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کیی یم و متییون  واییی  اسییالمی،  سیییا   کییه د  قییرون  یکییی از موعییوعاتی 
کیییید قیییرا   رفتیییه،  و د   اسیییت «حجیییاب و ع یییا »میییو د توویییه و تر

کییه ، پوششیی  یه انسیان هدییه دداونیدزیبیات ی  حقیقیت،  زیباسیت 
 ؟ع؟که بیرای حریرت ودم شایسته مقام و منزلت ودمی است؛ چنان

نییز پییز از دی و  از ب شییت، لباسیی نیکییو نیازل شیید تیا ون  ا  ییا لبییا  
کامل نماید.  که ب تر و ا زشمندتر است،   تقوا 

ادتصاصیییی  یییه زن نداشیییته و زنیییان و  ، نیییابرای ،  عاییییت حجیییاب
 هیییای انییید  یییه تناسیییت نیییوگ دلقیییت و  ی  ی موظف مگیییی، همیییردان

کننید تیا از ایی   ا  عاییت   دویش حجاب و ع یا و  وانی وسمانی
هموا   یردد و  یه ب شیت قیرب  فرا وی ایشان  هگذ ، ط یق سعادت

یا  دصوصییات و اوصیا  د  ای  میان، زنیان  یه و یت . دنال ی  ا 
ع یییا   کیییه دا نییید، بیییاش از میییردان  یییه حجیییاب و فردی منحصییی  ه

نیازمنییید هسیییتند و اساسیییاو امنییییت  وانیییی و سیییالمت ادالقیییی وحیییاد 
دصییوج ووانییان،  ییه اییی  مسیی له وا سییته اسییت؛ داصییه  وامعییه،  ه

کییه زن  خواهییید د  عرصییه هییای مختلیییف اوتمییاعی حریییو   زمییانی 
 داشته  اشد.

   
 

 پیشگفتار
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هر اه زن م وا ید ع یت و نجا یت دیویش  ا د  صید  حجیاب قیرا  
یش  ا د  ایجیاد زنید ی پوییا و ت بایت دهد، قاد  دواهد بود نقش دیو

ف زنیییدانی صیییال  ای یییا نمایییید. حجیییاب، ماییییه و امیییش و وقیییا ، نشیییانه 
کی هاست. حجیاب، عیزت  یها و نیک عظمت زن و سرمنشر همه پا
 احجیییاب، م ز انیییان  و  د و زنییان   میییی و اقتییدا  دیییانواده  ا  ییه ا مغیییان

،  یه د. حجیاب ونی  یه شیما  مییی  وامعیه شر  و عقییده م ز بیوم 
ای  د و نشییانها د مییی ا زانییی  خشیید و  ییه مییردان  یییرت زنییان ع ییت می

که دوست دا ند عطیر فیاطمی  ا  ب شیت است برای فرشتگان زمینی 
کنده سازند. د  فرای دل  ها پرا

کا شیییکنی  یییا ووییییود محییییدودیت کشییییو ها د   ها و  کییییه بردییییی  های  
، شیییاهد  شییید هنیییدد میییی از دیییود بییی  زمواو یییه  یییا مسییی له حجیییاب 

  زافییی ون  یییرایش دییییل عظیمیییی از زنیییان  یرمسیییلمان  یییه حجیییاب 
که ای  دود،  ه معنای میل و   بت فطری ودمی  ه اسالمی هستیم 

 ای  فریلت دینی و ا زش واالی انسانی است.
کتیاب پیاش  وی  های  قیرا   رفتیه، داسیتاندواننید ان ونچه د  ای  

کییه ویانییه و نکییات  هییا عبرت ای از واقعییی از موعییوگ حجییاب اسییت 
کشیده  . ستا  وموزنده  ا  ه تصویر 

کتییییاب حاعییییرها داسییییتان د  دو  خییییش تنظیییییم شییییده اسییییت.  ،ی 
کیرده  حجااب و پوشا  ه  ،ل خش اّو ی ها داستان ادتصیاج پایدا 
 : یییا عنیییا ی  د  سیییه فصیییل ،ذییییل ایییی   خیییش یها داسیییتان .اسیییت

هیییای تییی  ی   شییییوه»، «اهمییییت، فلسییی ه و وایییا  حجیییاب و پوشیییش»
ه شیییده ئییا ا «پاامییدهای  ییدحجاب »و  «حجییاب و پوشییشفرهنیی  

کاادامنی ییه  ،ی  خییش دومها اسییت. داسییتان ادتصییاج  عفاااف و پا
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 پیشگفتار

اهمیییت و ا زش » :نیییز د  سییه فصییل  ییا عنییا ی  ها دا د. اییی  داسییتان
ه ئییا ا «ع تییی پاامییدهای بیی »و  «ع تییی علییل و عوامییل بیی »، «ع ییا 

  ردیده است.
کییه   تنییی  ان احکییام و وییم ّو وی و نباییید نقییش ن ادهییای حییوزاسییت 

تیی  ی   نیییز حجییاب  و معییا   دینییی  ا د  دصییوج پاشییگیری از ب 
کییدامنی د  وامعییه از نظییر د   داشییت و بییر اییی   ،فرهنیی  ع ییا  و پا

که یکی از اصلی کرد  کید  ت ی  وظیایف منادییان حیوزه تبلیی   نکته تر
سییازی وامعییه د  ییا ه اهمیییت و فواییید و برکییات   سییانی، و اه و اطالگ
  است. حجاب

سییازند ی و نظییر  ییه اهمیییت و وایگییاه مسیی له حجییاب و ع ییا  د  
معاونییییت فرهنگییییی و تبلیغییییی دفتییییر  ، النیییید ی فییییردی و اوتمییییاعی

حماییییت میییالی سیییازمان امیییو  حیییوزه علمییییه  یییا اسیییالمی تبلیغیییات 
کشیییو  ای از  تیییرلیف مجموعیییه هکوشییییده اسیییت  ییی اوتمیییاعی  زا ت 

و  های حجییییاب داسییییتان»ومییییوز تحییییت عنییییوان  های عبرت داسییییتان
کییه ،سییادتا ی منطقییی و منسییجمد  « ع ییا  امیییید  مبییاد ت   زد 

 است مو د است اده دوانند ان ع یز قرا   یرد.
کییه د  وماده کسییانی  دهی اییی  ااییر،   سییازی و سییامان د  پایییان، از همییه 

اصیغر  زحمیات ونیاب وقیای سیید  ی ه از ه تالش نمودنید،  یهصادقان
کییییه مجموعییییه حاعییییر  ا   ییییردو  ی نمییییوده اسییییت و نیییییز احمییییدی 

کبییر مییؤمنی،  ئیییز محتییرم  االسییالم والمسییلمی  علی حجت تولییید ا
 نمایم. تبلیغی، سپاسگزا ی میمحتوای 

 
 سعید روستاآزاد

 یو تبلیغ یمعاون فرهنگ
 حوزه علمیه قم یدفتر تبلیغات اسالم





  
 
 
 
 
 
 
 

 لاّو  بخش                           
 حجاب                                
 





 

 مقدمه
 و یکیی از ی اسیتوایگاه داصی ، دا ایمیان اقوام و ملل حجاب د 

 یفطییییییرده یییییییرا پدیییییییز ؛اسییییییتبییییییودن ون  فطییییییری ،امییییییرعلییییییل اییییییی  
 ویهر انسان  اشرافت  ا د  هر زمان و مکیان  یه سی ،یطلب تیشخص
 ،، حجیاب کشاند و  دون ش یم یمتعال یها  ه ا زش  ابیدست

کشیو های لبیا  ملی یه ر ا  .دیو یها  ه حساب ما زشای  از  یکی ی 
 ،و اییی  امییر بانیییمدییوب  پوشییش زن  ا د  ون مییی  ییه ،و ییان  نگیی یم

کییه حجییاب د اابییات مییی ک ییر ملییت کنیید  ووییود  ،هییای و ییانمیییان ا
هیییای تیییا یف، فرازونشییییت لحجیییاب د  طیییو ا رچیییه .اسیییتداشیییته 

کامل از با  نرفته است ، ولی هیچداشتهی  سیا   . اه  ه طو  
پوشش  یه طیو   ؛ زیرااندپوشش زن  ا واوت شمرده نیز ادیان وسمانی

طبیعییی د  فطییرت زنییان  ییه ودیعییت ن ییاده شییده اسییت و دسییتو های 
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د  اسیالم  1.شیده اسیت همسو  ا فطرت انسانی تش یع نیز ال یادیان 
که د   سیا ی از سو هنیز  هیای قیرون اهمیت حجاب تا وای  است 

َو ُقْل ِلْلُمْؤِمناِت َيْغُضْضَن ِمنْن » ؛شده است از ون  ه عنوان ی  ع   ت یاد
وَجُهن َ َو لا ُيْبديَن زيَنَتُهن َ  ْبصاِرِهن َ َو َيْحَفْظَن ُفُر

َ
نِنْبَن ِبُرُمنِرِهن َ أ ِْ َْ َْ َهنَر ِمْنهنا َو  ََ ِإلا َ منا 

ِبِهن َ   َعلنن  نِن ُْ از نگییاه ]هییاخ دییود  ا مییان  گییو چشییمینییان  اازو  ییه  2؛...ُج
کنند و زیرند و دامان دویف و  [ولود هو  یی  نت دیود  ایش  ا ح ظ 
کییییه نما وییییز  [اطییییرا ]نیییید و یوشییییکا  ننماییییی  ان اسییییتیییییون مقییییدا  

نه  ییا ون یتییا  ییردن و سیی]نه دییود افکننیید یسییهییاخ دییود  ا بییر  وسییرخ
 «... .نت دود  ا وشکا  نسازندیو ز [پوشانده شود
کیید اسیالم بیر حجیابدلیل اصلی  کیه می ،تر دواهید انیواگ  ون اسیت 

کالمیییی لمسیییی ، صیییریماننییید:  های ونسیییی، لیییذت ،  یییه محیییی  و 
 ازدوا  قییانونی ادتصییاج یا یید و اوتمییاگ د  چییا چوب و دییانواد ی
بییردال  سیسییتم   بیی   ؛کییا  و فعالیییت  اشیید د  صییرمنح انسییانی،

کیا  و فعالییت  ا  یا لیذت کیه  های ونسیی  یه هیم  ووی  عصر حاعر 
کییییامالو  دواهیییید ومیییییزد. اسییییالم می می از یکییییدیگر  اییییی  دو محییییی   ا 

 3کند.  ت کی
که د   خش حجیاب و پوشیش ومیدهها و حکایت ها داستان د   ،ی  

ی ها داسیییتان ،لسیییه فصیییل دسیییته  نیییدی شیییده اسیییت. د  فصیییل اّو 
 واییا  و فوایییدمییرتب   ییه اهمیییت، فلسیی ه و واییا  حجییاب ومییده اسییت. 

                                                                                       
 1384م ر  ـ 094مجله معرفت شما ه و  6 شما ه 1380حدیث زند ی مرداد و ش  یو  . مجله 1
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 مقدمه

نید ا عبا ت  یاتی ی  ون کیه م یم بیرای پوشیش زنیان وویود دا دمتعددی 
، ا زش و احتیرام زنی، اسیتحکام دیانواد ی، و امش و امنیت  وان از:

 تقوا. 
ی تییی  ی  ها ی میییرتب   یییه شییییوهها داسیییتان ،د  فصیییل دوم ،د  ادامیییه

کیه فرهن  حجاب و پوشیش و  ده شیده اسیت.   تنیی اسیت  ونیان 
شیود  یا دسیتو  و قیوانی   کنند مسی له حجیاب و ع یا   ا می فکر می

کرد  سخت د  اشتباه هستند. تج  یه نشیان داده اسیت ،دولتی حل 
دسیییتو ی و از  ،  یییه شیییکلد  مسیییائل ادالقیییی و فرهنگیییی ههرچییی کیییه

کنیییم  ،د  اییی  زمینییهدهیید.  نتیجییه عکییز می ،ناحیییه قیید ت عمییل 
شینا  و محقیق ادباییات  ای، شیاعر، مولوی دکتیر م دییه ال یی قمشییه

لییی   اهکییا  بییرای تیی  ی  ع ییا  و حجییاب د  وامعییه اّو » وییید:  می
کیییه  ،کنیییونی کیییه ددتیییران ویییوان  یییه ایییی  و یییاهی برسیییند  ایییی  اسیییت 

حجییاب بییرای سییعادت و سالمتشییان و حتییی بییرای انتخییاب همسییر 
   1«نقش  سزای  دا د. ،شان وینده

کیییه متوویییه داسیییتان ،فصیییل سیییوم د  هیییای  انتخیییاب شیییده اسیییت 
حجیییاب  و نداشیییت  پوشییییش بییی  عیییوا   و پاامیییدهای نیییامطلوب

کنونی اشد. مناست می حجیاب  علیت اصیلی  وا  بی  ،د  وامعه 
تیی ی  عامییل  م م نیییز فسییاد ادالقییی .فسییاد ادالقییی د  وامعییه اسییت

