگز آنچه را که من تجربه کرده ام را  رایز  ،یمن را قضاوت کن یصحبت کردن، کرد:» تو حق ندار 

تنها خدا است و تو اجازه   یمده است. قاض که چه به سر من آ یشو یو متوجه نم یتجربه نکرد
 ...« دیتو را هم از گل آفر دی. همان کس که مرا از گل آفریقضاوت کردن من را ندار 

 من را بده.« یسر و ته پاسخ حرف ها یب  یحرف ها نیگفتن ا یشر و شور کالس:» در ازا دختر

  کیو   ستیجمله ن کیندارم اما بدان که "به من چه" فقط  یاحترام ی:» من قصد جسارت و ب سا یشم
 .« یخود قرار ده  ی"به من چه" را سبک زندگ ری بگ ادیاست پس  یسبک زندگ
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خواهم  یمن مختار هستم هرگونه م ؟یصحبت کن نگونهیبا من ا یکن  ی:»تو چگونه جرئت مدخترک
 آزاد هستم« ی کنم، من انسان   یزندگ

به اعتقادات   یدارد و تو حق ندار   ییها تیهم محدود یاما آزاد یهست ی:»بله تو انسان آزادسا یشم
همه  دیرا در معرض د  سوهانتی چرا گ میهمانگونه که من حق ندارم به تو بگو یکن نیتوه گرانید

هستم و  یفی در پشت حجابم انسان کث ییو بگو یبه من تهمت بزن  یتو هم حق ندار  یگذاشته ا
 دهم.« یهزاران خطا انجام م  ارانهز

مانند من  یبد تر از افراد یلیو خ  یخوب هست  یکن ی است؟ تو فقط تظاهر م نیاز ا ری:» غدخترک
 .«یهست

گذارند و   یهر کس را در قبر خود م ؟یهست  یزد و ادامه داد:» تو چرا ناراحت و عصب یلبخند  سایشم
هست و به همان خدا  میمن و خدا انیو هر چه که هست م  ستیهر چه که باشم به تو مربوط ن 

 ارزشمند را داشته باشم.«  یپارچه  نیقسم اگر قصد اهانت به ا

متاسف  تیکنم و برا یم یدلسوز  تی هستم؟ من فقط برا یگفته من عصب ی:» چه کسدخترک
 هستم.« 

 یکه چرا سال ها یخور  یو افسوس م یخودت متاسف هست  ی:» نه، اشتباه نکن. تو براسا یشم
 .«یکرده ا هودهیب ی ا صرف کار هاعمرت ر

دخترک صورتش قرمز شده بود   رای مانده در دل دخترک را زده بود ز یحرف ها ی به راست  ییگو سایشم
 بترکد. یبود که مانند بادکنک کیو به اصطالح نزد

  مانیانجام داده ام که بخواهم افسوس بخورم و پش  یانجام دخترک گفت:» مگر من چه کار  سر
 باشم؟« 

 بپرس.«  تی از خودت و خدا گر یرا د  نیزد و گفت:» ا یحی لبخند مل  سایشم

آنگونه حرف   دنیدانستم با شن  ی. نم میرا نداشت  سایبرخورد خونسرد شم نگونهیانتظار ا چکداممانیه
  یآرامش خاص  ییدانه بر خورد کند، گوتواند آنقدر خونسر  یکه دخترک به او گفت چگونه م ییها

 داد... یداشت که او را خاص جلوه م
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 #آرامش_درون #پارت_دوم 

صبر کنم و    نیاز ا شیشده بود تنها مشغله ذهن من. سر انجام نتوانستم ب سایاز آن روز، رفتار شم  بعد
 به سراغ او رفتم.

او   ؟یآنقدر با آرامش با او بر خورد کن یآن دختر آنگونه با تو صحبت کرد تو چگونه توانست ی:»وقتمن
 ؟«یافراد کالس برد اما تو چرا فقط سکوت کرد یرا در جلو  تی آبرو
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مرا نبرد بلکه با رفتار   یخطاب به من شروع به صحبت کردن، کرد:» او آبرو  یبا لبخند  سایشم
  ینم  تی عصبان  یبرا  یلیدل رای جمع برد. خونسرد بودم ز انی خود را در م یپرخاشگرانه خود، آبرو 

 .«دمید

 .«نم یب  یدر درون تو م ی:» من آرامش خاص من

بلکه سر چشمه آن خدا است. فقط او است که به من آرامش  ستی:» آن آرامش در من نسا یشم
شک منشا هر آنچه  یبه دنبال منشا آن برو و ب  یهست یقیحق  یدنبال آرامش کند. اگر به یم  قیتزر

 است، خدا است.«  یکه عال

 توانم.«  ی:» من نم من

کارت ممکن است چقدر خدا را آزرده   نیبا ا یدان یم  ؟یتوان  یکه نم ییگو  یچه م ی:» براسا یشم
 نکن و به درگاهش برو و به او توکل کن.« تیاو را اذ نیاز ا شی او دلتنگ تو است. ب ؟یباش 

 :» من خدا را دوست دارم اما در قلبم.« من

 ؟« یاست که در حضور و به خاطر او گناه نکن  ادی:» عشقت آنقدر زسا یشم

  قتیقلب دوست دارم اما در حق میدانستم که خدا را از صم  یحرف او نداشتم. من م یبرا  یپاسخ
گذاشت. من در حضور او هزاران بار کار اشتباه انجام   یم ندهم نمانجا  یگناه نکهیبر ا یر یتاث نیا

 داده بودم.

.  یکه به خاطر محبوبت از هر آنچه که هست بگذر  ستین یعشقت به اندازه ا یی:» خب، گوسا یشم
به تمام   شی را دوست دارد که به خاطر سعادت بنده ها  شیخواهر من خداوند متعال آنقدر بنده ها

  یمن است و او فقط و فقط برا یخصوص یاو بنده  دیبرو یشما به کنار  دیوگ یفرشتگان خود م 
 یاگر خداوند تو را برا یدان یشود؟ م یچه م یکن  دایپ ییاگر در دل خداوند جا  یدان  ی. ماستخودم 

مردم محبوب و جذاب  انیبنده در م دیایخوشش ب  یشود؟ اگر خدا از بنده ا یخود انتخاب کند چه م 
  یم  تخود بنده بداند. اگر بنده مورد عالقه خدا اخم کند خدا هم ناراح نکهیشود آن هم بدون ا یم

  رای از روح خدا است ز یبرد. روح ما انسان ها پاره ا ی شود و اگر بخندد خدا هم از خنده او لذت م 
اگر بنده   دیگو ی ". خداوند مدمیمخود او در قرآن گفته است "هنگام خلقت آدم از روح خود در آن د

