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پو ااش ظاااهری زن مساالمان، بخشاای از حقیقاات باااطنی و بیاااانگر 
واش  اننیشش و نظام ارزش های درونی او و نمود بیرونی با نهایی اسات 

های ریااارین فكاااری و  خصااایتی افاااراد قاااران داند. حجااااب و  دن الیاااش
ونننه امنیات و آنامااش زناان دن تعامال اجتماااعی و  عفااف، تمامین

ای سااااالم و متعااااادل اساااات. تجربااااش آزادی و  ایجادونناااانه جامعااااش
واش باش  ولنگانی جنسی غرب، طی دهش گذ تش  سسات های متوالی 

 نن بنیان خانواده، ن ن منفی جمعیات، مشاكالت اخالقای و ... 
وانآماااانی فرهناااا  غاااارب دن نشااااان دهنااانۀ منجااار  اااانه اساااات،  نا

 حمایت از حریم خانواده و امنیت اخالقی جامعش است.
گااوهر  باار اسااای جایگاااه واالی زن دن نظااام اسااالمی، الزم اساات ایاان 

گیااارد تاااا ارزش اش  ساااانیهاااای ان آفااارینش دن صااانف حجااااب قاااران 
وااش پو ااش نامناساابی  محفااوب بماناانر ریاارا برخااوند مااردان بااا زنااانی 
گااه، برخاوندی  اهوانی و ابازانی اسات. ایان دن  داننن، بش طون ناخودآ
وش برخوند آنها با زنان پو ینه، همراه باا احتارام و تكاریم  حالی است 

با ااان. دن واقاااع ناااو، پو اااش زن، معااارف  خصااایت عفیاااف یاااا  می

 پیشگفتار
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وااااش هااااوی گیری ماااارد نا دن براباااارش مشااااخ   موضااااع انگیز اوساااات 

ونااان. پو اااش اساااالمی و حجااااب، نگهباااان زن و مایاااش آناماااش  می
وامل تر  اود، دنصان امنیات و حفاظات  اوست و هر چش این پو ش 

 اااود. حجااااب، جهااااد زن اسااات و ساااختی آن،  زن نیاااز بیشاااتر می
وش زن مسلمان برای تاأمین ساالمت خاود میای هزینش پاردازدر  است 

های آلوده و افكاان فاسان باش  مانع نفوذ هوای نفس و نگاه ریرا پو ش،
گاااوهر هساااتی حاااریم پااااک زن می اش نا دن صااانف پو ااااش   اااود و 

 داند. محفوب نگش می
واااش  81، «باااانو 81داساااتان »وتااااب  روایااات  اااگرف از باااانوانی اسااات 

ای خطیر دسات باش انتخاابی  ر زی بر سر دو ناهی سخت و دن لحظش
گرفتناان ، و تغییاار دهناان ااان نا زناانگیمساایر وااش  ریبااا زدناان و تصاامیم 

 ااان نا باا سایمایی جنیاان و سایرتی خانایی دن زنانگیای تاازهفصال 
واش باا  81روایات ریباای « بانو 81داستان . »نمایننآغاز  باانویی اسات 

هااای دا ااتنیبیتش بااش جااای دوساات انتخاااب دوسااتی خاانا و اهاال
بااا زدناان و   ااان نقاامهااا نا دن زناانگیاتفاااق ووچااِک ر زمااره، بهتاارین

خروج از دنیای تاریک و ناآنام بنحجابی، بش دنیای رو ن، پر نشااط 
بخش حجاااب و عفاااف واند  اانه و لااذت حاصاال از ایاان  و امنیاات

 هاا باا ایجااد انگیازهایان روایات انن. امنیت نا با طیاب خااطر چشاینه
وژی گویاای آننان  هاا و ناناساتی حروت از مسایر  ها باش مسایر هانایت، 

خواهان و  ای می مرت دوسات ناهای نیساتر تنهاا انادهوش تا منزل ح
 توولیر عرض نیازی و توسلی. 
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 پیشگفتار

سروان خاانم فاائزه اساكنننی، جنااب آقاای محمانعلی از پایان، دن 
گرامااایو  ر ربهاااانی یاااان  واااش دن آمادهو نیاااز  نا  وساااانی  ساااازی و  هماااش 
 یژه از زحماااات  باااش ردهی ایااان ا ااار، صاااادقانش تاااالش نمودنااان  ساااامان
وباار مااؤمنی، نئاایس محتاارم  المساالمین علی م واالسااال حجت تولیاان ا
  .نمایم ، سپاسگزانی میمحتوا

 
  آزادد روستیسع

 یو تبلیغ یمع و  فرهنگ
 ه قمیحوزه علم یغ ت اسالمیدفتر تبل
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وااوه تكیااش داده اسااتگااویی  ،داندباارادن وساای  گویناان هاار می  ، امااابااش 
ش وا ییعنی آدم قلاننبرادن یعنی آینش دق!  . برادنستیطون ن این اصال  

رون نفااتن از یااب یننت و حاضاار  ااننت باارایبااش محااض لبااای پو اا
ونان و باا صانای بلنان  ن، چا  چا  نگاهات مییاآ  اتاقش بیرون می

خااانم باااز بااا ایاان ساار و »ن: یااگو وااش مااادن هاام از آ ااپزخانش بشاانود، می
وجا قرانه تشر   «.!ف ببرن؟یوضع 

ن موجااود قلاانن ند و باانل یااماان و امیااان م و سااوم شااش جملااش دویهم
ر گرفات طارف او نا مای موشین. اغلب مادن وانمان بش دعوا می ،نشنه
باب دل مامان و باباا! طرفانانی  ،هایش جانش بود و حرف پسر چون

وانم. هام   ان بیشاتر باا داداش لجباازی   باعث مای ،مامان و بابا از او
اماااا آنهاااا حااارف ر ن  راماااان ناهااام باباااا و م ،نا دوسااات دا اااتمبااارادنم 

 اطرافیاان، ر ن بروم. هماش حرِف باِن  زدنن و من دوست ننا تم ریرِ  می
مثال مان لبااای  م، ااناخت  واش مای نیسان و ساااال هااا و هام والسای هام
امااااا  ،دادناااان ی ااااان فاااارم ماااا پو اااایننن و مثاااال ماااان بااااش موهااااای  ماااای
گیر نمی یشانها چرا خانوادهتوانستم بفهمم  نمی و فقاط  دادنن بش آنها 

وااش سااوزن گیاار خااانواده ماان بودناان  واارده بااود!   ااان روی حجاااب ماان 
 ،آن نا نپااوش. اینجااا باارو ،ایاان نا بشاوش» :دادناان مانام بااش ماان تاذور ماای
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طبیعاای بااود آن همااش اجبااان و  «.بااا آن نگاارد! ،آنجااا ناارو. بااا ایاان بگاارد
ونش مخالف مارا باش دنباال دا ات . مان هام ش با انتحمیل عقاین، وا

حتاای وقتاای  روساای جلااودانم نبااود ،افتااادم لاام ماای وقتاای روی دناانه
ووتاه هایم نا باال می  انش ،نفتم بیرون می تار باش چشام  گرفتم تا مانتویم 

مان باودم و جبهاش یاک طارف   نه باودر جبهش جن  نما بیاین. خانش
باااا خاااودم  بااارادنم!ماماااان و باباااا باااش فرمانااانهی  ،طااارف دیگااار جبهاااش

وای قاوی ینشانت م !بجن  تا بجنگیم»گفتم:  می تار اسات آقاا  دهم 
   «.داداش!!

 سفر اجباری به قم
بارد. بارایش   سار یس مایبش  هرهای مختلاف پننم اتوبوی دا ت و 

واااااروانی نا بااااش هااااروجااااا با اااان. واااارد  فرقاااای نماااای وااااش  هاااار  جااااایی 
وااارواننیااز باارد. یكاای دو بااان ماان و مااادنم  ماای ،خواسااتنن ماای هااا بااش  بااا 

گذ ااتش بااود.مناااطق  گفاات:  تفریحاای نفتاایم و خااوش  یااک ر ز پااننم 
 یجااا کیااروان خاوب باش واا کیاقااران اسات باا  !دختارم ،اساما جاان»

 پاساااا داد: «.؟یاروانواااچاااش » :نمیپرسااا«. ؟یااایآ یمااا .میخاااوب بااار 
  آیای ساال خاودت. می سان و هام ،شیها هیئتی هستنن و همش بچش»

وجااا ماای»د بااانه پرسااینم:  «.باار یم؟  مپاانن «.خواهناان بروناان؟ حاااال 
خیلای  دخترهای . ان  نن. چنن بان دیگر هم بردمرو یبش قم م»گفت: 

چااون  !آهااان»گفااتم:  .«و محجبااش یچااادن  ااان همش ،خااوبی هسااتنن
ناش؟ مان  م،منم باین حجاب دا تش با ا پس حتما   ،همش چادن داننن

 «.حوصلش چادن پو ینن ننانم!
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گ آن نا  ،نفتایم می یوش بش امامزاده یا جای مقنس یهاچادن دا تم و 
بااودم و مقاوماات افتاااده لجبااازی  سااروماای هاام آن ر ز وااردم.  ساار می
دن قم خریانه باود و ماماان ای نا  خانشام بش تازگی  دادم. پسرعمش نشان 

گفاات:  هاام فااال اساات و هاام  !چقاانن خااوب»هاام از خاانا خواسااتش، 
یاااانت مااای یااام تما اااا. هااام باااش ر  اااان نا  رو ااانی خاناااش هااام چشااام ،ر 

 ،ادنم دا ااتننوااش پاانن و ماا و محكماای  بااا عقایاان سااخت «.بااریم ماای
گااار چاااش  .گذا اااتنن  دختااار نا دن خاناااش تنهاااا نمااای باااش نفاااتن  یتماااایلا

بااا  بااا آنهااا همااراه  ااوم.وااش   مجبااون  اانم و نبااود یا امااا چااانه ،ننا ااتم
روی تااک  ،غرولناان لبااای پو ااینم و وقتاای سااوان اتوبااوی پااننم  اانم

واردم و نشساتم! بار ونان نانننه مثل بارج زهرماان ُباق  حساب  صننلی 
وااش اتفاااق یااک ر موقااع نماااز ساار  مااادن باازنگم بااود وهنیااش وسااری ساافین 

گار چاش لجباازی میپو ینه باودم.  ،وردم می اش نا  میناشواردم، اماا ز ا
دست و پا  كساتش  ،سال قبل بش صونت خودجوش از یک و  دا تم
 دهن. وردم نماز بش من آنامش می چون حس می رخواننم نماز می

 تنها در اردو 
گاار چااش  ولاای امااا  ، اانم یماالجباااز  یگاااهماان ا آدم خااونگرمی بااش طااون 
تااا یااک  .خااونم هسااتم. بااا مااردم خیلاای رود جااوش مااینیااز بااودم و االن 

تاوی  اوم.   قنم می برای برقرنای انتباط پیش ،بینم  سن و سال می هم
گوش و حواسام پا ،ربع تنها نشستم یکما ین  ش آنهاا باود. آنهاا یاما 

جمعای  و دساتشدنان ور با هام باازی می ،قبراق و سرحال بودنن یلیخ
نیگر نفیاق بودنان. نتوانساتم دنانان یكاب باا یاخوانننان. عج  عر می

ومااای باااا آنهاااا   ااانم. کیااابااااالخره باااش آنهاااا نزد ،جگااار بگاااذانم  یرو
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وااردم  فكاار ماای ، یر دوسااتانمأتحاات تااپاایش از ایاان ردم. واامعا اارت 
ناضااای  هاااای عصاااا قاااونت داده و از خاااود هاااای باحجااااب آدم خاااانم

 اود. برخاوند  ین نمایری ان   عسل هم خلقن ش با صن َم وهستنن 
 مش باش ظااهركآن ی ان خیلی خوب، جذاب و مهربان بود. آنها ب اولیش

وردنااااان. هماااااش مسااااایر دن جماااااع  ،ننااااانوتوجاااااش  از مااااان اساااااتقبال 
باش قام نساینیم.  یوامتوجاش نشانم  اصاال   و  ان سرگرم باودم دوستانش

بعان  فتیم ون ؟اهع؟انت حمرت معصومشیر، ابتنا بش قمپس از  رود بش 
افطاان آنجاا دن   انیم و ای دن نزدیكی مسجن جمكاران  عازم حسینیش

بااارای افطاااان باااش تاااا  اااننن  هماااش دخترهاااا دا اااتنن پیااااده مااای واااردیم.
خاوندم  می  واردم. غصاش دان آنها نا نگااه مای من غصش حسینیش برونن و

سارگرم  اوم  تااسن و سال من ننا ات  هم یام دختر پسرعمشوش چرا 
پانن از وردم  ت نمیأنفت. جر  خانش آنها حوصلش من سر میدن  و قطعا  
 آنهاااجازه دهنان مان باا دخترهاا دن حساینیش بماانم. بخواهم و مادنم 

و تنهاا جاایی  ،دادنن بش اندو باروم و  اب هیچ وقت بش من اجازه نمی
گفتم: با این حال، بمانم. د ن از آنها  اجازه بنه من هام  !بابا»با تردین 

بارایم  اا ساال باود سان و ب اتفاق مسئول اندو با مان هامحس بر «.بمانم
هااا نا بااش اندو  وناان و بچااش جالااب بااود دن آن ساان مساائولیت قبااول ماای

گفاات:  ااا آ ند ماای اجااازه باانه  ی!بااروا یآقااا»مساائول اندو هاام بااش پااننم 
ناحات ناضای  ان. دهاانم از خیلای . پننم «امشب اسما اینجا بمانن

اجاازه وقات   آنهاا هایچ ر ریارامده باوتعجب باز مانانه باود و  اووش  ان
گار چاش تنهاا جاایی بماانم. دادنن  نمی  ،ماادنم همچناان ناناضای باودا

 ت ماننم.أیه یها نان بچشواما من آن  ب دن 
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 جماعت همیشه در عزا
ونااان دخترهااا  وااش پهاان  اان،ساافره افطااان  ساافره افطااان  ساارباار ماان هاام 
 ااااوخی از  خناااانه و وااااش خااااونگرم  دختاااار خیلاااایچناااان  نشسااااتم. بااااا

 . بعاان از افطااان بااا هماانیگر، صاامیمی  اانه بااودمافتاااد  هانشااان نمااید
وارد« زو» احساای   ان و ها هیجاانم تخلیاش می باا آن خنانه .یمبازی 

، بعان از باازی و  اوخی .وردم چقنن بش چنین جمعی نیاز دا تم می
خاانم فریانونی باود. آن ر ز باا هام ساخنران  مراسم هیأت  ارو،  ان.

واارده و بااا او خیلاای باان حاارف زده بااودم، عااذاب  مااادنم جاار و بحااث 
خاااانم های  هم ریختاااش باااود. صاااحبت باااشوجااانان دا اااتم و اعصاااابم 

 چرخیاااان. احتاااارام بااااش پاااانن و مااااادن میهاااام حااااول محااااون فریاااانونی 
واردم  فكار مای . از ساویینفات یبر قلبم فرو م یریتماننن  هایش حرف

وش این وارده طونچقنن دختر بنی هستم  ساوی از  و ام با مادنم برخوند 
هااایی هسااتنن؟  آدم طون اینهااا دیگاار چااشاننیشااینم  دیگاار بااا خااودم می

واای هسااتنن؟ دلاام بااا آنهااا بااود، فقااط ظاااهر و حجااابم بااش آنهااا  اینهااا 
واقاع مان باا دن آمان.   اما تش دل از مرامشان بنم نمی رننا ت ی باهت

باااش  فماااای مننساااش و خاناااش آ ااانا نشااانه باااودم. یدنساااتباااش حجااااب 
وااش  ای گونااش خااوبی ماارا بااا حجاااب و فلساافش آن آ اانا  نفاار بااش کیاانبااود 

واش بایان حجااب دا اتش با ام،  باش مان میفقاط آنها نن. و اماا گفتنان 
وقتااای دن ایاااام وردنااان.  نمیباااا علااات و چرایااای حجااااب آ ااانا مااان نا 

میاان مااردم همیشاش غاذای روضااش نا ماان  ،نفتایم  روضااش مایواودوی باش 
 یگااه پاا چیها چرخانانم. باین ماردم میواسش قنن نا  و وردم ع مییتور

 یننشسااتم. فقااط جساامم آنجااا بااود و حواساام پاا یمعنااو یهااا بحااث
 ؟جع؟هااای خااانم فریاانونی بااش امااام زمااان آخاار صااحبت ی.گو اایبار
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گریاش مای گوش  نه بود. دخترها  مان  ، امااوردنان نسین. همش وجودم 
گرفااات وااارد و ناااش بغمااام  باااا واااردم.   اااان نمی دنک .ناااش حاااالم تغییااار 

 انان؟ واقعاا   وننان؟ اینهاا چقانن افساردهاینها چارا اینط»گفتم:  می خودم 
ایاااان جماعاااات همیشااااش دن عاااازا  وااااش ناااانیگو دوسااااتانم ناساااات می

  .«هستنن!

کردم !خدایا  غلط 
گفااات: خااانم فریااانونی هااای  حرف وااارده بااود. وقتاای  ذهاانم نا دنگیاار 

وان فاردا   حس ،یک لحظش چشمانت نا ببنن . نبش است پنمامر ز »
واش باش چای دن د .ونان ظهون می ؟جع؟امام زمان سات و بالات دانی 

واارده  ،«اش نا بكناای؟  اسااتقبالش بااروی و نااووری حااال خاصاای پیاانا 
گو ااش خواساات بااودم. دلاام می دانسااتم  ای با اام. ماای ماان هاام یااک 

واش دن نوااب اماام زماان خیلی لیاقت مای مان  .با ای ؟جع؟خواهان 
بااود. باااا  ؟جع؟زماااانش دروناام مملااو از عشاااق بااش امااام یااابقمانناان هاام 

سات تاا باش آقاا بگای بگاذان هات  چنتش توچی  !اسما» :گفتم می خودم 
گارد و غباان از روودن ن . «؟نموا کوفاش اصاحابت پاا یابت با ام و 

ش ماان هاار چااش دن خااودم جسااتجو وااماااجرا آنجااا بااود  کقساامت دندنااا
 ناش باش پانن و رز نانانم. اخالقام خاوب نباودینم هیچ چید می ،ردمو می

گار یاک  .و نش بش بارادنمگذا تم  احترام میمادنم  دختار خاوب حتای ا
باین این خصوصیات نا دا تش با ن. بش ایان  ،حجاب ننا تش با ن

وش امام زمان گلاویم  .از من ناناحات اسات ؟جع؟با ن نسینم  بغاض 
گرفت ونم.  نمی ، امانا  گریش  گریش توانستم   خاانم قرباانیوقتی صنای 

گفات: _ مسئول دخترها_  واردم !خانایا»بلنان  ان و  ، دل مان «غلاط 
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یااادی نماای ا ااکو هاام  كساات  توانسااتم  هااایم سااراریر  اان. چیااز ر
واردم !خانایا»گفاتم:  مایفقاط  ،بگویم گرفتاش دو باان  «.غلاط  باا نفسای 

واااردم: واااردم !خااانایا» تكاااران  حاااال عجیبااای دا اااتم. ناااش باااش  «.غلاااط 
وردن حجابم فكر می واردن اخالقامر  دنست  فقاط وردم و ناش دنسات 

وردم!.  می  گفتم خنایا غلط 
سااجن جمكااران  اانیم تااا نماااز صااب  نا آنجااا بعاان از سااحر ناهاای م

افتاااد، تحاات تااأ یر مسااجن جمكااران  نگاااهم بااش وااش بخااوانیم. از د ن
واش دیگاار فماای معناوی گارفتم. آنجااا باود  نتوانساتم خااودم نا  اش قااران 

ونم وش دیشب دن دلم جمع  نه باود، بار و ونترل  ن. آن  اب یاابری 
 تا صب   بش پهنای صونت ا ک ریختم.

 مانممدیون امام ز
اندو تمااام  اان و مااا بااش  ااهرمان بازگشااتیم. هاایچ قااول و قاارانی هاام بااا 

خواساااتم  مااای یآن ر ز وقتااا یخاااودم و خااانایم نگذا اااتش باااودم. فاااردا
، باا هماان ظااهر قبلای حاضار  انم ،مهمراه مادنم از خانش خانج  او

از خاااودم  اماااا وقتااای دن آییناااش خاااودم نا دیااانم، حاااالم دگرگاااون  ااان.
 ؟جع؟اب اماااام زماااانوااافاااردا دن ن یداناساااما تاااو دوسااات »پرسااینم: 

ش دلاات وااساات همااانطون یبهتاار ن ی؟نااو ینماا یپااس چاارا سااع .با اای
ت و یاسات نی؟ بهتار نیناونفتاان  ،نیاگو یت ماوات پایاخواهن و ن یم

ن دو تااالش یاا انن ا یكاای یو بااا تماام وجااود بارا یناو یكاایعملات نا 
 باش داخال خاناش برگشاتم.ش وام یرون نرفتاش باودیهنوز از خانش ب «.؟ینو

فقاط  ،نوجا ماانم مایاام»گفاتم:  «.جاا ماادن؟واساما » :نیمادنم پرسا
 یننیاچهاره ماادنم دوقتی باا چاادن باش حیااط برگشاتم، . «چنن لحظش
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برق چشمانش و مهربانی و نضایت نهفتش دن نگاه مادنم نا تاا آن بود. 

چاات  اان »ر ز دن ایاان حاان و اناانازه ننیاانه بااودم. بااا تعجااب پرسااین: 
گف «یهو؟  «.ونم مان! تو نا برات تعریف میا مایب»تم: لبخنن زدم و 

تنهاا ظااهرم ناش ردم. وانا آغااز  یو خود ناسا یاز آن بش بعن خودسااز 
بااودم. احسااای  نیااز ردن خااودمواانا یاابااش دنبااال پر بلكااش ردواار ییااتغ
دلام نا  یهاا از او د ن باودم. نانا  ناسام و ساال یردم خودم نا نماو یم

ت از خانااش مااا خیلاای أهیاا ت قائاال  اانم. آنیااآن اهم ینم و باارای اان
واارده ت دوسااتأیااآن ه یهااا بااا بچااشماان امااا  ،د ن بااود ی عمیقاای پیاانا 
ووتاااه، فصاال زمسااتان بااود بااودم. مااادن و  امااا پاانن و و هااوا ساارد و ر زهااا 

 یمشااكل نفااتن هفتگاای ماان بااش هیااأت بااا وجااود د نی مساایربارادنم بااا 
وااش خااانواده بااش ماان  ام تااا ایاان اناانازه ننا ااتنن. باارایم بااا نوردنی نبااود 

وشاعتماد ررده بودونا یاعتماد پ بعان  ماننن  روتای بازنگ باود.برایم  ی 
بااش  نمااا ش دن ماان بااش وجااود آماان، فمااای خااانوادهواا یر و تحااولییاااز تغ

گارم گارم و  گار چاش ان تاار  تانریم  از پانن و ماادنم بارای ر زهااای هنااوز  ر ا
 م. ایاااان ر زهااااا رمسااااانتلخاااای نادانسااااتش برایشااااان نقاااام زده بااااودم، 

خو احالم نم. وا یم ایحسادن وجودم  یا نننهونوانیام یخو حال
متار وعذاب وجنانم و م ا هردونا یناهم نا پ وش پیش از آنكش دیر  ود،

هسااتم. خاانا نا  ؟جع؟ایاان تغییاار نا ماانیون امااام زمااان  اانه اساات.
 83ر آن  ااب وااش آن  ااب پااننم اجااازه داد آنجااا بمااانمونم   ااكر ماای
وش  گااهی بااتولن دوم من تیرماه  ر یم و تولان  بارادنم بیارون مای اسات. 

بارادن »تاوانم باا قاطعیات بگاویم:  االن مایگیریم.  ام نا جشن می د بانه
ووه تكیش داده ،وش دانی  «.!یا انگان بش 
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همااای مقابااال آییناااش وقااات بااارای نفاااتن باااش میهماااانی یاااا یاااک د ن هااار
بش  !آیینش»م: تگف ایستادم، ماننن نامادنی سفین برفی بش آیینش می می

واای از همااش  !تاار هاام مگاار هساات؟ نااش... نااش  ماان بگااو از ماان خو ااگل
 «.... من تره؟ من خو گل

باا اما مادن و پننم متولن  نم، خانواده متوسط و مذهبی دن یک من 
وانهایم مخالفتی ننا تنن. مان تاا ام   احساسااتیدختاری  پو شم یا 

واش  وسای نا دوسات دا اتش با امجایی   ، دوسات دا اتنش باروقتای 
واالی  ونم. از او الگوبردانی می گذاند و میعمیقی  یر أاحساساتم ت
باعاث  ان ر ز باش تأ یر عمیق دوستان بار افكاان و عقایانم هفتم بودم 

 .ام فاصلش بگیرم و د ن و د نتر  وم ر ز از خانواده مذهبی

 پشت و پناهم بودندتانم، دوس

گاااه بااش ساامت  دوسااتانم جااذابیت  وااش ماان نا ناخودآ هااایی دا ااتنن 
هااایی  خننیاانن و خااوش بااودن،  یژگیردناان. و یخود ااان جااذب ماا

وش مارا جاذب آناان می فكار ر زهاا ماننان بسایانی از افاراد آن  وارد. بود 
ش وا ییهاا آدم رخشاک و نچساب هساتننهای ماذهبی،  آدموردم  می

افاارادی مثاال فقااط بااا  ونناان و نااش ساارخوش و  ااادنن و مینااش تفااری  
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گرم می وش دوستانم بیگیرنن  خود ان  ن و بنان یاش دن قكاآن . دن حالی 
با نن،  اد و سرخوش بودنان آن  یها نین و نبایو با یالزامات مذهب

 هماش خیلای مارا دوسات دا اتنن. ایان دوساتان اا چنن باش ظااهر هر ا و
واشوارده بودنان پاررایم باهاا نا  انه و تماام خأ ام زننگی باش  ، تاا جاایی 

 پشت و پناهم. ،بش جای پننمو محرم اسرانم بودنن  ،جای مادنم
م دن خاناش آناماش نوا  ایحساام وم وهمراه  نن با آنان سبب  ن  

خواست باش هار   محل امن و امان نبود. دلم میبرایم ننانم. دیگر خانش 
 و زدن از خاناش باودم ر بیارونكافباش شاش یهم .ای با دوستانم با م بهانش

چنان ساااعتی نا باا آنهااا نفاتم تااا  یدوساتانم ماا یباش سااو یا باش هار بهانااش
  اوم. باا ماادنم اصاال  فاان  خوش با م، بخننم و از هر فكار و خیاالی 

میاان طول ر ز تعناد جمالت ند و بانل  انه  وردم. دن  صحبت نمی
واردم  نفات. حاس مای  هاای دسات فراتار نمای از انگشات ،من و مادنم

گار باا او حارف بازنمو ونان   دنک نمیمرا   اود و حاریم   دعوایماان مای ،ا
 رود. مان از بین می میان

 یتا عمل جراح یحجاب یاز ب
اساتفاده دساتبنن و ریاونآالت از واردم و  همیشش موهاایم نا اتاو مایمن 
ک وردم. می ولكسایون  جنا نشننی زننگیء جز ،ال ام بود و جاانم باش 
ک وانهااا نا نكاانم ماایهااایم بناان بااود!  فكاار  ال گاار ایاان  بااش ماان  ،وااردم ا
دوسااااات دا اااااتم همیشاااااش  «.ی؟!ملااااادختااااار چقااااانن اُ »گوینااااان:  می

بااش دن زناانگی  متمااام فكاار و ذواارو تاار از بقیااش دوسااتانم با اام  خو ااگل
سااعی  و همیشااش دنبااال چیزهااای ننگاای بااودمدنبااال ماان بااودن بااود. 

ا باش خاود هاا ن وردم بش نوعی جیغ با م تا بتوانم همش نظرها و نگااه  می
گار  ینقاابت ربا دوساتانم ناوعی نقابات پنهاان دا اتیم نم.وجلب  واش ا



20 

 

 

 خانه دوست کجاست؟!

واردیم دن ایان نقابات  تاالش مای ، امااآ ندیام  بش روی خودمان نمیچش 
گااهی آنهاا. گاهی مان دن ایان نقابات برنانه میبرننه با یم.    انم و 

ریخااات. ساااعی   اعصاااابم بهااام مااای وقتااای بازنااانه ایااان نقابااات باااودم،
ایان برنانه مان  حتماا  نوبات بعانی باش خاودم برسام تاا  وردم بیشاتر  می
واش بارای پیار زی دن آن نان با م. یم اسیر میانان نقاابتی  انه باودم 

   .وردم  ر ز بش ر ز حجابم نا آزادتر میباین 
تر از قباال و حاارو و ولعاام باارای  اساافناکر ز هاار ام  حجااابوضااعیت 

 كسات   ان. وقتای پیر زی دن این مینان نقابت، بیشتر از قبال می
دیاانی آن  !خاااک باار ساارت الهااام»گفتم:  م، بااش خااودم ماایدخااون می

وااش  «.هتاار دختااره چقاانن از تااو خو ااگل ایاان نقاباات بااش جااایی نسااین 
گاارفت واانم  بیناای متصاامیم  اش نا عماال   چااون فالناای بیناای رام نا عماال 

گذ ااتش و بااش  وااان از لبااای و مااو  واارده و خیلاای خو ااگل  اانه بااود! 
 !اعمای بنن نسینه بود

 دیآ یبدم م کاز خا

وانها و خصاوو ماادنم  و بش  ، باعث آزان و اذیات خاانوادهنفتانها این 
گرچش آنها اعتراضی بش مان نمی می ماادنم دیانم  مای وردنان، اماا  ن. ا

گریااااش می ی بساااایانیهااااا  ااااب وانهااااایم  وناااان. او  از دساااات ماااان و 
 ،دانساتم ین موضاو، نا مایارد و مان  او یش نا از من پنهان میها کا 

ن روال یااماان بااا ا یگذ ااتم. زناانگ ینااان آن مااواوت قلااب از امااا بااا قساا
 نم تا اینكاش  یت د نتر میهر ر ز از خودم و انسان و من ادامش دا ت
ونااان. درباااانه ایااانقاااران  ااان  اندو  مننساااش اندوی ناهیاااان ناااون برگااازان 
دانساتم قاران اسات ماا نا باش جاایی ببرنان  مای و  نینه بودمچیزهایی 

وردهدن آن ایران و ع وش قبال   وال راق جن   خااک اسات  منطقاش انن و 
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گف دوست ننانم بیاایم  ر ریراآیم  وش نمی تش بودمو برهوت. بش دوستانم 
 آمن!   از  هنا و این چیزها خو م نمی اصال  دن واقع و خاک ببینم. 

وش انانوی وضاعیتش دا تم  ای دن یک مننسش دوست صمیمیمن 
وااش ناهاای ا گفاات:  یاان اندو  اانم. میبهتاار از ماان بااود. بااا اصااران او بااود 

گاار  ه.گااذن خااوش می ،هاام هسااتیم یااک هفتااش بااابااریم. بیااا  !الهااام» ا
واش او  مایو اصاران  «مامان نمیا» :گفتم می«. ، باهات قهرمنیایی واردم 

 نام اصاال  ود مان مای !هاا بچاش: »گفاتم یزدم و ما یمرتاب غار ما هم نرود.
دن حتای من اهل چنین فمااهایی نباودم، . «هگذن  خوش نمی مونبه

هااام حاااس خاااوبی ننا اااتم و مجاااالس روضاااش باااش مااان  محااارمماااوند 
بچاش  ینم، خاودم و حتایادهمش چیز بارایم ظااهری باودر  چسبین. نمی

 بود. یهمش و همش ظاهر ، یعش بودنم

 روز اعزام
واردن دوساتم از ایان سافر ناش تنهاا بی فایانه  اصران مان بارای منصارف 

واش  ناام   باتبااالخره مجباون  انم بودر بلكاش باالعكس ایان مان باودم 
ردم و وابش دفتر مانیر مننساش مراجعاش وش نام بود  آخرین ر ز  بت. ونم

وارد و وت ون سفر  ریخواهم دن ا گفتم می نم. منیر مننسش تعجب 
ی ی ناهیاااان ناااون؟! ماااا اصاااال  یی بیااااهخاااوا تاااو می»گفااات:  «. مجاااا نااانار

«. مور  ن بیاارون نماایایااا از دفترتاا نبریاا  ماای ن نایااا ماا»گفااتم: لجبازانااش 
 .نام  ن ره منیر ناضی بش  بتباالخ

وش بش مصالی ،قران بود من و دوستم دن یک اتوبوی با یم   ولی ر زی 
متوجااش  اانم چااون ماان آخاارین نفاار  ،نفتاایم تااا سااوان اتوبااوی  ااویم

وارده  بت  ین دن اتوبوسایاش باكابل رساتمیناش تنهاا باا دوساتانم ن ،ام ناام 
وااش متعلااق بااش مننسااش دیگااری اسااتیبنشاا د ن  مااان از هاام همااش !نم 
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اتوبااوی مجاازا نشسااتیم. حااس بساایان باانی دا ااتم.  سااشدن  م ویافتاااد
مان  بگیرم.ها بخننم و عكس  م خوش بگذنانم و با بچشه بودمن آمن
اناانوی آنهااا  ،نمااآ  خو اام نماایآنهااا  م و ازخت اانا  هااا نا نماای ایاان آدم

فرمانانه  معترض پیشوردم.  گریش میناناحت بودم و  .مذهبی بودنن
گاا» :گفااتمم و نفااتپادگااان آنهااا  ماان  ن،یكاای اتوبااوی نبریاا آنبااش  ن ناماا را

 باا «.جون ناحتی! هر» :گفتاو هم خیلی ناحت و ریلكس . «مآی نمی
گفااتم وااش ایاان چااش حرفاای» :عصاابانیت  ؟  ااما بایاان نزنیاا  ماای اساات 
گفتاااش بودیااا ن.پاساااخگو با ااای اتوباااوی  دن یاااکباااا دوساااتم  نباااش مااان 

االن این » :گفت باو دن جوا«. ش همین علت آمنمنشینم و من ب  می
 «.است این اتوبوی  بت  نهدن  ات اسم و بیمشمنلی  نه و 

 لمیف کی یتماشا

وش  معلم پر ن ی  ،مرا بش خاطر سین بودنم خیلی دوست دا اتمان 
موساوی جاان. پانم یاا  اش سااعت ناه چنانان  عیبی ناناند»گفت: 

ن یا. مان هام باا ا«خوابگااه باا هام هساتین توی مهم نیست. دن عوض
وردم صحبت  ،مینینس یبش مناطق جنگ یوقت .ها آنام  نم و قبول 

وارد. او باا  میاندن واش یک ناوی جانباز  ماان باود،  ارو، باش صاحبت 
وااش اتفاقااا  بساایان هاام خااوب بیااان می حرف ماارا   اان، دا اات هااایش 

وش نمی اتفاق بزنگی میآماده اننک اننک   یاز چاش جنسا دانستم ورد 
 ردم.و یمبا تمام وجود آن نا حس  . فقطاست

نفتاایم و فیلماای از  ،وااش دن واقااع حسااینیش بااود ی ااب اول بااش اندوگاااه
وردناان. همساار  یهمساار یكاای از  ااهنا ماانافع حاارم برایمااان پخااش 

گذا ااتش بااودیم بااش جااای دوسااتت دانم»گفاات:   ن ماایی ااه  ،مااا نمااز 
وااش باارای آخاارین بااان دا اات ماای .بگااوییم ایااادت با ااشا  ،نفاات  ر زی 
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 ایاان دیااالوگ«. یااادت با ااش، یااادت با ااش...زد:   هااا داد ماای پااایین پلااش
گذا ت گریاش رخیلی روی من ا ر  واش صانای  ام بلنان  ان. باا  طاونی 

وش این همش دوساتش نا این مرد، همسری  برای چش »گفتم:   خودم می
واااش آمااانه  ،دا ااات وااارد و نفااات؟ همسااارش چقااانن تحمااال داند  نهاااا 

یان ا«. ونان! خاطرات همسارش صاحبت میدربانه جلوی د ربین و 
 ب بود.یخیلی برایم غر موضو،

 ها تیش واقعینما

ر  اانم. دن عااالم یاابااا خااودم دنگ یحساااب ،لمیآن فاا یبعاان از تما ااا 
 اب دوم باش  ام. جاوگیر  انه ررود  گفاتم یاادم مای ولی می ،خودم بودم

گفتنااان یاااک هماااایش یاااا رزماااایش  پادگاااان  اااهین مساااعودنیا نفتااایم. 
 .آماااان  ی ماااایبااااوی بساااایان خااااوب ،اساااات. وقتاااای واند اندوگاااااه  اااانیم

گااار مااای نمااای دانساااتم رودتااار   دانساااتم چاااش چیااازی دن انتظاااانم اسااات. ا
 رودتار ،ممكن است بانان بباند»گفتنن:  ،وقتی پیاده  نیم .نفتم می

گرساانش بااودموااش . ماان «انجااام دهیاان همااایش نا بااش دوسااتانم  ،خیلاای 
وردناان ر«آیاام  نماای ،ام ماان خسااتش: »گفااتم خااوش  ،بیااا» :امااا آنهااا اصااران 
نغااام  یعلااا واااش ش مااان آنجاااا با ااامواااخواسااات  یخااانا مااا .«گاااذند می

گرسنگ یخستگ  با آنها همراه  نم و نفتم. یو 
رد. دوونهاا و یجلوه م یواقعخیلی ز یهمش چ ،وقتی واند پادگان  نم

وش انگاان نشساتش باودی و واقعیات یطون ،و فما هاا نا  آماده  نه بود 
ر هام  رود داعش بود. یک نمایش دیگ ،وردی. صحنش اول تما ا می

واااش باااش آن  ش دن واقاااع واااش ین رزماااایاااگفتنااان. دن ا می« رزماااایش»باااود 
 یجانبااز ،گذا ت یش میران و عراق نا بش نمایاز جن  ا یا صحنش

وش عراقی یاد میفربا  وارده سیم یک بیها  گفت  انان.  چای نا محاصاره 
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واردم مان چقانن  خاودم نا سارزنش مایاعصابم بهم ریختاش  انه باود. 
مگار از ماا چاش  .هاا نا ننانساتم وش قنن ایان آدم توانم بنبخت با م می

خاااطر ماان و ش بااوااش هااایی  هااا و نوجااوان دانناان؟ چااش بچااش یا خواسااتش
گذ تنن ،امثال من  .جنگیننن و از جانشان 
واش  برایماان باش نماایش می هنای منافع حرم نا وضعیت  گذا اتنن 

وتاک و بعان آتاش می ورده بودنن، آنهاا نا ابتانا   زدنان. وقتی اسیر ان 
آ ندنان و باش صاونت نماادین بش نمایش دن هین حججی نا وضعیت 

وااش ماان  فمااا بااش اناانازهساارش نا برینناان.  گریااش ای ساانگین بااود  فقااط 
چاارا رودتاار واقعیاات نا متوجااش » :زدم  وااردم و بااش خااودم نهیااب ماای ماای

وااردم  همااان«. نشاانم؟ گفااتم: جااا بااش نااوعی از تااش دل توبااش   !خاانایا»و 
وانها .خواهم معذنت می وش انجام دادمتمام  از سر نادانی باود.  ،یی 

ونای فقط مای ومكام  واش باش اینجاا دانام مان نا   مای .خاواهم  وشااننی 
ومكاام  .ایاان چیزهااا نا نشااانم دهاای تااا خااودم تصاامیمم نا بگیاارم فقااط 

 .«ون

 ییقدم تا روشنا کی

نباودم.  یگار آن آدم قبلایمن د ،ان نونیناه یر بازگشت از اندویدن مس
. دن ه و بااش فكاار فاارو باارده بااودر قااران دادی أتاا ماارا تحااتخیلاای ن ساافر یااا

آن موقاع جنگیانم.  دن ظاهر ساوت بودم، اما با خاودم میر یطول مس
ش باش خاودم وا ی نان بانیام. آخر نم چقنن از خودم د ن  نهیتازه فهم

چ وقاات مثاال آن ر ز بااا خااودم یآ ندم. هاا یبااش خاااطر نماا ،ساار زده بااودم
ن هماش ساال او یاش اوسوخت  یخودم م یرده بودم. دلم براكخلوت ن

از  ،آدم از خاااودش د ن با ااان یننم. وقتاااینا نشااا یشنم و نااانایااانا نن
   افتن. و میان او و خنایش فاصلش می  ود یت د ن میانسان
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واام تغ ،وقتاای از اندوی ناهیااان نااون برگشااتم بااش تاانریم ردم. واار ییااواام 
گذ تشش ونا  ییانهاو گذا اتم.  ،دادم یانجام م دن   بارای مثاالونان 

واردم. دن   رو، بش نمااز و سپس چادنی  نم دن مرحلش اول خوانانن 
م یباارا و ایاان د ن  انن ش دوساتانم از ماان د ن  انننواامرحلاش دوم باود 

ارزش  دوساات مهربااان و بااا کیااش ماان واا چاارا رننا اات یتاایچ اهمیهاا
گنااه یاگر بش آن جمع پار از رید و رده بودم. من خنا نا دا تمونا یپ ا و 

، اماان بااود. دوساات مهربااان کیااش یپاا ،نماا یننا ااتم. جااانیااازی 
گذ اتش آدم بسایان « اخاالق»مان، دن ُبعان ر ییترین تغ مهم باود. مان دن 

قانن  آن ،از  المچشبازگشات ولی بعان از ای بودم،  بناخالق و عصبی
گذ اتش  وردم تا بتاوانم  وان   یچ انساانیوانم. هانا جباران روی اخالقم 

نا  شخااودرف و عیااوبش نا برطاابااا ساارعت تواناان  نمیساات و یاماال نو
وناااون ادعاااا نمااای. نناااونقااا   یبااا هااام  هناااوز .ن هساااتمیبهتااار ونم ا

وانم.  آنهاا نا بارونم  وش تاالش مایبینم  می وجودم هایی دنخأ طارف 
باش  یاژه  ررم. تغییار ساخت اساتیاگ یاد مایاوانم و  هر ر ز تحقیاق مای

ونااون خاانا نا  ااكر ماایامااا  ،سااخت بااودبساایان اول  یر زهااا ونم و  ا
داد. آن ر زهاا همیشاش مماطرب باودم و  تار ن  مایواش این اتفاق رود

باودمر اماا هانف  و بای وردم قران است اتفاق بنی بیافتن احسای می
ونااون آنامشاای ناااب نا تجربااش ماای وااش ونم و  ا تنهااا هاانفم ایاان اساات 

اهلل ماان نا پذیرفتااش با اان. ماان ء ااا با اام. ان ؟جع؟خااادم امااام زمااان
م یمطمئانم صانا نم ووا یدند دل ماو صحبت  ؟جع؟امامهمیشش با 

 .دهن و جوابم نا می  نود ینا م
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 د تت دل تترد  تت  دهتدیی تتهی دد  بتر دهه ا تت
د  هتماد ا دراد د  دگیمای سد؟اهع؟فهطک دگه ا
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واش مذهبی نباود ای خانوادهمن، خانواده  ماان یواجباات برا تاا جاایی 
یااااد دعباااانتی، واجاااب نباااود و باااش  ن قیااان و بنااان ماااذهب خاااانوادگی ر

 اان  مان اهل نماز و ر زه بودنن، اما تعناد برخی از اقوامنبودیم. البتش 
گار چاش از نظار عقلای و واردمر ا واش ازدواج  یاد نبود. پاانزده ساالش باودم   ر

وانهاااای و م ه باااودساااالگی مانااان ن پاااانزدهفكاااری دن هماااا همچناااان 
باعااث  نهااا و ا ااتباهات بچگانااش ماا دادم. نفتااان  بچگانااش انجااام ماای

بارایم موضاو،، و ایان  بگیارمتفااوتی قاران   و بای یتاوجه موند بی  ن می
تكاران  م ومنانیز ا تباهاتم  و م دن حال تغییر بودموآ ن بود. منا عذاب

واش دیگاران  یین دیگران بودمأمنتظر ت . ن  می و بارایم بسایان مهام باود 
ام دن  تمااام دغنغااش .همااش جااا دیاانه  ااوم و ماان اهمیاات بنهناانبااش 
وااش زناا بااش چشاام دیگااران بیااایم و از همااش اطرافیااان بهتاار نگی ایاان بااود 

باارایم مساائلش ام ناضاای نبااودم و ایاان  از  اارایط زناانگی ر هاار چناان ااوم
هوده باا یب یها نقابت ام، یمشغول دلتنها ش ور زها آن آ ن بود.  عذاب

نم. یااااهاااایچ وقاااات نناااا  آنامااااش نا نن یی بااااود،نماااااگااااران و خااااودید
هانفم از زنانگی  و م و باش دنباال چاش هساتمخاواه یدانستم چش م  نمی

خواست از آسمان برایم عصایی جاد یی بیایان تاا  دلم میچیست؟ 
 و سامان دهم! ام نا سر با آن بتوانم زننگی
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 !خواست میدیگران را یید أدلم ت
امااا هاایچ وقاات وااردم،  همیشااش تااالش میام  باارای نگااش دا ااتن زناانگی

گویاا هایچ  .نموا یب زنانگخاودم نا تغییار دهام و خاو تالش نكاردم تاا
اعتماااد بااش ننا ااتن وقاات توانااایی مقابلااش بااا مشااكالت نا ننا ااتم. 