وقتی فسیاد و  .وید انحطاط و نابودی فرهن  ی  وامعه  ه شما  می
ییاد شیود ب  ون وامعیه قیاد   یه حییات واقعیی  ، ند  ا ی د  وامعه ز

                                                                                       
 ، نشانی: 8/11/1396 سانی تبیان، تا یف دسترسی:  . پایگاه اطالگ1
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کیه بردیی از یپاامیدها ،حجیاب   دحجاب  و ب  .نخواهد بود   دا د 
 ،سیییقوط ادیییالن انسیییانی، سیییقوط شخصییییت زن نییید:ا ون یییا عبا ت

 .شدن  نیان دانواده سست



 
 
 
 
 
 
 

 فصل اّول 

 یت، فلسفه و آثار حجاباهم





 

 شهیدیک  سفارش
 :   وید می یکی از پرستا ان د  ان دفاگ مقد 

که د  باما ستان بودیم، حمله شدیدی صیو ت یادم می وید ی    ز 
هیییای صیییحرای  هیییم مج وحیییان  باما سیییتانکیییه از  طیییو ی  یییه ؛ رفیییت
کردنیید. اوعییاگ مج وحییان منتقییل مییی ی  ا  ییه باما سییتان مییا سیییا 

شدت ودیم بود. د  با  همه ون ا، وعع یکی از مج وحان دیلیی   ه
کیرده  هیایش پیا ه دتر از  قییه بیود.    پیا ه شیده بیود و  یا اینکیه سیعی 

 ییییزی شیییدیدی داشیییت.  هیییایش  ا ببندنییید، ولیییی دیییونبودنییید زدیییم
مانیدیم تیا  بیردیم و منتظیر میییکی  ه اتان عمیل میی ان  ا یکیمج وح

   .عمل تمام شود و  عدی  ا دادل بب یم
که دکتر   او  ا  یه »اتان عمیل ایی  مجی وا  ا دیید،  یه می    یت:  وقتی 

کنید.اتان عمل بب ید و برای وراحی وماده چیاد   ،م  ون زمیان «اش 
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کییه چییاد م  ا د کییرد  تییر   باییا  م تییا  احییت ییه سییر داشییتم. دکتییر اشییا ه 
کیینم  تیوانم مجی وا  ا وا ییه کنییا  او  د  .ویا  کییه داشیتم از  همیان موقیع 

کیه چنید  یشیدم تیا بی وم تیوی اتیان و چیاد م  ا د بایا  م، مج وحیمی
سیختی  وشیه چیاد م  ا  رفیت و   یه ،ای بود  ه هیوش ومیده بیوددقیقه
کییه تییو چییاد ت  ا د  میی  دا م مییی»ب یییده و سییخت   ییت:  ب یییده   وم 

یییییم مییییی یییییم.نیییییا  ی. مییییا بییییرای اییییی  چییییاد  دا  اییییی   ا   ییییت و  «  
د   ،کیییه چیییاد م د  مشیییتش بیییود، شییی ید شییید. از ون  یییه  عییید د حالی

کنا  نگذاشتم. دت ی  و سخت  1ت ی  شرای  هم چاد م  ا 

 سرآغاز یک تحول
از چیییاد  متن یییر بیییودم و دیلیییی تعجیییت  ،وقتیییی وا د دانشیییگاه شیییدم

دییوان و  ییاهوش  هییای چییاد ی، د  کییردم از اینکییه  عرییی ددتر مییی
هیییای مییید   ز لبیییا  نظم نبودنییید. بودنییید و شیییلخته،  یییدتی  و بییی 

کردنیید و فکرشییان زدنیید، وهنیی   ییوش میییپوشیییدند، ادکلیی  مییی مییی
البته  ا  عایت موازی  شیرعی. ون یا هیم  ؛شدند عاشق می و   ز بود  ه

اّولیم  اتیاقی سیال هیم تصیو اتی داشیتند؛ می الو  بودم، مانتوی  که از م 
کیییه دییییدم نمیییاز » :  یییتهمیشیییه  یییه مییی  میییی اّولیییی    ز دانشیییگاه 

کردم. ،دواندی می میانتوی   ،تا سیال سیوم دانشیگاه «دیلی تعجت 
باییی ون  ی دیییود  اکمیییی میییو و کیییردمو اییییش میییی ؛تیییی  بیییودم و دوش

چییییاد  و  د  دصییییوجتصییییو اتم  ،سییییال سییییهد  اییییی   . ذاشییییتم مییییی
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وسیییتانم چیییاد ی هیییا مقییدا ی عیییو  شییده بیییود و ب تیی ی  دچییاد ی
کیردم  یه بودند؛ ولی  از هم حاعر نبودم چاد ی شوم؛ چون تصو  می

پسیندد. معیا هیای میرد  هنگام ازدوا ، مرد  ؤیاهایم مرا  ا چاد  نمیی
ییییییاد، عاشیییییق، ؤ  یاهیییییایم ایییییی  بیییییود:  وشییییین کر،  یییییا د ت و ف یییییم ز

ام پد  و ماد  و دیانواده  . همچنی ،متی  و و ام  اشد و کرده تحصیل
کننید ه  البتیه  اایمیان  ؛هیم عیالی  اشید شتیی  و ظیاهر و او افتخیا  

 ،پییییییات اشیییییید و نمییییییاز و   زه و واوبییییییاتش تییییییرت نشییییییود و چشییییییم
کییا  و تییالش دییانواده کییا  و د   و   اشیید و مییرا نیییز دوسییت و اهییل  از 

 .  پاشرفت  از ندا د
کیه دیید اه، افکیا  و عقایید و تمیام  ،دست بر قرا  ا فردی وشنا شدم 
کیه از همیان   ز اّولتغیار داد. ی  فرد سّن  سرنوشت مرا هیدفش  ،تی 
عاشیییق عقایییید و  ؛مییی   یییا تمیییام وویییود عاشیییق او شیییدم .ازدوا  بیییود

 فتییا ش، دیییدش  ییه دییدا، عشییق، زن و د  ی از  ناهییان.   زهییای 
کیردم افکیا ش  ا تغیایر دهیم؛ امیا میؤار واقیع نشید. از سعی می نخست

ام  ییییه او نوادههمییییه معیا هییییای میییی   ا داشییییت. دییییا ،و ییییت دیگییییر
او  رای  عیایتاوایل بی .کردندمند شده بودند و  ه او افتخا  می عالقه

و عشقش و شرطش برای پوشییدن چیاد ، چیاد  پوشییدم؛ ولیی دیدا 
متحییول شییوم.  پسییندید میی  واقعییاو دواسییت و  ویییا میییطییو  نمیییاییی 

کشییید.  ، سییدن مییا  یه هییم کییرد و یی  سییال طیول   یه مییوانعی بردیو د 
کیه ا دلخو  شده بودم و وه و ناله میا تدا از دد کیردم  کردم.  عید نیذ  

کیم ،ا ر  ه او برسیم دعیا و  از و  ،کیم بیرای  سییدن  یه اوچیاد ی شیوم. 
تیر  یه دیدا نزدیی  ،نیاز  ا د  هیر   ز ادامیه دادم. هیر   ز  یا ایی  دعاهیا
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او  بییرایدادم. اوایییل شیاید نقیش بیود و ییا شیدم و دیود  ا تغیایر مییمیی
، نمازهییای اّول وقییت د  مسییجد، حجییاب  دعاهییای هییر   زهامییا  ؛بییود

کییرد ،کامییل و چییاد  دیگییر  ییه وییای   سیییده  .د  قلییت و ذهیینم  سییو  
کیییه میییی هرچیییه صیییالا توسیییت؛ ولیییی حتیییی ا یییر  !  یییتم دیییدایابیییودم 

وقییت چییاد   ا زمییی   صییالحت نرسیییدن مییا  ییه هییم  اشیید، میی  هیییچ
پوششیی  ؛دواهم ون  ا بپوشیم چون دیگر دودم می ؛نخواهم  ذاشت

دواسیت دیدا بیود  ،کنم. ایی  احسا  امنییت و ب   یی میی ،که  ا ون
کینم و  ییه  کیه یی  سیال وق یه د  ازدواومیان با تیید تیا می  دودسیازی 

 یویم و  یا تمیام وویودم ای  مرحلیه از یقیی  برسیم. دیدا  ا سیپا  میی
 1کنم.احسا  دوشبختی می

 دختر جوان دگرگونی
یعنیی نگیاهم  یه اعتقیادات و د  دانواده دیلی معمولی بی    شیدم؛ 

دوانیدم،  نماز می ؛دی  و دستو ات ددا، م ل  قیه وداب و  سوم بود
کیییردم، مجلیییز   یییرفتم، هیییر نیییوگ موسییییقی  ا هیییم  یییوش می   زه میییی

یییا تی  اچییاد   ولییود هییم میییع وسییی و مجییالز  نییاه  فتم، واهییای ز
کنا  می ،د   قیه مواقع و بودم   ذاشتم.  حجاب  ا 

قرونیییی  یییی ام یییی  مؤسسیییه فرهنگیییی بیییودم. دالیییه  هسیییال دوم دانشیییگا
کییرده بییود. شیی  یو ماه همییان سییال  ییا میی  تمییا   رفییت و  ترسیییز 

کم  ما؟ البته  ایید  یا چیاد  بایای  تونی می: »  ت  ؛ی  ماه باای  
ن   ز  یه ونم چیرا اد هنیوز هیم نمیی «    ودی اینجاست.یشرااز چون 

                                                                                       
 .218، ج چی شد چاد ی شدم؟. علیا نراقی عراقی، 1
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وواب م بیت دادم.  ،م  ا شرط پوشیدن چاد ه نوام،  دواسته داله
وقتییی ییی  مییاه تمییام شیید و  و  ییه عنییوان دفتییردا  وا د مؤسسییه شییدم

کینم  کیا   کردم دوست دا م د  مؤسسه  دانشگاه ش وگ شد، احسا  
ومیدم. چیاد م  ا  می  یه مؤسسیه مانم. از دانشگاه مسیتقیم و   تم می

کیییف بییود، نزدییی  مؤسسییه سییرم می سییال د  سییه کییردم.  کییه دادییل 
 یییا توویییه  یییه اینکیییه  ،م. د  طیییول ایییی  میییدتسسیییه مشیییغول بیییودؤم

کیردم، می   می دواستم د  همه چیز عیالی و برتیر  اشیم،  یا دیودم فکیر 
ون  ا  ییه ب تیی ی  شییکل و د  اّول وقییت  خییوانم،  ،دییوانم کییه نمییاز می

کنم. کمتر  یبت  از  فت   ه  دیگر مانند  ذشته، کمتر د وغ  گویم و 
بییودن همچنییان  یید  البتییه ؛بییردم مجییالز ع وسییی چنییدان لییذتی نمی

 ام  ا قبول نداشتم.   دحجاب 
کیا   سال ودر تحصیلم برای ا ائیه  زومیه و صیحبت کیردن بیرای شی وگ 

کییه صییاد  د  ییی  شییرکت بییا  کننده ییی  محصییول  ییی ه و   المللییی 
کا دانه ب    از نوگ دودش د  ایران بود،  ه ت یران  فیتم و قیرا  بیر  تن ا

کییه  عیید از تعطیییالت عییید کا هییای ن ییای   ییه ونجییا بییرای  ،اییی  شیید 
کنم که  برنامه .مراوعه  کینمپن  ام ای  بود   ،سال د  شرکت فعالیت 

  ه دا   ب وم. ،تا ز انم قوی شود و  عد برای ادامه تحصیل
کیردم،  خیوا م نتوانسیتم.  اوایل اسی ندماه یی  شیت هرچقید  سیعی 

علیت تیوی  حال عجیبیی داشیتم. یی   غی  ب  ،دواب عالوه بر ب 
وعییو  گیییرم و نمییاز  خییوانم.  ، لییویم بییود.  ییه ذهیینم  سییید  لنیید شییوم

شییت بییود. وقتییی سییر سییجاده قییرا   ییرفتم،  نیمییه 5/2 سییاعت حییدود
کرد ب  ام  یا دیدا  انگا  فاصیله ،لحظات د  ون. معلت ش وگ  ه   یه 
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کم شده بود. تن ا مس له ن لحظیه ود   وی م  و ددا و   ت ،دیلی 
کیییییردم  ،حجییییا م بیییییود؛ چییییون د  ون زمیییییان و د  ون موقعیییییت حیییییز 

کییه دییال  دسییتو  دییی  تییرت می ،حجییاب کییردم.  تن ییا چیییزی بییود 
کییه دییدا دا د حجییت  ا بییر  ییا  .کنیید میی  تمییام می احساسییم اییی  بییود 

دیواهی  دیواهی ادامیه  یدهی، هنیوز نمی کیی می تیا»  تم:  دیودم میی
 تم.  یخ م  فق  اش  می « احجاب  شوی؟

کردم دیگیر نمی که از دواب بادا  شدم، احسا   نم  یدون اتیو صب  
 ییا چییاد   ییه مؤسسییه   ییه همییی  و ییت، حجییاب از دانییه بایی ون بیی وم.