خداوند    ینیبنش اشوم. اگر بر دل خد یم  کیشود من هزاران قدم به او نزد کیقدم نزد  کیبه من  یا
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  اریمزاحم تو نشود. اگر به خدا بس یاز آن باال مراقب تو خواهد بود. از آن باال مواظب است که کس
ت و به اصطالح کنترل از راه دور تو در دست او  با تو اس  تیاو هم در انجام کارها گرید یشو کینزد

  ی! خداوند گفته است "بنده ؟شود  یتو م یخداوند هم برا یخداوند شو یاگر برا یدانست یاست. م
دهم و هر آنچه که   یرا من انجام م  ییگو یکه هر آنچه م یشو یم یآنقدر با من صم یتوان  یمن تو م

 کنم". یفراهم م تی را برا  یخواه یم

همه را تحت   یز ی کند، اگر اشک بر  یتو انتخاب م یاگر خداوند عاشق تو شود از آن باال خودش به جا 
که   نندیب یم یکنند" روز  یاز مردان خدا نقل م یک یاشک تو اشک خدا است.  را ی ز یده یقرار م  ریتاث

حنه بود با درد نام  ص نیپشت بام در حال سقوط است. مادر آن طفل هم که شاهد ا یاز باال یبچه ا
. آن بنده خوب خدا طفل را آرام آرام با حرکت انگشت  ختیر  یآورد و اشک م  یفرزندش را به زبان م 

  یاز آن بنده م یهر که سوال ریصحنه بودند با تح نیفرود آورد. مردم که شاهد ا نی به سالمت به زم
همانند شما هستم  ینمن انساآن بنده هم گفت:»  ست، یو کنجکاو بودند که بدانند او ک  دندیپرس

کردم خدا هم حرف مرا گوش    یلکن چهل سال حرف خدا را گوش کردم و حال که از خدا درخواست
 کرد".«

 .  رمیرا بگ   دیبار  یم یکه مانند باران  میاشک ها زشیر یتوانستم جلو ینم

 را دوست دارد؟«  شیبنده ها ادی خدا آنقدر ز یعن ی:» دمیهمان حال بد پرس با

 .«تی نها  یاز ب شی:» ب سا یشم

 !؟یبه آسمان انداختم، خداوندا! مرا  به چه اندازه دوست دار  ینگاه

 _خدا ی#معشوقه_

 

 .میبود  سایغرق در سکوت بود و همه منتظر پاسخ شم کالس

 نیاه ار نی : اول میگو یوجود دارد. سه تا از آن ها را م یاد یز یعاشق خدا شدن راه ها ی:» براسا یشم
نعمت ها از جانب پروردگارش   نیا یو بداند که همه  ندیخدا را بب  ینعمت ها یاست که اگر کس 

ش را  یاست که فرد بداند که خدا بنده ها نیراه ا نیشود.  دوم یاو شده است عاشق خدا م بینص
خدا بنده  نکهیدوستدار خدا خواهد شد. ا زی به عشق خدا بنده ن نانیدوست دارد. در صورت اطم
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است که  نی خدا به بندگانش ا یدوست  یعقل  لیدارد، دل  یو نقل  یعقل لیرا دوست دارد هم دل شیها
  هبندگان خدا جلوات ذات او هستند. در خصوص محبت خدا ب رای را دوست دارد ز  شیخدا بنده ها

موضوع در   نیبت خدا به خودش و امحبت نشات گرفته از مح نیشود که ا  یمخلوقاتش گفته م
من آن   رایبکشم آن را دوست دارم ز یکند. به عنوان مثال اگر من  نقاش نقاش  یانسان ها هم صدق م 

  تاو ما را خلق کرده و ذات خود را دوس رایاست ز نگونهیرا خلق کردم. عشق خدا هم نسبت به ما ا
او  یبت خدا به بندگانش، بنده نواز مح ی نقل لیدارد پس آثارش را هم دوست خواهد داشت. دل

  تیاما در واقع میناز او باش داری ناز کند و ما خر دیاو با قتیاست که در حق ازین ی است. خدا آنقدر ب
نوازش   ازمندی خرد، ما ن یو او ناز ما را م میکن یرا دوست دارد که ما ناز م  شیخدا آنقدر بنده ها

  ریدهد خدا ما را دوست دارد توبه پذ یکه نشان م یگر ید ینقل  لیکند. دل یو او نوازش م میهست
  زیشود بنده گنهکار و خطاکار ن ی نم یراض  یبودن او است. او آنقدر مهربان و دلسوز است که حت

بن عبدهلل    زیجا  ناناز سخ دیآبرو شود. به عنوان مثال بگذار یشود و نزد فرشتگان ب ختهی ر شی آبرو
)ص( آمد و عرض  امبریبه نزد پ یزن  یکنند که روز  ینقل م شانی. امیبگو تانیرابطه برا نیدر ا یانصار 
 که فرزند خود را کشته فرصت توبه دارد؟«  یزن  ای رسول اهلل آ ا یکرد:»

را   غمبریکه جان محمد در دست او است، اگر او هفتاد پ  ی)ص( فرمودند:» قسم به خداوندامبریپ
دهد، خدا   یآن گناه را انجام نم گریشود و خدا بداند که د مانیکشته باشد؛ بعد از آن، توبه کند و پش 

 گذرد.  یکند و از او در م  یتوبه او را قبول م

توبه کننده از گناه، مانند   نایقیمشرق و مغرب باز است و  انیکه در  توبه به اندازه فاصله م یراست به
 مرتکب نشده است.«  یگناه چیاست که ه یکس

پاسخ داد که با اطاعت   دیکرد با شتریرا ب  یتوان خداوند دوست یچگونه م نکهیدر پاسخ به سوال ا اما
شود.   یما و او م انیعشق م شی شود و باعث افزا یاو م یو شکر خدا. اطاعت از خدا موجب دوست

کند   اوررا دوست بدارد سخنش را ب یداوود! هر کس محبوب  یفرمود: ا یبه داوود)ع( وح   یتعال یخدا
اعتماد   یو هر که به محبوب  دیآ دهیدر نظرش پسند زیاو ن یکرده ها دیخوشش آ یو هر که از محبوب 

  یایجمالت گو  نیاو بکوشد. ا دنید یباشد برا یمحبوب  فتهیکند و هر که ش  ه یداشته باشد به او تک
 . میداشته باش دوستخدا ما را دوست داشته باشد الزم است که ما خدا را  نکهیا یهستند که برا نیا
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حاصل کنم، او را به خودم   نیق ی:» هر کس مرا قلبا دوست بدارد و من بدان ند یفرما یخداوند م 
  دیبجو مرا ی. هر کس به راست ردینگ یش یاز بندگانم بر او پ  کی چیو چنان دوستش بدارم که ه رمیبپذ
 .« ابدیمرا ن دیو هر کس جز مرا بجو  ابدیب