وش دا تم وانم ماوند  ،نفس و روحیش ضعیفی  وش فكر  باعث  نه بود 
وساای بااش ماان عالقااشیتنفاار د ای نااناند. چقاانن خااوب  گااران هسااتم و 

وسای باش  .بش طارف مقاابلش بگویان ،وس هر احساسی داند است هر
وااشواارد اسااات نماایماان ابااراز احس از ماان دوساات دا ااتم  ر دن حااالی 
باش مان بگوینان تاو دیگاران دوسات دا اتم  .ییان  اومأتطرف دیگاران 

گوناااش نیخو اااگلی و از ا  خیلااای ،خیلااای خاااوبی، تاااو از هماااش بهتاااری
گاویی اماا مان  ،ونننها دوست داننن بشا از خانمبسیانی ش وها  حرف

نیااز زنای  تم. هاراج دا ایاهاا احت نیو تحسا نییأن تیش از همش بش ایب
 یروش خاوب ،رده باودمواش مان انتخااب وا یاماا رو ا ،داند دیانه  اود

هار نظاری درباانه مان گاران یگارفتم. د نبود و همیشش موند نقان قاران مای
دوسات داننان باش مان دیگاران ردم وا یتصون م دادنن، غیر از تأیین. می

  ان و برعكس می ،وردم بهتر دینه  وم وانی می هر .زخم ربان بزننن
گاااهی بااا خااودم ماا باانتر از قباال دیاانه ماای وااش » :گفااتم ی اانم!  دیگااران 

وسی  ر ان از من بنتر است وضع ظاهری دربانه آنها چیازی پس چرا 
گرفتش باودم ی دیگران ن منفیانون دودن واقع من دن . «گوین؟ نمی قران 

گنااااه   یكوچواااو همااش نسااابت باااش مااان حساااای  ااانه بودنااان. وقتااای 
گاار چااش اانم یب مااكاامرت امااا قااننت  رام ردهواانسااتم ا ااتباه دا ماای ، ا

پشایمان  یحرفگفتن  گناه نا انجام ننهم. همیشش بعن از ننا تم آن
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واان نا  وش چارا اصاال  باش آنجاا نفتاشوردم  گریش می  نم و  می ام و چارا آن 
 .وردم دادم و خودخونی می خودم نا عذاب میام؟  ورده

 حجاب ظاهر و حجاب دل
گرفتش بودو سقوط قر یبیمن دن سرا  یزننگ گر چش ان   یسان و ساال. ا

ش وام محارز  انه باود یگار باراینه باودم. دیاما باش تاش خاط نسا ،ننا تم
ام نا نجااات دهاام و بااش  یتااوانم زناانگ یماا یر اساسااییااتغ کیااتنهااا بااا 
 ساایوچااش نم و از وااجااا  اارو، ون از یاادانسااتم با یبرگااردم. نماا یزناانگ

وردم .رمیبگ کمو وش  وانی  . باا حجااب تغییر دن ظاهرم باود ،اولین 
گفتاانم صاونت ی تغییار ، نم تا  این باش واساطش حجاابم دن نفتاان و 

گار ظااهرم نا تغییار دهامواردم  با خودم فكر میبگیرد.  چیازی اسات  ،ا
 اماااا ونااان،  اااان درباااانه مااان تغییااار می  اننیششبیننااان و  واااش هماااش مااای

سااایل نقااانها و محجباااش  اااننم، از پاااس  نشااان. گوناااش نیسااافانش اأمت
 هماش باا مان بان برخاوند ر  ان.ین بش سامتم سارارهای اطرافیا قماوت

دل آدم بایان  .فقاط باش چاادن نیسات ،گفتنان حجااب مایوردنن و   می
وان ان ریرپنهانی و ها   چادنی .پاک با ن دهنان   انجاام مای نا چادن 

دن اماا  ،رده باودمواجااد یر اییامن دن ظااهرم تغ ها. قبیل حرفن یو از ا
واردم  ان باودم.ییان دیگارأبش دنبال تهم باز  واقع واش هایچ وقات نیات 

واش حجاابم نا هایچ صادقانش با خنا عهن نا نها نكنم و حجابم  بستم 
وانم و  ونان تاا بتاوانم اخاالق نا نیكاو  ومكام  وقت نها نكنم و خناونن 

گذ تش بردانم.  ،ازها با خناین ناز و نین ایدن ح دست از ا تباهات 
وارده اعتمااد باانانوی ام و  وردم آدم خاوبی  انه فكر می ش نفاس پیانا 
وامال نیسات هر .بودم وس  واردم  اماا فكار مای ،چنن هیچ وقت هیچ 
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گاار چااش م.ا هواماال  اان گذ ااتش چناانان  ا امااا  ،دن قیاان دیاان نبااودمدن 
توانااایی جنگیاانن باارای  وااردم. میحااالل و حاارام نا از هاام تفكیااک 

 انم.   شاش محكاوم ماییهمو مقابلش با ا تباهات دیگران نا ننا اتم 
گاه هر بااز هام اماا ، زدم من حرف دنست میق با من بود و ح یچنن 

گاویی من محكوم بش محكوم  نن بودم . دن واقع نم محكوم می  و 
 ست دهنن.كهمش دنصند بودنن مرا  

 از من بگیر ،گیرد  چه تو را از من می هر
دوساات دانناان نماااز  ، ااونن هااا وقتاای بااا حجاااب ماای آدممعتقاانم ماان 

وناون اماا  ،وقات ر زه نگرفتاش باودمهایچ مان بخواننن و ر زه بگیرنان.  ا
وااش ر زه چهاااننزدیااک بااش  گرفتااش سااال اساات  واماال  ایاان  ام و هااایم نا 
دا ااتنی اساات. دوساات دانم   اایرین و دوسااتبساایان باارایم موضااو، 

وااانم. د باااانه  ر زهاااا رودتااار بگاااذند و دن مااااه نمماااان و ر زه نا تجرباااش 
وااش دن جماا ،خیلاای دوسات دا ااتم نماااز بخاوانمگذ اتش  گااهی  ع امااا 

یااا نماااز نمی چناان  هاار ر اان خواناانم و نمااازم قمااا ماای بااودیم از تااری ر
وش  ای بش جاانم  مسئلش چونان خونهاین و ام  نماز نخواننهمتوجش بودم 

و ماان باااز هاام نساابت بااش آن گااذند  وااش زمااان نماااز داند ماایافتاااد   می
داد  ین  ما یدن زنانگ یمن اتفاقاات بارایاادن واقع  ماننم!! اعتنا می بی
ام، نظاار دیگااران بااود و منتظاار بااودم تااا دیگااران ماارا و  یاات زناانگیاولوش واا

وننان و  وانهاایم نا بارای تنفتاانم نا تأییان  دیگاران گارفتن از  ییانأهماش 
نگاه خانا نا  ،دیگرانگرفتن از یین أاین تدن حقیقت دادم.   انجام می

گااارفتم تاااا دن خاااودم و از آنكاااش تصااامیم قااااطع پاااس از یااادم بااارده باااود. 
واانم، ا هاانف زناانگی وااردم توجااش بااش  بااا خااودم فكاار ماایم تغییاار ایجاااد 
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وانهاااااایم اسااااات. باااااا خاااااودم اطرافیاااااان  علااااات انجاااااام بعمااااای از 
مان مسایرم نا عاوض   اود ، سابب میتوجاش باش دیگاران اننیشینم می

وسای ینا ا یونم و نفتانها واش  دن اطارافم ست انجام دهم. تا زماانی 
وااش بااا چناان نفاار نفاات و آ ر اماااخااوب بااودمنبااود،   ،وااردم ماان ماایهمااین 
گارفتم از ایان رو رفتم. گا  قران می  انر آنها دن مسیری أتحت ت تصامیم 

واااش  اااین نزدیكاااان ماان  وسااانی  وااانم.  وناااانه ،بودناانهااام از  از گیااری 
وردم:  از مان  ،گیارد  وش تو نا از من مای شچ هر !خنایا»صمیم قلبم دعا 

  .«بگیر

 نار همسرکدر 
ونان.انساان  دلتوانن   هیچ چیز بش اننازه یاد خنا نمی نفتاان ماا  نا آنام 

وااش  گونااش بشگاااهی  خاانا نا از وااش  ااویم  یناخواسااتش باعااث مااای اساات 
جملاش  کیاباا  ،ا ناخواساتشیاخواساتش هاا  گاهی آدمیک بننه بگیریم. 

گاهو ینا خراب م یگرید یا  آر زهاو انتبااط  ،جملاش کیبا  یننن. 
هااا  حاارف ازبساایانی  ین. دن زناانگناانو ینا بااا خاانا قطااع ماا یا بناانه
م. یماان با ا یهاا ن مراقب ربان و حرفین. بایآ ینه بش ربان مینسنج
بارای حفاا انتبااطم باا خانا خیلای تاالش  ،ن موضاو،یبا علم بش امن 

وش با آنهاا دوسات باودم وسانی  واش  ساعی مای ،وردم. بیشترین  وردنان 
وااش ماان  ونناان و نااو، برخوند ااان طااونی بااود  ماان نا از حجاااب دلساارد 

وااش بایاان  چااون ماای رو اابختانش ساارد نشاانمامااا خ ،ساارد بشااوم دانسااتم 
ونم ام  ردم تاا باش خاود واقعایوا یر نا طای مایبایان آن مسا . منمقاومت 

واش ذاتام بان نیسات. قابال    برسم. همسرم متوجش این موضو،  نه بود 
 ااوهرم صااحبت  دیگااران پشاات ساارناازد ناخواسااتش و از روی ا ااتباه 
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وا ،واردم می ش او مان نا ببینان. مان اماا هماان موقاع هام بارایم مهام باود 
وش دن زننگی واش مرتكب  نم، باش ایان علات باود ام   تمام ا تباهاتی 

امااا  -وااش همیشااش عا ااقش بااودم ی وسااو  ام  تاارین فاارد دن زناانگی مهم
واش تماام  -نگفاتم او هیچ وقت باش مان نا ببینان. عشاق او باعاث  ان 

وش فقط بش چشم او بیاایم و ش سافانش هار دو  بچاأاماا مت ،تال م نا بكنم 
واام و تجربااش بااودیم م ساان و سااالواا . او هاام مانناان ماان بااش خاااطر ساان 
نفرماان  دو چنان هار واش باش محباتش نیااز دانم. هار متوجش نبود ،کانن

واس نمای اماا باا افتخاان مای ،دیر فهمینیم توانان بهتار از او  گاویم هایچ 
وناان. هاار چناان دن ایاان ماانت بعماای ا ااتباهاتم تكااران  ماان نا دنک 

وردماما خو بختان ، ن می  .ش حجابم نا حفا 

 ازیدست ن
ر باودم و هاا ُپا از حارف ،شاشیشاتر از همیدا تم. ب یبیحال عج یر ز 

وی باااودم. هاااا  برخیاز برخاااوند  .هاااا و مشاااكالت از غصاااشلبریاااز   اااا
ومارم ریار باان غام و غصاش خام  انه  و یوی باودمأخونده و م  كست

فاصالش  نماز ظهر خوانانم. دن و سجاده نشستم سرِ  ،با این دل پر .بود
اختیااان چشاامم بااش تلویزیااون افتاااد. ایااام  بااین نماااز ظهاار و عصاار باای

نشااان  ؟اهع؟ای دربااانه حماارت فاطمااش تلویزیااون برنامااشو فاطمیااش بااود 
وااش بااش دنبااال خااوب .داد  ماای بااا خااودم  ،ا ن بااودمیااتاارین دوساات و  ماان 

یاام؟ نضااای خاانا دن  ؟اهع؟گفااتم مگاار از حماارت فاطمااش باااالتر هاام دار
واش  از این بهتر می دوست .نضای اوست گفاتم تاو  خواهی؟ با خاودم 

یكبان هم دن خانش حمارت  ینا زد یاین همش ناه نفتی، دن هر خانش ا
واش فاطماش افتاادم  نا بزن. یاد این جملش از روضش آقای بنی ؟اهع؟فاطمش
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واش مای ؟اهع؟دن خانش خاانم زهارای مرضایش»گفت:  می پلاش پلاش  ،زنای  نا 
جاایی  رنشاانن  بارد و آن باالهاا مای  بااال مای یهاویی تاو نا .روی  باال نمی

ووتااهی «ونای وش خاودت هام فكارش نا نمای . اینهاا دن فاصالش زماانی 
یاااانت ناماااش حمااارت فاطماااش نا خوانااانم و  ؟اهع؟بااارایم تاااناعی  ااان. ر

واردم و حارف وردم دن محمر ایشان هساتم. دند دل  هاایی  احسای 
از  وااردم.باارای آن حماارت بااازگو  ،وااش ایاان چناان سااال  دن دل دا ااتم

گفتم و  ههمش ا تبا وش التمای با ها و خطاهایم  از حمرت خواستم 
ونان،  ومكام  گر قاران اسات  ونن. از حمرت خواستم ا معجازه ومكم 

ومكاام خواهاان وااش بفهماام  دهااننشااانم  یوااوچك صاانایم نا  اانینه و 
 ورد.

 الحرمین باران در بین
وربال  ن. ،سجاده ین ر ز پاآ    دلام نشساتش ربال بش وهر ِم  دلم هوایی 

وربال  ن. فردای آن ر ز همسارم  ،ترین آرر یم بزنگ و بود خبار  بایسفر 
وااان ،از همااش جااا گفاات شاز محاال  گرفاات و  بااش پااای همااش » :تمااای 

وشاینی یالتكها و مش  سختی یات نا  بازنگ ،وش دن زنانگی  تارین آرر 
واانم؟ وااش باارآ نده  وااربال دلاام می»گفااتم:  «.بگااو  همساارم  «.خواهاان باارم 

وردناای نبااود«نا ببناان و آمااااده باااش تفربااان ساا»گفاات:  فكااار  .. بااا ن 
ونان ونن و می وردم  وخی می می او واقعاا  اماا  ،خواهن دل مان نا آنام 

گذننامااش وارد.  واربال اقاانام  ها نا بارد و بااا فایش واریاازی آماانر  بارای ساافر 
واش از نظار ناش  ،نا ننا اتیم ایان سافر  ارایط ماا اصاال   این دن حالی بود 

تاارین آرروی ماان  زمااانی. دن فاصاالش نصااف ر ز باازنگ از نظاارنااش و  مااالی
تاااارین معجاااازه حماااارت  ووچااااک ،نیاااا اااان و ا ماااایباااارآ نده دا اااات 
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 اااامل حاااال مااان  ااانه باااود.  یماااوش دن فاصااالش واااباااود  ؟اهع؟فاطماااش

واارد. وقتاای از نجااف ماارا خیلاای رود جااوابم داد و حماارت   اارمننه 
وااربال  اان  ،ش بلاان بااودمواا یساافرهایم بااش همااان ربااان بااش هاام ،میناهاای 

گفاتم: واان یحساساتم نا با واش دن  آرروهاایمیكای از »ردم و  ایان اسات 
گارم باود . هوای نجف فوق«الحرمین بانان بیاین بین وقتای باش  .العاده 

گنبااان حمااارت ابا  ،افتااااد ؟ع؟لفمااالاواااربال نساااینیم و چشااامم باااش 
گریاش  ر تا خود بینیدن مس .صونتم از بانان خیس  ن واردم.  الحرمین 

وااشتر  نین و  اانیاابار یماابااش  اانت بااانان   یبااش پهنااا از آن ا ااک بااود 
آن باانان، نازول  . اوم کن تاا مان پاایابار یباانان ما ریخات. م میصونت
دا تم. دلام پار از  اوق  یبی. احسای غربود من ینعمت برا یمعنو

واانمیترساا یمااسااویی انت بااود. از یاار رم و دسااتم بااش یاابم و نم سااكتش 
یااانت  ،لیاااقتم وااردم بااا خااودم فكاار مینرساان.  ؟ع؟ضااری  اباعبااناهلل ر

گارفتم شوقتاای ر با .نیسات ؟ع؟اباعباناهلل خجالاات  ،روی ضاری  قااران 
گو اااش یاااوشاااینم سااارم نا باااال بگ ماای نا  ؟ع؟اباعباااناهللرم و قبااار  ااش 

ماارا بااش  ،پاهااایم تااوان جلااو نفااتن ننا اات. حااال و هااوای حاارم ببیاانم.
وش سال واش نسانن.  ،ها بش دنبالش بودم آنامش مطلقی  َّ»بش ناساتی  َّإن  

َّ َِّمصباُحَّالُهدیالُحس  ُةََّّین  فین    .8«جاِةَّالن  ََّّوَّس 
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ووچااک و مااذهبی بااش دن  ،ام ا آماانم. خااانواده پااننییاادن  هرسااتانی 
و حجااب  ینایچنانان باش الزاماات د ،مذهبی بودنن و خانواده مادنم

وااش بودناان.نپایبناان  وااودوی بااش دنبااال آزادی بیشااتر بااودم ماان  باارای  ،از 
حجاااب بااا بااش ساامت خااانواده ماادنم نفااتم. اجبااان باارای  تای خااودناح

سار باعاث  انه باود تاا همیشاش ها دن مننساش،  بارای دختار بچاشچادن 
نم. مادنم چنن بانی باش مننساش آمان وغرولنن این موضو، ناناحتی و 

ووچاک هساتاین و بش  وش من  تاوانم چاادن نا بار سار نگاش  م و نمایبهانش 
بااش مااان خواساات اجااازه دهاان ماان باانون چااادن  از ناااظم مننسااش ،دانم

ر بان نرفت و قباول نكارد. باش ناچاان دن یناظم مننسش ر ، امامننسش بروم
 ،خواسات یش دلام ماوبیرون از مننسش هر طون با چادن بودم و مننسش 

شاااش بااانون همی ،انیپو اااینم. دن جماااع فامیااال و آ ااانا لباااای مااای
و... نا نااااامحرم   پسااااردایی ، اااانم. پساااارخالش حجاااااب حاضاااار ماااای

دانسااتم و معتقاان بااودم مثاال باارادنم هسااتنن و نیاااز نیساات پاایش  نماای
 .آنها حجاب دا تش با م

گلاش دن جمعمن حجاب وضعیت  ازام  فامیل پننی  منان بودنان  اان 
مان هام  دادنان. تاذور میدیننان،  مارا باا آن سار و وضاع مایواش هر بان و 
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گساتاخ نفتانم،ش یبرای توج وقتای »گفاتم:  تماام مای یدن جوابشاان باا 

وساای ربطاای نااناند ،ماان ناحاات هسااتم نااش تنهااا بااش حجااابم ماان . «بااش 
اعتناا باودم. همیشاش  بلكش نسبت بش نمازم هم بای ردادم اهمیت نمی

واش ماایبا مادنم سر نمااز خوانانن دعاوا دا ات گفات:  مای دنمم. هار باان 
بلنان  او نماازت نا بخاوان  . اود ت قماا مایماادن نمااز !نیلوفر جاان»

واانم ،«مااادن گفااتم:  دن جااوابش ماای رباارای اینكااش از نماااز خواناانن فااران 
نم بااش نماااز واابایاان از نماااز صااب   اارو،  اسااتر ظهااروااش مامااان االن »

 آمن.  و این فردا هیچ وقت نمی «خوانم خواننن. از فردا صب  می

 سفر به اصفهان و تهران
ون اصاافهان  اانه بااود وازدواجپااس از خااواهرم  اقااوام از بعماای  ، سااا
ون مادنم  خاواهرم باش باش بهاناش دیانن اغلاب تهاران بودنان. مان نیز ساا

گاهی هم بش بهانش دینن دایای باودن  نفتم. ام باش تهاران مای اصفهان و 
وانمر ریارا تار و آزادتار  ناحات  ن باعث می ،اصفهان یا تهران دن نفتاان 

گر نا ینیكاا یش همااش اهااالوااط بسااتش  هرسااتان نبااودم یدیگاار دن محاا
وساای نبااود بگویاان روساارییاان بقیباا ر ذنهیاابشناساانن و ر ات نا  ش با اام. 

ون. زن نا خیلای دوسات دا اتم.  ام داییجلو بكش یا روسری سرت 
 اااان  خاناااشدن مااااه  یاااکحاااناقل  ،آمااانم هااار باااان تهاااران پااایش او مااای

هاای چاادنی از ناو، پو اش مان ایاراد  ش خانمكنیماننم. با وجود ا می
واش زن نا  ام دایایزناماا  ،رفتنن و باا مان برخاوند خاوبی ننا اتننگ یم
نغام حجااب  علی ر ریراای بود خیلی دوست دا تم من و محجبشؤم

وش مان حجاابم دین  وقتی مینفتان مهربانی دا ت. با من  ،نامناسبم
تاو  !دختار ناازم !نیلوفر جاان»گفت:  با مهربانی می ،منو نا نعایت نمی
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وی دانی، رو واااان  سااااریقلااااب پااااا بااااش هاااام . ماااان «عزیاااازمات نا ساااار 
گااوش ماای حاارف گاااهی  ،وااردم. حتاای وقتاای خانااش آنهااا بااودم هااایش 

خوانانم.  دایی نماز  ب مای نم و با زن اوقات نیمش  ب بینان می
گاهی هماراه باا او بیارون مایبش پیشنهاد زن گاهی تنها و  نفتم و  دایی 

یاای باعااث داایاان نفتااان زن زدم. هااای اطااراف ماای گشااتی دن خیابان
 .تر با م  نه بود تا با او ناحت

 بیخواب غر
گنبن سابز ننگا وش   ییک  ب خواب دینم دن مكان مقنسی هستم 

گنباان پیااامبر دن مسااجنالنبی دن آنجااا قااران داند. همااش بااش  ؟ص؟مانناان 
گنباان ماای ونناان.آن نا نناان تااا ید  طاارف آن  یااانت  هاام ماان  از نزدیااک ر

گنباان بااروم یاام بساااتنن و ای ن عاانه ، اماااخواسااتم بااش طاارف  اه نا بااش ر 
ونایو باین توانی بروی  تو نمی» :گفتنن  . از خاواب«از همین جاا نگااه 

گر چشبینان  نم وش  رگفتم ایان فقاط یاک خاواب اسات با خود می ، ا
و سات یخاواب ن یاکایان تنهاا دانساتم  دا اتم و میاما حس غریبای 

وااارده باااود و ن حاااسیااانشاااانش اسااات. ا یاااک ، تماااام ذهااانم نا دنگیااار 
انتبااااط نم. وااب نا فراماااوش یااآن خاااواب عج ینساااتم ماااجراتوا ینماا

وانم. داییخوبم با زن  ام، سبب  ن جریان خاواب نا بارایش تعریاف 
نماازت نا  !نیلاوفر جاان»دایی وقتی خوابم نا  نین، از من پرساین: زن
وش  «.خوانی؟ می گفاتم:  ،بگاویم ناشوشینم  خجالت میمن  باش درو  
گفات: . زن«خوانم نمازم نا می !داییزن بلش» پاس ایان خاواب »دایای 

وان و مان باش او « عزیازم بش خاطر حجابت اسات. حجابات نا نعایات 
ونم.  وش دینه باودمقول دادم حجابم نا نعایت   ،چنن وقتی از خوابی 
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همچناان  ،باودمداده دایای وش بش زنقولی خالف  گذ ت و من بر می
واااش دوسااات دا اااتم حجااااب مناسااابی ننا اااتم و آن لباااای  ،طاااون 

وااش ااینمپو ماای گو ااش یااا یماااجرا . ایاان دن حااالی بااود  ن خااواب دن 
 ردم.كچ وقت فرامو ش نیذهنم مانن و ه

 طبق عرف
وش بش خواستگانی گرفتم بش او جاواب مثبات تصمیم  ام آمن، محمن 

 بودناان. منؤماابساایان مااذهبی و محماان خااانواده  واانم.ازدواج باانهم و 
گفااتم:  ماان دن . مح«واانم ماان چااادن ساار نماای»قباال از عقاان بااش محماان 

گفاات:   ، اناانویفقااط بااش خاااطر خااانواده ماان ،نااناندا ااكالی »جااوابم 
ونبیشتر حجابت نا  وردم «.نعایت   .من هم قبول 

واااش بااارای جلساااش دوم خواساااتگانی سااااعت قبااال از برگااازانی   یاااک
گفاات:  هااا بااا یكاانیگر بااود، آ اانایی بیشااتر خانواده محماان زناا  زد و 

ی چاااادن سااار میشاااش باااش خااااطر مااان، تاااو جلساااش خواساااتگان !نیلاااوفر»
گفاتم: «؟ونی گفاتم چاادن سار ». من دن جاوابش قاطعاناش  واش  ناش! مان 
ورد«ونم نمی قبول نكردم. بعن از اینكاش تلفان  ،. محمن هر چش اصران 

واارد گاار ایاان خواسااتگانی بااش هاام »گفااتم: مااادنم بااش  ،نا قطااع  حتاای ا
وااش «واانم چااادن ساار نماای ،بخااوند . نزدیااک آماانن خااانواده محماان بااود 

وسای دن در گفات: انگاان  واان»ونام  . «حااال یاک سااعت چاادن سارت 
واردم تاا موقاع آمانن خاانواده محمان بار سارم  گلنان ناازوی پیانا  چادن 
واش  ومی  بیاننازم. باالخره خانواده محمن آمننن و مراسم  رو،  ن. 

واش مای گذ ات، پانن محمان   ،دانسات مان چاادنی نیساتم از مراسم 
ونااای  اااما چاااش حجاااابی نا مااای»پرساااین:  دن  .«؟خاااواهی انتخااااب 
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گفتم واش عارف » :جوابش  . ماادن محمان و ماادن خاودم «ساتاهر چاش 
گفات:  شچادنی بودنن. پانن وارد و  نگااهی باش ماادن محمان و ماادنم 

اختیاان و  دانم چرا بی ینم «.عرف یعنی مثل مادنت و مادن محمن؟»
گفتم: وای فكر  بنون لحظش  «.دیگش!بلش »ردن 
مان  یزنانگ یهاا ن  ابیاز بهتار ییكاتوانسات  یش ماكانیآن  ب با ا

واردن ینان باودم و باش جاایاطون نشن. تمام  اب ب نیاما ا ،با ن  فكار 
دلام  یجااوحجااب نا  پرساینم ، منام از خودم میام ننهیآ یبش زننگ
ش واهار باان  .ردمواآن  ب چنان باان خاودم نا باا چاادن تصاون ؟ بگذانم

گرفاات.  یشااتر حرصاام ماایب ،ردمواا یماا یر نا دن ذهاان تااناعین تصااویااا
نانه پانن و ماادن محمان مارا باش یآ نش دواردم وا یما یپارداز الیمرتب خ
 ننن.و یحجاب بودنم  ماتت م یخاطر ب

 اه ینقطه س
تماااام  ااان و خاااانواده محمااان نفتنااان. دا اااتم  یمراسااام خواساااتگان

وش  های میوه نا از روی میز جمع می ظرف بش طارفم سعین برادنم وردم 
گفت: چاادن سار  .تننمن هساؤدانای اینهاا خیلای ما می !نیلوفر» آمن و 

ساخت خیلای  ی،نانادنضاایت وقت بش آن  چیش هو ییتو یبرا دنور
ونای؟چاادن توانی  می .است باش خااطر »گفاتم:  شمان دن جاواب «.سار 
بارای ناحتای خیاال ن جملش نا فقط یا«. ونم چادن سر می ، بلشمحمن

گفتم  هام باش  قابال   ر ریاراننا اتم ین قصانیچنا و تش دلام اصاال  برادنم 
گفتش بو  ستم.یچادن ناهل پو ینن ش من ودم محمن 

ام او  خاانواده یمهر محمن بش دلام نشساتش باود و هماش اعمااسویی از 
 باااابایااان دانساااتم چطاااون  یگااار نمااایدساااوی از  و ردنااانو ین ماااینا تحسااا
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ماذهب  کخاانواده خشا یکم. دن ذهنم آنها نا یاینان بواش  خانواده
قاانن  آنلش أن مساایاااوااردم  فكاار میردم. بااا خااودم واا یتصااون ماا یو افراطاا

دربااانه نااو،  ااان  از عااروی یش ر ز خواسااتگانوااشااان مهاام اساات یبرا
ن نا یار بودنان و اكرو انفومای ن خاانواده یااش او حجابش بشرسنن؟

ش چاش وجش برسن ین نتین خودش بش ایباهر انسانی ش وردنن و یم کدن
وانی بن وش خوب است و یبرا یانو  یساوش وا اود  یر ن نمش ب چش 

وااش این یانواام انجااانا مجبااون بااش   اان، بااش  گونااش دنگیاار می واارد. فكاارم 
ت ناناند. مهام محمان اسات یااهم ،الیخ یب اصال  » گفتم: خودم می

ان كان افیاتاا صاب  مانام ا «.... رفتش اسات ویش او از االن  رط مرا پذو
 ردم. و ینا سپر ی ب پر استرسای ذهنم نا آزاد نگذا ت و  لحظش

عالقمنان  انه  اوش بش و یمرد بشهای ذهنی باالخره  همین دغنغشبا 
مان نا  یعروسااجشاان  ،بعاان از چناان ماااه و پاسااا مثباات دادم ،بااودم
بااش  ی وا شیبااش د ن از هاار حا اامان  هااای اول زناانگی وااردیم. ماه  برگاازان
اول دن مقابااال  یمااان از هماااان ر زهاااا ی ساااپری  ااان.و خرمااا یخو ااا

هااا نا حااس  نگاااه ینیخااانواده محماان باانون چااادن ظاااهر  اانم. ساانگ
مان و محمان اخاتالف م وام وا. نباود یتیاز نانضا یاما حرف ،ردمو یم

وااش همااش  دن جمااع خااانواده وااشهاار بااان   اارو،  اان.باار ساار حجاااب  اش 
 ااانم، احساااای  زناااان آن چاااادنی بودنااان بااانون چاااادن حاضااار مااای

م از خجااالت وااردم نقطااش ساایاهی دن یااک ساافینی مطلااق هسااتم. ماای
ونان آنهاا باودم، باش این موضو، باعث می چاادنی بار  اجباان  ن وقتی 

بااارای دیااانن خاااانواده محمااان باااش  ،مااااه محااارم وااانم. باااا  ااارو، سااار
بین ناه وقتی محمن ما ین نا برای ناهاان نگاش  نفتیم. ان   هرستان
فرسااتاده اساات.  رایممتوجااش  اانم پاانن محماان پیااامكی باا ،دا اات
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 زهرایی شدم

واانم محجبااش  نماای !نیلااوفر دختاارم»نو ااتش بااود:  خااواهم تااو نا مجبااون 
ونی. بلكاش حجابات نا  ،چادنت نا نش باش خااطر مان  وی و چادن سر 

؟اهع؟ و حفااا آبااروی حماارت فاطمااش ؟اهع؟بااش خاااطر حماارت فاطمااش
واردم واردن چاادن  گر من ناخواستش تاو نا مجباون باش سار  ون. ا  ،نعایت 

ون های حاج آقاا خیلای باش دلام نشساتش  . حرف«مرا ببخش و حاللم 
گویی تلنگری بود برایمبود واش . ،  قاا آحااج  کامایپ یوقتاعجیب باود 
 اان. از  یب ماار ن ماایااآن خااواب غر یدن ذهاانم ماااجرا ،خواناانم ینا ماا

گااارفتم دیگااار لجباااازی نكااانم. باااا خاااودم  هماااان لحظاااش تصااامیمم نا 
حجاابم نا  ؟اهع؟خواهم برای حفا آبروی حمرت فاطماش گفتم می می

ونم. گرفتم چادن نا بش عنوان حجاب انتخاب  ونم و تصمیم   حفا 
 اانه  ین باان باا دل و جااان چاادنیااا اماا، از هماان ر ز چاادنی  اانم 

خواساتم باش هماش نشاان  مای .بودم. پیامک پنن محمان نا پااک نكاردم
واان نیسات. وقتای  وش بش میل خودم چادنی  نم و اجبانی دن  دهم 

دینناااان و  دن  هرسااااتان بعماااای از اقااااوام محماااان ماااارا بااااا چااااادن ماااای
 . پیامااک نا«بااش اجبااان حاااج آقااا باااالخره چااادنی  اانی»گفتناان:  ماای

حااج آقاا مارا دن انتخااب حجاابم آزاد »گفاتم:  دادم و می نشانشان می
وردم رگذا تش  «.من خودم بش میل خودم چادن نا انتخاب 

 انتخاب خودم
باارای تبریااک بااش  ام مان، ر زی خااانواده عمااش پااس از برگشاات بااش خانااش

واااش. تاااوی آ اااپزخانش نااانماااان آمن خاناااش بااارای  باااودم و تردیااان دا اااتم 
ترسااینم بااا دیاانن چااادن باار ساارم ماارا  ا نااش؟ ماایمنگویی بااروم یاااخو اا

گاارفتم چااادن ساار ن ونناان. چناان بااانی تصاامیم  نم و مانناان كاامسااخره 
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واش باا خانا عهان  بروم، اما وقتی یادم مای ان  بش استقبالسابق  افتااد 
ناان وننانم، منصرف  نم. باالخره با خاودم  ام چادن نا از سرم بر ورده

عمااش ساایما بااا  ااوهر و پساار و شواز ااان نفااتم. یچااادن بااش پبااا نم و مااآ
باودم عماش باا منتظر  ،عروسش آمنه بود. وقتی با چادن واند اتاق  نم

بااا تحسااین عمااش امااا باار خااالف انتظااانم  تمسااخر بااا ماان حاارف بزناانر
گفااات:وااارد  نگااااهم   رد نت بگاااردم عزیااازم ه،نااات باااروعماااش باااش قرب» و 
هاای عماش  ف . حار«اهلل چقنن چادن بهت میاد، چش ریبا  نیءما ا

وارد.عتماد بش نفسم ا دن جاواب  و نضایتم از پو ینن چاادن نا بیشاتر 
گفااتم:  تعریااف ماان خااودم چااادن نا جااان! بلااش عمااش »هااای عمااش ساایما 

وردم. چون دوست دا تم چادنی  و  «.مانتخاب 
وس مرا باا چاادن مای  .وارد از مان تعریاف مای ،دیان از آن ر ز بش بعن هر 

وش دوست ننا ات مان باا مادنم بر آن پو اش و آنایاش  خالف سابق 
امار ز داد. دن جمع حاضر  وم، با ا تیاق مرا بش دوستانش نشان می

وردم و ومک خنااز اینكش با  واش حمارت نا پو شای  این همش تغییر 
 باااش عناااوان حجااااب بااارای خاااودم انتخااااب ،پسااانند مااای ؟اهع؟فاطماااش
 امر بسیان خرسننم. ورده
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ماان از سلسااش سااادات هسااتم و بااش همااین علاات هاام دیگااران بااش ماان 

، افااراد می ااو وقتاای واند مكااانی ماایادات مااا ساا گذانناان. احتاارام می
بارایم  یوودواهماان د نان  ازخیزنن.  بر می بش احترام ما از جابسیانی 

وااش ماا بچاش سااّی  گوناشاین خاانا دن هار حااال، و  هساتیم نجاا افتاااده باود 
 ست.ه حواسش بش ما

از یااخاانا نا  ااناختم و بااا او ناز و ن ،ردموااش چشاام باااز واا یماان از ر ز
اتفاااق  ،سااال قباال پاانمبااودم تااا اینكااش  یان معتقاانیردم. انسااان بسااواا

 یگرفتااان یهااای اصاال ن  داد. یكاای از علاات ام خااانواده یباانی باارا
م باش ظااهر خیلای یاک آدا  باش طاون مساتقیم و غیرمساتقیما  ام خاانواده

واان بان ایان آدم أهی های آدمدستش از آن  رمذهبی بود تی و مكش نفتاش. 
هم اموال  خاانواده و  ،ختیمان نا بش هم ر بش ظاهر مذهبی هم زننگی
بااش  اانت از  ،. از آن ر ز بااش بعاانبااش تاااناج بااردهاام ایمااان و اعتقاااد ماارا 

واردم! باا خاودم  زده  انم و باا دیان و ماذهب دل گفاتم:  مایخانا قهار 
گاار قااران اساات ماان هاام ر زی بخااواهم مثاال ایاان » بگااذان  ،بشااومآدم ا

واش  واش خانا هام از مان بانش بیایان. حااال  همین االن آنقنن بن بشاوم 
ورده است با خودم و باا من . «من از او لجبازتر هستم ،خنا با من لم 
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ام نا هاار بااان  وااردم و روسااری حجااابم نا نعایاات نمی وااردم. خاانایم لاام 
 برینه بودم. واقعا  وشینم. من  ر میت عقب و عقب

 قهر بزرگ
 ، ااوم اهمیاات م بیحجااابنساابت بااش بیشااتر  چااش هاار وااردم ماای حااس 

ببیننان  خواساتم خناونان و ائماش  اود. مای بیشتر دلم خنک می
وش ولی  ،چقنن خوب بودم وش من قبال    ،مرا دن بحران قاران دادنانحاال 

 یننیحااس خو ااا ن نفتااانم اصااال  یااچناان از ا ام. هاار چقاانن باان  اانه
ن باباات حااس یاااز ا یزیااانگ شااش عااذاب وجاانان غاامیننا ااتم و هم

گویی اما با ،ردمو یم ن یاش دن اوارد وا یمرا وادان ما ینامرئ  ییرینز هم 
 یمیخوانانم و تصام یش نمااز نماواتا جایی  ر بمانم و ادامش بنهمیمس

اماام  یماه محرم و صفر برادن ننا تم.  ینیواجبات د یادا یهم برا
ش آن آدم واا یاز آن ر ز و ردمواا یبااش تاان نماا یكلبااای مشاا ؟ع؟نیحساا
ت و مساااجن أیااادن ه م نایپاااا یحتااا ،نیشاااوماااان نا باااش آتاااش  یزنااانگ

 نگذا تم.
واااش ماااناوم  واااردم. اماااام  باااا خااانا صاااحبت مااایایااان دن حاااالی باااود 

 ؟ع؟نا خیلااای دوسااات دا اااتم و باااا حمااارت اباالفمااال ؟ع؟حساااین
چنان از خانا  هار ،خیلای دلخاون باودمآنهاا  واردم. از خیلی دنددل مای
قهار نباودمر ریارا باا خاودم فكار  ؟ع؟باا اماام حساین .بیشتر دلخون بودم

گناهی داند ؟ع؟وش امام حسین وردم می وانهاا  وقتی  ،چش  خنا همش 
گاار خااوبی هاام بااش ماان برساان !وناان! نا می  ؟ع؟امااام حسااینسااوی از  ،ا
 است.