که می  ، ا چاد  بر شیتم. چنید   ز  عید ،دواستم بر ردم  فتم و عصر 
که م  از تعطیالت عید  ا کردم  ویم.  چ یره مت یاوتی بای ون میی اعالم 

 ق  چیاد  سیرم ومیدهو فات ان داصی نی تاده  که مکرد اوایل فکر می
تیییوانم همیییان ودم سیییابق  اشیییم، هیییر  کیییردم هنیییوز می فکیییر می اسیییت؛

ویو ی نیسیت؛ تغیایر  اما دییدم نیه ایی  ؛هر حرفی بزنم و مجلسی ب وم
کییه  ون ؛ای از تحییول عظیییم د ونیم بییودفقیی   وشییه ،ظیاهرم قیید  عظیییم 

ایر قیرا  داد. رتحیت تی تی ی  اهیدا  میرا تمام وزئییات زنید ی تیا بی   
دییییدم. تیییری  ا میییی هیییای بییی    های  لنیییدتری دا م و افق حیییاال هییید 

هییایم تغیاییر  ویت، اولاش  ا از دسییت داده اهییدا  قبلییی بییرایم ب   ییی
کنا   ذاشتم. اصالو  کرده بود؛ م الو  هیای    وی تمام برنامیه ون شغل  ا 
کشییدم و از اّول برنامیه  یخیتم. ال ،که چیده بودم بتیه یی  یی  دی  

که  سیا  برایم مؤار بود.  1س ر  اهیان نو  نیز  فتم 
                                                                                       

 ، نشانی:7/11/1396.   گاه  اشگاه دبرنگا ان ووان، تا یف دسترسی: 1
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 پایداری برای حفظ حجاب
 :   وید می االسالم مرتری وقات رانیحجت

وقتیییی د  مؤسسیییه اسیییالمی نیوییییو ت مشیییغول فعالییییت بیییودم،   زی 
که می دواست مسلمان شود.   یتم: بیرای پیذیرش  ددتر ووانی ومد 

 عیید ا یییر  ییه اییی  نتیجیییه  و کنیییداسییالم، ا تییدا  اییید دیییوب تحقیییق 
که دی  اسالم دی  حق است، می توانید مسلمان شیوید. او   سیدید 
کیرد. د  ایی  بیا  چنیدی   یا  دیگیر  یه می   ، فت و شی وگ  یه مطالعیه 

کرد و د  ن ایت ا ر مرا مسلمان نکنیید، » ا نا احتی   ت:  ،مراوعه 
 «  مسیلمانم! یویم: می زنم و می  وم و د  وس  سال  ف یاد میی م  می

که د  پذیرفت  اسالم مصیمم شیده :  تم باایاید تیا د  طیی  ،اید حاال 
 مراسمی تشر  شما انجام شود.

دواهیید امیی  ز  ییه دییی   اییی  دییانم می :د  بییا  مراسییم   ییتم ،  ز  عیید
ال یید اییی  ددتییر »مبییی  اسییالم مشییر  شییود. یکییی از حرییا    ییت: 

دوا  او  ا عاشییق ییی  پسییر مسییلمان شییده و چییون دییی  مییا اویییازه از
  ییتم: از  «دواهیید  ییه صییو ت صییو ی مسییلمان شییود. می ،دهیید نمی

 ؛نیسیت ،طو کیه شیما   تیید ولیی ای  ؛صراحت ل جه شما متشکرم
ای داشیته اسیت و  یه  زیرا او د  مو د حقانیت اسالم مطالعه  سیترده

کییه «  ییدا »د  عقاییید اسییالمی چیییزی  ییه نییام  ،عنییوان م ییال هسییت 
دانیییییید؛ ولیییییی ایییییی   چییییییزی از ون نمی کیییییدام از شیییییما دانم هیچ میییییی

مشییر   ییه اسییالم  ،او د  ون مراسییم ،هرحییال دانیید.  ییه ددتردییانم می
 شد. 
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 ییا دیییدن حجییاب او، شیی وگ  ییه وزا  و  و مسیییحی بودنیید ،وی  دییانواده
کییه  حیدی  یه ؛شیید   ز باشیتر می کردنید. ایی  وزا  واذیییت   ز یه شاذییت

 ییان  ا  یا ایشیان د  و ،اهلل مظیاهری تمیا   رفتیه مجبو  شدم  ا ویت
 «ویییا احتمییال دطییر وییانی ووییود دا د؟»میییان  ییذا م. ایشییان فرمییود: 

شییما  ییه ایشییان  گویایید  ،پییز: »دطییر هییم نیسییت. فرمییود   ییتم: ب 
کیییردم و   یییتم:   وسیییری دیییود  ا بیییردا د. میییاورا  ا  یییه ون دیییانم ا یییالغ 

ییید. او پرسییید:  می ویییا اییی  حکییم اّولیییه »توانییید  وسییری دییود  ا بردا 
 ؛  یتم: نیه «تقیه صاد  شده اسیت؟ و تاست یا حکم اانویه و  ه 
ا ییر »تقیییه صییاد  شییده اسییت.   ییت:  دلیییلحکییم اانویییه اسییت و  ییه 

کشییته شییوم ای وسییری دییود  ا برنییدا م و بییر ویییا میی   ،ح ییظ حجییا م 
 وسیری دیود  ا  ،واهلل»  تم:  لیه.   یت:  «شوم؟ ش ید محسوب می

 «!چنیید د   اه ح ییظ حجییا م وییانم  ا از دسییت  ییدهمهر ؛دا م برنمییی
دانواده او نیز  ا مشاهده  فتا   سییا  مؤد انیه  ،البته  عد از ای  ماورا

کردند. از ای  دواسته صر  ،ددترشان  1نظر 

**************** 
که د  ان نوویوانی  ا د  زاد یاهش  ،دکتر محمدعلی اسالمی ندوش  

عییم  دییاطرات دییود، حاداییه   ذ انییده اسییت، د « کبییوده» وسییتای 
کشف حجاب ی  زن  وستای   ا ای  دل  : کند ونه نقل می دراش 

ه می (مییییرمو  انتظییییامی دولتییییی)هر ییییاه امنیییییه  هییییا[ شیییید، ]زن وا د د 
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کیه از دانییه بایی ون نیاینید.  ییا بییودن امنیییه،  می  ایسیت مراقییت  اشییند 
زییرا چا قید  ؛ماندنید هیای  عیتیی هیم از تعیر  مصیون نمی حتی زن

شد ]و  اشدت  یا ون بردیو د  یز و و مصادیق حجاب محسوب مین
کیه   زی دیود نیاظر بیودم، بیرای نمونیه  یاز و   ردید[. صیحنه می ای  ا 
کبیوده ومیده بیود، از  می که از م  عه مجیا    یه طیو   یذ ا  یه  کنم. زنی 

هیای  وسیتای  چیاد  و چا قید  یه   ذشت و مانند همیه زن کوچه می
ک ،سیییر داشیییت. ون زن کیییه از  اه  سییییده بیییود وچیییه  یییا امنییییهتیییوی   ،ای 

کشید.     ه   و شد و امنیه او  ا دنبال نمود و چا قد و چاد  از سرش 
ه بودنید و امنییه  یه دانیه او می کددیدای د   فیت. زن  نزدی   ه دانه 

کیرد  یه   ییه کیه د  دسیت داشیت  کیردن و سیرش  ا  یا سی ره ش وگ  ای 
کییه او  ا  کنییدپوشییاند. امنیییه اصییرا  داشییت  کییه  ؛و یمییه   ییه مبلغییی 

کشیا  زان میا بیود و او  ا  ،پردادتش فون طاقت او بود. ون زن چیون از 
کمکییی  ییه او  کیینم.  نییابرای ، او  ا بییردم  ییه  می شیینادتم، دواسییتم 

کیه وسیاطت  کنید و قرییه  اداتمیه  کددیدا و از وی دواسیتم  منزل 
کیه ایی  دف کره شید و او پیذیرفت  کدددا  ا امنیه وا د میذا عیه از دهد. 

کددیدا  ؛او د   ذ د منت یا  یه شیرط ونکیه زن چیون دواسیت از دانیه 
که امنیه د  ون حریو  داشیت،  با ون  ود،  ا سر  برهنه از ولوی اتان 

کددییدا و  ،وییز قبییول. د  ون لحظییه ،ای نبییود  گییذ د. چییا ه وییز میی  و 
کسی توی اتان نبود و پنجره  از بود. زن، بی  چیاد   چا قید و بی  امنیه 

یییش  ا  ییه وانییت دیگییر بر ردانییده بییود. ومیید و  ا سییرعت  ذشییت.   
کییه د  برابییر  اش  وی شییانهموهییای لولیییده اش  یختییه بییود. از وییای  
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کیه از نظیر  یم شید، بیاش از چنید قیدم  ،چشم ما قرا   رفت تا ویای  
کا د  اه می ،ولی همی  چند قدم ؛نبود  فت. اینکیه   وی   وی تیغه 
کنید و او  ا فی و بیرددواست زمی  دهان   می: » ویند می  د  حیّق  ،«از 

 1کرد. او صدن می

 حجاب یبرامبارزه 
کایییا» دیانم هجییده  ترکییه اسییت. د  سییّ   یاهیل شیی ر ماالتیییا «هییدی 

 احجییاب  ،سییالگی  ییا اینکییه دییانواده او  ییا حجییاب مخییالف بودنیید
ای  ییا موعیییوگ حجییاب اسیییالمی  مقالیییه م1998شییود. او د  سییال  می
شییود تییا  ییه عنییوان مجییرم   اعییث می ،نویسیید. نوشییت  اییی  مقالییه می

کیه  از او می شسیال زنیدان محکیوم شیود. وکالییدو فکری  ه  دواهنید 
کننید کند تا از  فت  او  ه زندان ولیو یری   ؛نوشت  ای  مقاله  ا انکا  

 رای نی  و   یت زنیدان  ا بی ،کند و  ا داشیت  پین  ف زنید اما قبول نمی
از زنیییدان باییی ون  د،ی  عییدیییرد. میییدت اش  یییه وییان می عقییییده و مییان و

،  یه همیراه سیه  وید؛ اما د  ی  تظیاهرات  یا هید  وزادی حجیاب می
شود. یکیی از ددتیرانش  یه ویرم اینکیه سی ودی  ددترش دستگیر می
انیید، محکییوم  ومعییی  ییا موعییوگ وزادی دوانده هد  ون تظییاهرات دسییت

و ددتر دیگیرش هیم  یه ویرم دوانیدن دعیای  ،ونیم زندان  ه ی  سال
کاییا  محکوم  ه دو سال زندان می ،تظاهرات وزادی د  ون شود. دانم 

امیا  ؛شود محکوم  ه زندان می ،کننده تظاهرات هم  ه ورم هماهن 
                                                                                       

، ج 1،     زها؛ داطرات دکتیر محمیدعلی اسیالمی ندوشی . محمدعلی اسالمی ندوش ، 1
 .206و  205
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کنییییید و او و  داد یییییاه حکیییییم ودییییییدی  ا صیییییاد  می ، عییییید از میییییدتی
 ،شیوند. ایی   یه اعیدام محکیوم می ،چنید زن مبیا ز دیگیر ددترانش و

کیه  یه ویر  ؛شید م حجیاب صیاد  میاّولی  حکم اعدام د  و ان بیود 
، همیه ون یا از ایی  حکیم تبرئیه هیای مردمیی اعترا  اما طی فشیا ها و

کایا تق یباو  ؛شوند می افتد.  چ ا  سال  ه زندان می  ه میزان اما هدی 
دسییت از  ،شییود می  شییکنجه ونکییه  ییا ووییود ،ها او د  طییی اییی  سییال

کنون  مبا زات  ا هم  ونه ای  ایررت دا د و مبا زه برنمی  عید از چنیدی  ا
 بانیم.  سال د  ترکیه می

کن رانز  زه کایا د    جیاشیود و د  ون  ه ایران دعیوت می ،دانم هدی 
کنیید.  ییه   هبییر معظییم انقییالب  ییا ایشییان دیییدا  می ، عیید از سییخنرانی

کیییه  از هیجیییان می» :  تیییه دیییود او دواسیییتم دسیییت ایشیییان  ا ببوسیییم 
کشییدند و می  عبی ای ایشیان  ا حررت وقا عبای دود  ا  وی دسیتم 

 1«.بوسیدم

 حفظ ارزش زن
 نویسد:  یکی از علمای اسالم می

میی  از »  زی ییی  زن مسیییحی  ییا شییوهرش پییاش میی  ومیید و   ییت: 
د   ون ام و از دسیییتو ات و قیییوانی  مترقییییاسیییالم مسیییائلی  ا ف مییییده

یکییییی از  ه و ییییتولییییی  یییی ؛منییییدمشییییگ ت و حیییییرتم و  ییییه ون عالقییییه
ام و د  ییا ه ون  ییا هنییوز  ییه اسییالم  ییرایش پاییدا نکییرده ،دسییتو ات ون
ولیی پاسیف  ؛ام و نمودهو ای از مسلمانان  حث و   ت شوهرم و عده

                                                                                       
 ، نشانی:4/11/1396.   گاه دبری  وانیوز، تا یف دسترسی: 1
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کنییید .امای نشیینیدهکننییده قییانع  ییه دییی   ،ا ییر شییما  توانییید مییرا قییانع 
میی    ییتم: ون دسییتو   «اسییالم مشییر  شییده و مسییلمان دییواهم شیید.