شما شود،   یبرا یو فرهاد نیر ی و ش یلیتواند مجنون و ل  یفقط او است که م دیفراموش نکن پس
و همدم او  نیو همنش دیباطل. به سمت او برو یاست نه عشق ها  ینرود عشق او ماندن ادتانی

 تا او به دوست داشتن شما بشتابد...«  دیشو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 #عشق_بدون_منت 

 

و   سایگذراندم. شم یم  یدلخوش چیرا بدون ه میکردم و روز ها یم  یمتحرک زندگ یمرده ا مانند
محجبه بودنشان و آرامششان، همه و همه  شان،یام. رفتار ها یذهن یر یمطهره شده بودند تنها  درگ
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آن ها  یدر مورد آن ها کنجکاو باشم. متوجه شده بودم که هر دو شیاز پ شیباعث شده بود ب
 خوانند.    یو نمازشان را در اول وقت م  رندیگ  یبعد از اذان به سرعت وضو م شهیهم

خواهد را انجام    ینماز خواند. حاضر بودم تمام هر آنچه که خدا م دیمتوجه شوم که چرا با توانستمینم
 بر من جفا و ستم بود که نماز بخوانم. م،یا ی کنار ب یبه راحتتوانستم   یدهم اما با نماز نم

و پاسخشان مرا بد به فکر فرو برد:» نماز، دعا،    دمینماز خواندن را از آن ها پرس لیخاطر، دل  نیهم به
زمان مناجات و شتافتن به سمت نماز، قرآن  دنی رس یوصف برا رقابلیغ یشور و شوق   ش،یاین

انسان   روحهستند که  یها از آن دسته حاالت و اعمال نیخواندن، عبادت پروردگار، توسل و ... همه ا
 کند.  یها را نابود م یاهیدهد، قلب را آرام ساخته و دلشوره ها و س یرا جال م

از هر گونه    راستهینامحدود و پ  یه خداوند وجود . از آنجا کیدر مورد فلسفه نماز بدان دیابتدا تو با در
تکامل و    لهیالواقع وس یبه پرستش ما ندارد پس پرستش و عبادت او ف  یاجی است احت  ازینقص و ن 

ما را به    هخواهد بود ک  ینوع لطف و مرحمت و راهنمائ کیسعادت ما است و دستور او به عبادت، 
  یو اجتماع  یفرد یسلسله آثار گران بها کی ینماز دارابرساند و کالً عبادت و خصوصًا  ستهیکمال شا
که نعمت   یاز مقام  یکند، قدر دان ی را در انسان زنده م  یو شکر گزار  ری اول از همه حس تقد رایاست ز

خود    دگاریخود را در برابر آفر  یفرد، حق شناس ،یسپاس گزار  نیاو نهاده و با ا اری در اخت یادیز یها
دارد و مورد توجه است که نماز و   یاو گذاشته اعالم م اریگران بها در اخت یهمه نعمت ها  نیکه ا

انسان است چون در نماز ما خود را با کمال مطلق مرتبط ساخته و از او  یتکامل روح  هیعبادت ما
که نمازگزار   نیبه ما بدهد. ضمن ا راسخن گفتن با خود   اقتیو ل  یستگیکه شا میخواه  یکمک م

است چنان   انگری کنترل نفس اّماره و روح طغ یبرا لهیوس نیخدا بهتر  ادیخدا است و  ادیواره به هم
آن   یعقل و خرد و کم فروغ یرگیاو موجب ت  یفرهایاز پاداش ها و ک یخبر  یخدا و ب  ادی که غفلت از 

نماز است که انسان را به   نیکند و ا یآن را نم قوباتشود انسان غافل فکر عاقبت کار ناپسند و ع یم
  یقبول ینماز گزار برا نیسازد و هم چن یاندازد و اثر آن غفلت را از روح و روانش پاک م یخدا م ادی

بودن و مباح بودن   از شرائط نماز مشروع یکیورزد مثالً   یاز گناهان اجتناب م یار ینماز خود از بس 
 رود مانند آب وضو و غسل، لباس و مکان نمازگزار.  یبه کار م  آناست که در  یلیتمام وسا

  دیشود که اطراف حرام نرود و در کار و کسب خود از هر نوع حرام اجتناب نما  یموضوع باعث م  نیا
شود و در   دیّ آنها مق  فرد تنها در امور مربوط به نماز به حالل بودن کیمشکل است که  اریبس  رایز



 من یبرا یتلنگر 

61 
 

و  تمنداناست که حقوق مس نیا یپروا باشد. باالخص که نمازگزار بداند شرط قبول یب گریموارد د
 . زدیبپره رهی زکات را بدهد، از گناهان کب

با لباس و   دی او با رایبه آن توجه داشته باشد نظافت و بهداشت است ز دیکه نمازگزار با یگر ید مسأله
خود را پاک   یو معنو یظاهر  یها یتا از آلودگ دیکه بعضًا مجبور است غسل نما زیپاک و تم  یبدن

 است.  ی شناساز آثار آن انضباط و وقت   یکیدارد   ینیّ خود وقت مع یسازد و از آنجا که نماز برا

به آن اشاره کرد.  توان یآن بود که م یاز آثار نماز و فلسفه  یآنچه گفته شد فقط گوشه ا ی همه
پاک به  تی تواند تمام آثار را داشته باشد که با حضور قلب و توجه و ن  یم یدانست نماز  دیالبته با

 را بدان عشق خالصانه همان عشق بدون منت است.«  نیدرگاه خدا آورده شود و ا

عترت   یهنر  یگ قسمت رمان بر گرفته از باشگاه خبرنگاران جوان، گروه فرهن نی)مطالب گفته شده در ا 
 باشند.(  یمتون از ما راض نیاز نشر ا میهست  دواریو قرآن است، ام

 

 

 

 

 

 

 #دردو_دل #پارت_اول

 

  نیشده بودم که پاسخ اول رهی انداختم. منتظر به او خ یسواالت در دستم دوباره نگاه ستیل به
 پرسشم را بدهد. 