وااودوی   . وقتاایباارد هااا ماارا بااش روضااش می همیشااش مااادربزنگم محاارمدن 
وساای نا دوساات دا ااتش  خاانا هاار»گفاات:  ماای ،«ام خسااتش»گفتم:  ماای
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 ااما مگاار  .اناانازد نا بااش دلااش ماای ؟ع؟محباات امااام حسااین ،با اان
یان ؟ع؟گویین اماام حساین نمی . ایان «پاس بایان بار یم رنا دوسات دار

و زدم  حارف مایبا خودم جملش هنوز دن ذهن من ماننه بود. دن ذهنم 
گفتم چارا پاا  می ؟ع؟مام حسینخطاب بش اوردم و  حتی دعوا هم می

 ونی؟ دن میانی نمی

 ؟ع؟نیتربت امام حس
گذ تش  بش عنوان نمایننه  بكش خبر دن استان البرز باا صانا و من دن 

واانم نا م، ط. برای عوض  نن  رایوردم سیما همكانی می محایط 
ان وااامشاااغول باااش  یدن محااال جنیااان 8939 ساااال محااارم ر دادم.ییاااتغ

گااروه  هااای اجتماااعی  اابكش بااودم. مساائولمان دن یكاای از وااانی  یااک 
از همكااانان، دوساات و آ اانا عااازم بساایانی رد. آن سااال واا یانااناز ناه
یان. آنقانن باش ه بودها سپرد بش خیلی .ربال بودننو وش برایم تربت بیا ر م 

وااش ماای ؟ع؟ترباات امااام حسااین گاار بااش دسااتم  اعتقاااد دا ااتم  گفااتم ا
 همااش بااش هاارماان، ولاای از  ااانس باان  ، ااود مشااكالتم حاال ماای ،برساان

رو بااش  و ناناحاات  اانم یلااین موضااو، خیااوردناان. از ا  دلیلاای فرامااوش
گفتم:  وربال یک ذنه خاک ون یا آنقنن از من برینه»آسمان  باش هم ش از 

هاای قبال خاودم خااک  ش ساالواباود  ین دن حاالیاا «.نسان؟ من نمای
 ؟ع؟واردم. باش حمارت عباای هماش تقسایم مایمیاان تربت دا تم و 
گفاااتم متوسااال  ااانم گااار هناااوز  !یاااا حمااارت عباااای» :و  مااارا  انااانویا
 «.بفرست مومی تربت برای ،دوست دانی

واانی اعاالم ی ان بش اربعین نزدیک مای گاروه  م. یكای از همكاانانم دن 
وااربال هسااتم»واارد:  ونیاان ،عااازم  طبااق عااادت باارایش  . ماان باار«حاللاام 

وااردم و خواساتم بارایم مقاانانی یاانت  وقتاای او بیاا ند.  آرروی قباولی ر



 بانو  81داستان   60
 

بااا خااودم فكاار  ترباات آ ند. خیلاای خو ااحال  اانم. مرایباا ،بازگشاات
گفااتم:  هنااوز هاام صاانایم نا می وااردم تااو ماارا  !خاانایا» اانونن. بااش خاانا 
 .«.رد و تااو نكااردی..وااماارا اجاباات  ؟ع؟امااا حماارت عبااای ی،نیاانن

بااش محااض اینكااش ترباات بااش  وااش ن موضااو، اعتقاااد دا ااتمیاابااش ا آنقاانن
 حل  ن! نما تمام مشكالت ،دستم نسین

 منتظره ریسفر غ
بهتر  نه بود. محرم سال بعن با خاودم اننوی از آن ر ز بش بعن حالم  

اسات و باش خانا هام هایچ ربطای  ؟ع؟محرم مال اماام حساین»گفتم: 
واردم و ماانتوی بلنانتراننوی . «نناند ظااهرم دن پو اینم.  یمراعات 

واش نفار از همكاانانم دو ام محرم بهتر  نه باود. اربعاین هماان ساال یا
وارب واش همراهال بودنانناهی  گار » :گفاتم  اان باروم. ، از مان خواساتنن  ا
خواساااتنن دو هفتاااش مانااانه باااش اربعاااین  آنهاااا می. «آیم مااای ،جاااون  ااان

وننن.  گذ تحروت  باش نها پاساپونت باش دسات د باانه آ و چنن ر ز 
ردم واااحسااای  بااانه  ااان بااروم. بااش یک همراهش وااشاانهاد دادناان یپماان 

گفااتمن فرصاات اساات و دلاام خااالی  ااین آخااریااا یااا حماارت » :ن. 
واربال با ام امسال هر !عبای . باا پاننم بارای «جون  انه بایان اربعاین 

وردیم واش سشپاسپونت اقنام   انبش سااعت  . دقیقا  دن خااطرم مانانه 
واان بار می واش از سار  گارفتن پاساپونت  چهان بعن از ظهار  گشاتیم بارای 

وردیم. واش یكشانبش یاا دو انبش  یمسائول آااناس مساافرت اقنام  گفات 
صان ن  یهاا بارا آین. قران بود پنجشنبش همش پاسپونت ها می اسپونتپ

هااا عااازم  ر ز یكشاانبش بچااش یعناای ،. سااش ر ز بعاانبااش تهااران برساان  یاازا
و  زاهاا نشانیاز   یاماا خبار ،نیهاا نسا بودنن. ر ز پنجشانبش پاساپونت
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وردم یوسانش أم نسن. گفتنن اول هفتش بعن می باش وش مان با خودم فكر 
 !نسم نمیوربال 
گاارفتم پنجشاانبش یدانشااجو هاام بااودم. تصاامر زهااا آن  بااش ادانه ناارومر م 
واربال میریرا   اونن و  دوست ننا تم ببینم همش داننن آماده نفاتن باش 

خسااتش و ساارخونده بااش دانشااگاه  . از ایاان روام ماان از قافلااش جااا ماناانه
گو اااش یلاااینفاااتم. آن ر ز حاااالم خ  یاز دانشاااگاه رو یا بااان باااود. دن 

ز و همااش یااردم از همااش چواا یسااتش بااودم و احسااای ماات تنهااا نشكاامین
تماام وجاودم نا  ییدا تم. حاس تنهاا یبیام. حس غر ماننه س جاو

 وااارد. یگو اااش قلااابم سوساااو م ینیاااام نن حاااال ناااویاااگرفتاااش باااود. باااا ا
نگاران » :ردوا یدن دلام نجاوا ما یكایاماا  ،جاا و چطاونودانساتم از  ینم

گره ،نباش ش واو حاال باودم  ن حاسیدن هما .«ها باز خواهن  ن همش 
گفات:  گرفت و  «. ماژده بانه دختارم. پاساپونتت آمانه!»مادنم تمای 

تااااو نا  م،دختاااار بلااااش»گفاااات: «. یااااک ر زه؟ ، ااااود مگاااار ماااای»گفااااتم: 
 مماادن«. ؟ آن هام آمانه؟یچا بابااپاساپونت »نم: یپرسا«. انان نهیطلب

خاب »گفاتم:  .«امانهیهنوز پاسپونت پننت ن ،نش دخترم»پاسا داد: 
گو ا یصانا«. ؟ اود یمگار مامن تنها باروم؟  تلفان  یپاننم از د ن دن 

 تاو نا طلبیانه دختارم. معلاوم ؟ع؟اماام حساین»گفت:  یش مون یچیپ
 .«میآ یم من بعنا   ر. برو جانمین برویش باو است

 ربالکزائر 
ش همااش وااان دا اات كاادهااانم از تعجااب باااز ماناانه بااود. آخاار چطااون ام

واردم: باا خاودم فاز هماان ر ز  بانه دنست  اود؟كیز یچ مان قاران »كار 
. «بااروم ،پساانننن وااش آنهااا ماای یبایاان بااا ظاااهر ر پااسبااروموااربال اساات 
واردم  چاون حاس مای رخواستم همیشش تا آن حان محجباش با ام نمی
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باش گوناش با ام.  آنتاوانم  یهاا نما ین آساانیاخیلی سخت اسات و باش ا 
روی حارم  شدا اتم. وقتای ر با یبایحاس و حاال غر ،وش نساینیم وربال

گاارفتیم ؟ع؟حماارت عبااای گاار بااودم. همااش یآدم د کیااگااویی  ،قااران 
وااردم اینجااا ماان اساات. حااس  م امااِن یآن حاار ،چیااز یااادم نفاات. حااس 

وسااای نیسااات. مااان مانااانهیردم جاااایی اوااا یمااا واااش هااایچ  ام و  ساااتادم 
 .؟ع؟حمرت عبای

گفااتم  دیگاار برایاات ز اات » :دن مساایر برگشاات یااک لحظااش بااا خااودم 
یاااک  وااانساااعی  .یناااونفتاااان مثااال قبااال اسااات مثااال قبااال با ااای و 

وناای. مگاار  نا  ؟ع؟امااام حسااینوناای  ادعااا نمیچیزهااایی نا مراعااات 
وااش ماای «.دوساات دانی؟ نفتم، یااک نوحااش عرباای نا  دن اربعااین هاار جااا 

وش وااه  می ولماش  ن. من  دن آن تكران می« تزرونی» نینم  معنی این 
وااردم معنااایوقتاای دانسااتم.  نا نماای باااش  ،اش نا دن اینترناات جسااتجو 
وااش هنااوز هاام حالوتااش دن جااانم ماناانه ای باارایم دل اناانازه چسااب بااود 
قساام بااش »گفاات:  ماای ؟ع؟ن نوحااش از ربااان امااام حسااینیاادن ا اساات.

واش مان  اما زائاران نا آن دنیاا  افاعت مای وبر  . «وانم حمرت علی ا
واردم: یانت اربعین حالوت خاصی بارایم دا ات. باا خاودم فكار   آن ر

وش امام حسین»  .«خواهن می ؟ع؟من باین همانی بشوم 

ع  اْلُعْسِر  ِإن   ف    ْسرا  یُ م 
گاار چااش   وااربال  ،هنااوز بااا خاانا قهاار بااودما ولاای بااش محااض اینكااش از ساافر 

واش دا اتیم .همش چیز حال  ان ،برگشتم نفاع  ان.  رهماش مشاكالتی 
حجاااب نا  یوقتاا هاام باارای خااودم عجیااب اساات. زن موضااو، هنااویااا

وااردم و تصاام گاارفتم باارایانتخاااب  شااش چااادن نا از خااودم د ن یهم یم 
ونی طاااتااوانی این تااو نماای» :گفتناان  نناان ویخننافااراد بساایانی  ،نمكاان
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همااان  . بااازیآ ن یماااه دوام ماا ااش  نهایتااا   .تااو عااادت ناانانی .با اای
وااااش امااااام  ،« ااااوی قبلاااای ماااایآدم  امااااا ماااان قااااول داده بااااودم. دیاااانم 

گرفت ؟ع؟حسین ماانم یر عهان و پیامان ر واش نامردی باود .دست مرا 
 م.نزب

گر چاش خیلای  وشاینما واش باش ش با ی نازیاچ اماا ،ساختی  دسات آ ندم 
دسات آ ندم و باش ش نا با مان خانا آین. ت و ناحتی بش دست نمیلسهو

وردمانناان  بییااک آنامااش  بعاان از هاار وااش همیشااش یاان ا هنسااینم. دقاات 
رم دن هاار ظاابااش ن 8.«ْساارا  یُ َماَع اْلُعْسااِر  َفااِإّنَ » ساات؟ایااک آنامااش  ،ساختی
یم  شلزومی نناند ما چیزی ب ،سختی واش م .دست بیا ر هم ایان اسات 

یم و خانا نا هازانان باان  اش بتوانیم دن آن مسیر خنا نا ب ر كدست بیا ر
جالاااب نكتاااش  دسااات آ نم.ش ر او نا باااین مسااایاااش مااان توانساااتم دن اوااا

واااربال بااارایم تربااات آ ند واااش از  وسااای  وناااون اینجاسااات آن  همسااارم ، ا
واربال رستا مقنماش  ،یک انسان معتقن و مهرباان. بعان از اولاین سافر 

 مان فراهم  ن. ازدواج
 وناونش اوارم یاگبدوست دا تم دن  رایطی قاران  یوودواز همان من 

وربال  اما هیچ  ،هستم باز  نن دنهاای وقت اناده آن نا ننا تم. سفر 
وش  نینم و هیا حرفبسیانی برایم بود،  ش وا ییهاا آدم  هاا و تأهایی 

ش ماان بااا ساافر واا یبااود. مساایر یدنی باازنگ دن زناانگ کیااباارایم  ،نمیااد
بیشااتر از سااال سااال  همچنااان ادامااش داند و ماان هاار ،ردموااغاااز آبال رواا

واردم.  قبال واربال نفااتم و دو پیشاارفت   8932سااال دن سااال پیااپی بااش 
وااردم. همساارم ماای وااربال و ر ازدواج   ؟مهع؟انت ائمااشیاادانساات ماان بااش 

                                                           

 .2.  رح: 1
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وربال بش عنوان مهریش پ کیهر سال  ر از این روعالقمننم شانهاد یسفر 
ایاان »ن: یااگو یردم. همساارم مااواااماال قبااول وت یماان هاام بااا نضااا و داد

دوساات  «.اساات ؟مهع؟خااود ائماشاز طاارف  ،هنیاش از طاارف ماان نیسات
ونن واربال  یاک یآدما ریرا  ردانم این واسطش بودن ادامش پینا  واش باش  باان 

 شش آنجاست.یهم یگر دلش براید ،برود

 ریگ کنم
وانهای  ردم ر زی وا یچ وقات تصاون نمایها حكمتای داند.خانا تمام 

وااش  ماایاینجااا برساام. حاااال  بااش تااوانم بااش خااودم بگااویم همااانی  اانی 
ام  زنم، یقاین قلبای هر بان درباانه ایان موضاو، حارف مایخواستی.  می

وش  بیشتر می گااهی اوقاات  ش بیخنا بزنگ است و لطفا ود   امان. 
وااش ر زگااانی  می اارمننه  وااردم.  خاانای خااودم لجبااازی ماای بااا ااوم 

وش می امار ز یاا فرداسات  و نی ادامش بانهیتوا گفتنن تو نمی اطرافیانی 
ونااان بگااذانی وااشوااش چااادن نا   رانناختناان یرم ساان  ماایدن مساا ، آنهااا 

 ن ناه نا تا زمان مرگ ادامش خواهم داد.  یش اومان داننن یحاال بش من ا
وناااان. ایاااان  می وااااش خاااانا دنساااات  وااااان خااااوب، آن اساااات  گویناااان 

چیاز   شام هما المثل برای من بسیان پر معناست. مان دن زنانگی ضرب
ونون هم بش لطاف  نا تحمل می ونانم دا تش با م. ا ونم تا خنا نا دن 

گذ ااتش خناوناان دن زناانگی ام  ام رو ساافین هسااتمر هاار چناان وقتاای بااش 
واش ایان انانازه مارا  زده می ونم، خجالت نگاه می واش باا خانایی   وم 

وااردم. مااوند لطااف و مرحماات خااویش قااران داده، آن مااادن  گونااش نفتااان 
گر » :گفت بزنگم می بش حاق حمارت عباای  ،بگوینن خنایا داتساا

مااااان نیاااااز از حمااااارت . «بخشااااان میآنهاااااا نا خااااانا  ،مااااان نا بااااابخش



67 

 

 

 گیر شدممن نمک

وناااان تااااا خناوناااان از خطاهااااا و  می ؟ع؟اباالفماااال خااااواهم وساااااطت 
گذند. ایمان و اعتقاد من قوی گذ اتش  انه و  ا تباهات من دن  تر از 
ش وانم وا یر ماكاف یوقتااین نا مرهون لطف و عنایت خناونان هساتم. 

وش بنترین اف ان نسابت باش خانا دن ذهانم كدن اوج بنی و دن لحظاتی 
رم نا نسابت باش مان وان لطاف و یشاتریبهم ونن باز ا ن، خن یمر ن م
 ی، اوم. باش نظارم ناز بنانگ یشتر  رمننه میدا ت، از خودم ب یروا م
ر یاگ کموجاودات نماهماش و ها  انساانهماش ماا  .ر  نن اساتیگ کنم

از آن مطلاع با ایم. ش خودماان ون مهم است یما اا ،میگان هستدپر ن
 رم.یاگ کش نماوامتوجش  انم  ،ر  ودیش دكمن بش لطف خنا قبل از آن

ونااون ادم بماناان یااش واااساات  یماان ساانگر و ساارپناهی حجاااب باارا ا
 نم.كنان بشكن نمینبا و ما هخوند کنم
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وش یكی بزنگم هست بچش دوم خانوادهمن  تار و دیگاری  و دو برادن دانم 
واش  تر از من است. ووچک تاک دختار خاانواده باودن سابب  انه باود 

آزادی عماال بیشااتری دا ااتش و بگیاارم قااران  یشااش دن حا اایش امناایهم
ناش  نن وهساتناش خیلای ماذهبی  ،اعتقاادی با م. خاانواده مان از نظار

گر چش خیلی آزاد.  ن یااما خیلی اهل واجبات و با ،خنا نا قبول دانننا
گاار چااش از نظاار اقتصااادی وضااعیت سااتنن. یمااذهبی ن یهااا نیااو نبا ا

یاام، امااا اغلااب خواسااتش های ماان بااش عنااوان تااک دختاار  متوسااطی دار
بارای انجاام  مرا اعمای خانوادهگاه  هیچ خانواده، فراهم بوده است.

وااانی دادن یااا ناانا آنهااا فقااط بااش ماان یاااد  .تحاات فشااان نگذا ااتنندن 
وش  داده ونمخودم باین انن   .ناه زننگیم نا انتخاب 

 من متفاوتم
وااااودوی حجاااااب خانم هااااای فامیاااال مقاباااال نامحرمااااان نا  دن عااااالم 

واااش نساااینم، باااا ذوق چاااادن سااار  دوسااات دا اااتم. باااش سااان تكلیاااف 
رود  یلایماا خا ام، ترهاا  انه واردم ماننان بزنگ وردمر ریرا حس می می

نم یجاش نساین نتیاف باش ایالكل سان تیم و اواودن همان سن و سال 
تااار باااازی بهتااار و ناحااات ،ش حجااااب نناننااانواااش  همسااان و سااااالنم وااا



 بانو  81داستان   70
 

ردم حجاااب مااانع واااحسااای  ،از آنهااا یرویاان. ماان هاام بااش پناانو یماا
گذا اتم و  ود یم مبازی و فعالیت ونان  . بش همین ناحتی حجاب نا 

و بانون بلاوز و  الوان باا پسارها اننن و شم مپ ،پنجم و  شممقطع تا 
ومای بلنان انمواش تر  بود. بزنگروسری  اماا  تر  انر ، انانازه بلاوزم هام 

ناااامحرم بااارایم همچناااان  اااوهر عماااش،  اااوهر خالاااش، پسااار خالاااش و... 
خاانواده هام مارا دن . معنا ننا اتبرایم محرم و نامحرم  اصال   .نبودنن

 یچ توضایحیگفت و  ها ینم یزیچ یسو ،داد یفشان و تنگنا قران نم
وش متوجاش وم و ن.  مینش بش من داده نین زمیدن ا م بش سنی نسینم 

ش وامتفااوت باود  یهاا ن باش خااطر نگااهی نم.  ا محرم و نامحرم می
گاار چااشردواا مااینا یاانام دا اات معنااا پآم آنام ین موضااو، باارایااا باااز دن  ، ا

مان هام ود و بارایم مهام نباایان مسائلش برابر نامحرم باا حجااب نباودم. 
هااام وقتااای باااش هفاااتم و هشاااتم تاااا مقطاااع  دادم. ی باااش آن نمااایاهمیتااا

گاویینفتایم  مسافرت مای وشاون  ،  واردهباش خاانج از  ایم و مان بااز  سافر 
 هم با بلوز و  لوان و روسری بودم.

رد. وانا یاام باش حجااب  اكل دیگاری پ تفااوتی بای ، انمواش تار  بزنگ
خاودم برسام. هار وقات شش باش یش همو ودرده بومرا مجبون  یسوگویی 
ایساااتادم و  ها مقابااال آییناااش می ، سااااعترون نفاااتن دا اااتمیاااقصااان ب

 اانم.  وااردم و بااا آنایااش غلاایا از خانااش خااانج می موهااایم نا اتااو می
ره یوش چشم همش نا خ ای با ن گونش بش موردم ظاهر همیشش سعی می

واردم و ساعی  تحقیاق می شیاجنینترین مان لباای و آنا دربانهنن. و
وانم.وردم  می واردم اینطاون خیلای بهتار و باش  فكار مای مطابق آن نفتان 

گار او  ام ردهوانا انتخااب  یر زتر اسات و ناه دنسات  ،نموانطاون نفتاان یا
  .هستم بینق یمتفاوت و ب
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 باترمیمن ز
واااردم هماااش باااا  میپو اااینم، خیاااال  میلباااای خیلااای  ااایک  یوقتااا 

اینطاون  دن واقاعاماا  ،«باساتیاین دختر چقنن ر»گوینن:  خود ان می
واش  نبود. با سویی واش بااز باود و  االی   رت و  الوان تنا  و موهاایی 

 آمااانم. همیشاااش باااا  بیااارون مااایاز خاناااش  ،باااودنش اهمیتااای ننا ااات
، دن ت اسااتیاااهم یشااان باایابااان حجاااب برایش دن خواا ییهااا خااانم

گااهی  رپیار ز نباودمهام دن این نقابت سخت همیشاش  نقابت بودم و
بعان از هار  كسات عن َبن قمیش باود. خوندم و این بُ  هم  كست می

آن ر زهااا زناانگی باارایم خیلاای تكاارانی  اانم.  هاام دچااان افسااردگی می
  ود همیشش ریبااترین و بهتارین باود. باش طاون قطاع ر ریرا نمی نه بود

و دا ات تار هام همیشاش وجاود  تر و بااوالی  ایک ،ریباتر ،از من بهتر
آن  ، زهااای باانآن ر داناام دن ینماا. واارد خیلاای اذیااتم ماایمساائلش ایاان 

آن اتفااق باعاث ن  دادن ن  داد یاا خاودم  یاتفاق بش صونت تصاادف
  نم.

 ها ر نگاهیدر مس
وتابخاناش ر زها فصل امتحانات  رو،  نه بود. آن  برای مطالعاش باش 

نفااار از دو اتفااااقی تابخاناااش باااش صاااونت ودن  ینفاااتم. ر ز عماااومی مااای
وش تابخانش وم نا دن یاه یالسكهم ، باود یكایرمان یسمدینم. از آنجا 

وااش چااادن ساار می ن اتفاااق چناان بااان یااا وردناان، همااراه  اانم. بااا آن دو 
س كتابخاناش و باالعوران  ان و ماا بانهاا باا هام از خاناش تاا كاگر هم تید

ونان آن دویر  نیمس هم چاون حجااب  ،نفاتم نفار ناه مای م. وقتی من 
دن  ها بش سمت من اسات. وردم همش نگاه حس می ،ننا تم یدنست
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وش این  یاک خاانم متشاخ  فارض نكاردم. خودم نا گر ید رایط بود 

 دادنان. اطرافیان مناوم دربانه حجاب و ناو، پو شام باش مان تاذور می
وننن و باش مان توجاش مرا چنن همیشش دوست دا تم دیگران  هر نگاه 

ام ناه  چاااادنی انوناااان دوسااات اماااا وقتااای دن ،خااااو دا اااتش با ااانن
، واردم ارز ام داد. حاس مای یها حس خوبی بش من نم نگاه ،نفتم می

مارا ن و ردناو بش چشم دیگری نگاه مینا تر از آنهاست. مردم آنها  پایین
 یاز جانس خاوب ،ره باودیاواش باش مان خ ییهاا چشام بش چشم دیگری.

وااش نااامحرم  گاار متوجااش ماایینبودنان. د   یهااا  باا چااش دیاان و تصااون  انم 
هاا همیشاش   اناختم. نگااه ینگاه پاک و ناپااک نا ما .وننن  نگاهم می

هاا  هاا متارجم خاوبی بارای بردا ات دل زننن و چشام خوب حرف می
وااش بااش دوسااتان چااادنی نگاااه بااا وقااان و  ، اان ام ماای هسااتنن. نگاااهی 

 نگاااهوردناان،  دنبااال میش ماارا واا ییهااا امااا نگاااه ،بااود یآمیااز تحسااین
نجیاب وردنان،  مارا نصان میوش  ییها . چشمبود واال کیخرینان بش 
 نبودنن.

 امشمحاال در آر
وش مثل همیشش می  وتابخاناش باروم،  یک ر ز  خواساتم باا دوساتانم باش 

ومااان  مباااش طاااون اتفااااقی چشااام دن حاااال آمااااده  ااانن باااش چاااادنم دن 
وااش افتااادر هااا  لبااای . وااردم ساار ماایآن نا ر ز محاارم  فقااط دهچااادنی 

گهااان  وااردنا گاارفتم آن ر ز نا بااا  .دلاام هااوای ر زهااای محاارم نا  تصاامیم 
خیلای  ،مارا باا چاادن دیننان دوساتانمروم. وقتای چادن از خانش بیرون ب

گفتنن:  وردنن و  وش جوگیر  نی و چنان ر ز  !جیران»تعجب  معلومش 
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 خاانا نا چاای»گفااتم:  . بااا لبخناان«گااذانی ونااان ماایآن نا  ،وناای وااش ساار
 !«. این جوگیری نبا ن .دینی
گذ اات و ماان همچنااانچناان  و  وااردم ماایچااادن ساار  وقتاای از آن ر ز 

واا گویااا دن ایاان   ااوم. ش از پو ااینن آن خسااتش نمیمتوجااش  اانه بااودم 
واش باا چاادن پاا  حجاب و پو ش جنین ناحت بودم. اولین لحظش ای 

گذا اتم واردم نگااه ،بش خیاباان  وارده  حاس  و اسات هاا چقانن تغییار 
قباال از اینكااش  نبااود. یب خبااریااهااای خیااره و نانج گاار از آنهااا نگاااهید

ر نقیباانم بهتارین نكاش دوسات دا اتم دن برابایبا وجاود ا ،چادنی  وم
اما بش هیچ عناوان دنباال خریانن  ربا م و بیشتر از دیگران دینه  وم

نگاه بن و هیز نبودم. من فقط دوست دا تم همش بگوینن ایان دختار 
واااااش  ،چاااااش آنایاااااش خاااااوبی داند ،چقااااانن خو اااااگل اسااااات چاااااش ال

باارای ماان ایاان مسااائل  .نناا  اساات و چااش تیاا  جااذابی داند خااوش
. اساااتفاده از چاااادن، نگااااهم نا یگااارناااش چیزهاااای د ،اهمیااات دا ااات

ورده باود. متوجاش  انه باودم واش قابال   حتای خاانم عوض  چا   هاایی 
وان»گفتنان:  وردنان و مای چ  نگاهم می وجاا  جامعاش !نگااه  ماان باش 

دین منفی درباانه اما  ردیگر نبودنن یا بودنن انگان ،«است وشینه  نه
گویی وارده باود. احساای گاهدین من ننا تنن.  واردم  یما  ان تغییار 

 ررو هساتنن وننن با یک دختر خانم خیلی خوب ر بش فكر میدیگران 
وش خیلی مهرباان و باتربیات اسات و  ارم و ح  داند.ا یادختر خانمی 

باش مان  ر ریاراخیلای دوسات دا اتم اتاازه و خاوب ن یهاا من این نگاه
دن انظاااان  رفتم وگاا اناارای مثبااات می ادنااان. از آنهاااد حااس آنامااش می

 .مردو یتردد م آنامش با یعموم
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 نفس راحت کی
وتابخانش بش خانش آمنم.گذ ت آن ر ز   دن واش پنن و مادنم  وقتی و از 

 ااان  خو ااحال  ااننن. باارق نگاه ،نناانیچااادن دبااا ماارا  ،خانااش بودناان
نا خیلاای دوساات داند و از اینكااش دختاارش  پااننم چااادن دیااننی بااود.

واارده بااود گااوییبااود خیلاای خو ااحال  ،چااادن ساار  ا بااش او نا یااتمااام دن ر 
دن ناضاای و خو ااحال  اانم.  ،از خو ااحالی پاانن و مااادنم اناان. داده

از خانااش خااانج  یبااا ظاااهر باانوااش دیاان  ماایماارا پااننم گاااه هاار گذ ااتش 
 یایاان چااش ساار و وضااع»گفاات:  ماای یبااا دلخااونی و ناااناحت ، ااوم یماا

. پااانن و ماااادنم «ساااتیمناساااب ن ن پو اااش اصاااال  یاااا !اساات دختااارم
گاااهی نصاایحتیهم دن »گفتناان:  و می وردناان م ماایشااش نگاارانم بودناان. 

گر ر ز . ود ینا میآدمی پنو، جامعش همش  بان سار ناهات  یها آدم یا
گرفتنن واش بایان  آنو ننان و یمانگااه فقط باش ظااهرت  ،قران  ر ز اسات 

وسی اعتمااد  نمی ،نسم ر زگان استاین  تاوان بزنگی بنهی.  ود بش 
 «.... ورد و

وماای ناحاات یت و آیاامااادنم باباات امن آن  ااب خیااال پاانن و ناانه ماان 
نا  یردم آنهااا هاام مثاال ماان  ااب پاار آنامشااواا یاحسااای ماا . اانه بااود

 ردنن.و یسپر

 نمک یوت مکس
ام، نگاه مثبت جامعش و آناماش و خو احالی پانن و  دوستان چادنی

 یا تاازه یش برای ادامش مسیر و زننگو ن  یزه بزنگیتلنگر و انگ ،مادنم
واارده بااودم انسااتم مساایر سااختی د ماای. تاار  ااوم مصاامم ،وااش انتخاااب 

سات نا دن دل ناه كو   ی فكار نكاردمنینش اما بش عقب ،پیش رو دانم
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و موفاق خاواهم  تاوانم من مایوش وردم  با خودم تكران میمناوم ننادم. 
م سااخت یباارا رد و اصااال  واا ینماا ینیساارم ساانگ یگاار چااادن روی اان. د
ماان واقعااا از  .ظاااهر  ااوم یدن جامعااش و دن هاار جمعاابااا چااادن ش واانبااود 
 .رد و توانستمو مكموم قلب خواستم و خنا یصم

ام باود.  ، آغاز  رود چیزهای باا ارزش دیگاری باش زنانگیچادنانتخاب 
ن و بنانگی خانا نا از چاادن نماز خوانان یعزت، احترام، آنامش و حت

واردم ، نم یش چادنو یاز همان ر زدانم.  ر  ارو، باش نمااز خوانانن 
وش گذ تش دن حالی  چاادن نا باش ناوعی باش  این . خواننم  نماز نمی دن 

 کن ناااو، سااابیااابعااان از آن دلباختاااش ا و واااردم تقلیااان از دوساااتانم سااار
 بود.  یدل ،نبود ینیتقل م دیگراما نماز خواننن ، نم یزننگ

 وااردم چااادن حااس ماای .خواناانم مااینا بااش حرماات چااادن ل نماااز یاااوا 
ونم  نمی و خیلی حرمت داند واانی  ،توانستم هم چادن سر  نا هام هار 

گاار چااادن ساار ماای ،خواساات دلاام می وااش بایاان  ،وااردم انجااام باانهم. ا
 انم و ناه   میو با ایمان یک دختر با خنا  ،دا تم یحرمتش نا نگش م

واردم.  دنباال مای ،باود ام زننگی یوش الگونا  ؟اهع؟فاطمش زهرا حمرت
بااش حرماات امااام  ودن ماااه محاارم  ، فقااطقباال از اینكااش چااادنی  ااوم

هاااا  اااروت  ت و دن عااازادانیأو دن هیااا از آن اساااتفاده، ؟ع؟حساااین
ایان چنان ر ز  و بش حرمات ایان مااهوردم  ر زها سعی میوردم. آن  می

فقااط نا بااردم. حاااال نماااز  یم بااش اعجاااز نماااز پااواام وااامااا ، گناااه نكاانم
 خوانم. ی میذات اله یو خشنود یعبادت خنا، بننگ یبرا
و  ؟ع؟ ااایعش هساااتیم و عشاااق باااش اماااام حساااین ،هااار پو شااایباااا ماااا 
. ایاان عشااق مااان اساات دن خااون ؟اهع؟فاطمااش زهاارا حماارتن ااان ماد
گام  هراست. وجودمان عجین  نه  با الهی گاهی اوقاات ناه نا  چنن 



 بانو  81داستان   78
 

اسات  ؟مهع؟عشق بش ائمشاغلب این اما  ،ر یم ونیم و بش بیراهش می می
بایاان مااا گرداناان.  ماای گیاارد و مااا نا بااش ناه ناساات باار دساات مااا نا ماایوااش 

واش دساتش ن بچشماننن  گام   ا باش دسات پانن و ماادنش مایای  دهان تاا 
ش واااا ینهااااا نكناااایم. مااااادام ؟مهع؟دسااااتمان نا از دسااااتان ائمااااش ،نشاااود

هام  باز ،هر چنن مسیرمان تاریک با نآنهاست، دستمان دن دست 
و  ؟ع؟ونم عشاق باش اماام حساین ونیم. حس می رو نایی نا پینا می

وااردن دن ماااه محاارم یحیااا گناااه  م نا ساابب  اان ماان باااالخره ناهاا ،از 
واانم. همیشااش بااا خااودم تكااران ماای عااالم وااش یااادم با اان تااا واانم  پیاانا 

 .محمر خناست و دن محمر خنا معصیت نكنم
اولااین و بیشااترین پاانن و مااادنم  ،ام یر تااازه زناانگیردن مسااواانا یاادن پ

گاار سااهم  وااش ا مااش ناه یدن ن واقعااا   ،نبااودآنهااا ر یااخ یدعااانا دانناانر چاارا 
نان: یگو مای و ننانو یوردنن و ما می ام مسخره افراد بسیانیماننم.  می
وش سرت م»  .«و... ی؟ونا ونی تحملاش میط شچ ی؟نو یچادن چیش 

ش واا یشااگیهم یهااا ثیحاارف و حاانهااا و  ربان زخمهمااان ماان هاام از 
، بسایان نایش آ ننان یباش رباان ما یمان آدمیردن اوسست  یبرا یبرخ

وش سكوتو یاما فقط سكوت مخوندمر   بلننترین فریاد است. ،نم 
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آماان. هاایچ وقاات ر زه نگرفتااش   هااای چااادنی و مااذهبی باانم ماای از آدم
ویش آمنه بودم و فرهن  دوستانم باا  بودم. دن د نان دانشگاه من از 

همااش محجبااش و  ،تفاااوت دا اات. دن خوابگاااه دانشااگاهماان فرهناا  
گذا اتش باود. مذهبی بودنن و هم ومای ا ار  گااهی  نشینی با آنها بر من 

ت  اااروت أنفاااتم و تاساااوعا و عا اااونا دن هیااا باااا آنهاااا باااش مساااجن مااای
واارد. دیاان و   مااادنم نااذنی دنساات ماای ،وااردم. وقتاای بچااش بااودم  ماای

باش اماانات  ،نفت. بعن از ازدواج  مذهب برای من از این حن فراتر نمی
وااااانم  نفااااتم و وااااش بااااا افاااارادی از ا نااااشوگ بشآنایشااااگاه زدم. نااااو،  ی بااااود 
پااایی و عاارب  آنهاااهااای مختلااف دوساات  اانم. اغلااب  فرهناا  ار 

وانم دا تم وانم  سعی می و بودنن. عشق خاصی بش  واان  وردم خوب 
معتقان باودم جهانم و بهشات  زننگی خوش و خرمای دا اتش با ام.و 

و .دن این دنیاست گر  قاران اسات ر زی تااوان   ،نایمیماان نا بب هاایانا
 ،ا بااود و آخاارتیااز دنیااماان همااش چ یبیناایم. باارا  دن همااین دنیااا ماای

های مسیحی بودنن و بیشتر  عرب ،ننا ت. بیشتر دوستانم ییمعنا
وام پایش مای یزننگ کر نفتان و سبیدنگ  یادیاآمان  آنها بودم. خیلای 

، ساامت خاانا نفااتم و ش بعاان از بیمااانی مااادنمكاانینم. تااا اواااز خاانا 
 وردم. با او دند دل می ها  ب
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 آشنایی با دیانا
نیااک باار یم.  قااران  اان خااانوادگی بااا یكاای از دوسااتان بااش پیااکر زی 

دوسااتم یااک خااانواده ایراناای نا همااراه خااودش آ نده بااود. نااو، برخااوند 
واش ماا  وارد. هماین  خانم این خانواده از همان اول توجش من نا جلاب 

وار بارای تنننساتی و ساالمتی ،نا دین و از داخال ما اینش  دمان دعاا 
وتااااب انجیااال باااا ترجماااش فانسااای آ ند و باااش دسااات مااان داد و  یاااک 

واااردم، آن نا بخاااوانم. سااابک زنااانگی و  خواسااات هااار زماااان فرصااات 
نفتانش با همسر و پسرش جذاب باود. بعانها نابطاش ماا باا آنهاا بیشاتر 

مسایحی  انه و مبلاغ دیان  ، اماامسلمان باود  ن. دیانا ایرانی و قبال  
هاایی  سافرهای پااب بارای ایرانای ین ایرانیاان باود. دنمسیحیت دن با

بااان بااا دیانااا قااران  خواسااتنن مساایحی  ااونن، متاارجم بااود. چناان  وااش ماای
یم ولیسا بر  وش با هم بش  افتااد و   باان یاک اتفااقی مای اما هار ،گذا تیم 

یاااد ،دانسااتم تغییاار دیاان  اان! ماای  ونساال ماای داند. قصاان  یعواقااب ر
ام  برای دیانن خاانوادهبان  دو ماه یکمن  ر بنهم.یینم نا تغیننا تم د

وارده باود و مان  اما دیاناا دن ،آمنم  بش ایران می وال باا ایاران قطاع نابطاش 
وانم. د  دلم نمی ش واام  ان  یزنانگوقتای واند اناا یخواست قطاع امیان 

 ،دن زناانگی وجااود ننا اات و همااش چیاازدیگاار چیاازی بااش اساام ارزش 
ی ئالَ ام َخ  دن زنانگیاطفی عانظار واردم از  زننگی دنیوی بود. حس مای

 وجود داند.

 اقامت در دانمارک یماجرا
هام او و وش هم من بش همسرم داده بودم   هایی وان و آزادی ام دن  زننگی
هااایی اتفاااق   دن ایاان میااان هنجان ااكنی ، خالصااش  اانه بااود.بااش ماان
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وردم نمی می وش حس  تاوانم باش زنانگی مشاترک اداماش دهام و دن   افتاد 
گات ینها دن از یكانیگر جانا  اویم. تاوافقی  رفتیم باش صاونتتصامیم 

وش  ون دانماانک باودنفت و آمن بش دادگاه با مردی آ نا  نم  و باش  ساا
واش دانم مقایم دانماانک  اوم.پیشنهاد داد من  محال  تاا باا امتیاازاتی 

وانم. مای نمیو وانم امانات بود  واانم نا نهاا  قاانونی خواساتم  توانستم 
وانم نا ونم تا بتوانم  گفاتدن آنجا هم ادامش دهم.  عمل  گار » :آن مرد  ا

از  انینن ایان  «.!یبش ناحتی اقامت بگیار توانی ، میمسیحی  وی
وااردم.  وااش پااول ماایمطلااب خیلاای تعجااب  خواسااتم  دادم و ماای  ماان 

چیاز جنیانی نیاز چرا تغییر دین بنهم؟ مسایحیت پس  ،قانونی بروم
وااش معلاام رنبااود ادمااان هااای دیناای دن مننسااش ی همااان چیزهااایی بااود 

هااا بااش  یكشاانبش ،خواناانیم و آنهااا  داده بودناان. فقااط مااا هاار ر ز نماااز ماای
مان هام حجااب ننا اتم.  و نفتنن. آنها حجااب ننا اتنن  ولیسا می
از همسااارم تاااوافقی جااانا  ااانم. بعااان از طاااالق دلااام  فاصااالش،دن ایااان 
ن خاااطر بااش یبااش هماا ،ام با اام  خواساات ماانتی دن محاال زناانگی نماای

وش دن تهاران دانشاجو باود ایران آمنم و منتی پیش مانانم تاا  ،خواهرم 
وانهای نفتنم بش دانمانک  اوم دن مهااجرت مان  یزنانگ. بهتر پیگیر 

وااردن از خااودم  ی هاانف مشخصاا .خالصااش  اانه بااودو نفااتن و فااران 
باروم. مان دن  یگاریشاون دوخاواهم باش  یدانستم چارا ما ینمننا تم و 

ن یانتظانم بود.  اا دن یهم همان زننگ ک. دن دانمانمامانات آزاد بود
نم. امااا چاارا وااتااازه امتحااان  یزناانگ کیاا یخواسااتم  انساام نا باارا یماا

 ،خواسات یش دلام ماوا یزیادانساتم. تنهاا چ یچ نمیباز ه !؟کدانمان
آن  ی، وهاااا رود ساااپر خواسااات ر زهاااا و  اااب یآناماااش باااود. دلااام مااا

 یش دن زنانگو یستكو پر تنش تمام  ود. بش خاطر   ییتنها یر زها
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چشام  کیاتر  نه بودم. همش مردهاا نا باش  نیبنب ،نده بودمام خو یقبل
ر كاان فیااگاار باش ایعااوض  انه بااود. د ی،مان دن زناانگ ینم. ناااجیااد یما
 یمن با ن. با خانا هام انتبااط خاوب یبتوانن ناج یش مردوردم و ینم

واش نم. وابلن نبودم باا او انتبااط برقاران  ننا تم. اصال   از هماین رو باود 
ن یاا ،گذ ات یش ماوانفاتم. هار ر ز  یماش یمطلاق پا یبش سمت پوچ

م یباارا یگااریپااس از د یكاایالت ك اان. مشاا ین ماایحااس دن ماان تشاان
گرفتاان یش مایپ ط ین  ارایرد. دن بانتروا یم نماینهاا یآمان. دندسار و 

گرفتش بودم.كمم  ن قران 

 مرد مذهبی کیازدواج با 
نفت. حرف دیانا و آن مارد مانام دن سارم   وانهایم بش خوبی پیش نمی

ونااای تكاااران می گااار دینااات نا عاااوض  واااش ا وانهاااای  ، ااان  باااش ناحتااای 
پسارم دوسات  باود. دنگیارذهانم باش  انت  اود.   اقامتت دنسات مای

هاااااای دن اماااااانات نا  ننا ااااات دن ایاااااران بمانااااان و دلاااااش سااااارگرمی
دانساتم چطاون پسارم نا سارگرم  یخواست. جایی نا بلن نباودم. نما  می
ر ز بیشاتر از واردم هار  م پرخا گر  ن و من احسای میوم ونم. او و

خاراب  باود. نازد مشاا ن  ام   گیارد.  ارایط روحای  یقبل از من فاصالش ما
هاایی  حارف نفتم و مشا ن مرا بش مشا ن دیگری انجاا، داد. آن مشاا ن 

واش باش دلام نمای می ای  از خاانواده وا»گفاتم:  نشسات! باا خاودم مای زد 
وجااا  اساات. مااذهبی اساات و تنهااا همااین ساابک زناانگی نا دیاانه از 

گاار بااش حاارف او  یعناای یناان زناانگدا ماای چااش  ،نموااگااوش چااش و ماان ا
 ،وااردم افااراد مااذهبی فكاار ماای «.؟چیزهااایی نا از دساات خااواهم داد

وارد  آدم های متعصب و خشكی هستنن. چنن بان با پسرم صاحبت 
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وااش ماان بااش ساار و و بعماای از مسااائلم بااا پساارم حاال  اان. ا واارد  تااالش 
وااش تمااام  امااا ماان هاایچ میلاای بااش آن ،ام برگااردم یزناانگی قبلاا زناانگی 

ننا ااتم. وقتاای متوجااش قطااع امیاان بااش  ،هااا  كسااتش  اانه بااود حرماات
ورد.  ووش  نم ،ام  ن زننگی قبلی اماا جاواب  ،از من خواستگانی 

هاایش باش مان  ند ننادم و خواستم بیشتر با هام آ انا  اویم. صاحبت
توانسات مارا باا ایان  آیا او مایوردم  با خودم فكر میاما  ،داد  آنامش می

ونن؟ ،و ظاهر  رایط  !تحمل 

 ارتباط با خدا
وااارد و ساااعی واااردیم باااش  اااناخت متقابااال   بعااان از آن رواباااط ماااا فااارق 

اما ظاهر  اما باش  ،ننارین ی ما ذات بن» :گفت میبش من و برسیم. ا
ورده است و می اماا  رتوانان باش اصال برگاردد دلیل  رایط زننگی تغییر 

واان نابطااش .دانی ی نیااازی ااما بااش ناهنمااا نا بااا خاانا قطااع ات  سااعی 
. حااس «گااذاند  نكناای و مطماائن باااش بهتاارین ناه نا جلااوی پایاات ماای

وااانم ناه بیفتاان و ام نا بااش خاانا نزدیااک وااردم بایاان نابطااش  ماای واانم تااا   تاار 
وش خواساتم نمااز بخاوانم های زننگی گره چاادن  ،ام باز  ود. اولین بان 

گفاات روااردم وااش ساار ووتاااه اساات» :خااواهرم  پشاات پایاات  .چااادنت 
خااواهرم  «.فناا  داند و چقاانن دناا  !ای بابااا» :گفااتم «.اساات معلااوم
گر مای»گفت:  باان دن  . یاک«دنسات و اصاولی برگارد ،خاواهی برگاردی  ا

گار باا  اما ازدواج » :از همسرم پرساینم ،های خواستگانیصحبت ا
لویات اول مان وچنان ا هار» :گفات «.وانم؟ بایان چاادن سار حتما   ،ونم