حجیاب اسیت. چیرا اسیالم  دسیتو »کدام است! زن مسیحی   ت: 
کیه م یل حجاب  ا برای زن الزم دانسته و چیرا  یه او اویازه نمیی دهید 

  «مرد  دون حجاب از دانه با ون بااید؟
حیال ه  ی پز از شنیدن انتقادهای او، چنیی  پاسیف دادم: وییا شیما تیا

  یییییتم: چیییییرا  .«و ی»ایییییید؟   یییییت:  یییییه  یییییازا  وواهرف وشیییییی  فتیییییه
یتیی ی  ر ویییوواهرف وشییان، طییال و سییا واهرات  رانب ییای دییود  ا د   

اینکیه  بیرای»کننید؟   یت: ای قیرا  داده و د ب ون  ا ق یل مییشیشه
  ییه او   ییتم:« دسییت دزدان و دیانتکییا ان و سییا قان  ییه ون ییا نرسیید.

کییه زن ،هییافلسیی ه حجییاب نییزد مییا مسییلمان  ییوهر و  ،همییی  اسییت 
رات یاقوت  رانب اسیت و وینز لطییف او  ا هیم ماننید طیال و ویواه

کیرد و   اید از دسیت دیانتکیا ان و دزدان   ع یت و نیامو  محافظیت 
یییید  ،از چشییم تب کییا ان و اهییل فسییاد ح ییظ نمییود. زن هماننیید م وا 

که د  صندوقچه   ایید پن یان  یردد، تیا طعمیه نشیود و  حجیاباست 
 ،حجییاب اسیت و حجییاب بیرای زنییان نییز تن یا سیاتر و نگ دا نییده زن

اسیییت و ا یییر زنیییان نییییز د  پوشیییش ای بیییر ویییواهرات ماننییید مح ظیییه
 یرنید و  یه همیشه د  معر  دطیرات و تجیا زات قیرا  میی ،نباشند

 ناپاوسیته میو د وزا  و تعیدی م سید یشانها  یدادن زیبا نشان دلیل
کییه ا ییر زن د  پوشییش حجییاب  مییی واقییع شییوند. شییما مطمیی    ییاش 

 ،حجییاب ، نییابرای  .اسییت دیگییراننباشیید، پاوسییته د  معییر  وزا  
   .و ب   وا ی توستشرافت 



35 

 

 

 اهمیت، فلسفه و آثار حجاب

کیرد و سیپز  یا  پز از شنیدن ای  مطلت، ون دانم مسیحی فکیری 
نشیینیده  چنییی  پاسییخی حییاله میی  تییا  یی»  ییت:  شییادمانای چ ییره

کردییی کنییون اسییالم  ا مییی «.دبییودم. شییما  سیییا  والییت باییان  پییذیرم. ا
کیرد و  دوشیزه مسیحی د  همان ولسیه، شی ادتی   ا بیر ز یان ویا ی 

 1 اسالم  ا پذیرفت.

 امنیت زنحفظ 
های  االسییالم مسییلم دا ودنیی اد، مشییا   فرهنگییی د  دانشییگاه تحج

  وید:می ،استان اص  ان
کال  شییت ادامییه دا د و  دههییای دانشییگاه مییا تییا سییاعت   عرییی از 

سییاعت  . اعییث مشییکل بییرای دیلییی از ددتییران شییده اسییت ،اییی 
نا  ییان یییی  ددتیییر دیییانمی میییانتوی   یییا  کیییه عصیییر بیییود پییین حییدود 

کییرد و  ییدون مقدمییه  ظییاهری نامناسییت وا د اتییان میی  شیید و سییالم 
کیینم؟ حییا  وقییا ببخشییید مییی»  ییت:  :    ییتم« تییوانم  ییه شییما اعتمییاد 

کز دیانییییت  مطمیییی    ییییاش میییی  د  موعییییع مشییییو ت  ییییه هیییییچ»
کییه دیییالش  احییت شیید،   ییت« کنم. نمییی میی  ییی  سییؤال : » همییی  

اسیلحه همیراه  ،تواننید بیرای امنییت دیود تران میویا دد .شرعی دا م
کمیی ترمیل   یتم« دودشان داشته  اشیند؟ تر  : منظیو ت  ا واعی   یا 

حییا  وقییا میی  هییر   ز ییی  اسییلحه  زمییی ام ییال چییاقو  ییا »  ییت:  . گییو
کینم! ولی می ؛دودم دا م کمیری ت ییه  کلت   ر  یتم: ودی« دواهم ی  

کییال  دا م دهیییا  ُنیههیا تییا سیاعت   عرییی وقت: » چیرا؟   یت  ؛شیت 
                                                                                       

 .17، ج های  از پوشش و حجابداستانزاده، . علی میردلف1
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از  .شییود شییت می یییازدهنزدییی  سییاعت  ، ییردم میییوقتییی  ییه منییزل بر
که می کننید  می م و پسیرها اذییت د  پااده ، وم دانشگاه  ه طر  دانه 

کسی می . ویند متل  میم    ه و  یها ماشیی  ،شوم وقتی منتظر تا
 کننید. شیاید وعیع ظیاه یم  ید اذییت می میرا زنند و مدل  اال بون می

های نامشی وگ نیسیتم. فقی  دلیم  ولی می  اهیل دیال  و  ا طیه  اشد،
 « تی   اشم. دواهد دوش می

کیییههییییچ  ،از نظیییر دیییی  ،  یییتم: دیییت شیییما اسیییلحه  اشیییکالی نیییدا د 
همییه ددتییران بییرای دفییاگ از دییود  اییید  دفییاعی داشییته  اشییید. اصییالو 

کنند یی  نیوگ سیالا اسیت  .ولی نه هر سالحی ؛نوعی اسلحه حمل 
دیلی زود   یت:  .تخ یت و دفاعی  االی  دا د که دیلی هم قد ت

قیییول  ،ا یییر  گیییویم :   یییتم« اسیییمش چییییه؟ ؟ای  چیییی؟ چیییه اسیییلحه»
کنیییی از ون دهیییی یییی  ه تیییه می دیگیییر  ،ا یییر ویییواب نیییداد ؛اسیییت اده 

  یییتم: اسیییم ون سیییالا  .«دهیییمقیییول میییی»اسیییت اده نکنیییی؟   یییت: 
کا ومیید بیی  شییما ییی  ه تییه اسییت اده  .چییاد  اسییت ،دطییر و  سیییا  

کسی مزاحم شما شید ،کنید وقیت  یه طیرفش  دیگیر هییچ ،ببینید ا ر 
ییید!  ییا تعجییت   ییت:   ؛: ودییه نییدا د   ییتم« . چییاد ! ودییه چییاد ...»ن  

کیرد و  ی  ه ته هم هیچ ات اقی نمی افتد.  یا حالیت ناامییدی تشیکر 
  فت.

کییرده  حییدود یکییی دو مییاه از و یییان  ذشییت و میی   ییه کلییی فرامییوش 
کیرد ؛بودم  و تا اینکه   زی ی  دانم محجبه  ه اتان می  ومید، سیالم 

د شیییییما  ا یبخشیییییب:    یییییتم« شناسیییییی؟ می راحیییییا  وقیییییا مییییی»  یییییت: 
کییه اسییلحه  ییه میی  »  ییت:  .شناسییم نمی میی  همییان ددتییری هسییتم 
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کیینم کییه مییی ؛دادی تییا همییراه دییودم حمییل  بانییید م ییل ییی   حییاال هییم 
سییاب  هنییوز د سییت و ح .کنم  چییه دییوب، سییالا چییاد  حمییل مییی

کیرده ؛ام چاد ی نشده کیه هی   ز  ی ؛ولی ماد م دیلی دعیاتون  ه چیون 
د  دانییه دعییوا داشییتیم.  اسییتش حییا  وقییا  ،چاد نپوشیییدن میی  دلیییل

 چیییاد ی و اهیییل مجیییالز میییذهبی ،میییاد م مخصوصیییاو  ،دیییانواده میییا
که حاال سر  ه  اه شدم هستند؛   «.ولی م  ف زند نادلف بودم 

کیه چیاد کنید چه شید  پاسیف بیودن  ا ادامیه دادی؟   ی  تم: تع یف 
کیینم. بییرای : »داد وقتییی از اتییان شییما  فییتم، تصییمیم  ییرفتم امتحییان 

کیییییه  طیییییو ی هچنییییید   زی وقیییییت بر شیییییت  از دانشیییییگاه  ییییی ،همیییییی 
پوشییییدم؛ ولیییی از  ها متوویییه نشیییوند، مخ یانیییه چیییاد  می کالسیییی هم

کییه چییاد  بییر سییر کییه از  ده و یییازده کنم، سییاعت مییی وقتییی  شییت هییم 
 وییید؛ نییه ماشییی   نییه پسییری  ییه میی  متلیی  می ، ییردم یدانشییگاه برم

کردم، ددترهای چاد ی ایی   وقت فکر نمی زند. هیچ مزاحم بون می
های دیا یانی  همه امنیت دا ند و ای  همه دیالشان از  ا ت مزاحم

کم کیییال   کیییم و ییییان چاد پوشییییدن میییرا  چیییه  احیییت اسیییت.  های 
کسییی هییم ک وومیید مییی متووییه شییدند. اان دائییم  ییا چییاد   فییت نم و از 

کیردم.   ا برای یکی از  چه ماورای دودمکشم.  دجالت نمی ها نقل 
کیییرده چیییاد   میییت دیگیییرانبیییرای فیییرا  از مزاح کیییه او نییییز تماییییل پایییدا 

کینم تصیمیم  ؛نیسیتند اش اهیل چیاد  البته دانواده ؛بپوشد ولیی فکیر 
 1«دا د چاد   خرد.

                                                                                       
 ، نشانی:7/11/1396دبری عصر ایران، تا یف دسترسی:  ـ .   گاه تحلیلی1
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 حفظ حریم خصوصی
کیییافی ،دطییییت نیییامی ای بایییان  د  دیییاطره ،ونیییاب شییییف م یییدی 

 کند: می
 فتیم. چیون  قبل از انقالب،  ه همراه همسرم داشتیم  ه شی ر قیم میی

های شیییراز  ا سییوا  شییویم. ییی   ماشییی  نبییود، مجبییو  شییدیم ماشییی 
 وسیییری  هیییا زن ،ون موقیییع ؛دیییانمی هیییم ولیییوی ماشیییی  نشسیییته بیییود

داد و موهیایش  ن مییاهرازچند اهی سرش  ا تک .کردند سرشون نمی
نشسیت و  شد و  یاه می دو د.  اهی  لند می ر و صو ت م  می ه س

کنیید.  کییرد. می هییی س وصییدا می دواسییت ییی  وییو ی ولییت تووییه 
کنیا  دسیتم نشسیته  کیه  ی  مرتبه بر شت و نگاهی  ه می  و دیانمم 

وقیا »بود و چاد   ه سر و پوشیه  ه صو ت داشیت، انیدادت و   یت: 
کنیییا ت  ذاشیییتی؟ کیییردم دیییی« اون  قچیییه چییییه  دم  یییه دیییانمم نگیییاه 

پییز چییرا »دییانم  نییده اسییت.   ییت:  ، قچییه!   ییتم: اییی  وییید  مییی
کمکمی همیه دندیدنید.   یتم «پاچیدی؟ او  ا طو ی ای   ان: دیدایا 
کیردم. چنید لحظیه  عید ؛یمومرحکه این ا  ش و نگذا  ک   ،سکوت 

کشیییده بودنیید یییش چییاد   کییه     ؛ییی  مرتبییه ماشییینی  ا از د   دیییدم 
ترمیز.   لنید   یتم: وقیای  اننیده! زد  و نییمی  چیزی  ه ذهینم  سیید. 

وقیاوون، ماشیینه! ماشییی  »  یتم: ایی  چیییه  غیل ماشیینت؟   ییت: 
ولییی اییی  چیییه  وش  ؛دیییدم ،چییرا»  ییتم:  «هییم ندیییدی تییو، ودونیید؟

کشییدن دیگیه!»  ت:  «کشیدن؟ دیت، چیرا »  یتم:  «چیاد ه  وش 
کشیید  ؛کینممی   ایید تیا شییراز  یاز و ترمیز »  یت:  «؟اند هچاد   وش 

کسیی سیییخونکش نکنی چیه میی کشییدن  دیی   وش ه... دونم! چییاد  
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کشییی  و ماشییینت؟   ییت:   ییتم: دییت، چییرا شییما نمییی «.هنییدازین
کسییی چییاد  » حییاوی وییون  شییی  تییو  و قییرون، اییی  ماشییی  عمومیییه! 