 گذرد؟«  ی:» چه مدت از محجبه شدنت ممن
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  یعنیکنم متوجه شدم که حدودا چهارسال است که من محجبه شده ام،  ی:» حاال که فکر مسا یشم
 حجاب نبوده ام.«  یاست که من قبل چادر هم بد حجاب و ب نیا قتیچادر بر سر گذاشته ام. حق

 ؟« یشد یو چادر  یرا گرفت میتصم نی:» چگونه شد که امن

شب نبوده و من مدت ها به آن فکر کردم، اما الزم به   کی یبرا میتصم نیشک ا ی:»خب، ب سا یشم
با    اری نشدم و مادرم زهرا)س( را بس  لیاص یچادر  کیکه من چادر بر سر گذاشتم  یذکر است که زمان

  شدن یدر چادر  ر یتاث یو ده ساله من با مطهره ب یم یشک ارتباط دوستانه و صم یآزردم. ب  میکارها
من بودم که کم کم شوق و   نی حجاب نزد بلکه ا نهیبه من در زم یحرف   مایمن نبود. او هرگز مستق

شدنم از مسافرت مطهره به مشهد شروع شد. به  یچادر  یجد میشدن را داشتم. تصم  یذوق چادر 
 واستماز مطهره خ لیدل نیچادر در مشهد ارزان تر از همه جا بود به هم شیخاطر دارم که چهار سال پ

 کند. «  یدار یخر یدر آنجا چادر  میکه برا

 سخت بود؟«  اریبس  تی راه برا ن یدر ا یز ی:» چه چمن

  بانیخانواده ام هم پشت  یسد راهم نشد و حت ی:» خدا را هزار مرتبه شکر آنچنان مشکل بزرگ سا یشم
به من  یجمله ا یکه چادر بر سر گذاشتم فرد یاست که بار اول نیا قتی راه بودند اما حق نیمن در ا

 ُامل ها". نیاست؟ مانند ا یچه کار  نیت که در ذهنم و قلبم حک شد:"اگف

انتخابش   یاجبار  چیبود که خودم بدون ه یراه نیاش بد دلم را سوزاند اما هر چه که بود ا  جمله
 آن را هم به جان بخرم.«  یها یسخت دیکرده بودم پس با

 چه بود؟« رتییتغ  نیدر رابطه با ا هی:» واکنش بقمن

نداشتند و به   یو دوستانم هم واکنش خاص  انیخوشحال شدند. اطراف  اری:» خانواده ام که بسسا یشم
خوشحال بود و    اری بس میعادت کردند، اما واکنش مطهره متفاوت بود. او برا رمیی تغ نیمرور زمان به ا

 دوست دارد.«  اریشک حضرت فاطمه)س( مرا بس   یگفت ب یم

 کرد؟«  یر ییم نسبت به خودت تغحس خودت ه  ای:» آمن

 میشد من در خلوت با خدا یام م یگفت که باعث ناراحت یم  یز یبه من چ یکه کس  ی:» زمانسا یشم
  یها را تحمل م نیا یگفتم که فقط به خاطر خودش است که همه  یکردم و به او م یدرد و دل م

خداوند مرا   ییکردم، گو یم  یکگفتم و بعد احساس سب  یم شیکنم و از هر چه در دلم مانده بود برا
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کردم. به    یها حس تکامل و رشد کردن هم در درونم احساس م  نیآغوش گرفته است. عالوه بر ا در
 یچادر  یافراد نسبت به همه  هی بق دید ی بودم که نکند با انجام کار اشتباه می مراقب رفتار ها جیتدر

  یمثبت  ریی ها عوض شود و به همه اهانت کنم. ضمنا با گذر زمان واکنش مردم هم نسبت به من تغ
  یدختر ب   کیمغازه دار با من و   یکه در مغازه ها نوع حرف زدن و رفتار آقا دمید یکرده بود. من م

اما   کرد ی گرفت و راحت دختر را نگاه م یحجاب گرم م  یمتفاوت است، او با دختر ب اری حجاب بس
هم  یاکسکرد. در ت یصحبت م  اط یانداخت و با احت یم  نییسرش را پا  دیرس یکه به من م یزمان
نشستند تا   ی م  یو معذب نبودن من خود به سخت ینشستند به خاطر راحت یکه در کنار من م یمردان

از   یکه گفتم فقط گوشه چشم ییها نیداشته باشم. ا ینکند با تماس بدنمان با هم من احساس بد
 شدنم بود.« یچادر  یایمزا
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 . دمیرا از او پرس یسوال بعد شی مکث و تعلل در مورد حرف ها یاز کم بعد

 ها عاشق تر هستند؟«  یدرست است که مذهب ست؟ی:» نظرت در مورد ازدواج چمن

شان مورد   ییبایکنند با آشکار کردن ز یحجاب فکر م  یاز دختران ب  یار یبس  قتی :» در حقسا یشم
  تیانتخاب بهتر دارند، اما واقع یبرا یشتر یب یقرار خواهند گرفت و فرصت ها یشتر یجلب توجه ب

 تصور است.   نیمتفاوت تر از ا اریبس

  یاما کمتر انتخاب م دیشو یم دهید شتریب دیکامل ندار یکه شما پوشش  یدرست است که زمان نیا
  ییبایکرده ام و ز شیآرا یکه مرا به خاطر چهره   یی گو یبا خود م یتخاب شو. اگر هم اندیشو

تر و جوان تر مرا ترک   بایز یچهره ا دنیام انتخاب کرده است و هر لحظه ممکن است با د یظاهر 
 . ندک

دهند. به  یبودنشان متعهد بودن خود را نشان م یباحجاب. آن ها با چادر  یرابطه با خانم ها در
ام نشان  ندهیکه ندارم و همسر آ ی بودنم تعهد خود را نسبت به پدر و برادر  یعنوان مثال من با چادر 

به دنبال  ینکنم. مردان مذهب  انتی دانم که به اعتماد آن ها به خود خ یدهم و خود را موظف م یم
بلکه آن ها خواستار   ستندیباشد ن  بای بلد است بشورد و ز که غذا بلد است بپزد و لباس یدختر 
نصف   یپسران مذهب  رایخدا باشد از او اطاعت کند و تنها او را بپرستد ز یهستند که بنده  یدختر 

ها عاشق تر   یبخواهند نه خدمتکار. در آخر در رابطه با سوال دومت، بله درست است مذه  یم نید
فکر و   یجز او به کس یحق ندار  ی کن  یکه م تی است  ن  نی ماز دلنشآن ها مانند ن یهستند. عشق برا

 است.«  نیا یق یعشق حق ،ینگاه کن  یحت

و با خود   یشو مانیآمد که پش ش یپ یلحظه ا ایآ یکه چادر را انتخاب کرد   یاول ی:» در روزهامن
 کار را نکرده بودم؟«  نیکاش ا ییبگو

 یهم رو به رو شدم و اگر بخواهم رو راست باشم، بله گاه ییها یراه با سخت نی:» من در اسا یشم
بد است   نمیچادر و د نکهیا یآمدم نه برا  یانتخاب نم  نیکاش هرگز به سمت ا یکردم که ا یآرزو م 