واااان فقااااط وامااااا الزاماااای نااااناند ،چااااادن اساااات . «حجاباااات نا بهتاااار 
وش دلام نا باش دسات بیاا ندطونی هایش  صحبت خواسات   مای .نبود 
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وارده باودم  ناهای ساختی مرا بش ناه بیا ند. من دن دو ولای هزیناش  .گیار 
دانستم آنجا بارای خاودم و   ورده بودم تا اقامت دانمانک نا بگیرم و می

واش  اماا هماش رفراهم اساتبهتر زننگی   رایط تحصیل و ،فرزننم چیاز 
وسی  .پول نیست وش بش من آنامش بنهننیاز بش   .دا تم 

 گاه محکم تکیه
وارد؟ او آدم » :پرساینم از خودم می چارا مان نا باا ایان وضاعیت قباول 

ونان  باا ایان پو اش نمای قطعاا   .مذهبی اسات  قطعاا   .توانان مارا قباول 
معناوی  ،واردم قصانش . حاس مای«گاذند  دن ذهنش میچیز دیگری 

واااردم ان خواهااا میاسااات و  و مااارا از آن بحاااران نجاااات دهااان. حاااس 
وااش ام  بااا خااانوادهوقتاای مساائلش نا آل ماان با اان.  تواناان همساار ایاانه  ماای

وردم گفاتدا اتنن. برخوند خاوبی  مخالف انتظان بر ،مطرح   :ماادنم 
واااش مااای ایااان هماااان مااارد ایااانه» خاااواهی؟ باااش مشاااكل بااار   آلااای اسااات 

. بااش او «یخااونی؟ مراقااب باااش دن ازدواج دوم  كساات نخااون  نماای
از پااس نم. مااا وااعاقالنااش نفتااان خااواهم   مین بااان یااش اواانااان دادم یاطم

وننن سن های بسیان و  صحبت  .مان با هم َمحرم  نیم های وا

 به حرمت حرم
 هر  ب یاک سااعت بارای دیان»گفت:   میمان  زننگیاوایل همسرم 

یم. وش بش ذهنت میؤهر س وقت بگذار واش تاو نا ؤسا هارو نسان   الی  الی 
بهتارین دیان  ،بشاری تاا مان بگاویم چارا اساالم ،پاوچی نسااننه باود بش

. مسائل دینای نا بسایان ریباا دانست  . پسرم از دین چیزی نمی«است
پسااارم دفترچاااش آ ند  داد. ر زی و دلنشاااین بااارای پسااارم توضااای  مااای

واش  بگو من  !آقا محمن» :گفت و  بنویسم و بش خانم معلمم نشان دهم 
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واااش جلاااو مااای .«مااان اینهاااا نا بلااان هساااتم تااار  آنام ،نفاااتم  قااانم باااش قااانم 
موجب آناماش مان  انه باود. قاران  ،عشق و دوست دا تن . نم  می

گفاات:  . اان بعاان از محرمیاات بااش قاام باار یم فقااط »همساارم بااش ماان 
خااودم  . باا«داند یقام احتارام خاصاا ر چااونونای خاواهم چااادن سار  مای

وش بش آسمان نمای»گفتم:  گار نسان   زمین  وانما واش  هماین .«چاادن سار 
گفات:  ،وردم چادن سر وارد و  دن آیناش نگااه  خاودت نا»با ذوق نگااهم 

. باا «هاا  انی مثال فر اتش .آیان  دانی چقنن چاادن بهات مای  نمی !ون
وردم:خودم  واش مارا باا  .من همسرم نا خیلی دوست دانم» فكر  وسای 

ورده گااهی  قابال   «.چرا من قبول نكانم؟ است، پس این  رایط قبول 
دیانم. وقتای   حس خجالت نا دن چشامانش مای ،یمنفت  وش بیرون می

هااای مان چقاانن  ساان و ساال دیانم همااش هام ،واند صاحن حارم  اانیم
گفااتم:اناان واارده قشاان  چااادن ساار فهمناان ماان  همااش ماای» ، بااش همساارم 
واان» :گفت او«. چادنی نیستم باش احتارام  .ننا اتش بااش یباش ماردم 
 «.حرم با چادن بیا

 تصمیم نهایی
گاارفتم.  یثاال قباال دن مقاباال چااادن جبهااش نمااگاار میبعاان از ساافر قاام د

وش دن تهران هام چاادن ساریتصم گرفتم   :گفاتم اماا دن دلام مای ،وانم م 
ش واام  م  انهیتسال ،م دانم ش باش  اوهرو یممكن است بش دلیل عشق»

وااش ایاان حجاااب ماارا  .واانم چااادن ساار بگااذان خااودم بااش نتیجااش برساام 
یاات بااش اصااأبعاان همساارم باارای م ی. ماانت«وناان مصااون ماای فهان مور

وااالی نفااتم نفاات. چااادن ساار وااالی  اانم .وااردم و بااش   ،وقتاای واند 
گذا تی؟ چش اتفاقی افتاده اسات؟» :ها با ذوق پرسیننن بچش  چادن 

واااردیم  فكااار نمااای .ات قشااان  و مظلاااوم  ااانه اسااات چقااانن قیافاااش
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 یر أ. برخوندهایشاان خیلای روی مان تا«بیایان تاو حجاب این همش باش
وش نا  كر  گذا ت. خنا دن دلام  .بن جلاوه نكاردم  ان گاهندن وردم 

وش از مأموریت برگشت، مینون امین رو ن  ن.  خواستیم باا  همسرم 
، بیاارون آماانماز اتاااق بااا چااادن هاام از خانااش بیاارون باار یم. وقتاای ماان 

خاواهم بعان از ایان  مای»گفاتم:  «.واردی؟ چاادن سار»پرساین:  همسرم
گااارفتم و ایااان زنااانگی بااا ام تصااامیم نهاااایی .وااانم چاااادن سااار ا تماااام نا 
وردم ناابعادش  وارد. سر «قبول  واش  و دسات و پاایم نا بوساین و تشاكر 

 ؟اهع؟ماان دن حاارم از حماارت معصااومش»گفاات:  خااودم نا تغییاار دادم.
گفااتم:  !«.ردوااچقاانن رود اجااابتم  .خواسااتم  ااما چاارا »همااان لحظااش 

جااواب  ،تااو هاام از تااش دلاات بخااواه»گفاات:  «.گیااری؟ رود جااواب ماای
 .  «گیری  می

ونون  واش هایچ ونم  مایر ك. خانا نا  اونم ی افتخاان ماین زنانگیابش ا
وانم و ومكا چیز ریر پایم نا خالی نكرد تا دینم نا عوض  تاا وارد  مخانا 

واردمآن  نا ایاان افتخااانات همااش  .حاال و هااوای مااادی نا از خااودم د ن 
ش جلاو ا هاای باش حاق او با  متانت و صحبتهمسرم هستم. منیون 

 .ندآمن و توانست مرا بش ناه بیا 
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خواسااتم ببیاانم نناا  سااال باارای نااور ز  ماای .تاااپم مقااابلم باااز بااود  لاا

هاایم نا باش ننا  ساال  . عاادت دا اتم لباایاسات ینگانچش  امسال
واانم. همیشااش  ویااف و « تِساا»انتخاااب  وفااش،  وااردن نناا  لبااای، 

ک ناخن تر بود. هر ساال رودتار  مهم یدن زننگ یزیهایم برایم از هر چ ال
خواسات  یما یسو نم. هر  یزها باخبر مین چیدوستانم از ا دیگراز 

 ،بناناان یزیاا.. چ. ش ر ز، نناا  سااال ویاادن مااوند ماان، لبااای، متاان آنا
همیشاش بودنان. هماش دوساتانم هام ماننان خاودم گرفات.  یسرا  مارا ما

ووتاااه تاااامااانتو پو ااینم.  اااال و   االوان جااذب مااای بااااباااالی زانااو  ی 
مارا و ام چنانان ماذهبی نبودنان  خاانواده روی سرم نها باود.ام  روسری

وااش  دن انتخاااب گذا ااتش بودناان. آن ر زهااا خو ااحال بااودم  هااایم آزاد 
وااااش  ساااار نااااو، پو ااااش همیشااااش باااارخالف بعماااای از پاااانن و مادنهااااا 

ر هساتنن، پانن و ماادنم باا یاننان و دنگو یباش دو ما یكیدختر ان با او 
وانی نناننن. هیچ محنودیتی دن خانواده ننا تم ناش دن بیارون  ،من 

یاک همیشاش بارای بیارون نفاتن از خاناش،  .ها و نش دن نو، پو شم نفتن
واام نا بااا  ساااعت طااول ماای وشااین تااا حاضاار  ااوم. هاار بااان بایاان نناا  ال
وااش ماای . ماااه محاارم هاام بااا همااان وااردم ت ماایِساا ،پو ااینم مااانتویی 
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گذا تش ووتاه و موهای بیرون  با دوستانم پشات  ،پو ش و با مانتوی 
 افتادیم.  یعزادانان ناه م یها دستش

وش دن آن زننگی مای واش دا اتم واردم و آزادی با وجود فمایی   ،هاایی 
دلاام  .امااا همیشااش تااش دلاام دوساات دا ااتم دربااانه خاانا بیشااتر باانانم

 ااوم. هاار  کیااشااتر بااش او نزدیانم و بشااتر دوسااتش باانیخواساات ب یماا
 یهااا شیااپا یمااونم و وااجاااد یدن ظاااهرم ا یراتااییخواسااتم تغ وقاات ماای
گوناش  تو باین ایان» :گفت حسی بش من می ،نموتر  مكنا مح ام یاعتقاد

. انگاان چیازی «مثل بیشاتر اطرافیانات ،با ی و ظاهرت خوب است
م وام و ن.  یدن درونم مانع م یمخالف یشش ننایداد. هم اجازه نمی

احساااای باااش مااان دسااات داده باااود.  یاحساااای پاااوچی و سااارخوندگ
وااام اسااات و وااا یش فكااار ماااوااان بابااات یااااز ا یپاااوچ ردم چیااازی دن مااان 

شاش مارا یهم ،مخاالف یش آن ناناكانیباش خااطر ا یسرخوندگاحسای 
   ن. ام می های واقعی نسینن بش خواستشرد و مانع و یسست م

 ز!یچ چیز و هیهمه چ

ان بودم. خاودم بایان ناو، یصاحب اخت ،ا  ناختماز وقتی خودم نمن 
واردم. ماادنم از هماان ابتانا معتقان باود خاودم  پو شم نا انتخاب می

دنسااا »گفاات:  یماا و ش چااش بشو اام و چااش نپو اامواانم واابایاان انتخاااب 
البتااش  .داناای چااش بایاان بشو اای ای و بهتاار ماای دیگاار باازنگ  اانه !جااان

واش نا یان هساتنن   ،و، پو اش بارای آنهاایادت نرود دخترها ماننن مروار
وش از آنهاا محافظات مای گار چاش  .«ونان حكم صنفی نا داند  ماانتوی ا

وارده باودم ک و ظاهری نش چننان پو اینه نا انتخااب  اماا  ،ووتاه و ال
 انم.  ش از ظااهرم  ااد نماییاخاالف بق باز چنانان ناضای نباودم و بار
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دن  یاتیامعبود نقاش ح معتقن بودم همیشش خنا نا قبول دا تم ومن 
گاهی اوقات قرآن هم می یننگز وقات باش  چیاماا ها ،خواننم من داند. 

وااش  دادم و نماااز نماای نماایاهمیاات نماااز  وساای  خواناانم. معتقاان بااودم 
بایااان پو اااش مناسااابی دا اااتش با ااان. باااا خاااودم  ،خوانااان نمااااز مااای

وش پو اش دنسات»گفتم:  می پاس نبایان نمااز بخاوانم. باا  رنانانم یمن 
ام هایچ  . خاانواده«ان نمااز خوانانتاو یش نماواهام ا یش غلیو آنا کال

دن فقاط  ،وردنان  اروت نمای ؟مهع؟بیات وقت دن مراسام عازادانی اهال
م. باش هماین دلیال مان حتای ینفتا گونش مجالس مای ر ز عا ونا بش این

چیسااات و دن ایااان  ؟مهع؟بیااات دانساااتم مجاااالس عااازادانی اهااال نمااای
ورد؟  مجالس چگونش باین نفتان 

واماال داده بودناان و آزا بااش ماان پاانن و مااادنم نااش تنهااا  یبااش ناحتااماان دی 
خواساتم هام دن  بلكاش هار چاش مای رتوانستم با دوساتانم بیارون باروم یم

اماا  ،باودم یافوادختاری آزاد باا امكاناات  مان گذا اتنن. اختیانم می
ومباود مای اینها مرا ناضی نمی  و واردم ورد. همیشش دن خاود احساای 

ومبااود چیساات؟ تااا اینكااش باااالخره  نماای هااا  پااس از سااالدانسااتم آن 
وردم ،وش بش دنبالش بودم چش ناآن  .پینا 

 تلنگر کی

واش تصام یآن اتفاق بزنگ از ر ز  گارفتم باش روضاش بارومینقام خاوند   .م 
هااا  ااروت  تأهااای عاازادانی و هیاا شااش دوساات دا ااتم دن دسااتشیهم
ش ایااام واااد دانم یاادانساات. خااوب بااش  مااادنم ایاان نا خااوب ماای و واانم

م و یبااا ماااادنم دن خانااش نشسااتش باااود .بااود ؟ع؟عاازادانی امااام حساااین
گاااوش  یا بانااشیغر یخااوان و نوحااش یعاازادان یصاانا از د ندساات بااش 
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گفتم:  .نینس یم . «نفتیم مای روضاشباش  ن ما هام  واش می»بش مادنم 
حاضار  یحاضر  ان. مان هام باا خو احال ،آنكش حرفی بزنن بی ممادن
وش روضاش دا ات خانش یكی از همسایش بش و  نم وقتای . تاا ، نفتایمها 

حاااس خاااوبی  ،باااودم ؟ع؟دن آن خاناااش و مجلاااس عااازای اماااام حساااین
وش بش دنباالش باودم دا تم. احسای می دن ایان خاناش  ،وردم آنامشی 

ر زهااای ماناانه تااا تاسااوعا نا بااش همااراه و ایاان جمااع بااش دساات آ ندم. 
وناان خیاباان ایساتاده باودم  مادنم بش مجلس روضش نفتم. ر ز تاساوعا 

هاا نواختنان و  روی طبل یوردم. وقت نگاه می های عزادانان و بش دستش
 «یااااا حسااااین»عاااازادانان زنجیرهااااا نا همزمااااان باااااال بردناااان و صاااانای 

یاان. همااان لحظاش فهمیاانم هنااوز ا ،عازادانان بلناان  اان مااان و یدلام لرر
باش  ،دهام خالف آنچاش نشاان مای بر و ماننه است یم باقیاعتقادی برا
بااش  یعاازادان یما اااباارای ت فقااطآن ر ز  م.معتقاان ؟مهع؟خاانا و ائمااش

ت و دل خاودم یابا میل و باش خااطر خلاوو ن ر بلكشت نرفتش بودمأهی
از هماان ر ز متحاول مان  آمنه بودم. ؟ع؟نیامام حسعزای ت أهی بش

ومی بهتار از قبال با ان،   نم. با وجود اینكش سعی می وردم حجابم 
هاایم  اما همچنان پو شم چنانان مناساب نباود. تنهاا قارآن خوانانن

 .مه بودنه و عمو بسیم مسجن محلش  نبیشتر  

 تأیر هیگ کنم
گذ ت و محرم سال بعن نسین. با فرا نس ام محرم آن ینن ایآن سال 

گاارفتم خااودم نا یتصاام ،سااال ن حااال همچنااان بااا یاا. بااا اتغییاار دهاامم 
 اااانم. بااااش خاااااطر پو ااااش  همااااان پو ااااش دن خیابااااان حاضاااار ماااای

وش دا تم  رنفتم انی میهای عزاد وقتی برای دینن دستش ،نامناسبی 
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وش مرا می زد. آن ساال بارای اولاین باان دن عمارم باا  حرفای مای ،دیان هر 
، آنكش خجالت بكشم بی ممن ه ،؟ع؟عزادانان امام حسین یتما ا

 یا ااک ریخااتم. د باانه تاسااوعا  ان و باااز نااوا ؟ع؟بارای امااام حساین
عازادانان، دلام نا باش  «یاا حساین»اد یها، دستش زنجیرزنان و باز فر طبل
دن خاودم باودم.  یتغییر اساس کیزه انناخت. حاال دیگر بش دنبال لر

والفاش باودم و از وضاعیت بارخالف  ،ش دا اتموا یناستش مان از خاودم 
ناضای نباودم. محارم تماام  ان و مان باش هماان  ،دادم آنچش نشاان مای

زننگی با همان نو، پو ش ادامش دادم تا اینكاش محرمای دیگار نساین. 
واش مای مایافراد بسایانی از  ،نفتم ت میأهیبش هر بان  گفتنان:   انینم 

وااش هیاا» ووتاااه اساااتیااآینااان. مانتو ت نماایأبااا ایاان ساار و وضاااع   .ت 
هر  «.؟ای آمنه ؟ع؟زده بش عزای امام حسین وشی الک خجالت نمی

اماا  ،آ ن باود اناناخت و عاذاب یهاا باش دلام چنا  ما ایان حارفچنن 
نو ااتم و  ینماا ؟ع؟نیامااام حساا یگااران نا بااش پاااید یهااا شیااناوش و یناا

، سابب ها دن ماه محرم ابانیخ ینفتم.  لوغ یت مأهمچنان بش هی
 یدادنااان باااش تنهاااایی بااارا یاجاااازه نمااا ااان و  میام  خاااانواده نگرانااای
ش از انانازه یاصاران با حاالن یااباان باروم. باا ایبش خ یعزادان یتما ا
باعاث  انه باود تاا ماادن و پانن و بارادنم هام  ،تأنفتن بش هیا یمن برا

 .با من همراه  وننمجبون  ونن 

 خواهم! یمن چادر م

گذ ت و یک سال بعن د بانه محرم از ناه نسین.  ماه محرم آن سال 
ووتاااه و حجاااب نااش چناانان   ااب اول ماااه بااا همااان پو ااش مااانتوی 

وااردم  ،ت نفااتم. وقتاای بااش خانااش برگشااتمأمناسااب بااش هیاا احسااای 
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. نموامراعات  یموت نفتن مناسب نیست و باین أپو شم برای هی
دن خانااااش نشسااااتش بودناااان و تلویزیااااون تما ااااا  و باااارادنمادن و پااااننم ماااا

گو ااش ماای مقنمااش بااش  بیای روی مباال نشسااتم و  وردناان. ماان هاام دن 
گفااتم:  هاایچ وقاات چااادن  ر زتااا آن «. خااواهم ماان چااادن ماای»مااادنم 

ام  نش تنها مادنم، بلكاش پانن و بارادنم هام از  انینن خواساتشننا تم. 
وردناان. گفاات:  تعجااب  وااش مااانتویی هسااتیچاارا»مااادن  گفااتم: «؟ تااو   .

ساات یناانانم و اصااال هاام قااران ناعتقااادی وااردن  ماان بااش چااادن ساار ،نااش»
باش احتارام اماام  ،روم ت مایأباش هیا یخواهم وقتا اما می ، وم یچادن

ونم. می ؟ع؟حسین ونم این ده ر ز محرم نا  چادن سرم  خواهم نیت 
گفات. ماادنم دیگار چیازی ن «.بشو مچادن  ؟ع؟بش خاطر امام حسین

خریااانم.  یكفااردای آن ر ز باااش اتفااااق مااادنم نفتااایم و مااان چااادن مشااا
واارد. همیشااش دوساات دا اات ماان  مااادنم از چااادنی  ااننم اسااتقبال 

جااش برساام و نااو، ین نتیاامااا معتقاان باود خااودم بایاان بااش ا ،چاادنی  ااوم
وردم ونم. وقتی چادنم نا سر  اهلل ء اا ان»گفات:  ،پو شم نا انتخاب 

و  .«ش خرینی دخترماین آخرین چادنی نبا ن 

 ... قدم کی
گارفتم ،رفتنانیپذ یراتم نا نماییش تغو یاز دوستان بسایانی از  و فاصالش 
وردمآنها نا  ردم تاا و یمخالف نا از خودم د ن م ین سازهایمن با .نها 
 ین بزنگاایاار بااش اییااآدم دساات بااش تغ ینم. وقتااواانا یااخااودم نا پبتااوانم 

رناان و یپذ ماایر نا نییااتغان یاز اقااوام و آ اانابساایانی  ک اا یباا ،زناان یماا
ش دن وا یزیااست. تنهاا چ یعیطب ،ها نشوگونش وا نیننن. او میبا ن ن

ش آدم خااودش نا بااا ن دا ااتش واان اساات یااا ،ت داندیااان اهمیاان میااا
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 یتاایچ اهمیشااان هاایها شیااناوش و یش و ناایااماان حاارف بق یبا اان. باارا
رده واش ینایاش پواباود  یا تاازه یننا ت. فقط تمام حواسم بش دنساا

ش حاالش وا یینسااُد  رتر از قبل بود یتر و ناض ش مهربانو ییدنسا بودم.
 رد.و یت میر با تمام وجود حمایین تغیبهتر بود و از ا

باش خاودم نگااهی  ، مقابل آییناشردموبرای اولین بان چادن بش سر وقتی 
وااردم نامرتااب هسااتم حتاای بلاان نبااودم چگونااش  ،انااناختم. احسااای 

ونم. وقت ام نا ریار  روساری ،ت بارومأیتم بش هخواس یم یباین چادن سر 
گفااتم:  وشااینم تااا موهااایم پیاانا نبا اان. بااا خااود   !دنسااا»چااادن جلااو 

ونی و موهایت بیرون با ان. وقتای چاادن نا باش  نمی وش چادن سر   ود 
وااردی واماال انتخاااب  وناای ،عنااوان حجاااب  . «پااس بایاان خااوب ساار 

وااردم و   همااش ، اانمهیااأت واند وقتاای  .نفااتمبااش هیااأت چااادنم نا ساار 
وردنان. چنان نفاری هام  ازهاایم  دوستان و همكالسای دیاننم تعجاب 

از اینكاش بلان نباودم  ،مرا دینه بودنن، وقتی مارا باا چاادن دیننان وش قبال  
ونم گو اشیتفاوت بش نفتانها ردنن. بیوام  مسخره ،چادن سر  ای  شاان 

گذ ااات و هااار باااان وقتااای باااا چاااادن  ت أهیاااباااش نشساااتم. چنااان ر زی 
وانش و نفتاان دیگاران باش چاادن وردم نفتم، سعی می می  اننم نا  یوا

واانم. مساائوالن هیاا وااش ماارا سااواه خناانه   ت باار خاالف بعماایأتحمال 
وش مرا با چادن می ،رده بودننو وردنان. ایان  تشاویقم مای ،دیننان هر بان 

 . ن ام می وان آنها باعث دلگرمی

 نقش اطرافیان

گر چش بش خانواده گفتش بودم فقط می ا ادن سار خواهم دهاش محارم چا ام 
چاادن سار  ،خواستم بیارون باروم اما تمام ایام ماه محرم وقتی می ،ونم
وااردم. محاارم تمااام  اان و ماااه صاافر آماان و ماان همچنااان بااا چااادن  ماای
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احسااای  نفتم، یرون ماایاانفااتم. وقتاای بااا چااادن از خانااش ب بیاارون ماای
گاران باا احتارام یداسات و و طااهر  انه  کهاا پاا وردم جنس نگاه می
دوساتانم هام  ،وننن. از وقتی چادنی  انم خوند میبا من بر یشتریب

هاااا  هااای بسااایم و خااانم بچاااشدوسااتانم، حاااال دیگااار  عااوض  اااننن.
ر یمسااا یساااو یوقتااا .اسااات یاناد ریاااامال غوااان موضاااو، یااااهساااتنن. 

ر ییااتغهاام ساافرانش  خااود بااش خااود هاام ،دهاان یر مااییاااش نا تغ یزناانگ
گااار وااتجرباااش بااش خاااوبی ن موضاااو، نا یااااماان ننااان. و یماا دن ردم. پاااس ا

ر نا ین مساایش مطماائن  ااوكاانیا یباارا ،نیااردوجاااد یر اییااتااان تغ یزناانگ
ن چاش یانیبن. بیاانناریتاان ب باش اطاراف ینگااه ،نیانو یما یدنست ط

وسااااانی و تااااان هسااااتنن دن د ن و اطااااراف یسااااانو نه و یاااادن عق چااااش 
گاار ا ؟دانناان یانتااان نقااش اساسااكاف ان و كاا، موافااق افکیاان افااراد نزدیااا
اماا  رنیار  یش ناه نا دنسات ماوابا این ئن پس مطم ،تان بودنن نهیعق
گر ا ن. یانو یما یطا یر نا ا اتباهیش مساوان یانكن ک ا ،ن طون نبودیا

ش بانهاا آن ون چنن سال یارزش من دن طول ا با یها از اننوختش یكی
گرفتااشوااام بااش  تااازه ینا دن زناانگ گااز ان   یكااینش افااراد نزدیام، توجااش دن 

 ان با نن.رگذی أام ت یتواننن دن زننگ یش مواست 
ونون ام باش  تاازه یگذند و مان از زنانگ یاز آن ر زها موش  ستاه منت ا

گذ ااتش نگاااه مااا یام. وقتاا ی اانت ناضاا نم تنهااا حسااارت و واای باااش 
ام  یبش خاطر ر زهای بانحجاب ی ود.  رمننگ یبم مینص ی رمننگ

باااار و كت یش آن ر زهااااا قربااااانواااا ییهااااا و حساااارت بااااش خاااااطر آنامااااش
 م  ن. یها یخودخواه
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ام   از پااننی روساای و مااادنی ایراناای متولاان  اانم. اجااناد مااادنیماان 
وااان ماای روحااانی بودناان و اجااناد پااننی دن ساافانت وردناان. دن  خانااش 

واااش  خاااانواده شاااش یئونات زنااانگی همدن هماااش  اااهماااش اعماااایش ای 
. نوازنانه و  ااعر بااودمماان بازنگ  انم.  ،وردناان اعتانال نا نعایات مای

یااااد ساااخت خاااانواده  ،ایااان آزادی بااایش از اناااانازهنبودنااان و  گیاااارام ر
واش ناش خاودم فكارش نا أمت سفانش باعث  ن پایم بش جاهایی باز  اود 
 .ام وردم و نش خانواده می

یااک اساات گذ ااتش وااش نااش خاانا نا  شگذ اات .تاااریكی محااض رام تار ای 
وجاا آمانه  ناختم و نش مای نا می منش امام زمان ،دا تم ام،  دانساتم از 

وجااا مای چكاان ماای گاار   خاواهم انجااام بانهم و بااش  اد و یااخااواهم باروم؟ ا
وااانم باانجونی لناا  بااود، باار ز پ ،هاام بااود یروااذ وااش  نا یاادن مااواقعی 

واش یادم می ،رد. هر وقت حاجت و آرر یی دا تمو می یی خانا افتاد 
های حاجتم نا بااال  دست ،خواننم  گرفتم، نماز می  وضو می .هم دانم

وماک مایو باردم  می خواساتم. دیان و ماذهب  از خانا بارای حااجتم 
از  ،موقع نیااز دا اتم هروش حكم الستیک زاپای نا دا ت  ،برای من

بااردم تااا   از یاااد ماایآن نا  ،وااردم و بعاان از نفااع احتیاااج اسااتفاده ماایآن 
وش ب  .ردمو یم نایپنیاز ش آن د بانه 
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 ر زهاااانم. آن یسااارای  طباااع  اااعر هااام دا اااتم و  اااعر و تراناااش مااایمااان 

  :گفتم فكرانش می  عرهای رو ن
    تاااااار  اااااانه اساااااات زناااااانگی ماااااان فشاااااارده

 ماااااادنم صااااااحب دختااااار  ااااانه اسااااات 
 

 ماااااااان همااااااااان لختااااااااش خااااااااون نجساااااااام
 

 
 تااااار  ااااانه اسااااات واااااش هااااار بهاااااان بااااازنگ 

 

واااااش دختااااار  ااااان لعنااااات باااااش ان  هاااااایی 
 

 
 خبااااااار نا  ااااااانین و پنچااااااار  ااااااانپااااااانن  

 

وااااردی؟ وااااش چكااااان   فریاااااد باااار ساااار مااااادن 
 

 
 !لعنااااااات باااااااش تاااااااو بااااااااز دختااااااار  ااااااان؟ 

 

ووچاک باود واش   لعنت باش مان، باش خاواهرم 
 

 
گریاااش، ساااهم ماااادنم چاااک باااود   ساااهم ماااا 

 

گنااااااه ماااااا باااااود؟ وااااانامین   ایااااان تقااااااو 
 

 
 باود «آخای طفلاک»اوج همنندی فامیل  

 

 نیاطیان شیدر م یزندگ
نضااایت چناانانی  ام و از اینكااش دختاار بااودم، از زناانگی از نظاار روحاای،

وشننا تم ونون  بیانم  مای ،وانم فكار مایهایم  ر زهاا و اننیشاشبش آن  . ا
باش عناوان  واردم . آن ر زهاا فكار میچقنن تصوناتم بچگانش بوده است

گااااار پسااااار باااااودم محااااانودیت ،یاااااک دختااااار واااااش ا ایااااان  ،هاااااایی دانم 
. تفكراتم بسایان تحات تاأ یرات محایط باودر ها نا ننا تم محنودیت

هااام تحصاااایل  خاااوبی  دن مننساااش واااش مقطاااع ناهنماااایی یژه دن  باااش



012 

 

 

 عبور از جاهلیت مدرن

هاااایچ  مااااانهای معلاااام و ای دا اااات جااااو آلااااودهوااااردم. مننسااااش  نمی
واااش باااش سااا پاساااا تخصصااای دن دیااان ننا اااتنن و االت مااااا ؤهااااایی 

 وارد. میاز خانا و دیان د نتار  اندان باود و مااا  بیشاتر  ابهش ،دادنان  مای
هایشاااان از مااان  بعمااای ،بودنااان یهاااای مختلفااا وساااتانم از طیااافد

واااامال    ماااذهبی .  ااااین برایتاااان باااا نوردنی بودنااان  دین بااای تااار و برخااای 
واااش دینااای برخااای از آنهاااا تاااا انااانازه نبا ااان، اماااا بی باااش دنجاااش  ای باااود 

  یاطین هم نسینه بودنن.
وااش باای خاانا  انسااان بیپرسااتن.   فقااط خااودش نا ماای ،خناساات  وساای 

بش جای آنكاش دن خلقات خانا بنگارد و  ،گیرد آینش قران میابل مقوقتی 
بیناااان و بااااش  ، خااااودش نا میگویاااانبفتبااااانک اهلل احساااان الخااااالقین 

دچااااان خودمحااااونی،  ین آدماااای. چنااااوناااان اش افتخااااان می ریبااااایی
هاااای امااار زی جهاااان  بااات ، اااود. اینهاااا  بینااای و غااار ن مااای خاااودبزنگ

لیات ناوین باش سار دن جاه و هستنن. مان باش ایان مرحلاش نساینه باودم
 .بردم یم

 بزرگ یگرفتار
وش  هرایام تحصیل  گار ایان  !خنایا»گفتم:  می ،امتحان دا تموقت  ا

. چااون «فرسااتم یااک د ن تساابی  صاالوات ماای ،امتحااانم نا قبااول  ااوم
امتحاانم نا خاوب  ،باودممتكای باش خانا فقاط خوانانم و   دنسم نا نمای

اسات  رمقصاخانا م وارد  فكر می .داد  دادم و نذنم هم جواب نمی نمی
وسی نبود  ونان  تاوش نتیجش امتحان من بن  نه است.  من نا توجیش 

واااش دنی نخوانااانی و قاااران نیسااات خناونااان  یمقصااارخاااودت واااش 
ات بنویسن و بش جای تاو امتحاان بنهان.  دن برگش امتحانیها نا  پاسا

ونی جاهلیات  ای ناناند. نتیجاش ،تالش توول بی .خودت باین تالش 
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باش ام نا  یتوقع دا اتم خانا برگاش امتحاان ش واقعا  وه بود ن اننازیمن بش ا

ن رونن ادامش دا ت تا اینكاش مشاكل بزنگای بارای ینن! اومن پر  یجا
وااش بااش نظاار ماایبااش وجااود آماانر ماان  نسااین بااش دساات هاایچ  مشااكلی 
یاام بسااتش  اانه بااود. هاایچ   ی حاال نماایآدماا بناای  ااود. همااش دنهااا بااش ر 

واردن ایان مشاكل ،واس و هایچ چیاز نا ننا ات و هماش بااش  تاوان حال 
واش بارای مشاكل مان ای نیسات.  هایچ ناه چاانه ،این نتیجش نسیننن 

باش  یطیدن  اراایان مشاكل . بود ترین نتیجش دندناک وترین  تلا ،این
ردم وا یو احساای ما وش بش هیچ چیز هم اعتقادی ننا اتموجود آمن 

گریه واش مشاكلی بااز هام با این حاال  ست.ین یزیچ ناه  مثال هار باان 
وردم. و افتادم یاد خنا  ،آمن پیش می برایم    نذن 

 نذر چادر
گر چاش یاادی ننا اتم ا واردم نزدیاک ، امااسان ر تارین فارد باش  احساای 
متوسال  انم و حمارت اسات. باش  ؟اهع؟خانم حمرت زهرا ،سن من

ونااان انشاااای عاجزاناااش از گااار مشاااكل مااارا حااال  چاااادن سااار  ،خواساااتم ا
متوسال  انم و  ؟اهع؟دانم چرا بش حمرت زهارا  نم. خودم هم نمیو یم

وااردم؟  اااین بااش ا گو ااش ذهاانم واان خاااطر بااود یااچاارا نااذن چااادن  ش دن 
هااااا دا ااااتم. دن مجااااالس روضااااش  اااانینه بااااودم  از روضااااش یا خاااااطره

مشاكلم وقتای درباانه مااه بعان، .  اش چادن بش اسام ایشاان اسات وش 
وااردم، پری چنااین چیاازی بااش  ااما نگفتاایم!  مااا اصااال  » :گفتناان  وجااو 
هااا  ن حاارفیااش اوااناانانم  ک اا «.نبااوده اساات!چنااین مااوندی  اصااال  

ام، باارایم  ومااال تعجااب و نابااا نی خااودم و خااانواده معجاازه بااود. دن
واش انتظاانش نا  معجزه اتفاق افتاده بود. معجزه وقتی اتفاق مای افتان 

بارایم خیلای مسائلش ایان  ن  داده باود.بارای مان  معجازه ننانی و ایان
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وااردم عصاار جاااهلیتم تمااا .اهمیاات دا اات م  اانه اساات. احسااای 
وش تاریكی محاض باودوانگان از تونلی عبون  باش رو انایی حااال  و ردم 

وامل عوض  ن. مسیر زننگی ،از آن ر ز بش بعن م.ا نسینه  ام بش طون 
واش طباق ناذن چهاان اولش  انناختاش روی سارم متار پانچاش مشاكی باود 
جاای مان واش وسای هام  هار .ساخت باودبارایم آن لحظش خیلی  .بودم
ونساااختش باااو ،باااود وااات و  ااالوان یاااد. تصاااون  واااش همیشاااش  وسااای  ن 

وااش همیشااش  پو ااینه اساات یااک مرتبااش اسااپرت وساای  پااوش بشااود یااا 
 یلاوماهیات ظااهری خاود نا باش باانه توانان یك  نمای ،پوش بوده نسمی

 ،چاادنی  اودباانه یك ،وسی باا هار پو شای و ظااهری تغییر دهن. هر
ونا زننن. اصال    ونایش میبش او مردم  ونایاش  .یش بزنننمردم عادت داننن 
واش  یژه  باش بیكان است. یها عادت همیشگی آدم ،زدن دخترهاایی 

یاااادی ناهاااا حااارف و حااانیث ،وننااان مااااه محااارم چاااادن سااار مااای  ی ر
ز مصااادف بااا ماااه محاارم یااماان ن  اانونن. از قمااا تغییاارات ظاااهری   ماای

چاادن سار  ،خااطر مااه محارمش وردنن مان با فكر میاطرافیان  ن. همش 
ش و ین نایاا ،گذ ات یانناختنن. هر چش م  نان میهای آب وردم. تیكش

واش باش مساخره  مخصوصاا   ر ان یها بیشتر و بیشاتر ما شیناو آقاا پسارها 
و  می  نن.نگفتنن باز محرم  ن تا دخترها چادن سر 
 یاز دخترهااابساایانی امااا  ،نبا اان کهااا قاباال دن یلاایخ ین باارای ااا

 ام محاارم هسااتنن.یاان ایون هماای ااان نا ماان  اانن یمحجبااش، چااادن
 ،نانو یت مایادن دهاش محارم حجاابش نا نعا یحجااب یدختار با یوقت
ن اقاانام نشااان یاان اتفاااق و ایاانشااانش باازنگ و مثباات اساات. ا کیاان یااا
 یو ناون وجاود داند. البتاش بارا ییهناوز رو انا ،ش دن دل آنهااوادهن  یم
ش دن واد اوان اسات  یلایخ ،ننو یش دن تمام سال چادن سر نمو یسو
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ن موضااو، بااش مقابلااش یااناان. اوبااش ساار مثاال محاارم چااادن  یام خاصاایااا
ن روش دوگاناش نا یاا یتاا بتاوان ین با خودت بجنگیداند. با ی نیازدرون
گرفت.  بنابراین نباین این موضو، نا دست. یریان بگوبش   وم 

 متر پارچه اعجاز چهار
وش من  تر می آنچش وضعیت نا برای من سخت چادن سار ورد، این بود 

اماا چاادن نا از  ،ام تاا وساط سارم باود مقنعاشبلن نباودم.  اال و نا وردن 
گذا اتم، دا تم سرم بر نمی اماا . ر زهای خیلی سختی نا پشت سار 

قاول داده باودم.  ؟اهع؟دست از چادنم بر ننا تمر ریرا بش حمارت زهارا
واام روسااری امااا  ،توانسااتم چااادنم نا نگااش دانم ام جلااوتر آماان. نماای واام 

گاار چاا واانم. ا وااش نااذنم نا ادا  واماال از جاهلیاات هنااوز  شمتعهاان بااودم 
از بین نرفتش بود و بر همین اسای هام اما انسانیتم خانج نشنه بودم، 
وسی قول می گر بش   .ایستادم  دادم تا آخر پایش می  ا

گذ ات چنان مااه واش بارای ادای ناذنم چهاان ایان  ،بعن از  متار پانچاش 
 اان. خااودم هاام تباانیل ام  همااش زناانگیبااش  ،انناختااش بااودم روی ساار

گااوییتوا  ینم واانم.  از  یجزئاا نساتم علاات ایاان همااش وابسااتگی نا پیاانا 
گمشاانهیبااود و  ااا موجااود  خصاایت  ،ام. حجاااب بااش ماان ن نیمااش 

وااش تجربااش دا ااتش با اان وساای  نا بااش مساائلش ایاان  ،جنیاانی داده بااود. 
، تفااوت بسایانی محجباش باودن و نباودنمیاان  .ونان خوبی دنک مای

وننان از  فكار مای ،واش محجباش نیساتنن وساانیسافانش أمت وجاود داند.
وااش  ،هااا باااالتر هسااتنن باحجاااب واااالتر آنهااا ولاای واقعیاات ایاان اساات 

  نن.و ی ان م بیتعق یابزان یها هستنن و نگاه
گارفتم تبانیل  ان تمیاز مان و  خصا یچاادن باش جزئا یوقت ، نتیجاش 
واانم. تغییااراتم وااش  تاار  اان.  جاانیمرحلااش بااش مرحلااش حاااال بایاان تغییاار 
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خوانانم. اساتناللم هام ایان باود مان  ز نمیگرفتم و نما اوایل ر زه نمی
وانم واش نمااز بخاوانم.  ،قول داده باودم چاادن سار  اماا قاول ناناده باودم 

وشین  ش وش چادن بی ماه طول  نمااز و ر زه و  تا بش این نتیجش برسم 
ر یازنانگیم ر نعایت دیگر مسائل دینی، ارز ی نناند. بعان از ایان ناذن

 متر پانچش هستم. چهانن زم نا منیون اییو رو  ن و من همش چ

 یحجاب نذر های شگفتی
 آناز طریاق  دنآمانم ویک تشكل مقانی  یتعموبش  ی،منتپس از  

تاااا از دو پاااون آ ااانا  ااانم.  آقاااای نائفااای  هاااای  باااا ساااخنرانی ،تشاااكل
گذا ااتر هااای ایشااان  سااخنرانی یكاای دن مااوند ، تااأ یر عمیقاای باار ماان 

واا مااوند نشااانش ماارگ بااود و دوماای دن ش یكاای از صااحابش هااای آخرالزمااان 
وااش ایشااان تباارج   نقاال ماای ؟ص؟حماارت نسااول نا بااش معنااای باارج وناان 

وقتی این ساخنرانی نا  انینم،  دانستنن. بودن و توی چشم بودن می
گفاتم:  دا اتم تاوی چشام با ام و  مان هام همیشاش دوسات»با خاودم 

وننان. پاس مان هام آلاوده تبارج باوده  یهاا آدم «.ام همش از من تعریف 
وننان و ایان توجاش نا هام ن دوست دانمغر  نن همش بش ظاهر ان توجاش 

وننااااان. آقاااااای نائفی دن قسااااامتی از پاااااون   باااااش صاااااونت علنااااای بیاااااان 
ای  گوناش بشدن آخرالزمان زنان آنایش سر ان » :گفت می اش سخنرانی

ووهان  تری نحیف استاست  گویی  هایی باودم . من هم از آن«وش 
ووهااان  ااتر اساات. از  ولیااشس وااش آن ر زگااان تااا پشاات سر ااان مانناان 

ونااون بعاان از پاانم سااال  ونااون ماان بااش اناانازه وااش ا وااردم  از ای تغییاار 
امر حاااوزه  ام باااش تحصااایل دن حاااوزه علمیاااش نساااینه حجااااب ناااذنی

وااش بااش نااام امااام زمااان علمیااش حااوزه »متباارک  اانه اساات:  ؟جع؟ای 
تاا مان درباانه اماام ای  ان  مقنماشمسئلش این  «.علمیش بقیة اهلل اعظم
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واانم.  ادامااش بااش تغییااراتم آنقاانن  ،دن واقااع بعاان از آن نااذن زمااانم تحقیااق 

واش  دادم تا بش  ناخت برسم. آنقنن نظاام آفارینش ماا پیچیانه اسات 
. باش هماین دانای  هایچ چیاز از آن نمایگاویی باز هام  ،چقنن بنانی هر

وش گرفتم  علت  ن  بش حوزه علمیش بروم تا جواب ساؤاالتی نا تصمیم 
واانم. وااش  نا  ااكر ماای خاانا وااش دن ذهاان دا ااتم، پیاانا  دن حااوزه ونم 

 دوسات دانم تاا هار و هاایم نساینم الؤاز سابسایانی ش بش جاواب یعلم
وش می  .ادامش بنهم ،توانم جایی 

 رکتف یا فقط لحظه
گر د ن و بارت پار از دوسات و آ انا ح ییرتنها ی،ش نبا وبا خنا  تی ا
آن  یش دن پاو یو تری بزنگ یین تنهایتنها بش واسطش ا یها آدم با ن.