کشیدن! ،کشه! اون دصوصیه وش نمی  یمینم زدم  و « وش چاد  
کیییه ولیییوی میییا نشسیییته بیییود ونه شیییوهر اشییی   یییتم: ایییی  هیییم  دیییانمی 

کشیدیم. ؛دصوصیه  1ما  وش چاد  

 تحصیلمحرومیت از 
کلرمون فرانسه ، اعیه ناد ان    : وید می از 

 فتم و هیر   ز میدیر بیرای پید م   ذشت و م   ه مد سیه میی   زها می
کییه فرسییتاد و از او مییی نامییه می حجییاب  ییه مد سییه  ب مییرا دواسییت 

تییاز ی د   امییا  ییه ؛داننیید میاصییطالا م یید وزادی   . فرانسییه  ا  ییه رسییتد 
کشو  وزاد  ،ح یظ حجیابدلیل  سیا ی از ددتران مسلمان  ه  ،ای  
کردند می  حجیا م  ا  یه اوبیا   فکر میون ا  اند.   شدهااز مدا   ادر

کیه د   میدیر مد سیه د  ودی ی  نامیه .کنم پد م،  عایت می  ه یت  ای 
 ،د  نییا  داش  ا  ا یر  اعییه  وسیری»و ان( نوشت،   یت:  ۱۶نوامبر )

 !«باایدمد سه ندا د دیگر حق 
ایییی  نامیییه  ا صیییب   یییه مییی  داده بیییود و  عیییدازظ ر وقتیییی بیییرای و  دن 

هییا و دفترهییایم  ییه مد سییه  فییتم، دیییدم م ییل فرمانییده پاد ییان  ییا  کتاب
از معلمییان ولییوی د  ایسییتاده بییود و  ییه دیییال اینکییه میی   ن ییر چنیید

کییال  بیی وم می نییه، نییه » اعصییبانیت و دشییونت   ییت:  ،دییواهم  ییه 
                                                                                       

 انی:، نش7/11/1396. پایگاه اینترنتی مجله شمالگردی، تا یف دسترسی: 1
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مییی  د  ون موقیییع نا احیییت شیییدم و  غییی   لیییویم  ا فشیییا  « ! اعییییه
کییییف » یییه او   یییتم:  ،حیییال  اای داد؛ ولیییی  میییی مییی  بیییرای برداشیییت  
هیای   وم و د  دانیه د   دیگیر  یه مد سیه نمیی ،ام. م  از ون   ز ومده

 انیه میدیر  ا هر یز اد اما ای  بردیو د  ید و بی  ؛دهم ام  ا ادامه می ایرانی
 کنم.  فراموش نمی
ام. د  ویواب دبرنگیا  شیبکه  چنید مصیاحبه داشیته ،م  تا  ه حیال

کیه پرسیید سیه دهم ییا نیه،  وییا  یه حجیا م ادامیه میی :تلوی ییون فرانسیه 
سیییالگی بیییرای میییا ددتیییران واویییت  ُنیییه از ،  یییتم: حجیییاب د  اسیییالم

کردم و تا ودر عمر ُنهاست. م  از  هم  ه سیر دا م  سالگی چاد   ه سر 
ولیییی دیییدا از مییی   اعیییی  اشییید.  یییه  ؛و حاعیییرم د  دانیییه تن یییا  اشیییم

ها و   ییییویم از اییییی  س وصییییداهای فرانسییییوی مان میلددترهییییای مسیییی
شان نترسند و  ه مبا زه دود ادامیه دهنید  اسالمی های عّد  سیاست

 1ماست. ون  ز که حتماو پا  زی ا

 زنآرامش روانی 
ییان، یکییی از  االسیالم والمسیلمی  حیا  شییف تحجی  المرعیا فی  ز

 کند:وعاظ و مبا زان سیاسی اهل ت ران، نقل می
 فیتم. امیام وماعیت د  ون  مستوفی منبیر میی 1323ا ستان سال ت

کرد: ی    ز صدای د    وقتی ومیدم د   ا  .منزل  لند شد ونجا تع یف 
کییردم، دییانمی نیمییه کییرده و دسییت و  و ایییش ،حجییاب بیی  ،برهنییه  ییاز 

دواسییییتم د ب  ا ببنییییدم و  ییییه او  .مقابییییل دییییود دیییییدمسییییینه  ییییاز  ا 
                                                                                       

یف 1  .15/10/1373.   زنامه وم و ی اسالمی، تا 
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کنم ب  کیه د    ؛ ولییاعتنای   کیردم همیی   دانیه یی   وحیانی  یا  فکیر 
دانییید و  تیییوانم حجیییاب   ا نمییییشیییاید معاییییت بییی  ،ایییی  قیافیییه ومیییده

کیینم. سییرم  ا پییایا  انییدادت دادییل  .  رمایایید :و   ییتم منصیییحتش 
کیرد. می   ای د  میو د ا   ازنشسیت و مسی له و اطان شد می  سیؤال 

ا یر ویواب  ؛ای بپرسیمدیواهم مسی لهدانم م  هم از شیما میی :  تم
 :دهیم.   یت: شیما از می ؟   یتممیی شیما  ا ویواب  نده نییز ،دادید

اد.   تم: شخصی د  محلی مشیغول  یذادو دن ی  رما : له.   ت
کنیا  او  رسینه . ذا هم  سییا  مطبیوگ و دوشیمزه اسیت ؛است ای از 

شییاید  ؛نشیییند ولیوی او مییی و ایسییتد ایش از حرکیت میییپیی و  ییذ د میی
کند تقاعیای یی   ،کند. شیخ   رسینهولی او اعتنا نمی ؛تعا فش 

 .دهم میی  اسییت و نمیییه  وییید:  ییذا متعلییق  ییاو مییی و کنییدلقمییه مییی
!  یه نظیر دیانم .دهیداو  یه دیو دن ادامیه میی ،کنیدهرچه التما  میی

شییییخ  ون »  ییییت:  ؟چگونییییه ودمییییی اسییییت شییییخ ، اییییی  شییییما
یکییی  ؛دو وییو  اسییت ،  ییتم:  رسیینه «از شییمر  ییدتر اسییت. ، حییم بیی 

 اسیت و  رسینه شی وت ، رسنه شکم و یکیی  رسینه شی وت. ویوان
کییییه همییییه نییییوگ عطرهییییا و برهنییییه و زیبییییای   ا مییییی دییییانم نیمییییه بانیییید 

 ود تیا شیاید دیانم تیوو ی هرچه  ا او  اه میی ،های مطبوگ دا د و ایش
اعتنیا   ه او نشان  دهد، دیانم  یه او ه او  کند و مقدا ی  وی دوش 

ویوان  . یذا دمحیل نمیی ،زن و کنید کند. ووان اظ ا  عالقه میینمی
 وییید: میی  نجیییبم و حاعییر نیسییتم  ییا تییو  زن مییی و کنییددییواهش مییی

کیینم. وییوان التمییا  مییی حییال  کنیید. زن تووییه نمی و کنییدصییحبت 
 ؟چگونه ودمی است ،ای  دانم  گویاد
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کیرد و ا کمی دانمون  و از دانیه بای ون  فیت.   لنید شید یشز ویافکیر 
کیردم، دییدم  د  ومید.صیدا  ه فردا د  ا ه د ب منزل   فیتم د ب  ا  یاز 

وقتییی وا د اطییان  .دواهیید  م د  ایسییتاده و اوییازه   ود میییسییرهنگی د  
م  شوهر همان دیانم دیی  زی هسیتم. وقتیی »  ت:  ،شد و نشست

کردم از او دواسیتم  ،بیودیمای میذهبی چیون دیانواده ،که  ا او ازدوا  
کییردم از او ، عیید از ازدوا ،  ییه او   ییتم . احجییاب  اشیید و  دییواهش 

دیی  ز ومید و از می  چیاد   امازیر  ا  نرفت؛  ؛ ولیکردم شت دید حتی
 «؟دانم شیما دیی  ز  یه او چیه   تیید نمی .و پوشش اسالمی دواست

کیه رای شیوهرش شیرا دادم.ماورا  ا ب  د، یا دیود عبیای  و  ده بیو میرد 
کرد و  فت. ون  ا  1 ه م  داد و تشکر 

 تأثیر معنوی حجاب
ُ ییهییوا  سیییا   ییرم بییود، انگییا  از وسییمان وتییش مییی ییید. صییو تش  ل  ا 

چیاد  مشیکی انگیا   .  یش  وان بیود و اندادته بود و عرن مدام از سر
کییرد، دییوب ای وتییش شییده بییود  ییه تیینش؛ امییا  ییاز هییم سییعی مییی تکییه

کییه از ردنییده ددترکییان بیی هییای ُپ  دییودش  ا بپوشییاند. لت حجییاب  
 ییرفت  پوشییش او د  اییی   شییدند،  ییواهی از  ییه سییخره کنییا ش  د مییی

کیه متلکیی بانیدازد و  رمای وحشتنات می کسی بیود  داد.  اهی هم 
اش نشیییان دهییید.  رمیییت نیسیییت؟ ایییی  چییییه او  ا  یییه  غیییل دسیییتی

 پوشیدی توی ای   رما؟
کشیییدن  ییدن  ا نداشییت و  رمییا  تحمییل  یرقابییلپاهییایش دیگییر تییوان 
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شده بود.  ه دانه نزدی  شیده بیود و فکیر اینکیه سی یع از ایی  شیرای  
کنیید کییرد، دادییل  ای  هییایش نمیییلحظییه ،نجییات پاییدا  کییرد. د   ا  ییاز 

 .اش  ا از سیر برداشیت شد و  عد از  سیت  د ب دانیه، چیاد  مشیکی
.  ه اتان اندادتنگاهی  ه ون اندادت، از نا احتی  ه  وشه حیاط 

کیه  یدیودش  ا ولیو ،که  سید کیرد. د  ویواب سیؤال میاد   کیولر  هیا 
امییا فقیی   .  ییت: دیلییی هییوا  رمییه« ای؟قیید  دسییته چییرا اییی »  ییت: 

یییده و حییر  رمییا نبییود،  ییا  سیینگی  چشییم هییای تمسییخرومیز هییای د 
کشیید  ازنان  یرمحجت، از  رما  دتر بود! ش  ت دن    یکجیا سیر 

که از شدت  رمیااو دواب کاسیته شیده و نزدیی   د.  ه هنگام مغرب 
اذان بیود، از دییواب باییدا  شیید. وعیو  رفییت و قییرون  ا از طاقچییه اتییان 

کرد.  سو ه اعرا  ومد: 26ویه  برداشت و  از 
ْىِن   يا َبني» بناُا اَق َ َِ ُكْم َو رشانًا َو  ِِ آ ِْ باسًا ُيِاري َسن َِ ُكْم  ْْ نا َعَل َْ ْنَز

َ
ن     آَدَم َقْد أ ْْ ََ  ََ ذِلن
ََ ِمننْن آينناِت  و ذِلن ُر و َ ُهننْم َينَّ َ

َلَّ َ ََ ننِ    یبییرای شییما، لباسیی !ای ف زنییدان ودم ؛ الل َ
کیییه انیییدام ینیییت شیییما  اشییید و  ناتفییی و فرسیییتادیم   ا بپوشیییاند و ماییییه ز

کیییه پنییید .از وییییات دداسیییت ،ایییی  .ب تیییر اسیییت ا،لبیییا  تقیییو   اشییید 
 « یرند.

 .چه ویه زیبای ! انگا  ای  ویه  ا قبالو ندیده بود، ییا تیوو ی نکیرده بیود
د    ا ملکیییوتی  انگییا  امییی  ز  یییه چشیییمانش نیییازل شیییده بیییود و صیییدای

اقیرا ...  خیوان  یه نیام پ   د یا ت » :  یت می کیه شینید میووودش 
کیرد و لبیا  تقیو  ،طیو و همیی « پسیندید. اییت ا بر اکه تو  ا زیبا دلق 

ویییات  عییدی  ا  ییا دقییت دوانیید. انگییا  دییدا داشییت  ییا او صییحبت 
 اشید؛ ایی   اچیاد   ا فرسیتادم تیا لبیا  تقیو: براییت فرمودمی و کردمی
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 هشییجر وینکنیید  ییا  فییت   ییه سیی .بییرای تییو  سیییا  ب تییر اسییت ،لبییا 
هییای دییود  ا  ییه نمییایش د  ممنوعییه هییو ،  نییاه و شیییطان، زشییتی

 از چشمانش سرازیر شد.   اش د  ای  حال، باا  ی؟
همه وویودش  ،ای   ا   ردید.صدای اذان  لند شد و او متووه نماز 

کیه امی  ز می کسیی  گیذا د  دواست  یه نمیاز  ایسیتد و سیر بیر سیجده 
 ا  یشلذت  ند ی  ا  ه او چشانده بود. چاد  س ید و تمیز و دوشبو

کشیید کیه  یه  ؛از والباسی برداشت و  ه سیرش  امیا ییادش ومید عصیر 
ون  ا  ،کیرد اش احسیا  حقیا ت می دانه ومده بود و از چاد  مشیکی
اط  فت و چاد ش  ا برداشیت،  یرد  ه  وشه حیاط اندادت.  ه حی

کییرد و  ییا احتییرام  ییه دادییل اتییان و  د. مییاد ش دبییر  و دییاکش  ا پییات 
که بیرای نمیاز بایدا  شیده دیواب   د ییا هنیوز دسیتگی او  ا  ،نداشت 

 یاز  ازد، د  اتیان  طو که صدایش میی همی  است. دوش نگه داشته
 .چاد  مشیکی اما ای   ا   ااست؛ ایستاده   ه نماز کرد؛ دید ددترش

کیرد و لیذت  او  ا د ، نشست و فق  ولویهمان  وشه اتان،  تماشیا 
 1برد.