  ادامهتوان  گریکه د دمید یگناهانم م انوسیآمد که آنقدر خود را غرق در اق  یم شیپ  یگاه ر، یخ
 همه گناه. نیبت ادادن نداشتم و شرمنده بودم با

ارزشمند   اری را به دست آوردم که بس  ییزهای را از دست داده باشم اما چ یی زهایراه چ  نیدر ا دیشا من
 تر بودند.« 
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 ؟«یراه از دست داد  نیرا در ا ییزهای:»چه چمن

هم  ییها  تیمحدود تیبر سر گذاشتن عالوه بر مصون یچادر  ،یزودگذر زندگ  یها ی:» راحتسا یشم
شدن هم کنترل چادر. الزم به ذکر   یچادر  یگرم و در ابتدا یآن در هوا دنیپوش  یدارد مانند سخت

  یها بر آمد اما نم یسخت نیتوان از پس ا یاست که چادر خود آنقدر ارزشمند است که به خاطرش م 
و  نیکرد دتوجه  دیهم دارد، اما با ییها ت یتوان انکار کرد که حجاب با خود حد و حدود و محدود

که آن ها با به   دمیشناختم که حجابشان به اجبار بود و د یرا م  یکسان رایشود ز ینم یچادر اجبار 
کردن است پس هرگز   یفرصت چادر را کنار گذاشتند. چادر پر از عشق و عاشق  نیدست آوردن اول 

 به نام اجبار در آن نخواهد بود.« یز یچ

 گذاشت...  ینم یباق  یبحث  یجا شیکه پاسخ ها یراست به
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 #در_انتظار 

 

ام در گناهانم غرق شده بود و هر لحظه ام را با   یشد. زندگ  یتمام م دیرا گرفته بودم، با ممیتصم
که مقصر آن ها خودم بودم، پر از بد   یام پر شده بود از روابط اشتباه یکردم. زندگ یدروغانم سر م 

 تنگ و گشاد و در چشم. یلباس ها به ظاهر مد شده و پر از  یها یدهن

 شد.   یتمام م دیآنچه که بود با هر

گفت به اصطالح   یبه ظاهر خوب و درست که هر که م یی گفتن ناسزاها یزبانم شروع کردم. به جا از
سخت بود اما با توکل   اریاستفاده کردم. ترک آن ناسزاها بس جاتی رفت، من از سبز  یخفن به شمار م

ابتدا همه   رکردم. د یو ... استفاده م لهیهمانند کدو، گوجه، شمبل  ییبه خدا موفق شدم و از لفظ ها
و دعوا با استفاده از    تیعصبان  انی شد که در م  یباعث م  نیو هم  دندیخند یمن م  یبابت حرف ها

 کنم.  یر یبزرگ جلوگ  یکلمات از دلخور  نیا

هستند  بت یبانوان معتاد غ نکهیدادم. به شدت به ا یسر و سامان  میکردن ها بتیاز ناسزا به غ بعد
و نادانسته و نا   میگفت یم یدوستان هرکداممان از کس  انیآن بودم. در م ریاعتقاد داشتم و خود درگ
 .میکرد یبه جا آن فرد را قضاوت م

  یکردن داشتم در دل م بتیقصد غ نکهیردم، همکار از جمله "به من چه؟!" استفاده ک نیترک ا یبرا
توانستند در  یدوست و آشنا هم نم  یدادم. از آن پس حت یادامه اش نم گر یگفتم به من چه و د

 کردم.  یمجمع آن ها را ترک  یگاه یکردم و حت یبد با آن ها برخورد م رایز ندی بد بگو یمقابلم از کس 

سوخت و    مکارتمیبه خواست خداوند س رایبسته شد ز یت ام پرونده اش به راح یاشتباه زندگ  روابط
  مکارتمیبودم که از نابود شدن س   ینتوانست با من در ارتباط باشد، من از محدود کسان یکس گرید

 خوشحال بودم.  

نبود و در کمد   میچادر برا دیبه خر یکردم اما مادرم راض  یمورد تالش خود را م  نیپوششم، در ا نوع
مناسب بود. هر چند سخت بود اما با همان  یبلند با پوشش  ییمانتو ک ی از  غیدر میلباس ها
عدد  دچن دی توانستم مادرم را در خر جیحجاب داشتم. به تدر تی در رعا یکوتاه و بلندم سع یمانتوها
 چادر شوم. دیخر الی خیشدند که من ب یکنم اما آن ها باعث نم  یمناسب و بلند راض ییمانتو
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 گرفت.  یکه قصد به سر کردنش را داشتم م یچادر   یبو دیبا  میو خو خلق

 ... افتیآرام انتقال  ییبا صدا یبه خنده ا ابانی بلندم در خ یبا صدا یها خنده

  یطوفان چیدر پشت حجابم پنهان شده بودند که ه یحال به گونه ا  دیرقص یم  میکه با نس  سوهانمیگ
 توانست آن ها را تکان دهد... ینم

 شد... لیتبد چیهرچند کم من هم به ه شیآرا

به   رییتغ نیپسرانه بودم و ا یبا رفتار ها یکرد. من دختر   رییبه کل تغ ابانیهم در خ میرفتن ها راه
 کردم. یت تر از آنچه بود که تصور مسخ  اریشدت سخت بود، از نظرم خانومانه راه رفتن بس

عاشق   ابانی بودم. در کوچه و خ  یبود که من عاشق موتور و دوچرخه سوار   نجای ا ریتحمل ناپذ یماجرا
گرفتم راندن  میکه بود تصم  یسخت بود، اما با هر سخت  اریبس  میها برا نیراندن بودم. کنار گذاشتن ا

 امتحان کنم.  یاز هر آدم یخلوت و خال  یرا در مکان ها

  یکردم. آرامش یم یاذان لحظه شمار  یگرفت. حاال من بودم که برا یگر ید یخواندنم رنگ و بو   نماز
از هر قرص   میداد و برا ینبود، قلب و روحم را جال م فی کرد قابل توص  یکه نماز خواندن به من القا م

 مٔوثرتر بود.  یآرامبخش 

 بودم...  نیا نکیا من

 بودن گرفته بود... یچادر  ینداشت اما رنگ و بو  که چادر بر سر ییصحرا

 

 

 

 

 

 ق ی_تشوای_ر ی#تحق 
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  ییدوست داشتم. صحرا اریصحرا را بس نیجذاب و آرامش بخش بود. من ا میها رییخودم تغ یبرا
 بود.  نیدلنش میگناهانش آرام بود، برا میکه  بعد از آن طوفان عظ