ن عناوان ی اونن.  اا یخودخاواه ما ،نانو یر میمام وجود ان نا تسخت
شاش یر .ننانو یزنانگباا قاانون جنگال خواهنان  یاما م ،نبا ن یدنست

چااش  یم بااراینااو یش فرامااوش مااوااهااا آنجاساات  الت مااا آدمكتمااام مشاا
وااش ارزش تفكاار تااا آنجاساات م. ینااو یماا یچااش زناانگ یم و باارایااا آماانه

ةفَِّ» :سااتفرماوده ا ؟ص؟رموااامبر ایاپ ررن  ِةَّس  ران  ب  ٍِ َّ َْ َِّمرر ِن ر ٌْ  ْ َةَّ  ٍ ررا َّس  ُُ  کیاا 8:ْكر
ماان آن زمااان از  .«سااال عبااادت واالتاار اسااتیااک از  ،ركااتفساااعت 
ره وان یاا یهاا رو از آدمبسایانی سافانش أر محاروم باودم. متكنعمت تف

تااا مان  یناش محاروم هسااتنن. زنانگین زمیااا ر دنكااز نعمات تف ی،وخاا
وااش عمیقااَا دربااانه خااودم و جهااان هساات ی بااش تفكاار نپاارداختم، زمااانی 

   .ردكر نییتغ
                                                           

 رعوالی اللئاالی العزیزیاة فای ادحادیاث النینیاة رجمهون  یمحمن بن رین النین ابن أب. 8
 .35و ،8  ج
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 عبور از جاهلیت مدرن

اما  عرهایم عانفانش اسات. ساعی سرایم،  االن هم  عر و ترانش میمن 
واش  می ونم  عرهایم هم بیشتر بش خانا نزدیاک با ان. سابک  اعری 
وااش زهاارای االن ماای ماای ر زهااای آن  زهاارا  ،سااراین  گفاات بااا  ااعرهایی 

 تفاوت بسیانی داند:
وااااااااااارد  اااااااااان میااااااااااارا  واااااااااااش مااااااااااای     دانی 

واااااااااااارد  واااااااااااانی  وی   بااااااااااارای چاااااااااااادن خاااااااااااا
 

  ااااااااااان بااااااااااار سااااااااااار دا ااااااااااات  وااااااااااااش مااااااااااای
 

 
واااااااااارد  ینااااااااااب و زهاااااااااارا نا یااااااااااادی   چااااااااااادن ر

 

ر هادسات  ،؟اهع؟عصامت حمارت زهاراخواهم بش حق  می وننخنااز 
وش ماننان یوس بگیارد و  ،نفتاش اسات گذ اتش مان دن جاهلیات فارو نا 

وناان و  مساایر زناانگی بااش رو اانایی و اش نا همانناان زناانگی ماان عااوض 
وش خناونن قادن ازلی است. ت برساننامنی  ر چرا 

 





  
 
 
 
 
 

 
گمشده من  نقش 
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احساسات میان دخترها و پننها، انتباطی دو سویش و عمیاق اساتر 
مان هام هام باباهاا عا اق دختر اان. و باباایی هساتنن  ،دخترهاهم 
ن مانیاز باش پاننم  دوسات دا اتم وخیلای پاننم نا نن هماش دخترهاا مان

واش پاننم  خیلی عالقش دا ات. دوسات دا اتم هماان دختاری با ام 
واش حجاابش نا حفاا   خواست. پننم دلش دختری مای می خواسات 
ووچش و خیابان جر تا هیچ مردیونن  وردن باش او نا أدن  ت چ  نگاه 

دختار بانی نباودم. ا حجاب بودم، ام من  این سستننا تش با ن. 
 ااهامت امااا چاارا  ،خواساات دختاار باحجااابی با اام دلاام ماای هاام ماان

وااش  انتخاااب آن نا ننا ااتم! گاااه هاار  ،حجاااب بااودم یبااآن ر زهااایی 
وااش   باش حاالش غبطاش مای ،دینم  نا می ای محجبش دختر واش  خاوندم 

واش مان بایش از هار وقات دیگاری باش پاننم من هم مثل او بودم!  زمانی 
بااش ماان  یفاوت او ضااربش روحاای بزنگانا از دساات دادم.  نیااز دا ااتم، او

گذا تم.ردوواند  ونان  وش من اننک حجابم نا  واردم  فكر مای ، تا آنجا 
گر این تاوانم  ینم و ماوا یما یتر زننگ خیلی ناحت گونش لبای بشو م، ا
واش اصاال   روانم هایم نا پار خأ افاراد بسایانی از اینطاون نباود.  دن حاالی 

ها مااادنم نا مقصاار نااو، پو ااش ماان  غریبااشدوساات و فامیاال و حتاای 
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بهاومیمی گو تو .تو بیدودویو ااویااااب  و ا»گفتند:دانستندو ا
خویر مونهولویمویداببو،«افتویدایناتفیقوی نمویا،دادیاویزهنم
سسویطبودنودااد»گفو::ادسوتیدوموویهموهنناویمویمقیبو  اوویاا.بوه

دواوو:نووهلسوویوب.  وود. گدختوو موونااوو:ومووندواوو:دااباین
سنوود سمسوو د ووداحااانسوویو سووه.«نوودااب موونایووندانوویلیبوو د

.نوددگوی و ا مودهدسوااو:یدانستمن فدلمیدابهمهمینیم
دانق ق: تویمون ومازداو:داد  وداگف:چ زابهمننمیاو
نم.سااف ام ح

 حجاب نمازخوان بی 
گوو چووهاسوو: اعتقووید؟مهع؟ائمووهنجیببوو دب،اموویبووهخووداوموونا
ااهمیاوویلموویهم وو بهوو عم قوویدا ووتم. ااوو د،مووناوو یسووهاز

سونم.نجیبمااس دبمی نمویسیم اعیدو: ،خ انودبسو اویلنمویز
مووویمووویولووویمووویهامدوووی چووویدااوووو  خ انوووودبوط زهسووو دب،نمووویز

میهامدی می ت ازهم شوهخ دباابهخداخ یینزددک،گ فتم.دا
گوووو موووونوم تقوووودبوووو دبافووووتمسوووو دب.مسووووجدموووویموووویانسوووویو ا
میهف ص:داابخ دباابوهخودانداق دک،نجیبهستماس:
سیاهیخ ییتشوودقمموینزددک سنم.میداببهانجیباین مونسو د.ت 

نویلوهو اام و بسواویلکدوعی قمویهم و بهسوتم. ههموهدا
دواتینمب دند سهخ یویم جسو،دکیاز مدااه پیشوناید،هبو ددا
گفووو::داد نجووویبچ وووزبووودا»میننوووداونجووویبدا وووتهبی وووم.

اتفیقی  دواو:نجویباا»گفوتم:.«ندودبوهتو هومخ یویموین س:و
ااداخوو دبنمووی،دااب سوویا سووهبوو ااهم شووهاموویت انوویینایوون بیوونم
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وااش بااش دوسااتم پیااام دادم «. گونااش با اام این و ر زهااای اول محاارم بااود 
گاارفتم دن ایاان محاارم مثاال تااو با اام. وااش ماان تگفااتم  از حاارفم صاامیم 

ورد و خو حال  ن. آن  ب می ت أخواستم بش هیا  خیلی استقبال 
قطااره آب  اانه و بااش یااک گااویی  روااردم  امااا چااادنم نا پیاانا نماای ،بااروم

تاا انگان همش چیز دست بش دسات هام داده بودنان  زمین فرو نفتش بود.
ول خانش نا بش هم ریخت  آن نا پینا نكردم.اما  ،ممن چادن نپو م. 

 توانم من می
واشباش مان پیشانهاد اولیاای مننساش ماه صفر دن   ،دن یاک تئااتر دادنان 

وانم.  واش باازی دن تئااتر نا نقش دختر  هین مانافع حارم نا باازی  مان 
زده آن نا پااذیرفتمر ریاارا دوساات دا ااتم  خیلاای دوساات دا ااتم، ذوق

واانم. وااردن دن نقااش یااک دختاار  ااهین نا تجربااش  وااش  بااازی  وااس  هاار 
آنهااا «. تااوانی!  تااو نماای»گفاات:   واارد و می فهمیاان، ماارا مااأیوی می می

وااش چااون پااننم فااوت  اانه اساات، مناسااب ایاان نقااش  معتقاان بودناان 
وش  نیستم، مارا باش باازی دن ایان هاای مننساش  یكی از معاوندن حالی 

وااش تااو ماای»گفاات:  واارد و می نقااش تشااویق می . «تااوانی  ماان مطمئاانم 
واارد. ا فهمیاان، موضااو، نوقتاای مااادنم  وقاات   هاایچماان خیلاای تشااویقم 

واااااش تئااااااتر نا خاااااوب اجااااارا نكااااارده باااااودم ر باااااش هماااااین علااااات باااااود 
وااش بااا ماان م همكالساای هااا  بااش معاااون ،ننا ااتنن یانااش خااوبیهااایی 

ونین» :گفتنن    می او سار صاحنش حاضار  .سانا نا از این نمایش معاف 
... گیارد و   نمایش نا بش  اوخی مای قطعا   و زنن  بن حرف می . ود  نمی
گر چش بخشای از حرف«.  تارین  سار جانیهایشاان دنسات باود و مان  ا
، اما برای بازی دن این نقاش  اوق خاصای وردم هم  وخی می ها  وان
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مان پایش مان  مننساشمعاون یک هفتش ماننه بش اجرای تئاتر  دا تم.
گفتناان تااو باارای ایاان نقااش مناسااب  جااان! سااانا»گفاات:  آماان و بااش ماان 
گر دن ایا .نیستی ونای ا ن یاک هفتاش توانساتی خاودت نا باش مان  ابات 
گار یاک ر ز هام باش اجارا مانانه با ان روش هایچ مجباونم  ،وگرناش حتای ا

قااول خااودم بااش  هااای معاااون، پااس از حرف .«واانم ونساال اجرایاات نا 
وانم. دن حقیقات وش ایان نقاش نا باش خاوبی باازی  خواساتم  مای دادم 

ونم و با احنی  وخی ننا تم.   خودم نا ا بات 

 نقش واقعی کی
و دادم   بش تی  و ظاهرم خیلی اهمیات مایوش ر ز اجرا فرا نسین. من 

مجباون  انم  ،با یک دست لباای بیارون نرفتاش باودم گاه دو ر ز هیچ
وانهاای  لبای گشاادتر بشو ام، حجااب دا اتش با ام و  دیگاری های 

خواستم خودم نا بش بقیاش نشاان  می ر ریراخواستم انجام بنهم وش نمی
ونمبنهم و  اب وانم وش می ت  مان . تاوانم ایان نقاش نا باش خاوبی اجارا 

روی صاحنش بارای تمارین وقتای ناناحتی قلبی دانمر باش هماین علات 
وناان و ضااربان  وااردم قلاابم بااش  اانت دند ماای احسااای ماای ،نفااتم ماای

دن مشااتش فشااان نا وساای قلاابم گااویی نفاات،  قلاابم خیلاای باااال ماای
واش باش  سینباین با امام حای  ر ز اجرا، دن صحنش داد. می و پاننم 

آن صاااحنش دیاااالوگ مااان دن واااردم.   صاااحبت ماای ،آمننااان  خااوابم مااای
وش   اما نمی ،ننا تم گارفتموقتی دانم چش  ن  ، دن آن حال و هاوا قاران 

پانن نارو، تنهاایم »گفتم:  زدم و می اختیان خطاب بش پننم فریاد می بی
گااویی ان احساساااتی  اانه بااودیصااحنش بساا «.نگااذان، پیشاام بمااان! ر 

واش مان نا   باش پاننم التماای مای واردم و دن عاالم واقاع ی نمیباز واردم 
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وردم بش اننازهتنها نگذاند. این صحنش نا  واش معااون  ای طبیعی اجرا 
همش برای اساتقبال  ،وقتی بش مننسش برگشتیم گریستنن. میو دا نها 

تعریاف از باازی مان هاا  خیلای مقابل دن مننساش ایساتاده بودنان.از ما 
ردم واا یحسااای ماادم. اناضاای نبااوام  از بااازیمااا خااودم ا ،وردناان  ماای

هاازانان  ،اش برآماانم یش خااوب از پااس بااازواا یتم بااا آن نقشاای خصاا
مان دن قالاب ریرا  رم سخت بودیبرامسئلش ن یا و فرسن  فاصلش داند

ت فرو نفتش باودم و باش  انت آن نقاش نا دوسات دا اتم. یآن  خص
ن خاودم باش دنباالش ش دواباود  ییهماان ساانا ،آن دختر دن تئااترگویی 

گمااش  باودم و سااال  میباارا شتئااتر تمااام  ان و هماا یرده بااودم. وقتااواهاا 
لبخنانزنان  یدوسات دا اتن یردم آن سااناوااحسای  ،زدنن دست
خواساتم  یرد و نفات. ماوا ین آمن و با من خاناحافظییسن پا یاز رو

ن یان  نه بود. مان بایاما او ناپن ،نم و بش دنبالش برومو کصحنش نا تر
تش نا أاماا جار ،ردم. ناهاش نا بلان باودموا یانا نا د بانه احماان ماآن س

 کردم تاااوانش نا نااانانم. مااان باااا سااابوااا یچاااون احساااای مااا رننا اااتم
گرفتش بودم  یزننگ  ان از  ارش خاالو  ینم ین آسانیش بش اوای خو 
 .ی تبنیل  ومو خواستن یدوست دا تن یبش آن ساناتا  ن 

که بابا می  خواست  دختری 
وقتای هنگاام اجارا اماا نت این نقاش نا دوسات دا اتم، گر چش بش  ا

وااااش پااااننش ماااانافع حاااارم  اااانه بااااود،  خااااودم نا بااااش جااااای دختااااری 
از خاااودم خجالااات  واااردمر و خاااودم نا باااا او مقایساااش می گذا اااتم مااای
یاک ر ز سار صاف های تئاترهاا،  اعالم نتایم نتباشوشینم. قبل از  می

وردناان و یااک مننسااش  وااادو پیصاانایم  بااش  اانه  چقااوانه چااادن مشااكی 
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دیگااار خیلااای ساااوی خیلااای خو اااحال و از ساااو از یاااک  مااان دادنااان. 
واشچون آنها بش من چادن هنیاش دادنان  نمر ناناحت مان  ، دن حاالی 
پانچااش وقتاای واانم و حجاااب دا ااتش با اام.  خواسااتم چااادن ساار  نماای

گفاتم، دن جاوابم  و از ناناحتی چادنی نا بش خانش آ ندم ام بارای ماادنم 
ماان مطمئاانم  .ی؟ بباار خیاااطی برایاات بن زناانتااوان  چاارا نماای»گفاات: 

 راما تش دلام ناضای نباودم ،. چادن نا دوختم« ود  خیلی هم خوب می
بااا مشااخ  دا ااتش با اام. بااا چااادن چااون دوساات ننا ااتم حجاااب 

ها، تئاتر مننسش ما بش خاطر اجرای من، مقام دوم منطقش نا   نن نتبش
وش همش معتقن بودنن من وردر این دن حالی بود  توانم ایان  نمی وسب 

ونم. همان  ب پننم نا دن خواب دیانم. خیلای وقات  نقش نا بازی 
وااش پااننم بااش خااوابم نماای گفاات:  آماان. پااننم بااا  بااود  خو ااحالی بااش ماان 

واش مان مای» خواساتم. مان دن آن دنیاا خیلای   حاال  نی آن ساانایی 
وشینم وش تو نا این ،سختی  بیانم. هایچ   مای گونش اما االن خو حالم 
 ،پاننم نا خیلای دوسات دا اتمواش مان  «.نا ترک نكان وقت حجابت

گرفتم. شهای حرفتحت تأ یر عمیق   قران 

 مهینصف و ن یندارید
وااااردمماااان   و امااااا دوسااااتانم مخااااالف بودناااان ،حجاااااب نا انتخاااااب 
هاا نا  چارا ادای آدم بازنگ .آیان  بش تو نمای اصال   این پو ش: »گفتنن می

خااودم هاام از  «.ونای؟خاواهی چااش چیازی نا ا بااات   آ نی؟ ماای  دن مای
خواسااتم نشاانه   وااش ماای یچااون هنااوز همااان رناناضاای بااودم وضااعیتم

گاارفتم و   خواناانم، ر زه نماای  امااا نماااز نماای ،بااودم. محجبااش  اانه بااودم
وااش »گفاات:   زد. مااادنم همیشااش ماای یام لناا  ماا یناانانیت دیاامو تااو 
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ونی از طاونای خانا این  مای فكار خاوانی؟  چرا نماز نمی ،چادنی  نی
از تاو ناضای اسات؟ تاو  ؟اهع؟ونای فاطماش زهارا است؟ فكر میتو ناضی 

بایااان خاااوانی؟  اماااا نماااازت نا نمااای ی،دان یدانی دن ناه او قااانم بااار مااا
واش  من قبول می «.نماز با ن رایتاولویت اول ب وردم، اماا وقات نمااز 

وااانی می نمااازم قمااا  ،آماانم آماان و تااا بااش خااودم ماای  پاایش ماای نسااینر 
ایااان وضااااعیت تااااا پایااااان م بخااااوانم. توانساااات نمااای  ااانه بااااود! اصااااال  

امتحاناتم ادامش دا ت. پاس از تماام  انن امتحاناات و فارا نساینن 
محكاام و بیشااتر حجاااب و نمااازم ام بااش  پایبناانید بااانه  مااه نممااان،

هاااای قبااال باااش خااانا نزدیاااک  خاااودم نا بیشاااتر از ساااالآن ساااال   ااان.
گذ تش وردم.   احسای می گر دن  بارای یاک   انم، فقاط محجباش میا

وااش قااران اساات حجااابم دائماای   امااا االن ماای رمحاارم بااود ماااه دانسااتم 
 .با ن

 توبه حقیقی
هااار انساااان  یباااش رو یا باااش هااار بهاناااش یبانگااااه الهااا دنِ مااان معتقااانم 

ن   یهاار آدماا یم دن زناانگون اتفاااق ماانایاا ااود. ا یباااز ماا یانكااگناه
هاا نا خواساتش  ت و  اانسین موقعیاز ابسیانی ها  دهن. ما انسان یم

ن دوسات یالاراحم انحام اماا خناوناِن  ،میدها یش از دست مو ناخواست
گمراهاا یاهیاش دن ساا نااناند بناانه ش بناانه دن وااهاار چقاانن  .بماناان یو 

او دناز  یبااش سااو یانیاادساات هاام خاانا باااز  ،ماانجالب فاارو نفتااش با اان
دختار مانافع  کیاردن مان دن نقاش وا یبااز یش باراوا ینن. اتفااقو یم

ش واااباااود  یدسااات رنس باااودن جااایااااز ا ،حااارم دن تئااااتر مننساااش ن  داد
رد و ماان دن ابتاانا ننانسااتش و تنهااا واااش دناز  بناانه یپر ندگااان بااش سااو



 بانو  81داستان   001
 

ن یااواند ا یو خودخااواه بااازیردن خااودم و از ساار لجوااا بااات  یباارا
گار چاش  نم.  یواد ر دنسات ین مسایات مان از واند  انن دن ایاذهنا
 رد.ور ییز تغیم نتیم ذهنوم و با  رود بش این وادی،اما  ،نبود

باش ر ز بارای افطاانی  کیان، یخنا فرا نسا یهمانیت و موماه بر یوقت 
توان فارد  دن میان اقوام ما بش نننت میم. یمنزل مادربزنگم دعوت  ن

وقتی آن  ب باش خاناش ماادربزنگم نفتایم و ای ماننن من دین.  محجبش
وردناان.  ،ماان نا دینناان یمهااا و عموهااا عمااش خیلاای از حجااابم تعجااب 

از ماادنم وقتی ولی  ،وردم ماه نممان چادن سر وردنن بش خاطر فكر می
بااش آنهااا تصاامیم ماان باارای انتخاااب همیشااگی چااادن باارای حجاااب 

وسی  رگفت خاناش ماادربزنگم دن با ن نكارد. آن  اب مرا مثل همیشش 
دن مااه  ام ظااهری باود و فقاط واش تاا پایش از ایان دینانانی من ماننم.

گرفتاحااال اماا  ،خواننم می نممان نماز بارای همیشاش  باودمش تصامیم 
گفاااتموااااز یاااسااار نمااااز باااا خااانا ناز و نآن  اااب نمااااز بخاااوانم.   :ردم و 

واردم.   می .دانم بننه خوبی نیستم من می !خنایا» گنااه  دانام خیلای 
موهایم نا دیانه  ، نامحرمدانم تا قبل از اینكش حجاب دا تش با م  می

بعن باا  خواهم از این بش  ولی می...ر ام و  بش نامحرم دست داده ،است
واانم. ماای خااواهم باارای همیشااش نماااز بخااوانم. مگاار ماان چااش   تااو آ ااتی 

ومتار از دخترهاای دیگار دانم   اب دن واقاع مان تاا قبال آن «.؟چیزی 
باش ظااهر حجااب دا اتم و باش  ،نباود یقایحق ،رده باودمواهر چش توباش 

ورده بودمر اما بعن  . توفیاق ایان توباش ردمو یقیآن توبش حقاز ظاهر توبش 
وارده  سبب خوابی می حقیقی بش واش اجارا  وش دینه و تئااتری  دانستم 

واااش باااا عكساااش باااش جاااای پاااننم باااا او ش بااا باااودم. خااااطر  اااهینی باااود 
وااارده واااردم  صااحبت  گریااش  خناونااان از  و بااودم. سااار سااجاده خیلااای 
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 ،ن توباشیام اون یحاال احسای م خواستم این تحول دن باطنم با ن.
وااش آیاا اساات. یقاایحق ای توبااش گاار چااش ایاان سااؤال  ام نا  ا خناوناان توبااشا

ساعی  ونانر اماا همیشاش پذیرفتش یا نش، ذهنم نا بش  انت مشاغول می
بسااتش آن  ااهین ماانافع حاارم   ووااش بااا خاانا ن و پیمااانی نا هااعم ا هواارد
واانم.  محكاام ،بااودم ونااان  تاار  وااش بساایانی چیزهااا نا  از همااین رو بااود 

ک گذا تمر ماننن وش بش جانم وصل بود ال واش هار لبای ،هایی   هاایی 
حجاااب و و ... و بااش جااای آنهااا، پو ااینم  ر ز بایاان یكاای از آنهااا نا ماای

وردمید نضایت پننم و  هنای منافع حارم  تا بتوانم انت نا انتخاب 
ونم.آنها، و دن صنن   نضایت خناونن نا جلب 
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واااودوی و  ااااین حتااای باااش جااارأت بگاااویم ر زهاااای نونهاااالی ام  مااان از 
وااربال بااودم وااش عا ااقانش مااادنش نا دوساات  بچاش ر همچااونعا اق  ای 

آرروی نفاتن باش  .گاردد داند و برای دوست دا تنش دنبال دلیال نمای
یانت اباعبناهلل بسایان فراتار از یاک مساافرت و سافر  برایم ؟ع؟وربال و ر

واربال نا مای وقت  یانتی بود. خیلیر خاواب  ،دیانم ها خاواِب نفاتن باش 
الحاااارمین و استشاااامام بااااوی وفااااا و غیاااارت دن حاااارم  حمااااون دن بااااین

 اان و دلاام نا دن   وااش بانهااا و بانهااا تكااران ماای یاییؤحماارت عشااق. ر
یاانت من همیشش دن ماه محرم ورد.  تاب می آرروی دیننش بی چلش ر

ایااان چلاااش نا تكاااران  ، هااار ساااالنیتااایهااایچ  یباااو گااارفتم   عا اااونا مااای
وننه می ،؟ع؟ا هر سالمی بش اباعبناهللبوردم.  می  ن   دلم بش هوایش 

گنباااان طالیاااای ،گرفاااات و بااااا پرناااانگان مهاااااجر پاااار ماااای اش  بااااش روی 
نشسااااات و تصاااااامیم بازگشااااات باااااش خانااااااش نا ننا ااااات. چااااااش   مااااای
وربال هایی  ب   ن.   متكایم از ا ک خیس می ،وش بش عشق 

 قرمزهادر محدوده خط 
از نظااار اقتصاااادی و ماااذهبی آخااار یاااک خاااانواده متوساااط مااان فرزنااان 

هاا ماوند توجاش خااو پانن و ماادن و بقیاش  یتغان تمام تشهستم. ماننن 
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بااود و بیشااتر اوقااات  ماز پااننتر  مااذهبیاعمااای خااانواده بااودم. مااادنم 
ماادنم همیشاش وارد.  فراغتش نا دن مسجن و جلسات قرآن سپری می 

واانی باش حجااب وقات   هایچاماا  ،اساتامال وحجاب  چادنی و با
واش از طارف پاننم آزادی خاصای من و خاواهرم ننا ات ر باش  یاژه مان 

  دا تم.
نا عا ااقانش دوساات  او و ماان بساایان صاامیمانش بااود منابطااش ماان و پاانن

نامش خاصی دا ات. او دنک خیلای بااالیی آوجودش برایم  .دا تم
وانی نا بش من و  ر ریارا ورد یل نمیتحم دیگر فرزننانشدا ت و هیچ 

دهااان و ماااا بایااان  مان می واااش ناه دنسااات و غلاااط نا نشاااان معتقااان باااود
ونیم. پایماان  مان،بش احترام این اعتماد پاننما نیز  خودمان انتخاب 

گلیم دن  دانساتیم و وردیم، حان و حانودمان نا مای  مان دنازتر نمی نا از 
هاااااای خاااااانواده نا ند  هاااایچ موقعیااااات زماااااانی و مكاااااانی خاااااط قرماااااز

گرفتاش یش خانواده من دن پاو یا شیم ر یخواهم بگو ینم .وردیم  ینم ش 
ش انسان نفتاان واما مهم است  ،است ا تباهیا یش دنست یر  ،بودنن

مان از  .مسئول اسات ،شیدن برابر نفتانها ، وآزاد دن زننگی ردانشوو 
وش خودم باینت پنن و مادنم ینحوه ترب یافتش بودم   ما یزنانگ کسب در

 است. مخود یانش هم پایسود و ر م ونونا انتخاب 

 چله چادر
حجاابم متوساط رو باش  .ماانتویی بانحجاب ، اما نشمانتویی بودممن 

و بش حجاب چننان مقین نباودم و باش دا اتن و ننا اتنش پایین بود 
یاد اهمیت نمی و ناش گذا اتم  میبیارون باش عمان موهایم نا  نش دادم. ر

یم نا ریاار روسااریهاااشاام تااا موام نا جلااوتر بك وااردم روسااری  تااالش ماای
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 تفاوت بودم. عبانتی نسبت بش حجاب، بیونم. بش  مخفی 
گذا ااتن و  و گیری نبااود بعاان از ازدواج هاام همساارم ماارد سااخت  بااش 

وااانیاانگذا ااتن چااادن و نعا  و حاان ماانامااا  ،ننا اات یت حجاااب 
هاایچ واانم.   داناام و بسایانی از مسااائل نا نعایاات مای  حانودهایم نا ماای

چاش از پانن و ماادنم امار و نهای و م چش از ناحیش همسر دوست ننانگاه 
گااااه درباااانه پو اااینن یاااا  هااایچ هااام بشااانوم. ماااادن و پااانن و همسااارم

مااه  ،هاا ایان ساال تماامدن مان  نپو ینن چادن تذوری بش من ننادنن.
گااویی مانناان بساایانی از افااراد دیگااروااردم  محاارم چااادن ساار ماای ماااه  ر 

مااه دا اتم.   رمتش نا نگاش مایبارایم خاط قرماز باود و حابش نوعی محرم 
وااش  دن دلاام فااونان  ؟ع؟عشااق بااش امااام حساایننسااین،  از ناه میمحاارم 

وااااااربال نا از امااااااام  ،واااااارد. بانهااااااا دن جلسااااااات روضااااااش ماااااای ساااااافر 
مقنمات سفر بارایم مهیاا وردم   وانی می اما هر ،خواستم  ؟ع؟حسین
نیااافتنی  اانه بااود تااا  وااربال نفااتن باارایم یااک آرروی دساات  اان. نمی

گاااش اینكاااش واااش  ت و جلساااش أگااااهی باااا هااام باااش هیااا یكااای از دوساااتانم 
یاانت عا اونای مان بااخبر باود  می باش مان پیشانهاد  ،نفتیم و از چلاش ر

وااش  وااش امااام حسااینداد  ماارا بطلباان، چلااش چااادن  ؟ع؟بااش ایاان نیاات 
واااش مااان محااارم  او هااام مااای باااردانم.  ونم. سااار مااایهاااا چاااادن  دانسااات 
از ر ز عا اونا  ذیرفتم وش برایم جذاب و جالب باود. آن نا پاپیشنهاد

وردم  .چلش چادن نا  رو، 
گار چاش می یآدما یگاه خواهان و اهانافش دن یچاش ما یاز زنانگدانان  ا
ان نا باش امار ز و وانان و و یغفلات ما یلایاماا باش هار دل ،ستیچ یزننگ
ام  و پو اش یننانید یها شیدوست دا تم پا اننازد. من قلبا   یفردا م
 نا دا ااااتم و حتاااای باااارایشایاااان دغنغااااش شااااش ینم. همواااام كاااانا مح
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تمااام بااود. شااش نااایهم یزیاار ن برنامااشیااامااا ا ،ردمواا یمااهاام  یزیاار برنامااش

و دساات  یمهااا خواسااتش یش بااراوااماانم آ ینااان نمووقاات بااا خااودم  چیهاا
یاادی باش مان  نیازش یان ر یانم. اون ییافتن بش آنها زمان تعی صانمات ر

شااش دن حساارت یردم و همواا یاز عماارم نا سااپر یادیاار یهااا سااال زد.
نم ناه نا بلاان واا یهااا بااودم. احسااای ماا نن بااش خواسااتشیدا ااتن و نساا

 یهااا ت و خواسااتشیااهااا هاام ن از آدمبساایانی نبااودم. البتااش معتقاانم 
هاااا معطااال  راهاااشیدن ب ،ساااتننیاماااا چاااون ناه نا بلااان ن ،داننااان ییوكاااین
م و چقانن یاا ساتادهیجاا اوم دن یبانان و م یان با ی ون هیماننن. با یم

 م. یصلش دارمان فا یبا خود واقع
ردم. آن وا یما یا زنانگیاؤشاش دن ریگر هم دا تم. همیب دیع کیمن 
ن یاردم و از اوا یا تصاون مایاؤدن عاالم ر ،خواستم با م یش مو ی نازیچ

گااارفتم چلاااش چاااادن بگیتصااام ی ااانم. وقتااا یا ماااغنااابابااات ا رم تاااا یااام 
دن  نیابا» :گفاتم مایبارده باودم. باا خاودم  ین موضاو، پایاباش ا یحنود

واانم و همااان زناانعااالم واقااع  م بااا آن یاهااایؤش دن رواابا اام  یسااوگی 
زه یاانگ میبارامسائلش ن یا. ا«بارم ینم و از وجود آن لاذت ماو یم یزننگ
گاار بخااواهوااجاااد یا یكوچواا ماان تااا  ،میحاارف باازن یفلسااف یمااو مرد. ا

هاار  ین موضااو، باارایااافتااش بااودم. ایدساات  یبااش خود ناساا یحاانود
 ارزش است. با یآدم

 ... کرده آن سفر
واربال نفتنان. باا  باود. آن ساال پانن و ماادنم باش سافر 8939محرم ساال 

گویا دل من هم ناهی  نه بود و قنم بش قنم باش همراهشاان  نفتن آنها 
 نفت.   می



009 

 

 

که دائمی شد  چله چادری 

واااش صااان قافلاااش دل هماااره اوسااات وااارده   آن سااافر 
 

 
 وجاااااا هسااااات خناونااااان نگهااااانانش بااااااد هااااار 

 

وش  هر  و از ا ،واردم گارفتم و باا پاننم صاحبت مای  تماای مایبا آنها بان 
وربال می باش تر از پایش  مشاتاقگفت و پرننه دلام  حال و هوا و صفای 

وربال پر می رباوده باود.  از مان نا باا، قاران ین احساای ریاوشاین. ا سوی 
تاااا اینكاااش یاااک ر ز ماااادنم باااا گذ ااات چنااان ر ز باااش هماااین مناااوال 

وش پانن بارای همیشاش آنجاا  گرفت و خبر داد  دستپاچگی با ما تمای 
وش هیچ ماننگان  نه است! وانام  این خبر چنان غافلگیرونننه بود 

بااانون هااایچ ساااابقش  مقلاااب پااانن 8939محااارم  89 .واااردیم باااا ن نمااای
واان افتااد ،بیمانی وربال از  یاک ر ز بعان از ایان اتفااق باا خاواهر و  .دن 

وربال  نیم. حال عجیبای دا اتم ربال بارای واسافر باش  ربرادنانم ناهی 
واردم چقانن  احساای می. انت حمارت عشاقیادینان آخر با پانن و ر

هماااان قااانن غریاااب دن ایمر   ااانه ؟ع؟ن ااابیش فرزنااانان اماااام حسااای
ش ماان دن حااان واابانااش بااود ین احسااای آنقاانن غریااوشااونی بیگانااش. ا

ن احسااای یاادن ا یردم. وقتااواا کنا دن ؟مهع؟تیااب اهاال ییتنهااا ،خااودم
گاااه احسااای ماا ،نفااتم یفاارو ماا گونااشواا یناخودآ س  اانه یم خاایهااا ردم 

ش خاودم متوجاش با ام. باا كانآ یب ،نیاوتر یما وتكاست. بغمم دن س
م یاا م  انهیتایش وادنست است » :گفتم ین وجود تش دلم آنام بود. میا

ناااازد و مااااا هسااات  ؟ع؟اماااام حسااااینم، امااااا یبیغااار کو دن ایااان خااااا
خود اان  ؟نجاایاز اتار  امن ییچاش جاا .میار  یما ؟ص؟امبریت پیب اهل
اجاااازه  .بخاااوندان كاااگذاننااان آب دن دلماااان ت ماااان نا داننااان. نماااییهوا
ن  اهر ماا نا یدن ا اش یسپانودهنن غم از دست دادن پنن و خا ینم

 .«ا ندیاز پا دن ب
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باش یااد دا اتیم،  بار میواش  یقانم هار .پنن نا غریبانش بش خاک ساپردیم
زدیام.   و غام از دسات دادن پانن ضاجش مای ؟اهع؟یتیمی حمارت نقیاش

الم باش خااک السا پانن نا دن وادی .فهمیانم  حكمت این قمیش نا نمای
وااش  .سااپردیم طاقاات یااک وابسااتگی عجیباای بااش او دا ااتم و پااننی 

تاا ابان آنجاا مانان و انگاان بارای ماا نشاان و  ،اش نا ننا اتم هفتش د نی
گاره  وش من و خانواده عالمتی  ن واربال  ام نا برای همیشش باش نجاف و 
وااربال مشاارف  اانمپاانم زد. بعاان از آن  وااش از  هاار .بااان دیگاار هاام بااش  بااان 

و واش عمار بش این امین ر زها نا سپری می ،گردیم ربال بر میسفر   یوانم 
م. یباقی با ان تاا محارم ساال بعان بااز باش پابوسای آقاا و دیانان پانن بار 

. مرد بسیان خوبی بود و زننگی و مرگش همش بارای ماا بروات باود مپنن
ورد ،فوتش گویی وربال متصل  وش ما نا بش   .سیم اتصالی بود 

 حرمت چادر
واااربال برگشاااتیمیاولااا یش باااراوااا ی زاز هماااان ر چاااادن  ،ن باااان از سااافر 
پو اش و حجااب ام  ن و همچناان چاادن  یمهمان زننگهمیشگی 
وااش با اام، آن نا باار ساار دانم. دن هاار جااا و هاار نقطااش ماان اساات. دن  ای 
دائماای  اانه و هنااوز ادامااش داند و خواهاان  باارایم چلااش چااادنحقیقاات 

 مدن و تغییاار پو شااواار دا اات. برخااوند همساار و مااادنم بااا چااادن ساار
از این موضاو، خیلای اباراز و مادن همسرم نیز  پنن .بود یخیلی ستودن

وردنن و پنن ایان موضاو، نا باش رباان  همسرم چنن بان علنا   خو حالی 
حتای  رام بازخوندهاای بسایان خاوبی دیانهنیاز و دوستان اقوام آ ند. از 

 یا شاشیلوو  ییكی از اقوام برایم یک چادن هنیش خریان.  ااین  اعان
دن بسااایان بااروتش نا  رنمواا یامااا از وقتاای چااادن ساار ماا ،بااش نظاار برساان

بازخوندهاااای خاااوبی  ااااهن دن اجتماااا، هااام  ام. دیااانهماااان   زنااانگی
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که دائمی شد  چله چادری 

احتارام  یاژه  یناوع اماا ،ام ردهوامان هار دو پو اش نا امتحاان  ام. باوده
همااش مااردم باارای چااادن گااویی  رام هااای چااادنی دیاانه نساابت بااش خااانم

ر بااش  یااژه از سااوی دهاان  وقااان ماای زنچااادن بااش  .حرماات قائاال هسااتنن
قباال از اینكااش چااادنی  .وااردن چااادن جنبااش اعتقااادی داند ساار مااردان.
ناخواسااتش خننیاانم، امااا حاااال  و میوااردم   بااا همااش  ااوخی ماای ، ااوم

گذ اات بااا ماارد نااامحرم  ااوخی نكاانم واانم مراقباات ماای . نااو، نفتااان و 
گذ ااتش  ،وااردنم وینااشمتفاااوت  اانه اساات. دن  امااا  ،بااودمای  خیلاای 
دن چاادن گیارم.   اماا باش دل نمای ،هاا نا بشانوم  این خیلای حارفحاال 

وااارده اسااات واااربال  مخصوصاااا   رخلاااق و خاااویم خیلااای ا ااار  وقتااای باااش 
واش مبااداروم می واربال  ، این هارای نا دانم  واش ساال دیگار  وانم  واانی 

یم گرهگویی قسمتم نشود.  گاره  ال  اود. مان ایان ترسم   می و ای دار
وامال باودن آن معتقنم آنچش  دن پو ش یک زن مهم است، خاوب و 

وااردنش ، امااایااک خااانم چااادنی اساات  گاااهی  اساات.  جلااب توجااش 
باالعكس اسات و  حجااب  حجااب و سسات بیافاراد بیشاتر از  بسیان

بسایان محجبااش و  ،ماانتویی بااا وجاود ماانتویی بااودنخااانم گااهی یاک 
 .داندزن بستگی بش  خصیت  مسئلش این .متین است

 چادرحریم امن 
بیشاتر از قبال دن بایان  ،ونان  مایر ساباش وسی چاادن   من معتقنم وقتی

وناااان و مراقااااب با اااانر مانناااان یااااک فاااارد  پو ااااش و نفتااااانش دقاااات 
بعمااای نفتانهاااا نا انجاااام  ،پو ااان  واااش وقتااای لباااای فااارم مااای  نظاااامی
واات و  االوان ماایوااش هااا   بچااش دهاان یااا پساار نماای بااا وقااان  ،پو اانن وقتاای 

وننان و حارف بزننان.تر  دبانشؤوننن م می   ونن و سعی  یم چاادن  نفتان 
هاااام همااااین حكاااام نا داند. یااااک خااااانم چااااادنی بایاااان نفتااااان و نااااو، 



 بانو  81داستان   020
 

 .تار حارف بزنان دباناشؤبرخوندش با دیگران بهتر با ن، با مردم بهتار و م
گاار مااثال پشااات فرمااان ما اااین اساات وااش بهتااار از  ،ا ونااان  بایااان دقاات 

ونن و بیشتر از بقیش بش قوانین ا حترام بگاذاند و نفتاان دیگران نانننگی 
وردان اسالمی نا  نگااه ماردم روی یاک  .بش نمایش بگاذانددن جامعش و 

گاار از او نفتااانی نا ایساات مشاااهنه  .ز اسااتوااخااانم چااادنی متمر ا
بلكااش بااش چااادن و بااش تبااع آن بااش دیاان و  ،نااش بااش خااود فااردآن نا  ،ونناان

وسای توصایش نمایهرگز من  .دهنن  مذهب ربط می  وانم چاادن سار  باش 
واش بایان  سار .نن یاا نكنانو واردن چاادن یاک موضاو، اعتقاادی اسات 

ونان.واش   ننتیجش برسخود آدمی بش این  چاادنی بارای  از آن اساتفاده 
گار باش  بایان فلسافش اساتفاده از چاادن و حرمات آن نا  اناخت. نن  ا

تقلیان از دیگاران یاا پیاروی از جاو جامعااش با ان، بعان از مانتی هام بااش 
یاد دیانه ود.  فرامو ی سپرده می  ام. من چنین افرادی نا دن اطرافم ر

واش از چاادن اساتفاده  الزام میمردان بش همسر ان  یگاهی برخ وننان 
 ااااود دن زن دن غیاااااب او  ونناااان. اجبااااان از سااااوی همساااار ساااابب می

هاای خاودش نا   رود. حجااب ساختیباوش دوست داند بیرون گونش  آن
گیر م .داند سارعت عمال  ،دن بعمی مواقاع و  ود  یگاهی دست و پا
گار  اناخت آن و فلسافش و حارمتش باش مار ن گیارد  می آدمی نا از ، اماا ا

زمااان با اان و دن نهاااد زن جااایگزین  ااود، وقتاای بیایاان، دیگاار از دل 
 رود. نمی
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دا اات همیشااش نمااازش نا اول وقاات بخواناان و پااس از  عااادت دنممااا
وش  ن.  نماز مشغول ناز و نیاز با خنا می باا خانا انتباط از او آنامشی 

مان ساش باعث  نه بود تا من هم او نا الگوی خود قران دهم.  ،دا ت
واش از بچاش دوسات باش نام های  ار و  هاای ساحر، میناا و مبیناا دا اتم 

مادنم بش هایچ چیاز اعتقااد ننا اتنن.  یطان مننسش بودنن و بش قول 
واااردم انتبااااطم باااا آنهاااا دن حاان هماااان مننساااش با ااانر ریااارا  سااعی می

یااش چنااین افاارادی بااودم. ر زی دن مننسااش  سااحر ماارا صاانا مخااالف ر 
بودن یاا نباودن خانا، مهام باودن دربانه  ، ان نفتم طرف . وقتی بشورد

وااااش  ااااهنا نفتش  ن.وردناااا اناااان و ... صااااحبت می یااااا نبااااودن مساااایری 
هماااش  ،. بعاان از آنو جالااب بااود هایشااان باارایم تااازگی دا اات حاارف

ونانساعات استراحت مننسش نا  پاس سحر و مینا و مبیناا باودم.  دن 
از یااک یااا دو هفتااش از  رودم بااش جمااع دوسااتانش آنهااا، دیگاار عمااوی از 

وام ننا  مای آنها  نه باودم. وام  باخات.  اعتقااداتم باش خانا دا ات 
وتفااا ماایتنهااا بااش خواناانن همااان نمااا و بااش آدماای مانناان آنهااا  وااردم ز ا

هاااا و  بیشاااتر سااااعات ر ز نا باااا آنهاااا باااش مهماااانی تبااانیل  ااانه باااودم.
 .نفتیم و تا ساعاتی از  ب بیرون بودیم های دوستانش می جشن



 بانو  81داستان   026
 از مادر دور شدم یوقت 

گذا اتش باودیم بارای تفاری  باش بیارون بار یم، قاران یک ر ز با دوساتانم 
وردمهایم  لبای واش  و  الم نا روی سر اناناختم. هماان نا عوض  طاون 
وشاینم.  ،وردم نگاه میبش خودم دن آینش   ال نا تاا وساط سارم عقاب 

ک فیااار زه واااش ماااادنم واند اتااااقم  ااان و  ای ننگااام مااای دنباااال ال گشاااتم 
واااش »گفااات:  وجاااا قاااران اسااات باااروی؟ دختااارم دوساااتایی   ااایما بااااز 

وااردی دختااران خااوبی نیسااتنن.... تمااام  اش هنااوز جملااش .«انتخاااب 
وااش بلناان داد زدم:  یاان»نشاانه بااود  وااان بااش ماان دار سااحر، مینااا و  ؟چااش 

خواهیاان آزادی نا از ماان  مبینااا خیلاای هاام خااوب هسااتنن.  ااما ماای
بااش او، مشااغول  اعتنااا باایساات و نفاات. كمااادن دلااش   .«بگیریاان و...