گرایش به حجاب تأثیر صحیفه سجادیه  در 
 :   وید د  باان داطره مسافرت دویش می کی از علمای   انیی

 فتم. وقتیی سیوا  قطیا    ه شی ر دیگیری میی ،از یکی از ش رهای عران
کوپیییه نشسیییتم ،شیییدم کوپیییه .دادیییل  چنییید زن  ،مسیییافرهای دادیییل 

هییا  دیییدم  اییید اییی  مسیییر طییوالنی  ا  ییا اییی  زن .بودنیید حجییاب ب 
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کییه محییی  عییو  شییود .سییرکنم کیینم  کییه ییی   .  ییتم چییه  یییادم ومیید 
یکیی  و نسخه از صحی ه سجادیه  ا همراه دا م. صیحی ه  ا د  و  دم

 یان از فرازهای نو انی  صحی ه  ا دواندم و چون این ا عیرب بودنید و ز
ف میدنییید. دییییدم  کردنییید و می میییاد ی ون یییا بیییود، م یییاهیم  ا د ت می

کییرد  و یکییی از ون ییا  لنیید شیید .کلمییات نییو انی صییحی ه ون ییا  ا عییو  
کیییرد  و ولیییود شییید چشیییمانش اشییی  دیگیییریکیییی  .یییی   وسیییری سیییرش 

 ییه میی   ،اتمییام دعییای صییحی ه از محییی  عییو  شیید.  عیید ،دالصییه
کیی اسیت؟   یت   تند: وقا ای  حر  کلمیات نیو انی امیام ها میال  م: 

العا دی ؟ع؟ د  صحی ه سیجادیه اسیت.   تنید: میا مترسی انه  زی 
کتیییاب  ا  یییه میییا  از ایییی  معیییا   محییی وم هسیییتیم. ا یییر می شیییود ایییی  

 دهیییید.  یییا دیییواهش و تمنیییا ایییی  نسیییخه  ا از مییی   یییه عنیییوان یاد یییا  
کنییید ، رفتنییید. دالصیییه یعنیییی از  ؛مسیییلمان  ایییید محیییی   ا اسیییالمی 
 1 ن   گیرد. اینکه نه ؛ددودش  ن   ده

 اسالم آوردن زنان غیرمسلمان
کییه د  مصییاحبه  ییا شییبکه اهل ،لیییال حسییی  البیییت  نییام زنییی اسییت 

ای حجیاب، از هی شی تگی  ه زیبای  و تد  ه دا  میاظ ا   وی تی
کامیل  ا بر  ییده  دی  ی ودی  یه دیی  اسیالم مشیر  شیده و حجیاب 

  وید: . وی میاست
سیال قبیل  یه  ششکردم.  شی  زند ی مین م  د  ی  وامعه ی ودی

کییامالو  کییه  ییه حجییاب  یییدم. دیلییی سییخت نبییود  اسییالمی  اسییالم    
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کامالو   وی و  م؛ اما اشخاج برداشت ایمیان دا نید.  ازمت یاوتی  های 
 ذا نید. می   یا  ون ا  ه زنان ی ودی باشتر از زنان مسیلمان احتیرام می

امییا همیشییه شییی ته زنییان  ؛نییوعی تن ییر  ییه مسییلمانان بیی    شییده بییودم
ون یا  ،دییدم و از نظیر می  محجبه بودم و ون ا  ا دیلی پات و  اوقا  می

نخسییییییتی   ،زیبییییییای  دییییییاج دودشییییییان  ا داشییییییتند. د  اییییییی   اه
کییییردم ، خش میییی  ال ییییام کییییه پاییییدا  کلیییییه شییییواهدی  ا   ،قییییرون بییییود. 
کیم نشان که اسالم، ی  دی  حقیقیی اسیت.  کیم ایی  دهنده ای  بود 

کییه اسییالمدانییش و شییناد کییردم  عیید با ونییی نییدا د؛ تن ییا  ُ  ،ت  ا پاییدا 
 یییه ح یییظ و  نییییزعییید د ونیییی نییییز هسیییت و  ایییید از د ون  لکیییه دا ای  ُ 

کییه می  دییودم  ا  نگ یدا ی ون پردادیت. دییانواده می  فکییر می کردنید 
کیییردم و د  ونجیییا  چیییون د  فرانسیییه زنییید ی می ؛کنم دا م محییی وم میییی

کامالو  توانیید  یه  سیری، شیما نمیممنوگ است.  ا پوشیدن  و حجاب 
ییید و از  سیییا ی از  کییا  ب   زنیید ی اوتمییاعی مزایییای مد سییه و محییل 

کیه ببیننید می  ا شیوید. بیرای دیانواده مح وم می م  سییا  سیخت بیود 
ام  ا  ییه لحییاظ اوتمییاعی  ییه  زنیید ی ،دن لبییا یپوشیی دلیییلتن ییا  ییه 
کییه میی  مسییلمان  اشییم و ال ،انییدازم. از نظییر ون ییا دطییر می زم الزم نبییود 

که  ا پوشییدن  وسیری کیافی  ،نبود  مسیلمانی دیودم  ا نشیان  یدهم و 
که تن یا قلبیاو  امیا بیرای می  ایی  مسی له  ؛ یه ون ایمیان داشیته  اشیم بود 

کیییه د  قیییرون و  سییییا ی از سیییّن  های پایییامبر؟ص؟  یییه  تم یییم بیییود؛ چرا
کسییت  اهمیییت حجییاب و شیینادته شییدن  ییه عنییوان مسییلمان بییرای 

کنیا   گیذا م؛  احترام اشیا ه شیده اسیت و می  کیه ون  ا  حاعیر نبیودم 
چییییزی باشیییتر از پوشییییدن لبیییا  اسیییت. حجیییاب  ،بیییرای مییی  زییییرا
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کییه می  ؛ سیییا  دوشییحال هسییتند ،شناسییم حجییاب دا نیید کسییانی 
کیییه کیییه دودشیییان  ا از نگیییاه  چرا ایییی  بیییرای ون یییا یییی  افتخیییا  اسیییت 

 «دا ند. دیگران پوشیده نگه می
کی از ون ا ،دهند ونچه وما ها نشان می کسیانی حا که ومعییت  ست 

 یه افیزایش     وای و ان  و  د  همه ،شوند که  ه دی  اسالم مشر  می
دو  تق یبیاو  ،  وند که  ه اسالم می  زنانی  تر اینکه ومعیت است و م م

کییه ،برابییر مییردان اسییت. تحقیقییات تیی ی  عوامییل م ییم  ییواه ون اسییت 
بیوده و  رایش باشتر زنان  ه دی  اسالم، وذابات حجاب بیرای ونیان 

که محجبه  1دهد. بودن  ه ون ا می و امشی 

**************** 
 وایتییییی از  ،، یکییییی از نومسییییلمانان وم یکییییا«نیییییوز شیییییعه» ییییه  ییییزا ش 

کیییه  اش  یییا حجیییاب و مسلمانوشیینای  شیییدنش  ا توعیییی  داد. لییییزا 
  وید:  می ،مدتی است  ه دی  اسالم    یده

ده مسیحی بی    ساله و اهل میشیگان هستم و د  ی  دانوا31م  
ییادی  ا بیرای  ا طیه ،ام.    یدن م   ه اسالم شده می   یا   مشکالت ز

کیییودکی  یییه دیییی  عالقیییه داشیییتم و د   دیییانواده کیییرد. از اوان  ام ایجیییاد 
کمیی  15 کمیی  مسیییحیان  فییتم. د   سییالگی  ییه دواسییت دییودم  ییه 

کییییه از مسییییی   ییییه عنییییوان دییییدا و  از مییییا می ،مسیییییحیان دواسییییتند 
 چنیدانیمی  د ت  ،وسیال کنیم. د  ون سی   خش  ش یت یاد نجات
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همیشییه  ،حییال کییردم.  ییاای   سییته تبعیییت می و ییوش نداشییته و چشییم
کیییه وییواب  برایشییان پایییدا ؤسیی االتی د  ییا ه دیییی  مسیییحیت داشییتم 

کردم تا اینکه قدم  ه دانشیگاه  ذاشیتم و  یا بردیی از مسیلمانان  نمی
کشییی کمیی  ییی  دوسییت مرا  بییرای تیید یز ز ییان ،وشیینا شییدم و  ییا 

کیردم. د  ونجیا شیاهد حجیاب و پوشیش  کشو  س ر  انگلیسی  ه ای  
منید شیدم. یی    ز  مذهبی ون یا بیودم و  یه سیب  پوشیش ون یا عالقه

کیینم. پییز از ون ب   ییه  ،ادتیییا  دلییم دواسییت تییا حجییاب  ا امتحییان 
مییدت سییه مییاه، هییر صییب  قبییل از طلییوگ دو شییید باییدا  شییده و  ییا 

کییه  ییه تج  ییه   ؛کییردم اشییتیان حجییاب  ییه سییر می  یبییی بییود. زمییانی 
عالقییه دلیییل وم یکییا بر شییتم و از دانشییگاه فییا غ التحصیییل شییدم،  ییه 

یییادم  ییه عکاسییی کییه  ییا دوسییت  ،ز  ییه اییی   شییته  فییتم و ون زمییان بییود 
وشنا شدم و تصیمیم  یرفتم  یه عنیوان پی   ه  «نادی »مسلمانی  ه نام 

کیینم.  ییه همییی   کییا   د   عکاسییی،  وی مسییتندی د  ییا ه حجییاب 
ای  ا نادی  د  ا ه حجاب و علیت پوشیش اسیالمی  مصاحبه ،علت

تیو مسییحی هسیتی؟ د سیته؟ وییا »انجام دادم. نادی  از می  پرسیید: 
که انجییل قرنتییان د  فصیل  می ، زنیان  ا توصییه  یه  6، وییه 11دانستی 

و وهیای   ؟  عید از   تم   ا تعجبم   تم: واقعاو  «کند. حجاب می
کییرد و ف میییدم  های کییه  ییا هییم داشییتیم، او چشییم مییرا  ییه حقیقییت  ییاز 

دا  واقعی حقون زنان است و ونچه باش از همیه د  یا ه  طر  ،اسالم
کیه اسیالم بیرای زنیان قا ،اسالم دوست دا م ل اسیت. ئیحقوقی اسیت 

از  ییدن زنییان بییرای تجییا ت  ،د  دنیییای  ییرب»نییادی   ییه میی    ییت: 
ییی   سییته چیییپز  ا  ییدون ایسییتادن  ،کننیید. د   ییرب اسییت اده می
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کنا ش نمی ف وشند! وییا ایی  تجیا ز  یه حقیون زنیان  ی  زن برهنه د  
کنییونی ،سییپز «نیسیت؟ کییه مسیییحیت   ، ییا مطالعییاتم متووییه شییدم 
حال ونکه قرون چیه زیبیا د  یا ه  ؛نگاه تحقیرومیزی  ه زن دا د حقیقتاو 

دواهییید پوشیییش اسیییالمی داشیییته   ویییید و از ون یییا می زنیییان سیییخ  می
کنییون کتییت اسییالمی  ، اشییند. از ون زمییان تییا  ی مطالعییه  سیییا قییرون و 

کیه  کردم. قبل از مسلمان شدن، محجبیه شیدم. می  مسیلمانی بیودم 
کیردم.  یه میدت سیه میاه  یا  پاش از   ت  ش ادتی ، حجیاب  یه سیر 

کییه هنییوز مسییلمان نبییودم.  ییا  د حییالی ؛ فتم حجییاب  ییه دانشییگاه مییی
ای  هکیا  سیاد ،های دیگیران ها و س زنش ووود اینکه مقا له  ا پرسش

کنم. پیز از  میاه،  سیهنبود، اما توانستم  ا موفقیت ای  د  ه  ا سپری 
تصییمیم  ییرفتم شیی ادتی   گییویم.  م2011  ز ومعییه قبییل از  مرییان 