 صحرا بودم. نیخواهان ا من

 ...اّما

من   رشیپروا بود انس گرفته بودند و حاضر به پذ  یکه ب ییآنها با صحرا ر، یخ  میآشنادوست و  یبرا
 نبودند.  دیجد

 میتوان گفت برا یمن بود. نم یطعنه به گذشته   ینشانه  شانیتک حرف ها و رفتار ها درتک
 ! ریشدم، خ  ینداشت و ناراحت نم یتیاهم

و    یبردند عصب یسوال م ری بودم را ز دهیبه آن ها رس قی که با هزاران زحمت و تحق  ییارزش ها یوقت
 راه را دوست دارم"   نیشدم اما با گفتن :" من ا  یناراحت م

 یشک هر راه درست یشود و ب یساخته نم یکه تا گل نسوزد گالب یشد، به راست یتمام م بحث
 خودش را دارد. یها یسخت

 بود.  یاز همه مادرم ناراض شتریب

دانست که چگونه از  آنچه که بر ضد  یگفت. او م ینم هیبه کنا گرانیرا مانند د   شیها حرف
 . دیاست بگو دشیعقا

 عمو ها و برادران تو هستند.« ی. آن ها به جا ستیکه بد ن لی : »روابط با مردان نامحرم فامگفتیم او

نکردم فقط با  آن ها دست  یاحترام ی:»مادر من قبول دارم، من هم آنان را دوست دارم. من که ب من
 .« نیندادم، هم

خدا به دست دادن تو با پسر خاله   ؟ییگو یشد. چه م خی  یسبحان سنگ بر رو  چارهیب  ن؟ی:» هم مادر
 را نشکن.«  هیندارد تو دل بق یات کار 
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  یرا. شما چرا حرس م  رمییآمده تغ ادشیو گفت که   دی:»مادر جان، سبحان که خودش خندمن
 شود؟«  یاگر من خودم از او معذرت بخواهم مشکل حل م د؟یخور

 االن.« نیو از او معذرت بخواه، هم  رونی :»بله. برو بمادر

 :» مامان؟!« من

 که من گفتم، برو.«  نی:»هم مادر

خواست قرار گرفته بودم اما به هر   من به خاطر اعتقاد درستم مورد باز رایآن لحظه بغض کردم، ز در
ماندم. سبحان را صدا زدم و او به درون اتاق   یآن م یبه پا  دیبود که گرفته بودم و با  یمی حال تصم

 یخواهم که ب یآمد و من در حضور مادرم از او معذرت خواستم:» سبحان برادر من، از شما معذرت م 
 .« یهستم که درک کن دواریمن است و ام دیجد ی دهیعق ن یا یکردم ول  یاحترام

 مرا درک کند.  یه خوبتوانست ب یو او م میباهم بزرگ شده بود ی و سبحان از کودک  من

 یکرد رییخوشحال شدم که تغ اری بلعکس بس ییگو یاست که م یچه حرف نیگفت:» ا یبرادر  همانند
 .« یو آدم شد

 گفت.  یها را م  قتی حق شهیهم  یبا شوخ  یبود، او حت درست

 است.«  یخوب ی. بچه  دینکن  تیدختر خاله ام را اذ نقدری:» خاله جان، لطفا اسبحان 

 . دیمادرم را بوس یحرف گونه  نیاز ا بعد

 .دیا ی کنار ب دمیکوچک اما مهم که مادرم کم کم با عقا یبود جرقه  نیا

 اما در رابطه با دوستانم... و

 از دوستانم را از دست دادم.  یار یبس من

 من چادر انتخاب کردم بحث و دعوا کردم.  نکهیبا چند تن از دوستانم به خاطر ا یحت

 یدوست  قتیدر حق قیهمه دوست و رف نیا انیمن در م دیکه شا دمیرس یم جهینت نیبه ا داشتم
 ندارم و تنها هستم... 



 من یبرا یتلنگر 

70 
 

آنها بودم   انی با حجابم م یبودم که همانند آنان بود. وقت  ییصحرا  رایفقط مرا دوست داشتند ز آنها
 آن ها تک باشم...  انیبودم که توانستم م  ییداشتم. من صحرا یحس خوب

 ینبود بلکه تفاوت من با آن ها معنا دیرنگ کرده و در د  یسوهانیتاه و گبودن به شلوار کو خاص
 خاص بودن، بود. یواقع

 رفعش کردم.  یکرده بود که بعد مدت ریمرا درگ یکه داشتم کم ینبودم اما حس برتر   مغرور

 ها! هیهمسا

با پسران هم سن و سالم مسابقه  گریکردند که حتما ازدواج کردم که د ی گمان م لیکه اوا آنها
دهم. به  یرا نم  شانیکنم و پاسخ متلک ها ینم  ینگاه  گریبه پسران د ایگذارم  ینم  یدوچرخه سوار 

برخورد   یآنقدر با آن ها جد  رایزدند، ز  یخاطر دارم چند تن از پسران محله هم مرا تفنگ دار صدا م
خود  چیآنها که ه یهمراه اخم بود. با گذشت مدت زمان   یسکوت  شانیتمام متلک ها کردم. پاسخ یم

 را...  یو خانومانگ  رییهمه تغ  نیکردم ا یهم باور نم

 تنها...  یشده بودم تنها من

  یاحترام م دمیکنار آمده بودند و به عقا دیبا گذشت زمان با من جد هیمطلق. بق ینه تنها البته
 گذاشتند، به جز مادرم! 

 شد...  یشد که نم  ینم  ی هنوز هم با چادر گذاشتن من مخالف صد در صد بود و راض او
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 #عاشق_شدم 

 

و   دیمادرم را با خبر کردم. ابتدا خند دمیجد میاز تصم نکهیخوب و آرام بود تا ا زیچ همه
 بود!«  یقشنگ یگفت:»شوخ

 شد.   یکرده بودم گفتم، عصب  دایکه نسبت به آن پ  یدادم و از عشق  حیتوض شتر یب  شیکه برا بعد

 ! ریکالم بود، خ کی حرفش

مسئله کم حرف شده بود و به اصطالح قهر کرده بود، اما هر چه که بود من  نی ماه به خاطر ا نیچند
بودم. بودم. من عاشق چادر شده   ستادهیو عالقه ام استوار ا دهیدختر همان مادر بودم و بر سر عق 

 جذاب بود و پر از آرامش! میبرا

کنم.   یتوانستم راحت تر زندگ یداشت و در پناه آن م  یخاص  تیغرور و امن کینظرم چادر  از
و در حال   یو موانع را رد کن  یبکش   یسخت دیبا یخواه یبه آنچه که م دنی رس یمتاسفانه که برا