ک زدن  نم. واردم ال هماش چیاز باا هام  ،د بانه دن آینش بش خودم نگااه 
ک نااخن مای ننگا  اال فیار زه و ت  نه باود. ماانتوِس  هاا خاوب  باا ال

وفااش ساافینی  ویااف و  وااش تااازه خریاانه نا هاام همخااوانی دا ااتنن. 
ومنم بیرون آ ندم.  ،بودم واش از  د باانه  ش باود،دلاش آنام نگرفتاماادنم 

وااش  ااب رودتاار بااش خانااش برگااردم. هنااوز  واند اتاااق  اان واارد  و ساافانش 
وش من بی انج  انم. وقتای دن اعتنا از اتااق خا مشغول حرف زدن بود 

واااش می بساااتم، صااانایش نا می نا می  ! ااایما جاااان»گفااات:   ااانینم 
 «.وننن دوستات داننن تو نا از ناه ناست د ن می

 یادگاریس کع

وارده باود.  و او تولن یكی از دوستان مبینا بود صانای مارا هام دعاوت 
یااک مالیماای دن سااالن پخااش می ، واند سااالن  اانم اان. وقتاای  مور

گفات: ی با صانای بلناننرگس  و  «باش افتخاان  ایما»رو باش میهماناان 
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وارد. ایان اواخار  بش دنبال آن صنای دست زدن ها فمای ساالن نا پار 
لااذت  ،مااوند توجااش دیگااران هسااتمتااا ایاان اناانازه دیاانم  از اینكااش ماای

واانم. مشااغول  ماای وااش جلااب توجااش  بااردم. همیشااش بااش دنبااال آن بااودم 
وش واش ر باش صنای میوه خوندن بودم   یم نشساتش بودنان،ر  چنن نفری 

وردناان.  . آنهااا دا ااتنن دربااانه ماان صااحبت میردوااتااوجهم نا جلااب 
گفاااات وااااش  !هااااا بچااااش»: یكاااای از آنهااااا  ایاااان همااااان  اااایما نیساااات 

گرام  عكاااس واااش  ساااالش 81 یاااا 81پسااار  «.سااات؟اهاااایش دن اینساااتا ای 
هنااااوز «.شچاااارا خود اااا»گفاااات:  ،پو ااااینه بااااود ننگاااای تیشاااارت قرمااااز

واش از جا جملاش ایش بلنان  ان و باش طارفم آماان. اش نا تماام نكارده باود 
وااش د ربااین موبااایلش نا رو اان ماای همااان عكااس بااا آنهااا واارد تااا  طااون 
یااک ماایدبینااناز ییادگااان واام تار واام  وااش میهمااانی  . هااوا دا اات   اان 

 .تمام  ن

 حرف حساب
برای اینكش رودتار باش خاناش باروم، هماراه ساحر و توجش بش تذور مادنم  بی 

گذ اتش  3سااعت از م. مینا و مبینا دیار وقات ناهای خاناش  ان  اب 
وش بش خانش نسینم.  باش محاض اینكاش واند خانش بود. دن هم برادنم بود 

گفات:  خانش  نم، با صنای بلننی مان نا خطااب قاران داد و باا تشار 
وردی ؟االن چش وقت آمنن است» مگار دختار  ؟هیچ ساعت نا نگاه 

 یهاای منطقا از آن آدممن  .«مانن....  ب بیرون می 3هم تا ساعت 
وش بگویم  ما ناسات مای بناابراین گوییان و حاق باا  ماسات.  نبودم 
وااردم هاایچ  بااا ایاان نفتااان، دانسااتم ماایر ریاارا مثاال همیشااش داد و هااوان 

تواننن حاریفم  اونن. باش اتااقم نفاتم تاا  ام نمی خانوادهاعمای ونام از 
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ونم.  نگااهش دن هم بش دنباالم واند اتااق  ان. برادنم لباسم نا عوض 
وارد ر بالعكس بسیانبری نبوداز عصبانیت خ  آنام  رو، بش صحبت 

گفااات گلااام ! ااایما جاااان»: و  واااش انتخااااب  مااای !آبجااای  دونااای ناهااای 
ایااان ناه آخااارش  .مااان هااام ایااان ناه نا نفاااتم ؟ا اااتباه اسااات ،واااردی

گلم... بن باا  .هایش برایم هیچ اهمیتی ننا ت حرف .«بست آبجی 
از اتااقم  .ندباش تاو ربطای نانا» :لجبازی و صنایی جیاغ ماننان داد زدم

واش از اتااقم بیارون مایاو . «برو بیرون خاودت »داد زد:  ،نفات همانطون 
گفتن بود ،دانی می  «.از من 

 ژهیمهمان و
گرامم  اانه بااودم و از اینكااش تعااناد فالو نهااایم باااز  واند صاافحش اینسااتا

وااش هاام بیشااتر  اانه بااود، لااذت می صاانای زناا  موبااایلم بلناان  بااردم 
واش هایی   ن.  یوا یكی از بچش باش باا او دوسات  انه باودم. تاازه باود 
وااردن، وناان محااض وصاال  وااش سااالم  گفاات: باانون آن   !وای  اایما»، 

تفااوت دن جاوابش  . بای«پس فردا یش مهمانی توب تو زعفرانیش دعوتیم
هنوز تلفن نا  .«فردا جواب مینم میام یا نش! .ببینم چی میشش»گفتم: 

گفاات:  وااش  اایوا د بااانه  واان ح»قطااع نكاارده بااودم   .بیااایی تمااا  سااعی 
گو اای«منتظاارت هسااتم وشااینم تااا  .  وااردم. روی تخااتم دناز  نا قطااع 

گرامم بگااذانم. ایاان اواخاار  عكااس هااای جنیاانم نا دن صاافحش اینسااتا
وااش دعااوت ماای باارای نفااتن بااش مهمااانی  اانم بااا خااودم ساابک و  هااایی 

واانام نا نااروم. اغلااب  ساانگین ماای واانام میهمااانی نا بااروم و  وااش  وااردم 
واردم. فكار اینكاش چقانن معاروف  نا قباول مایهای باالی  هر  مهمانی
وش همش برای حمونم دن مهمانی  نه  ، اكننن ها سر و دست مای ام 
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باعث  ن تا د بانه لبخنن بر لبم بنشینن. حاال دیگر از سحر، میناا و 
واش تبانیل  انه باودم  یآدماباش مبینا و دوستانشاان هام جلاوتر باودم. 

 پایش بود. ها گردی، مهمانی و نستونان نفتن برای تهران

 محض یالیخ یب
ام نساابت بااش   یتفاااوت هااا و باای یتناان، پرخا ااگر یهااا العماال سكااع

وارده باود. خیلای وقات  هاای ماادن، پانن و بارادنم آنهاا نا ناا حرف امیان 
نه بودناااان و دساااات از ساااارم یاااان ااااان نا از ماااان بریگاااار امیش دواااابااااود 

وسای ش كنیبردا تنن. از ا واانم ننا اتآزاد باودم و   لاذت ،واانی باش 
اش نا از  یماال یهاا تیبودم. پننم مثل همیشش حما یبردم و ناض یم

واش مایوا یغ نمایامن در  وارد. بارایم فاراهم می ،خواساتم رد. هار چیازی 
واش اغلاب  قنن دنگیر مهمانی نفتن آن ها و بودن با دوستانم  نه بودم 

 .آنها خواب بودنن ،آمنم وقتی بش خانش می
خودخاااااواه،  یوجاااااوددیگااااار آن  ااااایمای ساااااابق نباااااودم. مااااان باااااش م 

. هاار ر ز بااا یاک تیاا  و یااک تباانیل  اانه باودم گااذنان و لجاوج خاوش
واش ماردم درباانه منل مو بیارون مای ام چاش  نفاتم. دیگار بارایم مهام نباود 

 ،تفاوت بش حماونم دن جماع فامیال گوینن. بی ننن و چش میو یر مكف
باا  ،های فامیل و آ نا وردم و دن جمع ها با تلفن صحبت می ساعت
 . نم نامناسب حاضر می پو شی

 زیانگ غم ییتنها
وش ماادنم بارای نفاتن باش مولاودی آمااده  انه باود، طاون  هماان یک ر ز 

گفاااات وااااش چااااادنش نا روی ساااارش مرتااااب ماااای  اااایما تااااو : »واااارد، 
از  یام ساار نفتاش بااود. آن ر ز خباار حوصالش یانكاایاز سار ب «.آیاای؟ نمای
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وااردم بااا خااودم  ،هااا نبااود بچااش گاار دن خانااش بمااانمفكاار  پوساام.  یماا ،ا
وااش مولااودی دا اات، نفااتم.میاال  باای  همااراه مااادنم بااش خانااش همسااایش 

واارد ای  اارو، بااش منیحااش خااانم جلسااشوقتاای  همااش دساات  ،ساارایی 
وشاینم دسات بازنم. آن ر زهااا  خجالاات مایگاویی مان  ر اماازدنان مای

یاد  نه بود. دیگر از مهمانی نفتنی لخیام  دنگیری ذهنی ها لاذت  ر
از دست داده باود. برایم ت خود نا یابجذچنین مجالسی بردم و  نمی
ش انجااام واا یی اانم. همااش نفتانهااا یالفااش مااوخااواب هنگااام هااا   ااب

واش باودم چشمم میمقابل داده بودم،  خساتش  انه  ،آمن. از  یمایی 
واش مایهفات وارد. سااعت  ام نمی بودم. هیچ چیز ناضی  ، ان عصار 

و ازه تااافتااادم و یااک مهمااانی  گااردی بااا دوسااتانم ماای د بااانه یاااد د نه
واش باا هام ِسا نم  میهمان  یمایی  هار باان  .ت باودواش لباای و ال

گفااتم دیگاار بااش ایااان  بااا خااود ماای ،گشاااتم وااش  ااب بااش خانااش باااز ماای
 ان. پو شام  اماا فاردا د باانه ر ز از ناو  ارو، مای رروم هاا نمای مهمانی

واااش هماااش مااارا دختااار بااانی مااای گوناااش باااش دانساااتنن. احساااای  ای باااود 
گااااهی اوقاااات  مرده  ااانه باااودواااردم. افسااا ی مااایأخساااتگی و یااا و 

گریش می ساعت  .وردم ها دن تنهایی 

 او یبه سو

ننانه باا و الفاشوت ین وضعیا ورد. ی، مرا نها نمیمانیو پش یخستگ 
ی ردم تنهااااوااا یهماااراه باااود. احساااای مااا ییاحساااای غربااات و تنهاااا

واش دو سااعت یاک ر ز نا ننانم.  یسوهیچ  و میتنها بعان از ظهار باود 
واردم آنجاا،  احساای میباش ناه افتاادم.  ؟ع؟ال بش طرف اماامزاده صا

وانم.  وش ناحت مای استتنها جایی  تاوانم باا خانای خاود صاحبت 
قطااارات ا اااک  .چساااباننم آنوناااان ضاااری  ایساااتادم و صاااونتم نا باااش 
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واش باا خانا صاحبت   ان. هماان امان از چشمانم ساراریر مای بی طاون 
گفااتم:  ،وااردم ماای گاارفتم و  هااای  شببااین تكاا»دسااتانم نا جلااوی ضااری  

وساای نا  .وااانی باارایم بكاان یااک هااایم اساات. قلاابم دن دساات جااز تااو 
وااش از امااامزاده  .«نا بگیاار و ماارا از ایاان ناه بیاارون بكااش دسااتم .ناانانم

وااش  وااردم. یااک هفتااش احسااای ساابكی ماای ،بیاارون آماانم ای از ر زی 
وااردم دن همااش ایاان  .گذ اات ماای ،امااامزاده نفااتم و بااا خاانا ناز و نیاااز 

گاااهی هیااک معجاازر زهااا هاار ر ز  اااهن  ام از طاارف خاانا بااودم.  باارای آ
ای بار روی  دینم و ر ز بعان نو اتش یک ر ز تشییع پیكر  هینی نا می

واش  ن یاا. دهان خانا داند ناه نا باش مان نشاان مایگویاا بنری دن خیابان 
 ان.  مایناا ظااهر یناب کیاش بر سار ناه وها مثل آن بود  عالمت و نشانش

نا باا مان هماراه  کخناونان مالئاش واردم وا یبا تماام وجاود احساای ما
 داد. یسر ناهم قران مبر  یا نشانش ، نم ین میرده و هر وقت نا امو

 آرامش یرو

دو یااا  واردم د بااانه ر زی چااادنی و محجباش  ااوم. فكاار نماایگااه  هیچ
وااااش خیلاااای دوست از فااااوت عمااااش سااااش ماااااهی   ااااان دا ااااتم، هایم 

وااش گذ اات. هناوز بااا ن ن مای ن یاانن. ادیگار پاایش ماا نیسااتكارده بااودم 
ر كام. باش فیایاش باش خاودم بیش از پایش مان باوااتفاق باعث  نه باود 

دن  یهیچ تاوجیش بانون هاوا یناها خاروج از ركابش ف رآخرتم افتاده بودم
گرفتان  نه بودم. دن ذهن خودم ر ز مرگم نا  . ایان ردموا تصون مایآن  

گر  وش ا ، م اود و روسایاه از دنیاا باروت عمرم تمام ین وضعیدن اتصون 
ردم و واان نا تا صاب  مار ن كن افیآن  ب ا م واقعا  وحشتناک بود.برای
گریخنا بود. دن م ،ا ن منیان و یختم. تنها سرپناه و یر کا  هاا  شیان 

نان یگو ی. موردم دناز می اش یدستم نا بش سو و زدم ینامش نا صنا م
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رده خااود واابااا تمااام وجااود از  . ماان واقعااا  یقلباا یمانیپشاا یعناایتوبااش 
 ردم.وخنا دناز  یاز بش سویم و دست نمان بودیپش
و عجااز  یش از فاارط خسااتگواارد واا یم دا اات طلااو، مااواام وااآفتاااب  

وقتااای خاااوابم بااارد.  یوااامتوجاااش نشااانم  چشااامانم بساااتش  ااان. اصاااال  
 هار ر ز بااالی سارم آمانهواش مثال نم یاد، مادنم نا ردموچشمانم نا باز 

وناان بااود گفااتتااا ماارا بیاانان  دیاار والساات  ربیاانان  ااو ! اایما جااان»: . 
گفاتم:  .«ها  ود می وشاینم و  واالی نمای»پتو نا روی سرم  . «روم مان 

وااالیواانان یاااصااران مااادنم باارای ب ، ماارا از نختخااواب ردنم و نفااتن بااش 
ورد. با اینكش میلی بش خوندن صبحانش ننا تم، اماا بارای اینكاش  جنا 

 انم. آن ر ز دن والسام ای خاوندم و ناهای  لقمش ،مادن ناناحت نشود
آ انا  «از الک جیغ تا خانا»گروه های  با بچش ینت اتفاقوالی بش صو

گرفتاش باودمییم بش تغی نم. من تصم ن دوساتان تاازه باعاث یااماا ا ،ر 
شاش باودم و یتار از هم نم. مان مصاممو یر نا طین مسیتر ا  ننن ناحت

واردم. دیگار  ایمایی  انه باودم  چادن نا بش عنوان پو شام انتخااب 
ای  چااش انادهآفاارین، »گفتناان:  م ماایپسااننیننن و بااا دیاانن وااش همااش ماای

هاای دوساتانم بارایم مهام نباود. انتخااب دنسات و  . دیگر حرف«داند
و ت داند یاااهمبساایان م یباارا ،ام افتااشیبااش آن دساات  حاااالش واا یآنامشاا
 ش هستنن.یمسائل دن حا دیگر 
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ناااام  وقتااای روی تاااابلوی اعالناااات مننساااش چشااامم باااش اعالمیاااش  بااات
واش ، فقط خنا میناهیان نون افتاد واردم دانان  یاک سافر  .چقانن ذوق 

وش هم فال بود و هام تما اا. سالو سن  اند یی با دوستان و هم هایم 
گاار ناهیااان نااون نااروی»تناان: گف هااا بااش طعنااش ماای بعماای از بچااش  ،حاااال ا

وااام از دنیاااا بااروی؟ ماای واااش بااا هماانیگر  «.ترساای نا بسااایان دوسااتانی 
ناام همراهای  های مختلاف مان نا بارای  بات بهانش اب ،بودیمصمیمی 
گفتم:  .نكردنن مگر نااف مان نا باا نااف  .خیلی مهم نیست»با خودم 

گااره زده یشااان تعریااف وقتاای برگشااتم برا .بگااذان خااودم بااروم !اناان آنهااا 
 وقتای باش هاا. نانننه بود و خاودش مساافر دایمای جااده مپنن «.ونم می

گفاااتم،ماااادن واااش پشااات چااار  خیااااطی  هماااان م جریاااان اندو نا  طاااون 
وااوک  اال ماای ذوق آماان. آن  ساار ،زد نشسااتش بااود و لبااای مشااتری نا 

 ، ب وقتی طبق معمول برای نماز جماعات باش مساجن محال نفات
واوچكم «خطار با ان فرتان بایونم سا برایتان دعا می»گفت:  . خاواهر 

و اش دادم  امااا دلاانانی ،خواساات همااراه مااا بیایاان خیلاای دلااش ماای
ووچولو»گفتم:  وش بزنگ .غصش نخون آبجی   ،تر  انی چنن سال دیگر 

. ایاان اولااین ساافر ناهیااان نااون بااود «روی خااودت از طاارف مننسااش ماای
وای حااال و هاا تااا چناان ماانت دن نفااتم. بعاان از برگشااتن از ساافر ماای وااش 
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ومرنا   اانن  یبعان از مانت لایو ،واردم مای سار آنجاا باودم و چاادن باا 
وناان نفات. تاا  ،خاطرات این سفر ومرن   ن و چادن بش  حجابم هم 

بان دیگار تكاران  ان دو تا سش  سفر ناهیان نون ،مقطع پیش دانشگاهی
د باانه بعان از و  ان هام تكاران مان واردن  سارچادن و تحول حجاب و 

وناااان برگشااات از سااافر، مااان مااا واااردم و د باااانه آن نا  نتی چاااادن سااار 
 گذا تم.

 نارضایتی مادر
 .فاطمااش آ اانا  اانمدختااری بااش نااام دن مقطااع پاایش دانشااگاهی بااا  

وارد تاا  فاطمش دختر واش خیلای تاالش  محجبش و از خانواده خوبی بود 
تاا حانودی  و دنک دنستی از فلسفش حجاب نا بارای مان جاا بینانازد

امااا  ،نمین بااان چااادنی  اانه بااودمچناان باارای چناا هاام موفااق بااود. هاار
دن آن نا از ساار دن مراساام عروساای  .بااش چااادن ننا ااتم ای  یااژهتعصااب 

گشاات ودن دیاان و بازدیاانهای آ ندم و  ماای ، آن نا ساار گااذانها عیاانها و 
واااان عكاسااای و فیلمباااردانی  ااانم.  ،بعااان از دیاااشلم واااردم. نمی واند 

وااان فیلمبااردانی مجااالس  م بااشوفمااای خاصاای بااود. ماانا ،فمااای 
گیار  نفتیم و چادن بش نظارم دسات و پاا ها می مجالس عروسی و جشن

گذا ااتن همكااانان  هااای اطرافیااان و صااحبت .آماان ماای ونااان  نیااز دن 
محن ااش ایاان چااادن چیااش عااین »گفتناان:  تااأ یر نبااود. آنهااا می چااادن بی

واانت مای بقچش بش خودت مای خانا نخواساتش  ! اود پیچای؟ مازاحم 
بیاا ن و  واردی؟ دن مشاكی سار تو چرا چادن است ها، مجلس عروسی

چاادن نا  ها مجاندا    یر همین حرفأ. تحت ت«یک لبای ننگی بشوش
دیگار بارایم بیارون ومتار از قبال  ان. حجاابم  طبع،الو با گذا تم ونان

 اان.  ام تاارک نماای آماانن موهااایم مهاام نبااود. بااا ایاان وجااود نماااز و ر زه
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وش نمی . یار پاا بگاذانمگذا ت اعتقااداتم نا ر  انگان تش قلبم چیزی بود 
گاویی بش نوعی دچان عذاب وجانان می اعتقااد  یی ازواون ساو  انم. 

گار چاش ونننه نباود.  اما حجابم ناضی ،بوددن وجودم ماننه  م مارا پاننا
گذا اتش بااود، اماا  برخااوند چناان  هار .از حجااابم ناضای نبااود دنمماااآزاد 

 وااردم ایاان نگاااِه  امااا از نگاااهش احسااای ماایننا اات، بااا ماان باانی 
وش غمای پشات آن پنهاان باود و  رک مادن نیستی نضایِت  باش نگاهی 

بااش روی  . دن ظاااهر اانم از دسااتم ناناحاات اساات متوجااش ماای یخااوب
چاااون  راماااا ایااان نااااناحتی بااارایم خیلااای مهااام باااود ،آ ندم خاااودم نمااای

 نضایت مادن است.گرو دن  ،دانستم نضایت خنا می

 ُمسکن راهیان نور!
باا  8932سافنن مااه ساال خوانانم. ا روانشناسای مای ،دانشاگاهمن دن 

بساایم دانشااجویی دانشااگاه باارای بااان چناانم بااش ناهیااان نااون نفااتم. 
وااش  داناام چاارا نمااک نماای گیاار خاااک جنااوب  اانه بااودم. بااا وجااودی 

گاوییاما  باز دوسات دا اتم باروم ،چننین بان ناهیان نون نفتش بودم  ر 
وش با فطرت من  ومیال  سازگانی دا ت.آنجا بود  واناال  آن ساال باش 

ابراهیم هادی نفتیم. برای نخساتین باان اسام  هین  هادت و محل 
وتاااب نا هنیااش دادناان. « سااالم باار ابااراهیم» ایشااان نا  اانینم و بااش مااا 

واردر خیلی ،  خصیت  هین هادی مرا خواننموش وتاب نا  جذب 
هاا باا ایان  اهین  هاا و نوجاوان جاوان فهمیانم بسایانی ازبش  یژه آنكاش 

وش بودم بش این  اهین عزیاز  لمچش  انتباط عاطفی و قلبی داننن. دن
یم ! هین هادی عزیز»گفتم:  گار باش مان  .بیا باا هام یاک  ارط بگاذار ا
دهام بعان از ایان حجاابم نا نعایات  مان قاول مای ،وربال نا بنهی براِت 
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فقط آقاا  .های قبل نبا ن مثل دفعش ،وردنم سر چادن ونم و این دفعش
ببیانم  اما چاش  ،ایساتم مان روی عهان خاودم مای .الوعنه وفا !هادی
 :گفتم ماایبااا خااودم هاایچ امیاانی ننا ااتم و از یااک سااو . «ونیاان؟ ماای
وجاا؟» وجا ووربال  واش از ساوی دیگار نظار  «.من  ماادن و پاننم ایان باود 

وربال بار یم و دختار واربال نا باش  باین خانوادگی  تنهاایی اجاازه نفاتن باش 
 :گفااتم ماایبااا خااودم و  واارد  ولاای تااش دلاام نااون امیاانی سوسااو ماای ،نااناند

ورامت داند» وش این همش  واان ساختی  ،برای  هینی  وربال  یک سفر 
 . «نیست

واااش برگشاااتیم وناااان أمت ،از سااافر ناهیاااان ناااون  سااافانش د باااانه چاااادنم نا 
گوییگذا تم واش این سفرهای ناهیان نون  .  قرو مسكنی  انه باود 
واش از دسات مای .سارم باودبار چاادن  ،ا ار دا ات تا وقتی  ،داد ا ارش نا 

بسایم  باشحاال نفات و آمانم  بارد. باا ایان باا خاودش مایچادنم نا هام 
وتاب  دانشجویی و مطالعش چنن گاوش دادن  «هادی سالم بر»بانه  و 

باعااث  اانه بااود از اینكااش مقاانانی از  ،هااای آقااای نریمااانی بااش نوحااش
 عااذاب وجاانان بگیاارم و تااش دلاام از  ااهنا واقعااا   ،موهااایم بیاارون بااود
 خجالت بكشم.

 الوعده وفا
گفااتم: بااا خاایااک ر ز   وااردم و بااش خااودم   بااس !محن ااش»ودم خلااوت 

واش حااال دنواش  ؟پری چقنن از این  اخش بش آن  اخش می .است تاو 
واردی وان و اداماش بانه ،نا پینا  . اندیبهشات «ناه دنسات نا انتخااب 

واش  ،مصادف با ر ز تولن  هین هادی 8930 گارفتم  قاطعانش تصامیم 
واردن باا چاادن  ادن سارونم. ایان چا بعن از این بش طون دائمی چادن سر
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بااش دنبااالش منطااق و بااودر ریاارا تفاااوت مهااای قبلاای خیلاای  وااردن ساار
باش خاودم  گذا اتم و وناان   اغلم نا هام. من حتای فلسفش حجاب بود

گاااهی آدم باارای چیزهااای بااا ارزش» :گفااتم چیزهااای  ،تاار عیااب نااناند 
 یپسااات گراممااااه بعااان دن اینساااتادو . «تااار نا از دسااات بنهااان ارزش وااام

وربال نو اتم. وگذا تم  واش دن  از ا تیاقم برای سفر  یكای از دوساتانم 
باش  تاو واقعاا  »گفات:  ،دیانوش پستم نا  ،خوانن دانشگاه تهران دنی می

وااش پساات ماای وااربال هسااتی؟ ،گااذانی همااین اناانازه  : گفااتم «.عا ااق 
یاک  ش برایت قابل تصون نیسات. مانّنَ . َح خیلی دوست دانم بلش!»

گفااات« ااانوی و یاااک چیااازی مااایتاااو گاااویم  میاز ا اااتیاقم چیااازی   .: 
وربال » گار دوسات دانی .ونان ماینام   بتعتبات دانشجویی برای   ،ا

واان  باات وااش بااربااش . عشااق «نااام  ای  ا اار حاد ااش وااربال یااک طاارف و پاانن 
ذهاانم نا بااش  از طاارف دیگاار ،نشااین  اانه بااود وماارش  كسااتش و خانااش
واارده بااود. توانسااتم پااننم نا دن آن  اارایط  نماایاز سااویی   اانت دنگیاار 

واانم   یتتاار وضااع از همااش مهاام .پااننم ناضاای نبااود سااوی دیگااراز و نهااا 
وش هزینش سفر نا دا اتش با ام. گونش بشمان  اقتصادی اسامم نا  ای نبود 

بان با عتبات دانشاجویی تهاران تماای  ینچنن .از لیست خط زدنن
وردم اننوی باش مان مهلات بنهنان.  هناوز هام وقتای گرفتم و خواهش 

واش انم چطاون د نمایونم  بش آن فكر می فارد  ،دن عارض یاک هفتاش ان 
وارد یرخّی  دن واان پاساپونت مان  ،پینا  ن و هزیناش سافر مان نا تقبال 

مااه  . دهم تیرو پننم نیز بش این سفر نضایت داد نصف ر ز انجام  ن
عرفاش ر ز  و دن من قطعی  ن و باش بهشات طلبیانه  انم یوربالسفر 
واش ر زی  یدن خاواب هام نماهیچ وقات وربال بودم. ، دن 8930 دیانم 
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واااربال باااروم. دن  ماااِن  ؟ع؟، اماااام حساااین ااارایط بااان اقتصاااادیآن باااش 
وش با عمق وجود چادنی  نم.  روسیاه نا طلبین. آنجا بود 

کی می  بری؟ دل از 
وارد. از آخارین  فارق مای ، واقعاا  وردنم با دفعات قبال سر بان چادن این 

 نساابت بااش حجاااب و ااناخت واقعاای اناانک اناانک ناهیااان نااون ساافر 
ورده بودم،  وربال این فلسفش آن پینا  تار  نا عمیاق اناخت اما نفتن بش 

واان باا بارای طلبین و من بش پابوسش نفتم تا  مرا ؟ع؟. امام حسینورد
وناون . واساطش  اوم هاا نوجوان ماان بسایم نوجاوان  دن مساجن محلاشا

وااردیم و  10تااا 10تشااكیل دادیاام و دخترهااای دهااش  نا د ن هاام جمااع 
یم دین جو باش حجااب تغییار دهایم. تعانادی نسبت ها نا  انسعی دار

وارده از این بچش انان.  ها بش تنریم و بش فمل خناونان ناهشاان نا پیانا 
وش   جذب ما ،نوجوانی هستنندن سنین بسیانی از دوستان خواهرم 

ای بارای  و از هار حرباش و وسایلشد من بیكان ننشساتش  وقتی انن.  نه
وشاننن نوجواناان و جواناا ماا هام ونان،  ن ماا اساتفاده میبش انحراف 

وااش می نبایاان بیكااان بنشااینیم تااوانیم بایاان بااا او مبااارزه  و از هاار طریقاای 
 ،ها واش ماذهبیاسات جا افتااده  گونش مردم اینمیان سفانش أ. متونیم
ونم بش سهم خاودم  سعی می و منهای خشک و نچسب هستنن آدم

واانم. دن ناا ،بااا نفتانهااا و برخوندهااایم و، پو شاام خااالف ایاان نا  اباات 
پو ام  ی نمایكمطلقا مشا ،بش جز ایام  هادتو ونم  خیلی دقت می

گار قاران اسات باش بچاش ،هایم و لبای هاا هنیاش  ننگی و قشن  است. ا
گر بچاش دست ننگی می روسری یا ساق حتما   ،بنهم هاا لباای  دهم. ا
ماا دن  هاای  ااداب بشو انن. خاواهم نن  از آنها می ،ی بشو ننكمش



010 

 

 

 وعده من و شهید ابراهیم هادی!

گرمساااان بااارا هاااای سااافین مسااای   ی مقابلاااش باااا چهان ااانبش اااهرمان 
گااال چهان ااانبش ،ناااژاد علااای هماااش دن آن ر ز باااش  .گلااای دا اااتیم هاااای 
واش  .دادیام گال مای ،حجااب چش با حجااب چاش بای ،ها خانم باش آنهاا 
ونین نمیحجاب بودنن،  بی گفتایم باش  می .گفتیم حجابتان نا حفا 

ونین. ببینین چش ت ابی و حجا بای ؟ یری دن جامعش داندأحجاب فكر 
واش ر با اما حجاابی  سسات یتا شباا دل مارد و پسااری  ، چااش اسات انر 

وش آ .با ن ا متوانن همسر یا برادن  میاین مرد ؟ ونن می باا   امانچش 
واااان نا زن ن،ونیااا  دل مردهاااای ماااردم مااای هاااای دیگااار باااا دل  هماااان 

یااا .وننااان مااای  ااامامردهاااای  گااار دوسااات دار هاااای دیگااار دل از  زنن ا
وان نا بكن  ما ،ببرنن انت مردهای زننگی   ین.هم این 

 الگویی برای دیگران
 مباش ساهم خاود ام، ونم دن زننگی  خصی و اجتمااعی سعی میمن 

ونان.  نسالتم نا انجام دهم و این موضو، بیشاتر دن نفتاانم نماود پیانا 
ومرنا  رحتی انتباطم با دوستان سابقم نا قطع نكردممن  تار  هرچنان 
خشااک ساارد و اخالقاام  ونم امااا قطااع نشاانه اساات. تااالش ماای ، اانه
گشات ان ااد نگااه  ،ها بش ما چنن بعمی از جوان هر رنبا ن بش چشم 
وااش دیگااران نا بااش ساابک خااودم  رونناان ماای امااا هاانف ماان ایاان اساات 

ونم. برای جذب دیگران ونایم. باا  باین جاذبش ،ان اد  یااد  هایمان نا ر
وااف ای یاک دوستان خواهرم هفتاش یام  ااب مای یباان باش ساینما و   .ر 

واش یاک خاانم چاادنی باا چنان دختار باش  خیلیبرای  ها جالب است 
واااردهسااات ااااب آمااانه ا یوااااف ام.  . دن ایااان ناه چنااان دوسااات پیااانا 
 اااب و سااینما  یوااافبااش هااای چااادنی هاام  مگاار خااانم» :گویناان ماای
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واش  اما  طاونآنما فقط  .ما هم آدم هستیم !بلش» :گویم می «.رونن؟ می
ماااهی  . ماان چناان«وناایم نگاااه نماای بااش آن ،ونیاان بااش زناانگی نگاااه ماای

واش مان نا  همسرم مشتری خیاطی مادنم بود مادن .ام ورده است نامزد
دیگار وقات چادن بود. چنان  همسرم نیزدین و پسننین و مالک اصلی 
از ایان جهات هام خاواهم  . میماان بار یم  هم قران است بش سر زنانگی

گاارفت ر از ایاان روالگاو با ام م و فقااط یم مراسام عروساای نگیاریتصامیم 
باا  ر ریاراساازی اسات فرهنا ، یک ولیماش خاانوادگی بانهیم. قصانم
مراسم مفصال ازدواج  ، برگزانی رایط اقتصادی این ر زهای جامعش

 ونااان. یاااک دختااار هاااا تحمیااال می خاااانواده بااار ای هاااای اضاااافش خااارج
 از همش لحاب الگو با ن. چادنی باین
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وودوی  ان. از وقتای پاا باش سان  یهاا ساپر هماش بچاش من ماننن د نان 
گذا تم م دوسات دا اتم باا های سان و ساال مثل بیشتر هم ،نوجوانی 

گذا تن موهایم یا پو ینن لبای ک بیرون  ووتااه و زدن ال هاای  های 
واانم. حاارف مبناای باار  نن و مااادنمهااای پاا نناا  و وانناا  جلااب توجااش 

باارایم  هاام اصااال  تر و ...  نعایاات حجاااب و پو ااینن لبااای مناسااب
 .اهمیتی ننا ت

 ده نشدنیوحشت از د

فراماوش  ،ماان نفتایم خاناش یكای از اقاوامباش واش نا هیچ وقات آن ر زی 
ماارا ان و فامیاال آنجااا بودناان. همااش تااا یواانم. آن ر ز اغلااب آ اانا نماای

گفتناان:  تیاا  و خو ااگل  چقاانن خااوش !مائاانه»دینناان، بااا تعجااب 
 باردم. ، لاذت مینانوتعریف  نم از یسوهمیشش از اینكش  «.هستی!

ها باعث  نه بود تا اعتماد باش نفسام بیشاتر  اود. بعان از  این تعریف
وااش دن جمااع فامیاال  سااعی ماای ،هااا نیااف و تمجیااآن تعر وااردم هاار بااان 

 تر از دفعش قبل با م. هر بان یک تی  جنین متفاوت ، وم حاضر می
وم نا با لباسم ِسا می یااد از . واردم ت مایزدم و ال لباای   ایوهماادنم ر
وش همیشش می نصیحتو  ننم ناضی نبودیپو  دختار » :گفات هایش 
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واان! روسااری»یااا  «مااانتوی بلناانتری بشااوش؟ !گلاام و « ات نا خااوب ساار 
نفات. باش قاول  یگو م نم بشها  ن حرفی یری دن من ننا ت و اأت ...

گار  آناساتم. می پو اینم و ظااهرم نا لبای مای دیشلم بش باالدوستانم  ا
منی ؤدانساتم افاراد ما هاای محجباش نا دوسات دا اتم و مای چش خاانم

باش ناحتای باا توانساتم  گونش افراد ناحت نبودم و نمی هستنن، اما با این
آنهااا مانناان ش واابرساان  یوااردم ر ز انتباااط بگیاارم. حتاای فكاار نماایآنهااا 

وساای  محجبااش  ااوم ور زی ال اینكااش یاا ااوم. خ تعریااف از ماان دیگاار 
 انناخت. یمرا بش وحشت م، نكنن

 طنتیو ش یاوکنجک
واردم  گرفتم و سعی مای خواننم و ر زه هم می نمازم نا میهمیشش من  

اما همیشاش از روضاش نفاتن باا  ،با پنن و مادنم نفتان بنی ننا تش با م
وااردم. دوساات ننا ااتم دن مجااالس مااذهبی  ااروت  مااادنم فااران ماای
بااش صااونت بااود و  یا ماارد آزاده ؟ع؟بااودم امااام حسااینواانم.  اانینه 

وااربال چااش اتفاااقی افتاااد مختصاار هاام ماای امااا هاایچ وقاات  ،دانسااتم ر ز 
تاا اینكاش آن ر ز فارا  رتحقیاق  نكارده باودم ؟ع؟دربانه قیام امام حسین

 نسین. 
ام نا خااوندم و  صااب  بااود. صاابحانش هفاات بااشماناانه یكربااع ساااعت 

گذا ااتم و  آماااده  اانم تااا بااش مننسااش بااروم. موهااایم نا از مقنعااش بیاارون 
وش خاانم مانیر باش هماراه  ناهی مننسش  نم. سر صف ایستاده بودیم 

وش آن  چنن خانم محجبش آمن. از صحبت های خانم منیر فهمینیم 
وااش دانناانأهااا باارای تبلیااغ هیاا خااانم هااای  ناان. نفتااان خااانما هآمن ،تی 

وماای صاحبت آنهااا  .مهرباان و صاامیمی باود ،محجباش دربااانه بعان از 
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واش باش دلیال چاادنی باودن تأهی  اان باش   ان نفتنن. مریم و فاطماش 
وااالی  ااهرت دا ااتننؤهااای ماا بچااش ش ماان آمنناان و مثاال یپاا ،من 

وااش همااش نا بااش دا ااتن حجاااب تشااویق ماای بیشااتر وقاات ، وردناان هااا 
خااواهی مثاال اینهااا چااادنی  ااوی؟ دیاانی چااش  نماای !ائاانهم»گفتناان: 

وااش بای هماانمان  «.؟مهرباان بودنان وااردم،   اان مای تفااوت نگااه طاون 
توجاش باش بقیاش  و بای «من نو، پو ش خاودم نا دوسات دانم ،نش»گفتم: 
واش مثال خاودم لباای دوستانم هایشان بش طرف  حرف پریسا و ساناز 
پو ااااایننن، نفاااااتم. جماااااع پریساااااا و سااااااناز و چنااااان نفاااااری از  مااااای

واااش مثااال خاااودم بودنااان دوساااتان  ، اااان نا دوسااات دا اااتم و باااا آنهاااا 
واش دختار  الو  جماع باودتر باود ناحت ونجكااوی و  ،م. پریساا  از سار 

گفات: ی  نایم ی اان بب تأبچاش هاا بیاییان بار یم هیا»طنت با خننه 
 «.ت؟چش خبر اس

 دیشن یه نمک ییها گوش
گذا اتش باودم، ماانتو  وش با پریسا و سااناز  عصر همان ر ز طبق قرانی 

ووتاااهم نا  ک یشاامی زدم و  ااالم  ناااخن پو ااینم،یشاامی  نا هااایم نا ال
وشینم و بش طارف محال قارانم باا پریساا و سااناز نفاتم. هار  وسط سرم 

وااش دا ااتیممااان بااا همااان ساار و وضااع نااانفرسااش  بااش طاارف  ،مناساابی 
وااش خااانمأآدنی هیاا بااش ناه  ،هااای محجبااش دن مننسااش داده بودناان تی 

وش  مان بر ش پو شو یافتادیم. دن حال وسانی  ت أهیاباش خالف همش 
هاایی  اماا هماان خاانم اند هیاأت  انیمرو مناساب نباود ،آمنه بودنان
ماان آمننان و باش  باش اساتقبال ،دن مننساش دیانه باودیمآنهاا نا وش صب  

واش روی صاننلی نشساتش  وردنن. خانمی  گرمی ما نا بش داخل دعوت 
بارای اینكاش و هاایش  تفااوت باش حارف مشغول سخنرانی بود. بای ،بود
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گااارفتم و مشاااغو ،وقااات بگاااذند  ل باااازی گو ااای موباااایلم نا دن دسااات 
وقتای  و معنا بود. نوبت بش ماناحی نساین هایش برایم بی حرف . نم
باا پریساا و  ،وارد ؟ع؟خوان  رو، بش خواننن روضش امام حساین روضش

وردم حوای آنهاا نا هام پارت  ساناز مشغول صحبت  نم. سعی می
گاوش نكننان. مانام باش سااعتم نگااه مای واردم و خانا  ونم تا روضاش نا 

 .ر چش رودتر تمام  ودوردم مجلس ه خنا می

 طرفه کیر یمس

وااش ماای هاار هفتااش سااش هااا  باارای اینكااش ساااعاتی نا بااا بچااش ،نینساا  اانبش 
فاتم. ماادن و پاننم  ت میأبا دوستانم بش هی ،بگذنانم و دن خانش نمانم

وااانم  ،روم بااش هیئاات ماای دوسااتانمدینناان بااا  هاام وقتاای ماای وااانی بااش 
هاا بتوانان مارا عاوض  ت نفاتنأوردنن  این این هیا ننا تنن و فكر می

ش واااردم وااا ینفتاااان مااای طاااون و مااان از دلشاااان خبااار دا اااتم ر امااااونااان
 ننن.و یر مكش آنها فوطون خواهن  ن  ننن همانواحسای 

بانون آنكاش  ،گذ ات های من و دوستانم می ت نفتنأدو ماهی از هی
گذا اتش با ان. ماا  ربا یری أحمونمان دن مجالس دینای و ماذهبی تا

ت حاضااار أوضاااع و ظااااهر نامناساااب دن هیاااباااان باااا هماااان سااار و  هااار
ت باا نفتاانی مهرباان از أهاای مسائول هیا  نیم و هر بان هم خاانم می

 یساو ترانماان ننا اوباش  یانوا یساوگاویی وردنن.  ما پذیرایی می
ب یاماا نا تعق یا نگااه آزاندهنانه یآ ند و ناش حتا یبش ربان ما یزینش چ
هر مااا بسااتش ظاا ی اان نا بااش رو محجباش چشاامان یهااا رد. خاانمواا یما

همساااان  یهاااا ش باااا آدمواااردنااان و ینفتاااان ماااای  گوناااش بشباااا ماااا  بودنااان و
ایااان نفتاااان فقاااط  اااامل مسااائوالن هیاااأت  ااان.  یخود اااان نفتاااان مااا



019 

 

 

 به دور از غوغای زمانه

وش بش هیأت می می گااهی آزاندهنانه   ن و نگاه دیگر افرادی  آمننن، 
گار چاش  می اماا ظااهر نامناسابم  ،خوانانم نماازم نا مرتاب مای ن. من ا

وش بش هی باعث  نه بود  ینگااه ماوجه ،آمننن ت میأبرخی از بانوان 
وننان  یردم آنهاا تصاون ماوا یاحسای م .نسبت بش من ننا تش با نن

نغام اینكاش  ها باعاث  انه باود علای ت نفتنأدختر خوبی نیستم. هی
باا چنان نفاار از  ،نمواردم از بااانوان محجباش د نی وا یما یشاش ساعیهم

 یردم حتاوا یتصون ماشش یهای محجبش دوست  وم. هم دختر خانم
 یری. تصاونموامحجبش نا تحمال  یبانو کیتوانم  یقش هم نمیدق کی
متفااااوت باااود. مااان تصاااون  یلااایخ ،ش مااان از آنهاااا دن ذهااان دا اااتموااا
 ،اناان ش نچسااب و عصااا قااونت دادهكاانیهااا ضاامن ا ردم محجبااشواا یماا
زان باودم. آن یابار بكن تیاشاتر از ایبر هستنن. البتش من بكهم مت یلیخ

 ،نانو یمحجباش نا متفااوت ما یهاا ش خاانمواستم آنچش دان ینمر زها 
ش زهارا یكای از هماان وابر. مااه محارم فارا نساینه باود كنش ت روقان است

خااادم هیااأت  ااوم و باارای  ام پیشاانهاد داد تیأدوسااتان محجبااش هیاا
 وانی انجام دهم. ؟ع؟امام حسین

 دار شدمیاز خواب ب
شانهاد یباا پ دا ات و جالاب باود. هماراه یهای زهرا بارایم تاازگ حرف

وااااان ماااای»گفاااات:  ماااایدن دروناااام  ییزهاااارا، ناااانا تااااوانی امااااام  بااااا ایاااان 
واردم و خاادم  «.نا بیشتر بشناسی! ؟ع؟حسین پیشنهاد زهرا نا قباول 

ان وان یاش اوات بود یو جذاب یین بش خاطر ماجراجوی.   ا نم تأهی
رده باود و مان واان خاودش نا واها  ت نفتنأیه ن واقعا  یرفتم و  اینا پذ

ماان هاار ر ز بااا  .امااا خااودم خباار ننا ااتم ،ر بااودمییااتحااول و تغدن حااال 
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وش دا تم اماا  رواردم و خاادمی ماینفتم  ، بش هیاأت مایهمان ظاهری 
نجاا چاش یام؟ ا یوامن » :جاد  نه بودیال اؤها عالمت س دن ذهنم ده

نجااا یا ،جاااودختاار؟ آخاار تااو  یردوااان نا قبااول واا  نیااچاارا ا !نم؟واا یماا
 «.جا؟و
از وقتاای گذ اات. آن ر ز  آغاااز ماااه محاارم ماای چهااان ر زی از یااا سااش 

خااودم هاام  و ا ااتها بااودم یباا .مننسااش آماانم، حااال خااوبی ننا ااتم
ز خسااتش  اانه یااام. انگااان از همااش چ  اانه ینطااونیدانسااتم چاارا ا ینماا

گذ تش خودم بودم.  ناناضای باودم و  ،از نفتان و ظاهرم .بودم یو ااز 
خااالف  باار ،ش حااالم بهتاار  ااودكاانیا یوااردم. باارا احسااای پااوچی ماای

وامال باش طارف هیا وردم و با پو ش  ت باش ناه أر زهای قبل چادن سر 
 ،ت وقتااای مااارا باااا آن ظااااهر پو اااینه دیننااانأهاااای هیااا افتاااادم. بچاااش

وردناااان گرماااای از ماااان  گرفتناااان و  . آنهااااا ماااارا دن آغااااوش میاسااااتقبال 
 . آن ر ز ظاااهرا  «چقاانن حجاااب بهاات میاااد! مائاانه وای»گفتناان:  می

ولاای نفتااانم هنااوز مانناان همااان  ،بااودم ت  اانهأهااای هیاا  اابیش بچااش
 مائنه سابق بود. 