کیییه د   سیییوا  اتیییومبیلم شیییدم و  یییه مسیییجد  فیییتم و  یییه اّولیییی  دیییانمی 
دیییواهم شییی ادتی   گیییویم! هنیییوز    یییتم: می ،مسیییجد مواویییه شیییدم

فرامیییوش  ،لحظیییه  یییه مییی  دسیییت داد کیییه د  ون  ا احسیییا  و امشیییی
 1م.کن مین

**************** 

مسیییلمان وم یکیییای  د   هن پاشیییه، میییدل و میییانک  تیییازه ،سیییا ا بیییوکر
 ونیه بایان  شیدنش  ا ایی  و وی  وععیت دود و علت مسلمان   ت

 کند:  می
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کشو   ه دنیا ومیده که د  مرکز ای    ام و م  ی  ددتر وم یکای  هستم 
کیرده ام. می  ماننید تمیام ددتیران دیگیر، بی    شیده و  د  ونجا زنید ی 

کییرده  بییرن  ام و ماننیید ون ییا، عالقییه  سیییا ی  ییه مادیییات و ز ن  شیید 
ییدا و از ونجیا  یه  ،زند ی د  ش رهای  ران داشیتم. د  ن اییت  یه فلو 

کییردم. ییی  منطقییه ُپ  رشییو  بییرای سییاحل ونییوب  میییامی نقییل مکییان 
که د  وستیون ا می    بیرن هسیتند. طبیعتیاو   ز نوووی زند ی ُپ    

انجییییام  ،دهیییید ییییی  ددتییییر معمییییولی وم یکییییای  انجییییام می ا ونچییییه 
ییییاب  دیییودم بیییر مبنیییای مییییزان ولیییت توویییه  میییی دادم. براسیییا  ا ز

 دیگران، م   ه ظاهر و وذابات و  یرای  دیودم توویه داشیتم؛ مرتبیاو 
کردم و ی  م ب  شخصیی داشیتم. یی  دانیه شیی  لیت   زش می

یا د ییدم و توان سیتم یی  سیب  زنید ی  یاکال  بیرای دیود فیراهم د 
کیه هرچیه باشیتر د  ویذابات دها  ذشیت تیا متوویه شیکنم. سال م 
کنم، د ویییییییه  عیییییییایت شخصیییییییی و  ام پاشیییییییرفت میییییییی زنیییییییانگی

کنیید. میی  بییرده میید بییودم. میی    و ییان ظییاهرم  ام افییت می دوشییبختی
بیییودم.  یییه علیییت افیییزایش مسیییتمر فاصیییله مییییان  عیییایت شخصیییی و 

 ییه  ،هییا(هییا )پییا تی میی  د  فییرا  از الکییل و م مانیام،  سییب  زنیید ی
امییا ییی   ؛بییردم مراقبییه )مدیتیشیی ( و مییذاهت  یرمتعییا   پنییاه می

کوچ  متوویه شیدم  ، ه ی  د ه تبدیل  شت و د  ن اییت ،فاصله 
ار. ییازده ؤکه تمیامی ون یا فقی  یی  مسیّک  هسیتند؛ نیه یی  د میان می

کییه شییاهد م۲۰۰۱سییپتامبر  پیی  علیییه اسییالم، د  پیی تبلیغییات ، زمییانی 
 «ونی  صیلیبی ودیید»و   ها و فرهن  اسیالمی و اعیالم شیرم ا زش

تییا ون زمییان، تمییام  .نییام اسییالم ولییت شیده ام  ییه چیییزی  ی بیودم، تووییه
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که برای می   یا اسیالم تیداعی مییچیزها عبیا ت بودنید از:  ، ردیید   
کتیی  زننیید ان زنییان )همسییران( و ییی  دنیییا  زنییان پوشیییده د  چییاد ، 

که د   رب  ت    و و کتاب   طو  من یی ه حشت. ی    ز م   ا قرون، 
کلیشه کردم. د  ا تدا سب  و نحوه  و  ای معرفی شده است، بردو د 

نگیاه قیرون  یه هسیتی،  ،سیپز و ایر قیرا  دادربردو د قیرون میرا تحیت تی
مرا  ه شیگ تی و  د.  ،زند ی، وف ینش و ا تباط میان دالق و مخلون

و از  صییییرت و باییینش بیییرای قلیییت و  وا ای مملییی مییی  قیییرون  ا دطا یییه
که شبیه لبا  عرفیی  یافتم. ی   دای زیبای  لند و ی  پوشش سر 

کییردم و د  دیا ان های   هییا و محلییه زنییان مسییلمان اسییت، د یییدا ی 
کا  شی   یه  کوتاه، باکینی و یا  ا لبا   که   زهای پاشی   ا شلوا  

هیییا و  ه فیییتم، ظاهرشیییدم. ا رچیییه میییردم، چ رسیییب    بییی   اه میییی
هیییا بودنییید، امیییا یییی  چییییز  یییه طییی ز چشیییمگیر و  هیییا همیییه همان مغازه

کییه بییرای  اسییت نای  مت ییاوت بییود، اینکییه میی  همییان نبییودم و و امشییی 
کردم،  سیا  عجیت بیود.  یه شیما زنیانی  اّولی   ا  د  زن بودنم تج  ه 

کلیشیییه ای علییییه حجیییاب  ف وتنانیییه اسیییالمی  ا  کیییه م یییاهیم زشیییت 
ید از دست  شما نمی  ویم: پذی ید، می می که چه چیزی  ا دا  دانید 
 1.دهید می

**************** 
که پز از بر زا ی   ز و یانی حجیاب،  ددتر تازه مسلمان انگلیسی 

کییرد قییرون  ا منبییع مناسییت بییرای یییافت   ، ییه دییی  اسییالم  ییرایش پاییدا 
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کیه میدتهای  میپاسف پرسش وووی ون یا بیوده  هیا د  وسیتدانید 
 است. 

تج  یه یی    ز حجیاب داشیت  د    ز  ، هیافتگیان   گیاه ه  یزا ش 
کییه از سییوی وامعییه اسییالمی انگلیییز بر ییزا  شیید،  و ییانی حجییاب 

مطالعییه  سییویسییاله انگلیسییی  ییه ۲۱مووییت سییون دادن ییی  ددتییر 
 یییرایش  یییه ایییی  دیییی  شییید.  ،باشییتر د  یییا ه دیییی  اسیییالم و د  ن اییییت

  وید: و وی  می د    ت «وسیکا  ود »
کردم و دیود  ا بیرای داشیت  م  د  اّولی     ز و انی حجاب شرکت 

کشییدم. پییز از ون، شیی وگ  ییه  حجیاب  ییه مییدت یی  مییاه  ییه چییالش 
کتیاب کلمات و عبا ات ایی   که  کردم و متووه شدم   ،دواندن قرون 

انگلییز، یکیی « نیو  یچ»  اهل د و « سیا  منطقی و واع  است.
کیه د    ز از ده و یانی حجیاب ها  یرمسیلمان از سراسیر و یان بیود 

کیرد. ایی  برنامیه بیرای از  یه ای  ف یره اسالمی  ا تج  ه  د    ز اّول فو 
بییا  بییردن تصییو ات  لیی  د  مییو د حجییاب بر ییزا  شیید.  سیییا ی از 

هییا بییر ااییر تبلیغییات من ییی، حجییاب  ا سییمبل سییرکوب زنییان د     ب 
داننیید.  ود   عیید از اسییت اده از پوشییش اسییالمی   ییت:  اسییالم می

دانم پاش از ای ، هنگام بای ون  فیت   یدون حجیاب چیه نمی واقعاو »
شیی وگ  ییه مطالعییه باشییتر  ،او پییز از اییی  تج  ییه «احساسییی داشییتم.

کرد تا د  مو د ای  دی  باشتر  دانید.  ود  د  ایی   یا ه  د  ا ه اسالم 
مییی  تحقیقیییاتی  ا د  یییا ه اسیییالم انجیییام دادم و احسیییا  » ویییید:  می

که ی  دی  همه   ا هیای تواند پاسیف پرسیشو میوانبه است  کردم 
 « ه م   دهد. ،که  ه دنبال ون ا بودم
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هییییزا  مسییییلمان د  پانصیییید حییییدود دو میلیییییون و  ،د  حییییال حاعییییر
 ۱۱ یی ه پیز از حادایه   یه ،کننید. تبلیغیات من یی انگلیز زند ی می

کتبییر د  متیی وی  ه ییتم ییذا ی  سییپتامبر د  وم یکییا و مییاورای  مییت ا
دیید اه م بتیی  یه  ،از میردم انگلییز لندن، مووت شده تیا  سییا ی

 1دی  اسالم و مسلمانان نداشته  اشند.

**************** 
کییییه  کیییینم  ر مییییردم  اپیییی  ون  ا باشییییتقصیییید داشییییتم ز ییییانی  ا مطالعییییه 

 یییه پاشییین اد میییاد م ز یییان میییاالی   ا د   ،شییینادتند.  نیییابرای  نمیییی
کییردم.  ب تیی ی  دانشییگاه د   شییته ز ییان و ادباییات دییا وی انتخییاب 

کشیو  میالزی عالقیه منید شیدم.  عد از ش وگ مطالعه ز ان ماالی ،  یه 
کشییو   ا نداشییتم؛ امییا تییالش  میی  توانییای  ادامییه تحصیییل د  دییا   از 

کال  دود شوم.  که ب ت ی  دانشجو د    کردم 
کلمیات  ،از ی  سال مطالعه ز یان میاالی  عد  بودنید   سییا یهنیوز 

کلمیاتی ون ا  ا نمیاکه معن کیه باشیتر ایی    ،دانسیتم. متوویه شیدم 
کییال  ،م بییوط  ییه اسییالم هسییتند.  نییابرای  هییای اسییالمی شییرکت  د  

کیرد  .فق  برای مطالعه ؛ البتهکردم دوست مال یای  م ، میرا دعیوت 
 ، یییه ونجیییا  فیییتم. ایییی  ،نمازشیییان بیییرای دییییدن ؛ کیییه  یییه مسیییجد بییی وم

که حجاب داشتم. تصیو  میی اّولی  کیه چیون دو ا ی بود  سیال  کیردم 
کرده  ؛دانیم د  یا ه اسیالم میی فراوانیچیزهای  ،امد  دانشگاه مطالعه 
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کییه نمییاز مسییلمانان  ا د  مسییجد دیییدم دیلییی تعجییت  ،امییا زمییانی 
 ،اننید.  لییهدودانسییتم چیرا ون یا   زی پیین  مرتبیه نمیاز مییی نمیی !کیردم

دواندنید.  یا اینکیه می  البته ون ا مسلمان بودند و برای ددا نماز میی
 ،اما  یا پوشییدن حجیاب ،های مد   ز  ا بپوشمدوست داشتم لبا 
که  دنم  ا باشیتر  ،از ون کردم.  عد احسا  و امش می تصمیم  رفتم 

کیه ییی   بپوشیانم؛  یه دلیییل احتیرام  یه ووییود و ن سیم. تصیمیم  ییرفتم 
کنم. ماه د    مالزی د  ا ه اسالم مطالعه 

 رفتم.  ا اینکه هیوا دیلیی  یرم بیود  یاد  سیا یچیزهای  ،از ای  س ر
ر از قلییبم ُپیی ،و توانییای  تحمییل  رمییا  ا نداشییتم،  ییا پوشیییدن حجییاب

کیردم دواندم و سعی مییشد. ه   ز نماز میو امش و دوشحالی می
کیینم ا قبییل از اینکییه  ییه البتییه سییو ه فاتحییه   ؛دعییای افتتییاا  ا ح ییظ 

کرده و ح ظ بودم. ،مالزی باایم    تم ی  
کردنید !شکر ددا یادی برای می  دعیا  ی  سییا امیا مشیکالت  ؛مردم ز

ومییاده  ، یا دیانواده، دوسییتان و شیغلم داشیتم و بییرای   یت  شی ادتی 
قلیبم   یتم و  شی ادتی   ا د  ، نیابرای  .نبودم.  ه ددا اعتقاد داشیتم

کردم.  عید از دوانیدن قیرونشدن  برای برطر  دیلیی  ،مشکالتم دعا 
کییردم. بییرای  کییردم و نا  ییان نییو  هییدایت  ا د  قلییبم احسییا     یییه 

 یدون اینکیه بپرسیم  ؛ ه مسیجد  فیتم ،ظ نبودم اینکه ش ادتی   ا ح
کیه د می  یا  ،مسیجد بودنید توانم ام  ز ش ادتی   گویم یا نیه. مردمیی 

از ده دییواهر مال یییای   ومیید   تنیید. باشییتر دوشیی  ی   ییه میی  دییوش
نیو  »می   یه  ،شیدن می   اشیند. از ون  یه  عید ومدند تا شیاهد مسلمان
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یسییا میی یم کییه بیییرای  ،تبییدیل شییدم. ون   ز «و  شیییانز اییی   ا داشییتم 
  ا   ه عنوان ی  مسلمان نماز  خوانم.  اّولی 