  گریشود با حجاب بود و اگر من چادر بر سر بگذارم د یحاضر مادرم معتقد بود که بدون چادر هم م
معنا بود و آن ها  یکردم که در آن حجاب ب  یم  یزندگ یمن در خانواده ا  رایز ستم،یخانواده ن ناسبم

 پاک اعتقاد داشتند. یبه دل

  تی رعا میه ام نشده بودم. حجابم را با همان مانتوهاعالق الیخ یماه گذشت اما من هنوز هم ب نیچند
 یکردم و م یداشت با او مخالفت م  میرا برا یهر لباس دیکردم. هر زمان که مادرم قصد خر یم

 چادر بخر.«  می برا نیا یگفتم:» در ازا

 رد.  ک یاو اثر م یداشت کم کم بر رو ییگو میکالفه شد.  اصرار کردن ها گریممانعت کردم که د آنقدر

 .«ستیمهم ن  میخواهد انجام بده. اصال برا یدلت م یو گفت:» هر کار  دیسرم داد کش یروز 

 دوم قهر شروع شد...   یمرحله  و

و زمان بد    نیشدم و به زم یم ی عصب   ایو  ستمیگر یم  شی شد از کارها یاوقات صبرم تمام م یبعض
 گرفت... یدیجد یچهره  یگفتم، اما با گذر زمان همه چ یم راهی و ب
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  یز یچ گری د میبود. برا تیصبرم در حال تقو ییشدم، گو ینم یناراحت و عصب  شیکار ها یبرا گرید
عذاب آور و دردناک نبود. از نظرم خدا حواسش به من بود. غصه را کنار گذاشته بودم و دنبال راه حل  

اما   دمداشته باشد صحبت کر ریمادرم تاث یبر رو شیحرف ها دیشاگشتم. با هر کس که  یم یدرست
 بود که آنها هم مخالف بودند.  نجایمشکل ا

 گفت:»صحرا و چادر؟! محال است!« یم  یکی

 نخورده است؟«  ییسرت به جا ؟یگفت:»صحرا؟ خوب هست یم یگر ید

حرف ها را   نیشود تو ا  یاصال باورم نم ست؟یها چ ی ُامل باز  نیگفت:»برو صحرا ا یم  گرید یکی 
 .« ییبگو

 شده بودم...  دیهمه ناام از

سخن حاج آقا افتادم"اگر   ادیتواند کمکم کند.  یبرده بودم که خدا م ادیپرت شده بود و از  حواسم
 از صاحبش بخواه"  یخواه  یچادر را م

ن حضرت زهرا)س(  جمله گفت"چهل شب دست به داما  کی  ستیصاحب چادرم ک   نکهیدر جواب ا 
 گذارد"  یپاسخ نم یرا ب   یشو او کس

 شدم...#عاشق_شدم   یاز راه درست وارد عمل م  دیبود! با نیهم

 

و   دیمادرم را با خبر کردم. ابتدا خند دمیجد میاز تصم نکهیخوب و آرام بود تا ا زیچ همه
 بود!«  یقشنگ یگفت:»شوخ

 شد.   یکرده بودم گفتم، عصب  دایکه نسبت به آن پ  یدادم و از عشق  حیتوض شتر یب  شیکه برا بعد

 ! ریکالم بود، خ کی حرفش

مسئله کم حرف شده بود و به اصطالح قهر کرده بود، اما هر چه که بود من  نی ماه به خاطر ا نیچند
بودم. بودم. من عاشق چادر شده   ستادهیو عالقه ام استوار ا دهیدختر همان مادر بودم و بر سر عق 

 جذاب بود و پر از آرامش! میبرا
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کنم.   یتوانستم راحت تر زندگ یداشت و در پناه آن م  یخاص  تیغرور و امن کینظرم چادر  از
و در حال   یو موانع را رد کن  یبکش   یسخت دیبا یخواه یبه آنچه که م دنی رس یمتاسفانه که برا

  گریشود با حجاب بود و اگر من چادر بر سر بگذارم د یحاضر مادرم معتقد بود که بدون چادر هم م
معنا بود و آن ها  یکردم که در آن حجاب ب  یم  یزندگ یمن در خانواده ا  رایز ستم،یخانواده ن ناسبم

 پاک اعتقاد داشتند. یبه دل

  تی رعا میه ام نشده بودم. حجابم را با همان مانتوهاعالق الیخ یماه گذشت اما من هنوز هم ب نیچند
 یکردم و م یداشت با او مخالفت م  میرا برا یهر لباس دیکردم. هر زمان که مادرم قصد خر یم

 چادر بخر.«  می برا نیا یگفتم:» در ازا

 رد.  ک یاو اثر م یداشت کم کم بر رو ییگو میکالفه شد.  اصرار کردن ها گریممانعت کردم که د آنقدر

 .«ستیمهم ن  میخواهد انجام بده. اصال برا یدلت م یو گفت:» هر کار  دیسرم داد کش یروز 

 دوم قهر شروع شد...   یمرحله  و

و زمان بد    نیشدم و به زم یم ی عصب   ایو  ستمیگر یم  شی شد از کارها یاوقات صبرم تمام م یبعض
 گرفت... یدیجد یچهره  یگفتم، اما با گذر زمان همه چ یم راهی و ب

  یز یچ گری د میبود. برا تیصبرم در حال تقو ییشدم، گو ینم یناراحت و عصب  شیکار ها یبرا گرید
عذاب آور و دردناک نبود. از نظرم خدا حواسش به من بود. غصه را کنار گذاشته بودم و دنبال راه حل  

اما   دمداشته باشد صحبت کر ریمادرم تاث یبر رو شیحرف ها دیشاگشتم. با هر کس که  یم یدرست
 بود که آنها هم مخالف بودند.  نجایمشکل ا

 گفت:»صحرا و چادر؟! محال است!« یم  یکی

 نخورده است؟«  ییسرت به جا ؟یگفت:»صحرا؟ خوب هست یم یگر ید

حرف ها را   نیشود تو ا  یاصال باورم نم ست؟یها چ ی ُامل باز  نیگفت:»برو صحرا ا یم  گرید یکی 
 .« ییبگو

 شده بودم...  دیهمه ناام از
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سخن حاج آقا افتادم"اگر   ادیتواند کمکم کند.  یبرده بودم که خدا م ادیپرت شده بود و از  حواسم
 از صاحبش بخواه"  یخواه  یچادر را م

ن حضرت زهرا)س(  جمله گفت"چهل شب دست به داما  کی  ستیصاحب چادرم ک   نکهیدر جواب ا 
 گذارد"  یپاسخ نم یرا ب   یشو او کس

 شدم...  یاز راه درست وارد عمل م  دیبود! با نیهم

 

 

 

 

 _با_چادر  ی#صحرا

 #پارت_آخر 

 

 شب گذشت...   چهل

روز از چهل روز   کیبود را خواستم، اما... نشد.  میخاتون نماز خواندم و از او آنچه آرزو یشب برا چهل
متعجب بودم. من به خانوم   ارینشده بودم اما بس دیبود، ناام افتادهین  یاتفاق چی گذشته بود و هنوز ه

 فاطمه)س(مطمئن بودم اما به خود نه! 