بااانه  کیااش بااش واانبااودم  یمحجبااش  اانن باارایم سااخت بااود. ماان آدماا
و انزجاان از  ی اوم. خساتگ یگرینم و فرد دوجاد یدن خودم ا یانقالب

م یردن هام باراواسر  اما چادن ،ردمو یخودم نا با تمام وجود احسای م
 بااا روسااریهمااراه  ینتوی بلناانسااخت بااود. باارای همااین ر ز بعاان مااا

ک باازنم پو ااینم و  ت أت نفااتم. هنااوز واند هیااأبااش هیاا ،باانون آنكااش ال
وااش همگاای چااادنی  وااش زهاارا بااا چناان نفاار از دوسااتانش  نشاانه بااودم 

چاارا چااادن ساار »پرساایننن:  بااش طاارفم آمنناان. همااش از ماان ماای ،بودناان
وااش خیلاای بهاات ماای»گفتناان:  ماای «.نكااردم؟ آنكااش  . باای«آماان چااادن 
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ت نفاتم تاا چاای بریازم. أبش طارف آبنانخاناش هیا ،ان نا بنهم  جواب
گو اش واش چاای دادم.  هاای ساخنران  ای ایساتادم و باش حارف بش همش 

 ،هااای سااخنران وااردم همااش حاارف آن  ااب احسااای ماای گااوش دادم.
واش تماام  ان خاوان  ارو، باش  نوحاش ،خطاب بش من اسات. ساخنرانی 

ورد نوحش ون  نه بود. بغاض زدنن. حالم دگرگ همش سینش می .خوانی 
 ؟ع؟فشاارد. آن  ااب باارای اولااین بااان باارای امااام حسااین گلااویم نا ماای

طااون  و هماایننشااود تمااام  یخااوان ا ااک ریخااتم. دوساات دا ااتم نوحااش
ونن   ،تر بتوانم ا ک بریزم. وقتی مراسم تمام  ان تا ناحتادامش پینا 

واش تماام  انأحس غریبی دا تم. انگان مائنه سابق نبودم. هیا  ،ت 
م تاوی نختخاواب غلات وبرد. مانا آمنم. آن  ب خوابم نمیبش خانش 

واش نبایان مثال  ؟ع؟خاادم اماام حساین»گفاتم:  با خاودم مایو زدم  می
واااافی  .مااان با ااان بایااان حجااااب دا اااتش با ااان. تنهاااا نمااااز خوانااانن 

 «.یدیگر وقت آن است از خواب بینان  و !نیست. مائنه

 پوشم یمردم چادر نم یبرا

وردم. بچاشأبش هی نفتنهنگام آن ر ز  یفردا هاای  ت د بانه چادن سر 
وردنااان. آن  اااب د باااانه أهیااا ت د باااانه باااا دیاااننم  ااارو، باااش تعریاااف 

وردم سخنران خطاب بش من صحبت مای ونان و بااز نوبات  احسای 
های من ساراریر  ان. هماان  اب  د بانه ا ک ، ن وش خوانی روضش

گرفتم چادن نا  وبرای همیشش تصمیم   م.نبش عنوان حجاب انتخاب 
وش  گذ تش از وضعی  ای  ت بهاناشأخساتش  انه باودم. هیا ،دا اتمدن 

 ؟ع؟ ن تا بش خود بیایم. آخرین ر ز محرم بود. آن ر ز بش امام حساین
ن نگاذانم. یش چاادنم نا زماواقاول دادم  ؟اهع؟و مادنش حمرت فاطمش

وااش زناانه هسااتم ونناان تااا زمااانی  ومكاام  حجااابم نا  ،از آنهااا خواسااتم 
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ونم و دعا  وننان و دن ایان ردم ونعایت  نون ان نا دن قلب مان بیشاتر 
وااش قاانم باار نناان. محاارم تمااام  اان و ماان بااش وام  یانیاا ،دانم ماای ناهاای 

وااش بااش امااام حسااین داده  ؟اهع؟و مااادنش حماارت فاطمااش ؟ع؟قااولی 
وناااونپایبنااان مانااانم.  ،باااودم حجااااب مااان  ااانه و باااا چاااادن  ،چاااادن ا

ا چاادن شش بیونم. حاال دوست دانم هم احسای آنامش و امنیت می
وردم. هر ر ز وقتای چاادنم  بیرون بروم تا همش بناننن چادن نا انتخاب 

وااش بااش امااام  بااش خااودم افتخااان ماای ،واانم نا باار ساار ماای وااش بااش قااولی  واانم 
 .پایبنن ماننم ،دادم ؟ع؟حسین
رش و یپاااذ ،آن یر مااان باااود. ُبعااان اساساااییاااُبعااان از تغ کیااانهاااا یهماااش ا

 یگاران چاادنینگااه دام اسات. مان باش خااطر ماردم و  یخواست درون
و  ؟مهع؟توسااال باااش ائماااش ،ت داندیااامااان اهم یش باااراوااا یزیاااام. چ نشااانه

ام  افتاشی یآنامش ،دگان است. دن چادن و حجابن نن بش پر  کینزد
ش من چاادن باش و ینم. بان اولو یا عوض نمیدن دنچیز چ یبا هآن نا ش و

ش همرنااا  وااان خااااطر باااود یاااتنهاااا باااش ا ،ت نفاااتمأیاااردم و باااش هوااا سااار
ردم. وار بازنگ سار ییاتغ کی یاما بان دوم چادن نا از رو رت  ومجماع

ن ناه یبهتار ،رین مسایان رونان و ایاش اوانه بودم یجش نسین نتیقلبا  بش ا
دانم.  یناحتا یزنانگ وناوناسات. ا یدن زننگ یسعادت و خو بخت

گاار نااش یساات. دیبخااش ن آنام یدن زناانگ ی،ز بااش اناانازه سااادگیااچ چیهاا
نكتااش . دانم ن و آن نایاانغااش نقاباات بااا ادغنغااش ماان و لبااای و نااش دغ

وش حاال نیاتوجش جالب  شاتر از قبال دوسات دانم. یخاودم نا ب است 
امااااا بااااش دلاااام  ،تاااار  یاااات باااااتر بااااود و هاااام خوشاااایهاااام ر یمائاااانه قبلاااا

دوم نا  یش زنانگكنیدانستم تا ا ین موضو، نا خودم نمینشست. ا ینم
حاارو،  ،همیشااگی زه، نقابااتیاااول ماان دن غر یردم. زناانگوااتجربااش 
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ونااونیامااا زناانگ خالصااش  اانه باااود، حسااادت و... آب و ننااا   ام ی 
شااتر یام خااودم نا ب تاار  اانه کیاانزد یداند. ماان بااش فطاارت انسااان یواقعاا

 کماااوباااش مااان  یزنااانگ کن سااابیااانم اوااا یام و احساااای مااا  اااناختش
ناانه نا باانون یخااوند. آبنقاام  یبهتاار یناانه هاام ر زهااایناان تااا دن آو یماا

هساتم  ییمر ز من بش د ن از همش غوغاانم. ایب یاستری و پر آنامش م
 یماونعمات  ،نیاا و ر آن هساتننیااز مردم  هر هناوز دنگ بسیانیش و
 ست.ین
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 ن و عكاااای مجاااالس باااودم.باااردا ساااال فیلم 82تاااا  89مااان نزدیاااک باااش 
باارای  و وااردم بااردانی و عكاساای ماای اغلااب از مجااالس عروساای فاایلم

بااردانی و عكاساای از جشاان  باارای فاایلمیااک بااان خااودم آتلیااش دا ااتم. 
وش بش طارف  یكی از مناطق تهران دعوت  نم. همان بشعروسی  طون 

واااش صاااحب » :گفااتم بااا خااود ماای ،نفااتم محاال برگاازانی جشاان ماای
یاااد خو اام نماایؤ. از افااراد ماا«نبا اان آدم مااومنی ،مجلااس آماان.  من ر

وردم خشک و نسمی هستنن و باا آنهاا احساای ناحتای  احسای می
وش آخرش زن و مارد قااطی من ننا تم.  آدم  لوغی بودم و مجالسی 

وااش همااراه  بیشااتر بااش ماان خااوش ماای ، ااننن ماای گذ اات. بااا وجااودی 
وااان ماای گاال ،وااردیم پااننم  جااا نا  فرو اای، آنایشااگاه و همااش امااا اغلااب 

نفاتم و پاننم فقاط  مای یاساكو ع یباردان لمیفا یتنهاایی بارابش خودم 
 .آمن سالن می یلم بردانیف یبرا

 !؟ع؟نیحسادت به امام حس
گاار چااش سااال واارده بااودم. ا بااردانی  فاایلم وااشهااا بااود  بااا علاای تااازه نااامزد 

وااان ماان ناضاای نبااود ،وااردم ماای  ر ز از ماان کیاا .امااا علاای چناانان از 



 بانو  81داستان   068
 

و وااانم نا   ،علاای نا خیلاای دوساات دانمماان نااان بگااذانم. خواساات تااا 
ماارد  . اوباازنم یلش حرفاایتوانسااتم باارخالف ماا همااان موقااع هاام نماای

امان او نا یوقات دلام ن چیاسات و مان ها یقلاب و مهرباان ان خوشیبس
وااان  ،وانم شباارای اینكاش خو احال علاتن یآزان دهام. باش هما یا ذنه
وواساال ساابقش  89بردانی و عكاسای نا بعان از  فیلم گذا اتمان   .ناان 
گو ااش یر ز ،میش هنااوز نااامزد بااودواار زهااا آن  ای  بااا هاام بیاارون نفتاایم. 

گااااه از علااای پرساااینم: واااش  نشساااتش باااودیم وسااای نا »ناخودآ تاااا حااااال 
تااو نا خیلاای  بلااشر»منتظاار بااودم دن جااوابم بگویاان:  «.دوساات دا ااتی؟

گفاات:  امااا علاای باار ،«دوساات دانم  بلااشر»خااالف انتظااانم دن پاسااخم 
نگفتم.  یزیمن چ «.نا خیلی دوست دانم. تو چی؟ ؟ع؟امام حسین

حساادت  ؟ع؟اما نسبت باش اماام حساین ،نیبیاب بش نظر ین عجی ا
گهانوردم.  می  طان دن جلنم نفت و بارای اینكاش لام علای نا دنی  نا
گفتم: یب . «منم دادا ش رو خیلی دوسات دانم بلشر»ا نم دن جوابش 

وااش جااواب ساا امااا نااش ،انادت دا ااتم ؟ع؟الفماالابااش آقااا اب ال ؤآنقاانن 
گذ ت  ؟ع؟الفمالار ز عقن بش نیت آقا ابو .علی با ن. چنن ماهی 

گاارفتم مهریااش  ؟ع؟الفماالاام نا بااش تعااناد حااروف ابجاان آقااا اب تصاامیم 
ونم. احسای می دانم. حمارت واردم دینای نسابت باش  سكش تعیین 

وااس همساارم هنااوز تصااون اینكااش و گذ اات  مااان ماای ماانتی از عروساای
 حماارتش كاانیباارایم سااخت بااود. بااا وجااود ا ،دانددیگااری نا دوساات 

گفاتن  ؟ع؟الفملااب نا خیلی دوست دا تم و حتی موقع عقان بارای 
گفااتم:  امااا  ،«بلااش! ،؟ع؟الفماالابااا اجااازه آقااام اب»بلااش دن جااواب عاقاان 

گرفتش بودم ؟ع؟ننسبت بش امام حسی  .جبهش 
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 بیخواب عج

ماان  ردم. چنن ماهی از عروسیو یم یاحسای خو بخت یمن با عل
 اهرک دن سابق بود. خانواده علی ماننن اما پو ش من  ،گذ ت می

باعث  نه باود تاا  ،وردنن. تری از دست دادن علی غرب زننگی می
واانم وااردم بااا ایاان  احسااای ماای .هاار ر ز بااش یااک  ااكل و نناا  آنایااش 

 .توانم علی نا برای خودم نگش دانم وانها می
گذ ت تا متوجش  نم باندان هستم و قرا ن است خانا فرزنانی منتی 

دانستم فرزننم پسار اسات یاا دختار. یاک  اب  بش ما بنهن. هنوز نمی
گفاات گذا اات و  ایاان » :خااواب دیاانم خاانا دو فرزناان دن آغااوش ماان 

. «گرفتگی اسات هایشان ماه تنها روی سینش .فرزننانت سالم هستنن
زدم و دیااانم روی ساااینش یكااای ناااام نا بااااال هاااا  دن خاااواب لباااای بچاااش

یناااب نو اااتش  ااانه اسااات.  ؟ع؟ی ساااینش دیگاااری حساااینو رو ؟اهع؟ر
واااش صاااابحانش نا آماااااده  هماااان ،صاااب  از خااااواب بیااانان  اااانم طااااون 

وش دیانه باودم فكار مای ،وردم می گار واردم. دوسات دا اتم  بش خوابی  ا
اسمش نا هستی یا  ینا بگذانم. سر میاز صابحانش  ،فرزننم دختر بود

گفاات:  رایخاوابم نا باا وااردم. علای  گاار بچااش»علاای تعریااف  ن دختاار مااا ا
گار پسار با ان ،با ن یناب و ا یم ،اسمش نا ر . هناوز دن «حساین بگاذار

وش علی حارف هاایش نا  انتخاب اسم هستی برای دخترم دودل بودم 
گفااااات اداماااااش داد دانااااای حمااااارت  هااااایچ مااااای !محبوباااااش جاااااان»: و 

ایان جملاش علای  «.؟اسات ؟ع؟الفملاعشق حمرت اب ،؟اهع؟رینب
وااش ماان  باعااث  اان تااا بااش فكاار فاارو بااروم. احسااای ماای وساای  وااردم 

یناااب ،دوساااتش دانم آنكاااش فكااار  نا دوسااات داند. بااای ؟اهع؟حمااارت ر
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گفاااتم:  ،وااانم گااار دختااار  ااان،  رقباااول»باااش علااای  یناااب ا اسااامش نا ر
یم و رینب خانم صنا می  .«ونیم می یشگذار

گر آقا رو  ... ش را برگرداندیا

یناب  نامش نا ا آمن. دختر بود.یمان بش دن فرزنن  ر ز باش گذا اتیم. او ر
رباانی  با  ایرین ،پرسین وس اسمش نا می تر  ن. هر بزنگ و بزنگ ر ز
ینااب خااانم»گفاات:  ماای ینااب«ر نفااری بااش سااش  سااش سااالش بااود، . وقتاای ر

نفتیم. هناوز باش عكاسای عالقاش دا اتم و هار جاا  ؟ع؟پابوی امام نضا
یم.  د ربیانم نا باا خاود مای ،نفتیم می باردم تاا عكاس یادگاانی بیانانار

یاااادم افتااااد د رباااین نا دن اتااااق جاااا  ،یم ااان واند البااای هتااالوقتااای 
یناب خاانم نا دن دسات دا اتم ام. همان گذا تش واش دسات ر از  ،طون 

علااای خواساااتم باااش اتاقماااان باااازگردد و د رباااین نا بیاااا ند. باااا دختااارم 
واش حجات گو ش  ،االساالم  اهاب مارادی ای دن البای ایساتاده باودیم 

آن پو ااش  وان اانای دیناای واند هتاال  اان. حاااج آقااا بااا دیاانن ماان بااا
آنكاش باش ماا  قنمی ما سرش نا بش ریر انناخت و بایپنجاه نامناسب از 
ونن واش روحاانیون نا خیلای  ،نگاه  یناب  بش سمت دیگار هتال نفات. ر

 ،بش طرف حاج آقا د ین و وقتی پیش حاج آقا نساین ،دوست دا ت
ینااب خااانم هسااتم»گفاات:  ینااب نا بوساااین و «ماان ر . حاااج آقااا ساار ر
یناب  «.قشانگی! چاش خاانمی!چش اسم  ،بش بش»گفت:  دساتی بار سار ر

وشااین و نفاات. بعاان از نفااتن حاااج آقااا و نفتااان ایشااان، از خااودم  اارمم 
وااردم وااش حاااج آقااا ماارادی » :آماان. بااا خااود فكاار  گاار امااام  رسااتاایاان  ا

گاااشچاا ،باااود ؟جع؟زمااان یاااش نا یآقاااا ماارا باااا ایااان وضااع بب ر؟ ا نااان و ر 
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ن یساخت و سانگر بارایم خیلای كن فین تصون و ایا «.چش؟ ،برگردانن
 .آمن

 یاستجابت در فراموش

وی و دل دلم  كست. از خودم بنم می  كستش باش  آمن. آن  ب  ا
یانت امام نضا باا خاودم چاادن نمااز  ،چون چادن ننا تم و نفتم ؟ع؟ر

ونان پنجره فوالد ایستادم. هماان طاون  بردم. رینب نا بش علی سپردم و 
 جااان!آقا»گفاتم:  مای واردم و میدند دل  ؟ع؟ كساتش باا اماام نضااا دل

گش مای واربال  ا یاانت   نا هام ر ز عا اونا دنخاواهی مان چاادنی  اوم، ر
ون!  . ارط بگاذانم ؟ع؟خواساتم بارای اماام نضاا انگاان مای «.نصیبم 

گر چش از حجاب بنم نمی واش تنهاا دن  اماا از دیانن خاانم ،آمان ا هاایی 
بعمی جاها یاا نازد خاانواده همسار چاادن نا بارای خودنماایی و اجباان 

چادن اان نا از  ، ننن وردنن و وقتی از آن فما یا جمع د ن می ر میس
ویااف آماان. مااادنم  خو اام نماای رگذا ااتنن  ااان ماای ساار بردا ااتش و دن 

خواسااتیم بااش اتفاااق خااواهرانم و او بیاارون  سااادات بااود و هاار وقاات ماای
ایان  ،قانن آنایاش نكنیان ایان !ماادن سار جانم قسام»گفات:  مای ،بر یم

وان خودمان نا می ،«نقنن را لب پر نن  نزنی  .وردیم اما ما 
نفات باا  گذ ات، دیگار دا ات یاادم مای از سفر مشاهنمان مای یمنت

گذا تش بودم. پو شم هنوز هماان ؟ع؟امام نضا گوناش باود  چش  رطی 
رده باودم. چنان ر زی وو آن عذاب وجنان و حال منقلبم نا فراموش 

واش  ده مایناهان آما ی دا تمبش ماه محرم بیشتر نماننه بود. ر ز واردم 
گفاات: باارادنم  وااش ماای !محبوبااش»زناا  زد و  خواسااتنن  زن و  ااوهری 

وربال وربال می .انن منصرف  نه ،برونن  پاسپونتم آمااده . «؟آیی بر یم 
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وش بی نبود. نمی گفتم دانم چش  ن  . ده ر زی طاول «میاآ یم» :اختیان 
یاانت  باشوشین تا پاسپونتم آماده  ود. از اینكش قسمتم  نه باود  آقاا ر

خیلاای خو ااحال بااودم. ماان اسااتجابت  اانه  بااروم، ؟ع؟الفماالااب
 ؟ع؟ش دن حارم اماام نضااواامنه بود یادم نیاما تا آن لحظش هنوز  ،بودم

واش ماادن علای ماننان  یچش اتفاق گذ تش افتادم  افتاد. یاد محرم سال 
هااای حلاایم دن  هاار سااال ر ز عا ااونا نااذن حلاایم دا اات و چااون دیاا 

وناااان هااام  ا و دیااا هااا اجااااق ، ااان حیااااط جاااا نمااای ووچاااش  هاااا نا دن 
نفااتم حلاایم هاام  چینناان و ماان بااا آنایااش و پو ااش نامناسااب ماای ماای
 .زدم می

 همراه با قافله عشق
واربال با ایم. ساوم محارم دن عا اونا ر ز ش وانقام خاوند  یسفر ما طون

دن  نزدیاک همسارماقاوام بود و سش ر زی بش سفرمان ماننه باود. بیشاتر 
گناانم خانااش مااادن  ااوهرم جمااع  اانه وااردن  هااای  بودناان تااا دن پاااک 

وااانام از اقاااوام علااای نا مااای وننااان. هااار  وماااک  دیااانم، از آنهاااا  حلااایم 
ونناان. باااالخره ر ز واا یدنخواساات ماا ونناان و باارایم دعااا  ردم ماارا حااالل 

ان   انیم. هفاتم محارم یاان یاد یسفر فرا نسین و ما با قافلاش عشاق ناها
وش  گفاتنساینیم نجاف باشبود  وااروان  ن اسات ممكا . آنجاا مسائول 

وربال بستش  ود و عا ونا نا دن نجاف بماانیم. مان آمانه باودم  ناه های 
م ومانا ،نمین حارف نا  انیاا یاماا وقتا ،ربال با امودن عا ونا ر ز ش و

مگار »: گفتم و  مای واردم فرساتادم و باا خانا ناز و نیااز مای صلوات مای
 «.؟وربال نبا مدن ا ونا عر ز  ود محرم تا اینجا بیایم و  می

واروانصب  ر واربال ناه افتااد  ز هفتم  مسایر نجاف باش .مان باش طارف 
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وش ای  بش اننازهوربال  نا پیااده بار یم.  مساافتیمجبون  انیم  لو  بود 
وااربال نسااینیم.  بااانان بااش  ،الحاارمین نسااینیم بااینوقتاای بااش  ااب بااش 

ورد. همش ریر طاق ها ایستاده بودنن تا خایس   نت  رو، بش بارینن 
واش باانان  وردم و همان ؟ع؟الفملا  آقا ابرو بش ضری من نشونن. طاون 

ام نا حاروف  مهریاش ،آقا بش عشق  اما»گفتم:  ،ردو یم خیسصونتم نا 
گر  ورده بودم ا وردم. نیت  ام  مهریاش ،پابوست بیاایمبش ابجن اسم  ما 

گفاتم ساپس«. نا بش همسرم ببخشم ام نا بخشاینم،  مهریاش» :باش علای 
 «.نحاللت با 

 ر عشقیدر مس

الحااارمین  دن باااین یانیه ر ز واقعاااش فااارا نساااین. عااازادانان بسااابااااالخر
گو اش عزادانی می گارفتن  وردنن.  ای ایساتاده باودم و دن حاال عكاس 

گام  از دستش های عزادانی بودم. سیل جمعیت باعث  ن تاا علای نا 
واااش باااا خلاااوو نیااات عااازادانی  وااانم. نگااااهم باااش باااانوان عااازادانی 

واانام پو ااش نامنا ،وردناان ماای سااب و آنایااش ننا ااتنن. افتاااد. هاایچ 
واش باا پو اش و  ینیفمای معنوی سنگ وم بود. یاد تهاران افتاادم  حا

 اانم و از  حاضاار ماای ؟ع؟ظاااهر نامناسااب دن عاازادانی امااام حسااین
واردم. باش حساینیش ؟ع؟امام حساین واش هماان نزدیكای باود  ارم   ،ای 

وااش بیاارون آماانم خواناانم.نمااازم نا و دن آنجااا نفااتم  خااانم  ،از حسااینیش 
و گال  اسشعربی  واش  گل دن دست دا ت. بش طرفم آمن. دن حالی  ای 

گفاتوارو باش مان  ،های خود مالین نا روی  انش ینبای» :رد و  . مان «؟ر
گفتم ینبای ربلش» :هم  گال نا روی  اانش «.ر  .هاا و سارم مالیان آن خاانم 

ینبی   نه بودم. حاال واقعا ر



 بانو  81داستان   071
 

سااتش نر بیانتوااالحاارمین بااا  رها نا بااش طاارف بااینیر ز عا ااونا همااش مساا 
وش آنجا باود ش وا یا باا عربای دسات و پاا  كساتش ،بودنن. از مرد عربی 

الحاارمین بااروم. ریاار  ردم اجااازه بنهاان بااش بااینواابلاان بااودم دنخواساات 
واانتینر  وانتینر نا نشانم داد و باا رباان ا اانه باش عربای خواسات از ریار 

گربااش واند بااین وااانتینر ند  اانم و  الحاارمین  ااوم. مثاال  بااش ای از ریاار 
باار ساار و سااینش خااود  یعاازادان یهااا دسااتش الحاارمین نفااتم. نساامت بی

گفااتم ماای بااا ایاان توانسااتم  میواااش ماان ماارد بااودم و » :زدناان. بااا خااود 
گفاات: «مااردان بااش طاارف حاارم باانوم االن ». دن همااین حااال خااانمی 

گر االن  بانوان عزادان می تاوانی باا آنهاا  می ،رسیبنوی و بش آنها بآینن. ا
گذانناان نزدیااک حاارم  ادمین حاارم نماایوگرنااش خاا ربااش طاارف حاارم بااروی

وایفم  وفش ،آینن . تا دینم بانوان عزادان می« وی ها و د ربیانم نا دن 
وااردم و  وااش از طاارف  یبااانوانمیااان گذا ااتم و از دساات خااادمین فااران 

ننان و باش ید  مای ؟ع؟الفمالاباش طارف حارم اب ؟ع؟حارم اماام حساین
: گفتنان ربای مینفاتم. آنهاا باش رباان ع  ،گفتنان ربان عربی تسلیت مای

ماان میااان جمعیاات «. اناان هااا تشاانش بچااش ،آب نیساات !ای عبااای»
یناب زدم. د ینم و بر سرم می می پای  ؟اهع؟تازه بش مصیبت حمارت ر

واش ظااهرم آن برده بودم. از خودم خجالت مای واش اماام  گوناش وشاینم 
گریاااانبااااود  ،دوساااات داند ؟ع؟نحساااای بااااش طاااارف حاااارم امااااام  ش. بااااا 
گفتم:  ؟ع؟حسین ولی قاول  ،چیزی ننانم بنهم جان! آقا»ایستادم و 

اماا  ،دانستم برایم سخت است . می«ن چادن بر سرم بماننیدهم ا می
ش تاااازه از خاااواب واااقاااول دادم و چاااادنم نا نگاااش دا اااتم.آن موقاااع باااود 

ش وااد آن ر ز افتاادم یا ؟ع؟نینان  نم. دن حرم اماام حسایب یفرامو 
گو ش حرم اماام غرك  دل ادم یاش باودم. نشسات ؟ع؟بیاستش و مغموم 



071 

 

 

 آیدها خوشم نمیاز مذهبی

رده وامارا اجابات  ؟ع؟ش از آن حمارت چاش خواساتم. اماام نضااوآمن 
ربال محجباش وادن  ،ش آن ناذن نا باش خااطر دا اتش با امكاآن یبود و من ب

  نم.
 ،ش باار ساار دا ااتمواا یهمااش بااا دیاانن چااادن ،وقتاای بااش خانااش برگشااتم 

وردنن گذا اتنن. ماادن و ماادربزنگم از  سار باش سارم مای یبرخ .تعجب 
وردنن. چادن نا با دل و جان خواساتش  چادنی  ننم خیلی استقبال 

وش چادن سر  بودم و احسای نضایت و افتخان می ام. بعان  ردهواوردم 
وربال عشق من و همسارم هار دو فقاط یاک نفار باود و او  ،از بازگشت از 

 .نبود ؟ع؟امام حسین جز وسی
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یااد و بودم ی ریادیمن قلش آرروهای دخترها  ،ش دا اتموا یبا آزادی ر
هاای مختلاف و   ای لبای باش انانازهخاوند.  یحسرت مرا م یهر دختر

وش می واش دلام  ننگانن  دا تم  توانستم بنون نگرانی ده  ب هر جا 
ایااان  نی نبا ااام.خواسااات بماااانم و نگاااران پو اااینن لباااای تكااارا می

واااش  دخترهاااا دوسااات دا اااتنن دا اااتش بسااایانی از آزادی چیااازی باااود 
 دن فمای مجاازیهایم  عكس .دا تمبیش از حن  آن نا با نن و من
خااونم باااال  کیااال ،دا ااتم و بااش قااول معااروف یانیبساا یبااود. فالو نهااا

وامناات ماایو یم حااا ماایهااا سكاابااود. پساارها از ع  :گذا ااتنن  ردناان و 
ولاای از  رفاطمااش اساات ،دن  ناساانامشاساام ماان  «.وای چاش دختااری!!»

وسی من نا بش ایان اسام صانا نازد. مان هام ها از  یچ  اناختیر ز اول 
بسایانی ننا اتم. زنانگی مان فاراز و نشایب  ماسمم و صااحب اسام

گم  نم یر زننگیدن مس دا ت. های خیلی بانی   ناه و خیلی جاها 
 نفتم.

ووتاهی حجاب دا تم  وودوی منت   رمااه یكی دو با  تقری ،دن د نان 
وااش  وردناان   بردا ااتم. خااانواده مااادن ماان اصااال  آن نا امااا آنقاانن اذیااتم 

ن یمتااروبااا  یمااذهبی نیسااتنن و خااانواده پااننم هاام مااذهبی معمااول
چاادنی  نماا ت هستنن. فقط چنان نفار از زناان مسان فامیالیحساس
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وااااش  رباال ااااهر تهااااران اسااااتدن منطقااااش هسااااتنن. خانااااش مااااا  جااااایی 
گذا تشها ن ها بچش خانواده ن رو خانواده من هام یاز ا رانن ا خیلی آزاد 

دیانم خیلای چیزهاا مان   مایوقتای مشكلی با ناو، پو شام ننا اتنن. 
ووتااه، مانتوهاای چسابان، لباای  ود و خانم  می هاای  ها  الوانهای 
پو اانن، ماان هاام بااش طبیعاات دختاار بااودن و دوساات  و ... می باااز جلااو

پو اش  . مقابال اقاوام،واردم ت مییاپو ای، از آنهاا تبع دا تن  یک
گاااهی  بااا تاایاغلااب خاصاای ننا ااتم.  وساای بااودم و تاااب بااا  اارت و 

دانساتم و اصاال   نمیحیاا نا اعتراضی بش پو ش من ننا ت. معناای 
گناا  و ماابهم بااودیمعنااا و مفهااومش باارا ااناختم و  آن نا نمی بااش  رم 

 ،ا دا اتش با انیان حیازن باگفتنان  میش وامسئلش نا  نین خاطر ایهم
ها بارای اینكاش  معتقن بودم معنای حجاب دا تن زن تم. قبول ننا

واش بگاوییم  گنااه نیفتنان، ماننان ایان اسات  آفتااب نتابان تاا مردها بش 
 ها آب نشونن! بستنی

 شیرو کیآغاز 
اماا هاانایت خاانا  رخانا نا بااا ن ننا ااتم ،ام یااک د نه از زناانگیدن مان 

نی وساا یحتای بارا ،برای همش و دن نحمتش باش روی هماش بااز اسات
وننااان. اعتقاااادی باااش نمااااز و قااارآن خوانااانن و   تصااانیق نمااایاو نا واااش 

واردن ننا اتم. زنانگ ش وانفات  یش مایپاای  گوناش بشمان  یروسری سر 
ن یااا اان. ا مااینه نیاااات دن آن دیاابااش معنو ینیاااچ نقطااش نااون و امیهاا

گذ اتش ش محارم كانیخواب آ فتش ادامش دا ت تاا ا ی باش تلنگارساال 
ولیا  درباانه  من محارم دیانم و باش دلام نشسات. باش واند  ان. چنان 
ولی یهم دنسات های دیگر نفتم. من بش آن ایماان  ن خاطر بش سرا  

 یتما اا نیاک باا با ولی ،وافر بودم این بش نوعی و  ننا تم یو دنمان
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ن نا یاام یحاال من آن نونها .جوانش زدم دلدن چیزهایی  ،ها  یلوآن 
یااش ناخشاانودی و ناناضاای بااون یداناام.  ااا  نحماات خاانا ماای دن از ر 

وانم. واش باش دنباال ایان جواناش حروات  ن یامان باا ا پیشین سبب  ن 
وشانت نفتیال بش دنبال دؤس باا خاودم  !قیاامتی با ان؟  ااین واقعاا   م 

. همااش «واانم  روم و تحقیااق ماای دنبااالش ماایبااش ن بااش بعاان یاااز ا» :گفااتم
وتااب مای  فامیل می وش مان خیلای  خاوانم و حرفای نا بانون  دانستنن 

علاات مساالمان بااودنم و دنبااال ماان بااش واانم.   قبااول نماای منبااع و ساانن
وااردم خوانانن نماازچرایای بار حاق باودن دیان اسااالم باودم.    ،نا  ارو، 

 هاای امتحانماان پاس از  خوانانم. معلام فیزیک میاما یكی دن میان 
گذا ااات و  ،تااارم اول مااارگ و نمااااز درباااانه یاااک جلساااش یاااک سااااعتش 

گرفتم یک قار»گفت:  و توضی  داد واش من تصمیم  آن باش  اما بانهم 
صاافحش بخوانیاان و چهااان امااا بایاان قااول بنهیاان ر زی  ،تفساایر هاام داند

وااش ماای» :گفااتمبااا خااودم . «نمازتااان هاام فرامااوش نشااود خااواهم   ماان 
واانم  دن حقیقاات. «ام طااونی بااا یااک تیاار دو نشااان زده ایاان ،تحقیااق 
والی بچشمقابل نم یشو یخجالت م قرآن نا از اساتاد بگیارم.  ،های 
وااردم البااشخیلاای بااا  ولنجااان نفااتم. سااعی  هااا،  الی همااش اساام خااودم 

وااااش بچااااشیبنو یاساااامم نا طااااون هااااا متوجااااش نشااااونن. خجالاااات  ساااام 
اینكاش » :گوینان  وننن و می  االن مسخره می وردم و  فكر می وشینم  می

دانساتم   نمای «.!خواهان قارآن بخوانان؟  مای ،زد  دم از خنا نابا نی می
 .آغاز تحول من است ،این

 خان آخر
ب یااب و غریاادیاانم چقاانن عج ،وااردم   اارو، بااش خواناانن قاارآنوقتاای 

وش  سال پیش فیزیک دن قرآن آمنه و قارآن سراسار معجازه  8۰۴۴است 
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نمااز » فرمایان:  . خناونان دن قارآن مایین طون استاست. نماز هم هم
ها و  از بانیمارا بش ناستی و  «داند  ها باز می ها و ز تی انسان نا از بنی

 و روحو  دن قلاب ،خوانانم وش ر زانش می ییها شیا ت. آباز د ها ز تی
وااش بااش یااک دختاار  یآدم لجباااز نر دا اات. ماای أهمااش وجااودم تاا بااودم 

وساای نا نشااكنم  . سااعی ماایه بااودمهربااان تباانیل  اان و بااش  وااردم دل 
وااش یكاای دن میااان می خواناانم، مقیاان با اام و آن نا اول وقاات  نمااازی 

بیااانان  اااوم و نمااااز واااردم سااااعت چهاااان صاااب   باااا ن  نمی بخاااوانم.
وااالی بااش معلاام وااس بااا ن نماای  هاایچ بخااوانم. دن واقااع مااان  واارد. ساار 

گفااات« ااااین یكااای نتوانااان حجااااب دا اااتش با ااان !خاااانم» :گفاااتم  .: 
القلاااب  یساااانساااان نا ق ،پیاااروی نكاااردن از دساااتونات خااانا و دیااان»

 . دن واقاعنا قبول دا تمغیر از حجاب همش چیز اسالم من . «ونن  می
ربااااانش  و زخاااام مبااااروم. از مااااادن حجاااااب ساااامت ترسااااینم بااااش  ماااای
واارده و  ترسااینم. مااادربزنگم، مااادنم نا دن جااوانی خیلاای محاانود  ماای

وانهااایی مطاااابق ماایلش انجاااام هرگااز اجااازه ناااناده بااود دن مجاااردی 
واااش دهااان. از هماااین رو ماااادنم  وانهاااایی  گذا اااتش باااود تاااا  مااان نا آزاد 

ب دا ااتش نبایاان حجااا» :گفاات  انجااام دهاام. مااادنم ماای دوساات دانم،
وتااب مای  تحقیق می» :گفتم با خودم می .«با ی خاوانم، ماتن   ونم. 
گر خوانم   می واردیتا ا بانانم و  ،وسی پرسین چرا حجاب نا انتخااب 

وتااب میمدن صفحات مجازی «. بگویمدالیل نا  خوانانم  طالاب از 
وم فهمینم  وم  ینات زن اسات.  باسات و واقعاا  یحجاب خیلی رو  ر

واش فكارش نا مای حجاب خیلی بیشتر از بارایم ریباایی  ،واردم  چیزی 
وااردن ایاان موضااو، بااا خااانواده، معماال بااش انمغااان دا اات.  مطاارح 

گذا تش بودم  بزنگی بود و من آن نا برای خان آخر 



082 

 

 

 من تن بودم، زن شدم

 حمایت پدر
وردم یبرا  گفتم: عبون از خان آخر با یک طلبش صحبت  مان » و بش او 

 اب خاانا ناجااوچطااون آن دنیااا  ، اماااتااوانم حجاااب دا ااتش با اام نماای
وش «.بنهم؟ بش دنبال قیامت نفتاش باودم  ،قیامت نا قبول ننا تم من 

م قلاااب یاز صااام ،معجااازه  ااانه اسااات. دن وهلاااش اول دا اااتم باااا نو 
هااای خااوبی یااادم داد.  روش آن طلبااش بعاان بااا ماانطقم. و پذیرفتاش بااودم

واان تاا» :گفاات واان. سااعی   یر مثبااات أنفتااانت نا بااا خااانواده خااوب 
گفتا نهایی  . روش«بگذانی وم نتیجاش و انجام دادم  ،وش  وم  دینم 

جاااد  اانه اساات. بعاان از یا هاااییری أام ت دهاان و دن نفتااان خااانواده  ماای
گفتم یر ز ،مثبت یانذن ا رگیا گار بخاواهم  !مامان» :بش مادنم  مان ا

ش بلناان ییاک مرتبااش ماادنم از جاا «. اود؟ چای ماای ،حجااب بگاذانم
رساااااینم طباااااق ت و چیااااازی نگفاااااتم.  ااااان و  داد زد. مااااان ترساااااینم

گریااش رود عصاابانی  ااوم. هااای قباال  عااادت بااش اتاااقم نفااتم و خیلاای 
وااردم. پاانن وااش ماان نا دن  موااردم.  ااب بااا پااننم صااحبت  آدماای اساات 

گذا تشنظر خزننگی از همش  اما پننها دختر باوقاان نا  است، یلی آزاد 
پاانن  اسات. بهتاربا ان، تار   دختر اان محجباش . هار چاشدوسات داننان
گفاتمباو گونااش مان هام این وااردم و  بابااا مان عا ااق » :د. باارایش تعریاف 

ومكام مای خیالات » :گفات «.ونای؟  حجاب هستم، دوستش دانم. 
واش  ماانتو و روساری ،حجاابم دن ابتنا .«اش با من بقیش ،ناحت ای باود 

وشاااینه باااودم. وشاااینن از آن آنایاااش آن نا جلاااو  هاااای  بااارایم دسااات 
واش دوسات ،دخترانش ووتاه  ک مانتوهای  و  هاای جیاغ  اان دا اتم، ال

م ه باودچون باش ایان نتیجاش نساین رگذ تم ... خیلی سخت بود، اما
بااا خااودم فكاار  اسات.از ایاان چیزهتاار  خیلای قشاان  ،واش لبخناان خاانا
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ووتااااه پو اااینم» واااردم: می واااردم و لباااای  چاااش  ،ایااان هماااش آنایاااش 
م ه باودخوانانیی جادن  «.؟دا ت ای برایم دا ت؟ چش سودی فاینه
گر »وش  واردن ن،نورد مسخرهتو نا ا هایشاان  گاوش نكان. تماام مساخره 