 ! ستمین  یب ی چادر ب  قیخود گفتم نکند ال با

داشتم که آنچه که   نانیاتفاقات اطم  یبردم، هر چه که بود با وجود همه  یروز در بهت به سر م  تمام
 ماندم.  داریآورم. تا روز دوم ماه رمضان هر دو شب را تا سحر ب یست مخواهم را به د یم

گفت:"صالح انسان در   یم لیکم یدعا یها هیاز آ یکی راجب  انیاستاد پناه  یها ویدیاز و یک یدر  
 شود" افتادم. یکنم من را ببخش دلش نرم م یم  هیگر ایخدا  ییبرابر خدا اشک است. تا بگو
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 را خواستم. میبا زبان خودم فقط از خدا برآورده شدن آرزوها یگر یصبح بدون زبان د تا

است   ییدانم پررو یم ای ! خدازمیر  یاشک م ایدر دلم چه خبر است؟ خدا یدان ی ! تو که مای:»خداگفتم
خواهم، مگر   یمن چادر م ایبه تو است. خدا دمیام ای خواهم. خدا  یخواهم. بخششت را م یاما م

 ...«ایحجاب؟خدا  یخودت نگفت

 سحر گفتم و گفتم...  تا

زدم و کالفه به همه   ی. در اتاق قدم موفتادین  یاز نماز صبح به خواب رفتم.صبح آن روز هم اتفاق بعد
نگاه  نهی در آ ری مادرم را بر سر کردم. با حسرت به تصو اهیکردم.  از داخل کمد چادر س  یفکر م یچ

 با چادر!   یبود!  صحرا ی ذابکردم. چه حس ج

 شد...   ی م کاش

دلم است. خواستم چادر را   یکوه ها غم بر رو ییقلب گفتم، گو میآگاه نام خدا را بلند و از صم ناخود
 . دیدر کمد بگذارم که مادرم مرا چادر بر سر د

ن چه که حسرتش معلوم بود گفتم:»نگاه ک  ییسرم انداخت. با صدا یبه من و چادر بر رو ینگاه
 !« باستیز

 .«یچادر مرا بر سر بگذار  یگفت:»حق ندار  مادرم

 در دلم نشست که ادامه داد:»حاضر شو.«  یبزرگ غم

 کجا؟«  من»

 لجباز!«  یدختره  ی:»چادر فروش مادر

 کردم... یاز ته دل و محکم مادرم را در آغوش گرفتم و تا در توان داشتم سپاس گذار  دمیخند

  نیا قتی کرد اما حق  فیتوان توص ینم یکلمه ا چیحال را با ه نیلحظه و ا  نینگاه کردم. ا نهیآ در
  ؟یکن یجان نگاهم م  یب  ی:» بمی گو یزنم و م یلبخند م نمیب  یم نهیاست که هر بار که خودم را در آ

آمدن   تیبه سو یبرا شهیکه درست است هم ی. چه بودم و چه شدم؟! به راستنیخدا بنده ات را بب
 با چادر!«...  یمنم صحرا  نیتوانستم! ا یدیوقت هست. د
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 : سندگانینو سخن

 . قیرف سالم

 از تو بپرسم؟  یسوال توانمیحال م ،یاگر تا آخر رمان را خوانده باش  

  ؟یکه از خواندنش منصرف شد یمحتوا و رمان  یب  اینظر تو رمان ما چطور بود؟ خوب و تو دل برو؟  از
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و رمان را تموم   یهمراه ما بود  نجایپاسخ سوالم هر چه که باشد ممنونم از صبر و تحملتان که تا ا 
 . یکرد

که چقدر خدا   دمیهمف  یخواندم م  یکه خودم آن را م یحست به خواندنش چه بوده اما زمان  دانمینم
رود که   یم  ادمانیاست و  شیو کارها ایدن  نیحواسمان پرت ا  یکه ما حت یما را دارد  و زمان  یهوا
بودنمان، با   اهیهست که با تمام رو س  یکیاست.  شهیهست که دوستمان دارد، او مانند هم یکی

 !ردیگ ی را در دست م مانیجانم و دست ها دیگو یخدا، م  مییباز هم تا بگو مانیها یتمام بد قول

ما خدا را   ،یمحبوبمان افتاد ادیکلمه   کی  ایخط  کی قسمت از رمان با خواندن  کیدر  یاگر حت  
در قلب شما اسم خدا را پر رنگ تر   میو توانست میدیکه به هدفمان رس م،یکه موفق شد میکن  یشکر م

 .میاز قبل کن 

باز هم   ی اگر تا گردن در گناه هست یحت یکم آورد یو زمان  یمکاندر هر  ،یحرف خودمان  کی قمیرف 
 مییبگو تانیاز او برا می. گر بخواهیبلند شو یکه هست  ییبا کمک او از آن جا  یبگو خدا، بگذار بتوان 

 . ستین  یعمر هم کاف  کیاست،  چیساعت ها که ه

کنار آمد و با   میها ینظم  یمدت زمان با ب  نیکه در ا ای ن یمحمد سایدوست و خواهر صبورم شم  از
که حال هست متشکرم و از شما که   یکرد به رمان لیو ابتکار فوق العاده اش رمانمان را تبد یصبور 

 هم سپاسگذارم. دیشدن آن شد دهیو باعث د دیرمان را خواند نیا

که با   یمختلف یها تی سا نطوریو هم  م،یکردند متشکر  یراه همراه نیکه ما را در ا یکسان یهمه  از
 باشند  و حاللمان کنند.  یاز ما راض  میدواریام د،یرس  نجایکمک متون آن ها رمان به ا

 .میکن  یم یا ژهیآخر از محبوبمان تشکر و در

 نور محبتت را کم نکن...  یدل چیات قسم در ه یخداجانمان به بزرگ 

 زهرا )س( :(  ایباشد.  یدر تمام مراحل زندگ  اورتانیو  اریو خدا  دیو سر افراز و سالمت باش موفق

   ۱۱:۲۰:ساعت 

۱۳۹۹/۷/۱۸ 

 یمحمد ای و دن  این یمحمد سای: شم سندگان ینو
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