واش  مان »گفتم:  با خودم می. «ارزد می ؟جع؟بش لبخنن مهنی فاطمش
ون ،برایشان قنمی برننا تش بودم وانی   «.مبگذان یكبان برای خودم 

 دینامه شه تیوص
واردن  ناسانامشچهاانده دایی مان دن  اش باش  ساالگی باا دساتكانی 

فقط چنن و ز ایشان ننا تم  ناختی امن جبهش نفت و  هین  ن. 
واااااردم و  عكاااااس از او دیااااانه باااااودم. دن اینترنااااات اسااااامش نا سااااارچ 

یاک » :گفاتمبا خاودم اش نا خواننم. خیلی دگرگون  نم.  وصیتنامش
واش  ه اسات!!فهمین سالش چقنن میچهانده پسر  چاش مردهاای بزنگای 

گذ تنن تا د من متجا ز  یو جوان یاز زننگ خااک ماا نیایان  بش ان 
وانی مای ما مویو بش نا واش   چ  نگاه نكنن. حاال ما خودمان  ونایم 

وننان. خودماان عفت باریم. بانون   ال مایؤنا ریار سا ماان بش ما بن نگاه 
وش د من ،اینكش متوجش  ویم  ،خواهنان  های این خاک مای وانی نا 

تار از قبال   مصامم ،ناماش تی. بعان از خوانانن آن وصا«دهایم  انجام مای
ان و یاز طااارف آ ااانابسااایانی نا ندهنااانه هاااای آزا  ااانم. زخااام  رباااان

ش د امن باش د امنش وادانان  مایخانا  . فقاطان  انینمینزدیكان بس
هماااش مادنهاااا  گفتنااان. باااش مااان می ش آنهااااوااازنااان   چناااین حرفااای نمااای

فامیال و  عكس بود. ولی برای من بر ،وننن  فرزنن ان نا ناهنمایی می
وردناااااان و ا ااااااكم نا دن  آ ندناااااان. از اذیاااااات مااااااادنم خیلاااااای اذیااااااتم 

وانم نا بیشتر و مان نا دن   وردن هایشان خو حال بودم. این اتفاق اجر 
وردنن، مان  ت مییشتر اذیورد. هر چش آنها ب  تر می  این تصمیم مصمم
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رم دنسات اسات. مان از سار یش مساوش ونم ینس ین با ن میشتر بش ایب
 فهمیانه باودم مان ر بلكاشدادم یاداماش نمابش این مسیر با آنها  یلجباز
 یشاتر اسات. وقتایبهام اجار و  اوابش  ،تار با ان ن ناه سختیاهر چش 

احسااای  ،زدم ینماا یام حرفااواانم و الم تااا ی اان یهااا نا ماا زخاام ربااان
 خرم. یخودم آبرو م یبرا  ؟اهع؟اش مادنم فاطمش زهریپدانم ردم و یم

توانساتنن و چاون  اماا نمای ،خواساتنن جاای مان با انن  این آنها مای
ردم. پاساا وا یر ماكاف گوناش نیدادنان. مان ا یمارا آزان ما ،توانساتنن ینم

بااش خاااطر خاانا »گفتم:  دادم و ماای ماایز یااآم محباات یلحناا اآنهااا نا باا
مااا نا بااا عشااق و نحمااتش  ،مااان نا آفریاان ن. آنكااش همااشیاادساات بردار
واارد وااردیم. ا ،نعماات دادبااش مااا  .ساایراب  وفااران نعماات  ن یااامااا مااا 

ائمااااش و  . ماااان«عادالنااااش نیساااات. مااااا بایاااان بااااش خاااانا وفااااادانتر با اااایم
هنااوز و ناانانم  ییهاام ادعااا ونااونو ا   ااناختم  نا نماای ؟مهع؟بیاات اهاال

ومااکآنامااا  ،داناام  معتقاانم هاایچ نماای و باارایم دعااا ، هااا خیلاای بااش ماان 
 .وردنن

 آزادی حقیقی
وردم و آررو دا اتم   های چادنی با حسرت نگاه می بش خانمر زگانی 
حجااب دا اتش ش بش اننازه آنها و. دن حسرت آن بودم با مجای آنها 

 دهاان. اجااازه نمیدانسااتم مااادنم   ولاای ماای ،با اام. عا ااق چااادن بااودم
گرفتم یوا كی چادن بخرم و وقتی با دوساتانم بیارون مای روم  تصمیم 

واش ناهاش د ن باود ماادنم  ینطاونینم. اوا آن نا سار ،و دن مسیر مننسش 
 ین. باااالخره یااک ر ز یوا ااكی چااادن خریاانم. باارایااد یچااادنم نا نماا

گرفتاش یر سایانگان ر  ،ردمو چادن سر یوقت ن بانیاول ش لطاف خانا قاران 
گناااااه یاماااان بااااش د ن از هاااار باااان یبااااودم و دن پناهگاااااه قاااانم باااار  یو 
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واش  این ضربدا تم.   یم  «مانان یگااه مااه پشات ابار نما چیها»المثل 
ان خاوب مان هام واان بان. وا یاربرد داند و هم براوان خوب و یهم برا

ش ماادنم رو  ان. تحات یپادساتم خره باال وپشت ابرها پنهان نمانن 
 نیبا زیاچ ، باش طارز عجیبایمادنم متوجاش  انوقتی عنایت خناونن 

وااانی بااش ماان ننا اات. یآن پااذ کیاادن  روتاااه آماانو و نگفاات رفت و 
وااش مشااوقم بااود و اناانازه مااادن باازنگم  هابعاان متوجااش  اانم عمااش مااادنم 

وش بش من چیزی نگوین.  ،دوستش دانم ورد   مادنم نا منیون 
ولاای ماان بااا  ،ونناان   ااان نا انتخاااب ماای بااا تقلیاان ناه و حجاااب برخاای
واااردهیاااتفكااار ا گذ اااتش نگااااه  ن پو اااش نا انتخااااب  واااش باااش  ام. حااااال 
بینم آن موقع ارزش و سط  مان خیلای پاایین آمانه باود.   می ،ونم می

بااش خااودم نگاااه  یزن. وقتاایااک نااش  ،دینناان  مردهااا ماان نا فقااط تاان ماای
ن یاابا ی.قااران اساات مااادن آیناانه با ااتااو » :میگااو یبااا خااود ماا ،نمواا یماا

. قبال «یبا ا ی،پو ا یش ماوان مراقب آنچش یبا ی.مراقب نفتانت با 
اسایر نگااه بودم، ولای دن واقاع اسایر باودمر  نن بش نظر آزاد  یاز چادن

باانترین و  ،باارای یااک دختاار مساالمان و  اایعشحااس افااراد هاارزه. ایاان 
هاا و هماش  ترین حس ممكن است. من باش خااطر فاران از نگااه مزخرف

ش دختااااران باااانحجاب هاااار ر ز آن نا تجربااااش واااا یباااان یهااااا احسااااای
واااردم ،ننااانو یمااا الگاااویم حمااارت فاطماااش حااااال  .الگاااویم نا عاااوض 

وساای  ؟اهع؟زهارا گار  وماای از عفات ایشاان نا از خاانا خواساتم. ا اسات. 
وش مان باش آن   چیزی ربش سرا  آزادی حقیقی برود ،دنبال آزادی است

گارمم مای یهاا ر چاادن دن فصالیانسینم. من ر  چاادن  اود. ریار  گارم، 
گااازی ناانانم! اذیاات ماای چااش بااش  ،آیاان  ا ااكم دن ماایگاااهی  ااوم.   وااولر 

ولی آزادی واقعی نا دن چاادن و  ،ها چش زخم ربانو خاطر  رایط جوی 
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 شچادیگاران وانم   تعیاین مایحااال مان وانم.   با این حجاب حاس مای
مان تعیاین تان مان ارز امنن اسات. واش وانم  من تعیاین مای ؟ببیننن
م یباارا مساائلش، پااس بایاان عفیااف با اام. ایاان رام واانم مااادن آیناانه ماای
 است. ین آزادیتر بزنگ
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وشچهان نفرمعروف  نه بودیمر  8«ها دالتون»دن دانشگاه بش   ابیش  ی 
نفار از  دو واردیم. تالش میهم  نن بش تر   بیشبیشتر برای  بودیم و هم
وااش اعمااا یا دن خااانواده مااا، وااانی بااش  یباازنگ  اانه بودناان  خااانواده 

سااعی ترسااین،  میپااننش وااش خیلاای از سااوم  وان ااان ننا ااتنن. نفاار
ونن.پننش وانهایش نا از ورد  می بش  ،آمن یش موبش  هرستان  پنهان 

واش موهاایش ورد. هر  می و موهایش نا بلونننفت  میآنایشگاه  تیاره  بان 
چناین  اان برگاردد.  خواهن بش خانش ش میوم ی ن یمتوجش م ،ن  می

و از  انه واش دانشاگاه  هرساتان قباول   هاایی بچاشمیاان  ییها اتفاق
واشتنهاا دختار خاانواده  ،م باود. مانیا اننن، نا خاانواده د ن مای  باودم 

تقریبااا  ماان  یال مااالم. اوضااا، و احاوه باودبارادن بااش دنیاا آماان دوبعان از 
آباادی دنی  هاا دن حاوزه علمیاش  ااه ماادنم ساال .همیشش خاوب باود

گار چاش ها خشک ماذهب نباود.  ی  اما بش قول امر ز ،خواننه بود هایچ ا
وم بار خاناشاما  ،ورد بش من تحمیل نمیچیزی نا وقت  مان  فماای حاا

شاش یهم ینماز، ر زه و واجبات  ارعفمایی مذهبی بودر برای مثال 
                                                           

وش با نام برادنان دالتون نیاز معروفنان، خاانواده8 گروه دالتون  ای هام  اامل ماردان قاانون و  . 
 بودنن. 8138تا  8130های  هم یاغی دن غرب وحشی آمریكا دن خالل سال
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وااش خااانواده پابرجااا بااود.  یهمااش اعمااان میااا ماان از همااان دن حااالی 
نه دن د نان یااان عقیاااابتااانا باااش حجااااب اعتقااااد خاصااای ننا اااتم. ا

بااود و  یمعمااول ،آن زمااان نااو، پو شاام بیشااتر نمایااان  اان.رسااتان یدب
دانشاگاهی  اما دن مقطع پایش ،دادم یت نمیچننان بش حجاب اهم

وش حتی  رود باش باازان م بیرون نبود. یک تان موی مقینتر  نم تا جایی 
گرفتن دیشلم و تأ یر محایط آن  وام سابب  ان  ،بار مانوان پس از  وام 

 ام بش بیرون چشمک بزننن.  تانهای مویم از ریر روسری

 ... اما ،به تار مو رسیدم
 هرساتان  یهاا از دانشاگاه ییكا ن تش مهننسی بارق دن 8918سال 

خاناااش مجاااردی  یمها دانشاااگاهی هماااراه ساااش نفااار از همقباااول  ااانم. 
واش بعانها دن دانشاگاه ماا نا باش تبنیل  انیم نفری  و بش چهان گرفتیم
وااام  ااانن   اااناختنن. د ن  ااانن از خاااانواده و  مااای «هاااا دالتاااون»ناااام 

باش وجاود آمانن باعاث  ،دوساتان جنیاننیاز ا رپاذیری از و آنهاا ونتارل 
جاانا نشااننی  ءجااز ،جاانی دن ظاااهر ماان  اان. آنایااش غلاایا یتغییاار

ناه بااش هاام هااای مااادنم  و حاارو خااوندن رهاود. تااذووجااودم  اانه باا
ردم بااش واا یماا یسااع ،نفااتم جااایی ماایمااادنم بااا وقتاای باارد.  جااایی نماای

ونم ومی نعایت  نباودم. از  یآدم قبلاگر چش مان دیگار آن ا رحرمت او 
موهااای خااودم  ر ریاارا معتقاان بااودممااادنم متنفاار بااودم یهااا تااذور دادن

نا ن موضااو، یااا .ن بگااذانمبیااروآنهااا نا از روسااری م نو دوساات دا اساات
ن دخالااات یااانبا یساااودانساااتم و معتقااان باااودم  ی می خصااا امال  وااا
وم رد. و یم  و حتای ردموا یت ماو ارنیز های مختلط  دن مهمانیوم 

دن چناان  هاار .میردواابرگاازان نیااز  یهااای دانشااگاه چناان مهمااان بااا بچااش
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اما دن مجالس مخاتلط  ،های پو ینه بش تن دا تم لبایها  یمهمان
وااش وااردم.  نماایروسااری ساار  م از ندوساات داوجاانانم نا بااا ایاان توجیااش 

ونم  جوانی واش هایچردم. ایان وا یما یناضا ،ام استفاده    دن حاالی باود 
چنان دن مقطعای باا  هار رنماز خواننن و ادای واجباتم ترک نشانوقت 

ک نماااز ماای هااای مااذهبی و حرماات  اهاال دعااا، برنامااش امااا ،خواناانم ال
ای  باازنگ  اانن دن خااانوادهم. نگااش دا ااتن محاارم و ماااه نممااان بااود

انزجاان و باش مذهبی، سبب  نه بود همیشش دن اعماق وجودم نوعی 
سایم اتصاالم باش ش با ان و ن ناو، زنانگی وجاود دا اتیاتن  آمانن از ا

 اما پانه نشود. ،تان مو برسن یک

 بیا در دانشگاهو برو 
 ،نفتاایم جااا ماای هاار .بیااایی دا ااتیمو دن دانشااگاه باارای خودمااان باارو 

واش ایان نگااه  ها بش دنبالماان باود. آن زماان متوجاش نمای نگاه هاا   انم 
نگااه ماردم  ینی این متوجش نبودم و سنگ .هرزه استو وثیف  ،هیز 

واش هماش جاا  یها وردم. چشم نا روی خودم خیلی حس نمی وثیفی 
و پااود  وردناان از تااان واش انگااان سااعی مای یهااای باش دنبااال مااا باود و  نگاااه

وننن. ه لبای اجازه  رود باش بش احنی وردیم  چنن سعی می رها عبون 
گلایپاا یم ناامحرمیاجاازه نانادنیاز هرگاز و م یمان ننه میحر م یش نا از 

گسااتا  و هاارز ن وجااود آدمیااامااا بااا ا ،ناانوخااود دنازتاار  ن یاابااش ا ههااای 
ش وازدنان تاا هار طاون  ین دن و آن دن مایابش انبودنن و بردان  دست یآسان
گاار نناان. و یااکخود ااان نا بااش مااا نزد ، اانه  ،آماان ر زی اسااتاد نماایا
گفاتن و  از پسرهای همكالسی  رو، می یبعم وردنان باش پارت و پاال 
 پرسایننن و یهای ناجون ما الؤاز ما س ،خانج از عرف زدن یها حرف
... .  
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گر جایی میر زها آن   دن واقاع اماا رگرفتنان ظاهر تحویلم میدن نفتم،  ا
لاذت  ،بیاایم و باش ناوعی از ماننن تا چنن بان بروم و ندوان  می من نا سر

اناناز   اننن ظااهر مان غلاط یمتوجاش ما یبیشتری ببرنن و آخرش وقتا
ر یاار ،هسااتم ینناان انسااان معتقاانو یر مااكااخااالف آنچااش ف اساات و باار
 دادنن.  یانم نا انجام نمو ییبا تر ر و زدنن  یقولشان م

 عشق آمد
وش ام  خانش پننیو دن تهران  گرف بودم   نان.تبارای خواساتگانی تماای 

امااا بااا اصااران آنهااا و قبااول خااانواده،  ،ماان تمااایلی بااش ازدواج ننا ااتم
واش  جلساشگفتگاو میاان ماا برگازان  انر  نخستین جلساش باش انانازه ای 

ولمات بیشاتری باین ماا ند و بانل نشان. اصاال    از یک سالم و علیک 
گفااتم قصاان  ،خو اام نیاماان او گرفاات و ماان هاام  امااا او بانهااا تمااای 

گاارازدواج ناانانم پساار بساایان جااذاب، محتاارم  و باسااوادی بااود.  چااش ر ا
وااردیم. همساارم پ 8912بهشاات ماااه یباااالخره اند شاانهاد داد ینااامزد 

رد. واماادنم هام اساتقبال  .جشن عروسی نگیریم و بش سفر مكش بر یم
 آدم ناحتاای بااود و ،اعتقااادینظاار آماان. همساارم از  یماان هاام باانم نماا

هاال حجاااب وااانی بااش پو ااش ماان ننا اات. خااانواده همساارم هاام ا
وااان ننا ااتنن. ماان باارای ساافر حاام هاام  ،بودناان باار خااالف امااا بااش ماان 

وش قصن نفتن باش  دن .چادن نبرده بودمن، اتوصیش دیگر منینش چننبان 
ش همساافرمان واا یخااانم مهربااان ،نا دا ااتیم ؟ص؟نبیالحاارم و مسااجن

 او چااادنو « چااادن ناانانم» :گفااتم .«وناای بهتااره چااادن ساار» :گفاات ،بااود
داد. یااک چااادن احاارام و یااک چااادن عااروی خیلاای نمااازش نا بااش ماان 
وااش بااود و  چااادن ، امااانااازک همااراهم بااود عااروی بااش قااننی نااازک بااود 
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منیناش چنن بانی دن نبودش فرقی ننا ت! چادن نماز همسفرم نا دن 
چادن نمااز ایان خاانم سارم باود تاا از ابتنای  رود بش مكش اما  ،وردم سر

واش دن هواپیمااا چاادن دم و چاادن ناازک خااودم نا نا دا شموقاع برگشات 
بیارون از چاادن چادن دیگری ننا تم. دن منینش موهایم ریرا  روردم سر
 ااین باش دلیال  رواردم موهاایم بیارون نبا ان مكش سعی مای اما دن ،بود

وااش اینجااا بیشااتر  صاال وجااو آنجااا بااود یااا بااش دلیاال همااان ساایم اتصااال 
حام  اما حجاب باا سافر ،حجاب دائمی نبود  نه بود. قصنم اصال  

واش حكام  ای بش اقوام ولیماش رودمان، آمن و ماننگان  ن.  ب  دادیام 
دنباال یاک  م و ام عروسی نا دا ت. لبای عقنم نا با  اال پو این

وش مادنم  چاادنم دیگار بعان از آن  اب  .داددستم بش آن نا چادن بودم 
 نا از سرم دن نیا ندم.

 ها دالتون گروه خروج از
یاااد سااخت همچنااان روابااط دوساااتانش نا  .نبااودمگیااار بعاان از ازدواج ر

ش وان وجاود هماانطون یاحجاب و من باحجااب. باا ا آنها بی ،دا تیم
هااااا از هاااام پا ااااین. یكاااای از  گااااروه دالتااااون ،بااااود یناااایب شیقاباااال پاااا
برای یكی از ما خواساتگان  وقتیمان اخالق خاصی دا ت.  دوستان
گاال ماای حسااودی ، اان  پیاانا ماای خاات و سااعی یر یبااش هاام ماا .واارد اش 

ولای انانازد. یخاودش نا وساط ب ،ش  انهوارد هار طاون و می  هارباش طاون 
بااش هاام ریخااتن  یاو باارا ،گذا اات وااس دساات روی یااک دختاار ماای

م ینیجاش نساین نتیاباش امان انانک انانک  هماش ! ان یان مودست بش 
گارفتم باا آنهاا قطاع نابطاش یتصاماز این رو خیرخواه ما نیست. او ش و م 
ز باااین نفااات. آنهاااا وانماااود شاااش ایهم یماااان بااارا  نم. نابطاااش دوساااتیوااا
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بااا امااا دن لفافااش  ،ننانناان یلكش بااا ظاااهر متفاااوت ماان مشااوااردناان و یماا
واش ییانه مرا تغیعق وردنن  ان سعی می یها حرف ر دهنان. از زماانی 

واااردم  ،محجباااش  ااانم اخاااالق آنهاااا هااام آنهاااا نا نبیااانم. اصاااال  ساااعی 
وااش جاار امااا از  ،رو حاارف بزننااندن  وردناان رو ت نماایأخاصاای دا ااتنن 

وش پشت سرم حرف می ونان میو  ش گو دیگار  ر هر چنانزدنن  نینم 
 مهم نبود.برایم خود ان و حرفشان 

 برکت حجاب
ونون  حتای یاک ها،  دن تمام این سالگذند.  میسال از آن ر زها  89ا

واش همیشاش  وساانی  ر ز هم از پو ینن چادن پشیمان نشنم. یكی از 
دن طااول تاارم  .ه بااودانتظامااات دانشااگا ،گرفاات ماان ایااراد ماایظاااهر بااش 

از دساات ماان عاااجز  ،گاارفتم خیلاای از انتظامااات دانشااگاه تااذور ماای
 ترآنایشاخانم!  ترحجاب !خانم»دادنن:  منام تذور می و بودنن نه 

واااااخاااااانم!  ش و باااااش ناااااوعی كااااار ز بعااااان از آماااااننم از م دو...«. ت و ال
آنقاانن دلنشااین و جااذاب   اااننفتان .بااش دانشااگاه نفااتم ،مااان عروساای

واااش هااایچ  ،دیااانم نم. وقتااای آن برخاااوند نا وااا یوقااات فراماااوش نمااا باااود 
وااش ماای هااای  چااون آنهااا آدم ردنساات اساات ،روم مطماائن  اانم ناهاای 

از دوساااتان صااامیمی مااان هساااتنن. از زماااان  امااار ز و دنساااتی بودنااان
 یمتفااوت  انه باود. ناوع امال  وانگاه اساتین باش مان  ،جبش  ننمحم

آن دختااار دیگااار زد. مااان  ی اااان ماااوج مااا احتااارام و حرمااات دن نگااااه
نا دن  یا و زننانه ویاکهاا هار حارف ن یالساكش هموانباودم  یشگیهم
ام بروت داد و باعاث  ان  بش زننگی ،ا ننن. حجابیبش ربان ب شبرابر
وانم ی بساایانیهااا گااره  ،حجااابانتخاااب باااز  ااود. قباال از  هااایم از 
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دن بیشتر مواقاع  از آنپس اما  ر ن رو می شوانهایم با مشكل ر باغلب 
  ن. انجام میناحتی  بشوانهایم 

کاال بودن و   نبودنکاال فرق 
برخااوند جاانس  نیااز نااو، دوهاار دن  وااشنااو، زناانگی نا دانم  دوماان تجربااش 

ورده و بش رو نی دینه وااال باودن  مخالف نا تجربش  ام. بش خاوبی فارق 
وااش همااش بااش ماااا هو نبااودن نا فهمیاان واااال  ،م. ر زگااانی  بااش چشاام یااک 

دن ماوند  یژه  جباش  انن، برخوندهاا باشپاس از محاماا  روردنان نگاه می
وااش بی  ینیساانگ ،حجاااب بااودم آقایااان بساایان محترمانااش بااود. زمااانی 

احساای  ،اما از وقتی باحجااب  انم رردمو ینگاه نامحرم نا حس م
باااش دنباااالم  یا گااار چشااام هااارزهیقاااران دانم. د یدن نقطاااش امنااا منوااا یمااا
وسی بش ظاهرم توجش نمایین وناون  ایوهونان.  ست. دیگر  حبت صا ا

وااش توجااش دیگااران نا جلااب ماایوااردن  وناان.  و  خصاایت ماان اساات 
مان  برخای از دوساتانقائل  انه اسات. برایم خنا این حائل نا گویی 

 اونن،  حجااب هساتنن، وقتای باا مان مواجاش می  ان بی وش همسران
خانماااات چقاااانن بااااا  !حالااااتش باااا خااااوش»گویناااان:  بااااش همساااارم می

 .« خصیت و با وقان است
ونون  حتای یاک ر ز هام از و مان گذند  جبش  ننم میسال از مح 89ا

تم یچاااااون باااااا چاااااادن  خصااااا رپو اااااینن چاااااادن پشااااایمان نیساااااتم
 و محترم است. یدا تن دوست
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امبر وان با ام. ناامبر هماش جاا نا دن دوسات دا اتم باش هار قیمتای مان
 .دا اات های بساایانی هااا نبااود و هزینااش ین آسااانیاابااش اهاام وان بااودن 

از باااالتر گاردن  یاک ساار و ،سار و  ااكلمو بایان همیشااش لباسام، آنایشاام 
مان نا باا انگشات  ،نفاتم یش ماواخواست هر جا  ی ن. دلم م  همش می

وش دن خیابان م جاایی  هاا تاا نگاه ،گذا تم ینشان بنهنن و یا پایم نا 
وان می وننان. ایان ع ،ورد  وش چشم  هاا مارا ناضای  العمال سكادنباالم 

باااالترم. سااقف  تاار و وااردم از همااش ساار  طااونی حااس ماای رد. ایاانواا  ماای
وش هر هماش محاو مان  اونن. باش خاود  ،روم  جا می آرروهای من این بود 

ونیاان!   اایفتگی  و بااودم یلجبااازماان فاارد ام لجبااازی نا هاام اضااافش 
وسای و دن چاش  ذاتام باود و بارایم فرقای نمایدن  یلجباز اصال   وارد چاش 

مقاومات  ،دن مقابال هار حارف و تاذوری .گفت  می بش من چش  ،مقامی
وسی بش من می  می گر  گر باا  ،وانی دنست است  گفت  وردم. ا حتی ا

هاار خواساات   پااذیرفتم همیشااش دلاام ماای  نماای ،گفاات  مهربااانی هاام ماای
گر ا تباه است یچیز ونم. ا باروم انتهاایش خودم تاا  ،نا خودم تجربش 
واانم ا اتباه باوده اسات و بخاوند نهایت سارم باش دیاوان دن و  و بفهمام 

گر چیازی هام دنسات باوده باش آن نا خاودم باش دنباالش باروم و  اسات، ا
ای بااااش ماااان سااااخت  دن هاااایچ مساااائلش ام خااااانواده .دساااات بیااااا نم



010 

 

 

 نامبر وان واقعی

وش خودم تصمیماتم نا بگیرم. نمی  هار گرفتنن و من همیشش آزاد بودم 
 ان بیشاتر لام   اما هر تذور آنها باعث می ردادنن  تذور می ،الزم بودجا 

 ونم. 

 ترم من از همه خوشگل
آنایااش ای  گونااش بش اان.   هاار ر ز نساابت بااش ر ز قباال باانتر مااینفتااان ماان 

واااش تاااا پاااایم نا از دن خاناااش بیااارون   واااردم و لباااای مااای  مااای پو اااینم 
هاا  هاا و حارف و نگبان تیكاشروی من میخكوب، ها  نگاه ،گذا تم می

من این چیزها نا خیلی دوست  ن.   از سوی پسرها و مردها نثانم می
واردم ایان  آمان. فكار مای  خیلای خو ام مایهاا  دا تم و از ایان واونش

باا واش بان  ترم! یک یعنی من خو گل ربرد ها ارزش من نا باال می حرف
 .باش مان حرفاای زدفااردی  ،آمانیم  دوساتم از با اگاه  رز ای بیاارون مای

گفاااات: د زنناااان و متلااااک   چقاااانن بااااش تااااو حاااارف ماااای !مااااریم»وسااااتم 
دچاان  ،ن حارف ناناحات  اومیاش از اكانیا یباش جاا من«. پراننن؟! می

وجاایش نا دیانی»باا افتخاانگفتم: حس غر ن  نم و  بیشاتر از  ؟تاازه 
گذا اتم و  «.اینها هم هست! این حرف دوستم نا بش حساب تعریف 

وش نگاه گر ر زی بیارون مایها بش دنبالم اس خو حال بودم  نفاتم   ت. ا
وسی باش مان تیكاش نمای واردم    انم و حاس مای  ناناحات مای ،پرانان و 

واال باارای مااردم  اماار ز قطعااا   آنایااش و لباساام خااوب نبااوده اساات! دن 
وانام و وردم   زننگی می وانام لباای و  واش  هار ر ز باش دنباال ایان باودم 

نا استفاده آن ونام آنایش من  نه است تا بش عنوان اولین نفر  نن  و
وااش واانم  چیاازی انتهااایش و نااامبر وان با اام. دنبااال چیزهااایی بااودم 

 ،زدم ینفاتم و خاودم نا باش آب و آتاش ما ش ماییپا ش بیشاترچا نبود. هر
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از  یتر بود. وقتا  تر و  یک  ش از من خو گلو ن  ینا میباالخره یكی پ
 انم.  یامیان ما اماا ناا رآ ندم بش روی خودم نمی ،نمید یخودم بهتر م

باعااث  اانه بااود بااش افسااردگی دچااان  ااوم. هاایچ  ،هااودهین نقاباات بیاا
ز خسااتش  اانه بااودم. یااواارد. از خااودم و همااش چ  ناضاای نماایماارا چیااز 

وااش   دنبااال چیاازی ماای  یزیااامااا چااش چ ،ماان آنامااش بنهاانبااش گشااتم 
ناماااش برساااانن؟ آن زماااان نگااااهم باااش افاااراد باااا آتوانسااات مااارا باااش  یمااا

گاار دن .منفاای بااود امال  واا ینگاااه ،حجاااب اتوبااوی یااا جااایی خااانم  ا
اینهاااا چطاااونی زنااانگی » :گفاااتم باااا خاااودم مااای دیااانم، ی میحجااااببا

هاااای باااا  آدم بیشاااتر. «یناااش  اااادی ،ناااش تیشاای ،ناااش آنایشااای ؟وننااان ماای
چرا » :گفتم  با خودم می .متین هستنن ،حجاب دن خیابان و جامعش

گار خنننن؟ صان ساال سایاه  اینها دن خیابان نمی مان بخاواهم مثال ا
چ وقات یهاا ها هاا و بردا ات ن قماوتیبا وجود ا «.ونم گی اینها زنن

واانم آنهااا خو اابخت   امااا االن حااس ماای ، اانم ینماا کیاابااش آنهااا نزد
 .هستنن

 پوچ ایه آزادی
وااش حجاب سسااتدنصاان دوسااتانم از ماان باانتر بودناانر نااود  بااش  هااایی 

برای  ردا اتیم یپاوچ یهاا هیچ چیز اعتقاد ننا تنن. هماش ماا آزادی
واش هماش نگااه ،خننینیم  بلنن بلنن میدن خیابان  مثال هاا باش  طاونی 

وااااردم اینطااااونی دختاااار    اااان. احسااااای ماااای طاااارف مااااا جلااااب ماااای
بلكاش محارم و  رخو بختی هستم. نش تنها بش حجاب اعتقاد ننا تم

وااش بااش مسااجن و هیاا نااامحرم باارایم معنااا ننا اات. البتااش هاار ت أبااان 
گاارفتم  ت ماااییااحجااااب نا نعا ،نفتاایم  ماای باااا  وااردم. ماانتی تصااامیم 
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اما باز القائاات هماان دوساتان باعاث  ان حجااب نا  ،حجاب  وم
وشاینه  اوم ونان بگذانم و بش ناه ش جاز یش انتهااواهاایی  ناه رهای بن 

ضاااربش افاااراد بسااایانی تبااااهی، افساااردگی و پاااوچی نباااود. آن ر زهاااا از 
هااای ر زهااای  دوساات ،گااذنانی بااود و دوسااتانم د نه خااوش .خااوندم

گاار مشااكلی دا ااتمامااا  رسرخو اای و خو ااگذنانی وساای دسااتم نا  ،ا
ومكم نمی نمی هاای بانی  ضاربش ،ورد. از آن طیاف دوساتان گرفت و 

هاا  این یک سوی ماجرا باود. ساوی دیگار مااجرا برخای خوابخوندم. 
وش من هر  ب می فكار فارو  باشهاا مان نا  گااهی ایان خاواب دیانم. بود 

وااش ماای ،امااا چااون لجباااز بااودم ،باارد  ماای ناه  دانسااتم ایاان  بااا وجااودی 
باااز هاام بااش تروسااتان اساات، دنساات نیساات و بااش قااول معااروف ایاان نه 

وش دادم.   ادامش می نه باودم ین با ن نسایتش ذهنم بش ااین دن حالی بود 
جاوان  فعال  »گفتم:   رد. با خودم میوباالخره یک ر زی توبش خواهم وش 

وااانم .هساااتم گذا اااتم ،بگاااذان جاااوانی  واااش پاااا باااش سااان  توباااش  ،بعااان 
دانسااتم ایاان   ماای .یاهااای ماان بانهااا و بانهااا تكااران  اانؤر «.واانم!  ماای
خواهنااان چیااازی نا باااش مااان بفهماننااانر اماااا چاااش چیااازی؟  مییاهاااا ؤر

 دانستم. نمی

  راهی انتخاب دو
ت نفتااش بااودیم. دوسااتم أبااا یكاای از دوسااتان بااا حجااابم بااش هیاار زی 
واان تاو د ر یای اسات و مای  مای !مریم»گفت:  دانای خانا از  دانای ایان 

گاار او هاام نماای «.گیاارد؟ رش ماایوااان تااو قهاا خااودم تمااام ایاان  ،گفاات  ا
ش از وا یو خودخاواه یدانستم. آن  ب باا هماش لجبااز  ها نا می حرف

واااش دوساااتم وتااااه آمااانم و هااار چاااش و ،خاااودم سااارا  دا اااتم باااش رباااان نا 
گذا ااات. . حرفردمواااگاااوش  ،آ ند یماا  هاااایش خیلااای بااار مااان تاااأ یر 
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وامال  »گفت: دوستم  ونان بگاذانحجا بش خودت قول بنه یا   یبت نا 
واااش د رو با ااای و دن هیاااگوناااش  . اینیریااایاااا حجااااب بگ ت أنبا ااان 

واااان دیگااار  ،حجااااب بگاااذانی و بیااارون از اینجاااا باااش قاااول معاااروف آن 
گفتم:  ش ب هشتم محرم ب «.ونی! ت أامشاب بارو هیا !ماریم»خودم 

وااانام   تصااامیم اول و آخااارت نا بگیااار و مشاااخ و  واااش   طرفااایوااان 
 اااب خااانا طاااون دیگاااری مااارا نگااااه واااردم آن  احساااای می. «هساااتی

واش   نمازهاایش بارای مان دعاا مای همیشاش هنگااممادنم  ورد. می وارد 
وااانم  اااک نااانانم خااانا دعاهاااای ماااادنم نا  .مسااایر دنسااات نا پیااانا 

گذا ت. همیشش می ورد و ناه دنست نا جلوی پایم  گاویم  مستجاب 
گر دست خودم بود ت ألجبااز هایچ وقات دن هیا توانساتم. ماِن  نمی ،ا

وااردم ،وااردم  یگریااش نماا گریااش  بااش حماارت علاای  و امااا آن  ااب خیلاای 
وبار بااش پااای  هرگاازچااش ماان یاک آدم معمااولی هسااتم و  گاار»گفااتم:  ؟ع؟ا
ناه دنسات نا  .اما من هم مثل  ما یاک جاوان هساتم ،نسم نمی ما 

گاار قااران اساات بااا واا یانیاار ماارا یجلااوی پااایم بگااذان و تااا آخاار مساا ن. ا
وش دیگر  ،حجاب با م ون   «.ان نگذانمونن نا اومكم 

  قدم اول تغییر ،حجاب
 ساپسانتخااب حجااب باود.  ،ر بردا اتمییاتغ یش باراوا یاولین قنم 

وردم. دن مسیر  باا دربانه چیستی دین، حجاب و حرف خنا تحقیق 
نمااااد  ،از عقایااانم دنسااات  ااان. حجااااببسااایانی حجااااب  ااانن، 

افاراد بسایانی مارا  .آ ن باود بارای هماش تعجابواش بود  من بیرونی تغییر
وش تو می» گفتنن: و می وردنن  سخره میم وانی است  ونای؟   این چش 

وسی نفتاش آن دنیاا نا دیانه و بیا خوش با یم .دنیا دو ر ز است . چش 
وجااا معلااوم اصااال  آن دنیااا وجااود دا ااتش با اان. ایاان دنیااا نا عشااق  از 
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معا رت باا دوساتان ساابقم  ، اماچنن ماهی حجاب دا تم«. است
 بگیرم. باعث  ن از حجاب فاصلش

گذ ت   گفاتم: باش خاودم نهیاب زدم ،منتیپس از  وجاای  !ماریم» و 
ون دیگر .نش آسایش ،نش آنامش دانی ؟وان هستی وش باا «بس  . منتی 

احسای آنامش درونی دا تم. دوسات دا اتم د باانه  ،حجاب بودم
تفااوت آناماش بش خوبی متوجش این منت دن ت مذهبی بروم. أبش هی

هاایچ  ،دن آن آزادی پااوچ .ن  اانه بااودمیغاادرو یهااا نامااشآ واقعاای بااا 
گارفتم ایان  و آنامشی نبود. د بانه بش سوی حجااب بازگشاتم تصامیم 

وناان نگاذانم یاک ر ز یكای از  .بان دیگر بش خاطر هیچ چیز حجااب نا 
گرفت  گفاتم: دوستانم تمای  گار »تا با آنها باش دنواش باروم.   ،مان بیاایما
واااش  ت مااایمااان بااارای خاااود» :گفااات «.بایااان باااا حجااااب  بیاااایم گاااویم 

گر می ،تر با ی  ناحت . آنجاا باود «بیاا ،خواهی باا حجااب بیاایی  اما  ا
واش  گارفتم دن برابار هایچ حرفای تسالیم نشاوم و حااال  وش تصمیم قاطع 

وارده  وناوناهلل تاا انتهاا اداماش بانهم. اء اا ان ،ام مسیر دنست نا پیانا 
 .ونم نا تجربش می یهای قشنگ حس

وساای همزمااان  اانرم امسااال ر ز تولاانم بااا ماااه محاا . انتظااان ننا ااتم 
واش » :گفاتم  اماا باا خاودم مای ،تولنم نا تبریک بگویان چقانن بان اسات 

وادو ،«تولنم دن ماه محرم افتاده است تولنم نا امساال  ِی اما بهترین 
وبار ب  !گرفتم هام  اب تحاولم باود و هام  اب تولانم و  ؟ع؟علای ا

وار ایان، بهتارین هنیاش یافات  واش تاا باش حاال در  یبرخا ام.  دهای اسات 
از  ااب پااس سااتنن. یران نكااقاباال ت دانناان و واقعااا   یا ارزش معنااویهاانا
ن قاران آش دن وا یا ر تاازهیوقت بش مس چیه وگر سست نشنم ید م،تولن

ن  ان. یآنامش دن خانش مرا زد و باا مان عجا .ردمكن ک  ،گرفتش بودم
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گذ تش ر زهاا باش آن  یردم. وقتاواام نا از آن  ب بش بعن فراموش  همش 
گااویی نمواا یر مااكااف ش تمااام  اان و نفاات. چااش واابااود  یوتاااهوابوی واا، 

ی تاا ایان توانسات دن زنانگ یز نمایاچ چین؟ هایتر از ا با ارزش یا شیهن
 نن.ومرا خو حال  اننازه

 ارتباط با شهید
ماان  هانف .میسال قبل بش اتفاق دوستانم باش اصافهان نفتادو حنود 

یاااانت اهااال قباااون باااود نجاااا خیلااای  اااهنای ای»گفااات:  یدوساااتم مااا .ر
اعتقااادی بااش  . ماان اصااال  «پااس بااا نیاات واند  ااو .دهناان  حاجاات ماای

نفتنن و جنگیننان و االن ریار خااک  معتقن بودم آنها هنا ننا تم و 
وفن پوسااننه هستنن و باا ایان حاال وقتای انان.  بش قول معروف هفت 

وااش دا ااتم، افتااادم. گفاات، یاااد مشااكلی  وقتاای بااش ماازان  ایاان جملااش نا 
وردم با  ، هنا نفتیم گنجشاک هام مفاتخودم فكر   .سن  مفت و 

 ونم. میمن هم یک امتحانی 
واردم و  ،باود خاودمساال و سن  وش هم نا مزانها  هینیمیان از  پیانا 
وش بش این حرف»گفتم: نشستم و   مزانش سر اماا  ،ها اعتقاد ننانم من 

گفتاش  اما حاجات مای گفتاش تاو  .دهای  دوستم  واش دوساتم  گار آنطاون  ا
.  اااین بااا نوردنی «اجاات ماان نا همااین امشااب باانهپااس ح ،ای زناانه

گااارفتم و  زده  مبهاااوت و حیااارتنبا ااان، اماااا هماااان  اااب حااااجتم نا 
گذ اات ماانتی ایاان موضااو، از یااادم نفتااش بااود.  ماناانه بااودم. بعاان از 

. از طارف ماان باش مشاهن بار یم قاران  ان از طارف مساجن محلاشر زی 
وتاب بش ما هنیش دادنن. نمی وتا دانستیم مسجن  اب زنانگی دن ایان 

میااان هااا دساات بااش دساات  وتاااب .نام  ااهین نو ااتش  اانه اسااتواا
گفاات  هااا ماای بچااش وتااابی » :چرخیاان. دوسااتم  واام نا آن  وااش قطاارش 
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گفااتم «.بااش ماان باانه ،اساات ایاان نا » :ایاان بااان هاام ماان از ساار لجبااازی 
وتاب «دانم  خودم بر می وام باود نا و همان  بردا اتم. مان  ،وش قطرش 

گااه ،رده باودموانا یاباحجاب  نه و ناهم نا پ بان  یهاا عاادت یاماا 
تار  اوم.  مان پختاش تاا و هنوز هام مانانه اسات ننآمن یهم بش سراغم م

تاااب نا بااش وش از قباال دا ااتم آن واا یآن ر ز از ساار عااادت باان لجباااز
 دوستم ننادم.

وتاب  وتاب نا بش خاناش باردم و آن نا  قران بود همان ر ز  ها نا بخوانیم. 
وااردم وااش زدم .باااز  ماازان  ،ومااال تعجااب دیاانم آخاارین عكااسبااا  ، نق 

وش دن اصفهان بر سر مزانش نفتاش باودم. خیلای  همان  هینی است 
تااب نا بااز و یاماا وقتا رناش مازان  اهین یاادم نباود. نش اسام  ،جا خوندم

 کیاار یمثاال تصااا  ،م ن  دادیش آن ر ز دن اصاافهان بااراواا یاتفاااق ،ردمواا
ز ایان اتفاقاات جاا ا رد. واقعاا  والم صامت از مقابل چشامانم عباون یف

 ااهین علیرضااا »: ن بااودیتاااب متعلااق بااش همااان  ااهوایاان  .خااوندم
 « .وریمی

وارده ین ر ز بش بعن با این  هین انتباط معنوآاز   ام و هار موقاع  برقاران 
ام  از زناانگی ای  ااوم. هایچ لحظاش باش ایشااان متوسال مای  ،آ نم  وام مای

وش من مشكلی دا تش با م و با این  اهین د وانم نبوده است  ند دل 
 ینیحلقااش اتصااال ماان بااا معبااود،  ااه .و مشااكلم حاال نشاانه با اان

ن باش مان نشاان داد. كان زماان ممیمتارورامات خاود نا دن وش واست 
 یبارا ،گذند یام و هر چش م تر  نه کیمن بش خنا نزد ،از آن اتفاقبعن 

ن یاابا یسااعادتمنن یبااراآدماای نم. واا یشااتر تااالش ماایپاار نش خااودم ب
 .نه اساتیافا یب ،ت و تالشیر بنون فعالیی. تغبا ن انیفعال و هو 

ز نا از دساات یاام همااش چیوگرنااش بااش تاانر ،ا بااودیاار پوین مساایاان دن ایاابا
 داد.  یخواه



  