یادی د  ا ه اسالم هستم هنوز هم د  چیون  ؛حال یاد یری چیزهای ز
کا میل نیسیتیم و  ایید همیشیه مسیلمان ب تیری  اشییم. ما مسیلمانان 

از میی   ،شییدنم دیلییی از مییردم د  ییا ه ت ییاوت قبییل و  عیید از مسلمان
کییرده اسییتپرسییند. زنیید یسییؤال مییی سیی یع  قییبالو  ؛ام دیلییی تغیاییر 

کند شدم و  اید یکی همیشه همراه م  میعصبانی می  ؛بود تا و امم 
سیان ودیدا ]ییاد[   یا ،چیز دانم همه چون می ؛طو  نیست اما اان ای 
امیییا قیییوی  ،کیییه د  زنییید ی دا م فراوانییییوویییود مشیییکالت  اسیییت.  یییا

کیینم.  افتخییا  مییی ،ام. میی   ییه اینکییه ییی  مسییلمان  اپنییی هسییتم شییده
کیرده و د  ادا ه بییرای می  محییل مخصوصیی بییرای  دیدا  ییه می  لطییف 

کرده  1  ذا د.وقت ما  ا تن ا نمی اند. ددا هیچ نماز د ست 

**************** 
کویییا» کییه پییز از اسییالم و  دن«محمیید ا  ،، اسییتاد دانشییگاه د  وم یکییا 

  وید:  تغیار داده است، می« محمد»نامش  ا  ه 
که تیا میدت ،چ ا  سال پاش د  دانشگاه ما» ها وایا  ون  ات اقی افتاد 

کییه ییی  دانشییجوی مسییلمان  ادامییه داشییت. و یییان از اییی  قییرا  بییود 
که شیدیداو وم یکای   ه دانشگ اه ما ومد. د  دانشگاه ما، استادی بود 

کییال  او حاعییر  ،از اسییالم متن ییر بییود. ییی  دانشییجوی مسییلمان سییر 
کیا ی  د اش  ا انجیام میی شد و شعائر دینیمی اد. اسیتاد میذکو  از هیر 
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کینه ی  نمی ،اش  ا  ه اسالم نشان دهد که  ی د   ،اما ون دانشیجو ؛د  ز
که از صیبر ایی  دانشیجو  یه  ی ا صبر و حوصله وواب او  ا م داد. وی 

 رفیت.  نمرات پایان ترم، از او انتقام می  تن  ومده بود،  ا دستکا ی
محیول  ایی  دانشیجوهیای مشیکلی  یه چنیان تحقییق  عری مواقع ون

که  می  کرد.   ا مسترصل می اوکرد 
صبر و تحمیل ون دانشیجو  یه سیر  سیید و تصیمیم  رفیت  یه  ، األدره

کنید. میدی یت دانشیگاه ولسیه ئیز دانشگاه ش ای تشیکیل  کایت 
داد تییا ون دو د  حرییو  اعرییای ه یییت مییدیره و اسییاتید دانشییگاه  ییه 

کییه بییرای اّولییی  کییه د  دانشییگاه  دفییاگ از دییود بپردازنیید. ازونجا  ییا  بییود 
منیید بییودیم سییرانجام  اییی   افتییاد، مییا دیلییی عالقه چنییی  ات ییاقی می

یره و اسییاتید د  اییی  کشییمکش  ا ببینیییم. تمییام اعرییای ه یییت میید
کردنیید. ا تییدا ون ددتییر دانشییجوی مسییلمان   ییت:  ولسییه شییرکت 

کینییه دا د و  یییه  ،اییی  اسییتاد» کینیییه و ییت ییه دیییی  میی    ،توزی اییی  
یییادی و  د و د  او م ییال « ییذا د. حقییون علمییی مییرا زیییر پییا می هییای ز

کیییه د  ایییی  میییو د شییی ادت  ،ودیییر از چنییید ن یییر دانشیییجویان دواسیییت 
 ند و علیه ون استاد ش ادت دادند. ای ومد دهند. عده

کنید ،سپز امیا چیون  ؛استاد مذکو   ه وایگیاه  فیت تیا از دیود دفیاگ 
حرفییی بییرای   ییت  نداشییت، د  حرییو  همییه  ییه ناسییزا وی   ییه دییی  
اسالم و مسلمانان پردادت. ای   ا  ون دانشیجو تیاب نییا  د و از ویا 
کنید. او شییوا و ویذاب  برداست و اوازه دواست تا از دیینش دفیاگ 

کییه همییه  ا  سییخنان او ون .  ییت سییخ  می قیید  بییرای مییا والییت بییود 
کیییرده بیییود. شیییدیم،  هیییر وقیییت مطلبیییی  ا متوویییه نمی مجیییذوب دیییود 

او  یییا طییییت دیییاطر  و کیییردیم از او سیییؤال می ،کیییرده سیییخنش  ا قطیییع 
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کییه د  اییی  مییدت  توعییی  مییی کییه حجییاب و  وسییری  داد. او   ییت 
زیییرا د   ؛دیلییی بییرایش اهمیییت دا د ، اعییث مشییکالتی بییرای او شییده

اسیییالم زن  ایییید حجیییاب داشیییته  اشییید تیییا میییردان نیییامحرم و باگانیییه 
هیییای او  ا نبیننییید و امنییییت اوتمیییاعی او دچیییا   هیییا و زیبای  زینت

 ددشه نشود. 
استاد مذکو   ا دیدن ای  وعع، تاب نیا  د و  اعصبانیت از ولسیه 

کییه  دییا   شیید. د  ودییر، ون دانشییجو ویی وه کییرد  ای  ا بییا  مییا تقسیییم 
 ،د  عییم «   دا د!یاسییالم بییرای میی  چییه معنییا»عنییوانش اییی  بییود: 
که  اعث  شده بود او  ه دی  اسالم  وی بایا  د، د  ون وی وه عللی  ا 

کییرده بییود. د  اییی  ولسییه ییی  از  ای  ییه ن ییع هیییچ هیییچ باانیییه ،قییید 
  می  ومیده»اما ون ددتر د  پایان سخنانش   ت:  ؛طرفی  صاد  نشد

کنم. بودم تا  توانم از دی  و حقون تحصیلی   «ام دفاگ 
 ازتاب وسیعی د  دانشگاه و بیا  دانشیجویان داشیت.  ،ای  موعوگ

م  دیلی تحت تیرایر قیرا   رفتیه و شیی تگی داصیی  یه دیی  اسیالم 
کیییردم و ب  صیییبرانه بیییرای وشییینای  باشیییتر  یییا ایییی  دیییی  تیییالش  پایییدا 

کیه  الفاصیله دو اسیتاد  ،کردم.  عد از چند ماه می ییدم   یه اسیالم    
ن نییییز  یییه مییی  پاوسیییتند و دیگیییر دانشیییگاه و چ یییا  ن یییر از دانشیییجویا

مسییلمان شییدند. مییا اینیی    وهییی بییرای تبلییی  دییی  اسییالم تشییکیل 
ایم چنیید ن ییر دیگییر از اسییاتید دانشییگاه  ا  ییه سییوی  ایییم و توانسییته داده

که ان کنیم  دبیر اسیالم و  دن  ،اهلل تا چند وقت دیگیر شا  دود ولت 
 1 «ون ا د  دانشگاه دواهد پاچید.

                                                                                       
  ، نشانی:8/11/1396.  هیافته؛ پایگاه وامع  هیافتگان، تا یف دسترسی: 1
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 مریکایی آحّجبه شدن زن م
مسییییلمانان، ییییی  ددتییییر  غییییی  و تازه ییییه  ییییزا ش پایگییییاه وییییامع مبلّ 

ل ییی یرمسییلمان وم یکییای ، پوشییش حجییاب اسییالمی  ا بر  ییید و دال
کییا  دییود  ا نیییز شییرا داد ددتییری  ،بییر پایییه اییی   ییزا ش، ومانییدا .اییی  

کییه د  ییی  دیییانواده  یرمسییلمان  ییه دنیییا ومییید. او  وم یکییای  اسییت 
تصیمیم  رفتیه  ،حیال  یاای  ؛ه است اه مسلمانی  ا تج  ه نکرد هیچ

کنید. او د  مقالیه کیه بیرای  که پوشش حجاب اسالمی  ا انتخاب  ای 
های وم یکای  نگاشته است، دلییل انتخیاب حجیاب  یکی از  سانه

 کند:   ا ای   ونه باان می
همیوا ه  یا طی ز نگیاه میردان  یه  ،های ویوانی دیود م  از ا تدای سیال»

های تحصیییییل د   د  سییییال  یرهمجنسییییان دییییود مشییییکل داشییییتم.
که پسرها د  مو د ددتران چه سخنانی بر   ا ها می ،دانشگاه شنیدم 
کننید  و  ند. ون ا مانند ی  تکه  وشت  ه ددتیران نگیاه می ز ان می

 بردن از  دن ون ا هستند.  و تن ا  ه دنبال لذت
کیییه ایییی  موعیییوگ  ا  یییا دوسیییتانم د  مییییان  ذاشیییتم ون یییا  ،هنگیییامی 

کردند و   تند احتی  ا و ه  نباید دیلیی سیخت  رفیت. " :ن بردو د 
امیا  "ونز پسرها همی  است و نباید توقیع باشیتری از ون یا داشیت.

کینم و  توانستم نگاه هو  م  دیگر نمی ولود مردان  ه دیودم  ا تحمیل 
 «داد.  سیا  مرا وزا  می ،ای  موعوگ

شیود و ون یا  میوماندا د  دانشگاه  ا تعدادی از ددتران مسلمان وشنا 
کییه   وینیید. ون ییا  ییه او ت  یییم می از حجییاب بییرای او سییخ  می کننیید 

بییییرای محافظییییت زنییییان از نگییییاه  ،دسییییتو  حجییییاب د  دییییی  اسییییالم
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  اعث و امش زنان دواهد شید. ،ولود مردان است و ای  مس له هو 
 وی اظ ا  داشت: 

کیییردممییی» تصیییمیم دیییود  ا  ،سیییپز و دتی د  میییو د ایییی  موعیییوگ فکیییر 
کمیییی بیییرایم سیییخت بیییودییییاوا یییرفتم.  کمتیییر  ،حیییال  ه ییی چیییون تیییا ؛ل 

کییرده اسییت امییا پیییز از  ؛ یرمسییلمانی پوشییش حجییاب  ا انتخییاب 
کییییردم و حجییییاب  ا  ییییا تمییییام ووییییود  ،مییییدتی و امییییش داصییییی پاییییدا 

 1«پذیرفتم.
 

 

                                                                                       
، 8/11/1396مسییییلمانان، تییییا یف دسترسییییی:  .  هیافتییییه؛ پایگییییاه وییییامع مبّلغییییان و تازه1
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 رسیدگی مالی
سییید م ییدی قییوام، یکییی از وعییاظ مشیی و  ت ییران د  د  ان طییا وت، 

های منبیر پیایا  ومید،  یانی  ی  شت پز از اتمام  وعه، وقتی از پله
کتی  ییه  ،«الدی  حییا  شییمز» ،مجلییز کییرد و پییا دسییت د  ویییبش 

وقییا سییید، ناقا لییه، اورتییون  ییا صییاحت اصییلی »ایشییان داد و   ییت: 
یی وقییا سییید« مح ییل. کییت  ا  ییدون شییمردن پ  کییرد و پا  ر  م ییدی تشییکر 

الییدی    ییت: وقیا سییید، حییا  مرشیید قبیایش  ذاشییت. حییا  شیمز
کننیید. حییا  مرشیید لبخنییدزنان  م د  منییزل همراهییی میشییما  ا تییا د  

 دو تای   ه  اه افتادند.  نزدی  شد و
ایی  طیر   زا ، مریطرب، زنی زیر تیر چراغ برن دیا ان الله ،د  مسیر

 و هیا کیرد. ویو اب شیلوا ی تیو ی،  نی  تنید لت ون طر   ا نگیاه می
کرد. سید  ه حا  مرشد   یت: های پ یشانش ولت تووه می  یز
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که انگا  تازه حواسیش « بانی؟ ون دانم  ا؟ ونجا  ا می» ومیع حاوی 
و   ییت:  ون طییر  دیا ییان شییده بییود، زود سییرش  ا انییدادت پییایا 

کی  »سید   ت:  «الیه. توبأاستغ راهلل  ب  و» حاوی، ب و صدایش 
کییه د سییت نشیینیده  اشیید، تنیید  ییه « بااییید اینجییا. حییا  مرشیید انگییا  

کرد و   ت:  سید وقا سید، قباحت نیدا ه؟ می  پارمیرد »م دی نگاه 
 ویید  ایی  وقیت شیت، یکیی ببینید نمیو شمای سید اوالد پاغمبیر، 

کییا  دا نیید؟ سییبحان »ونییاب قییوام   ییت: « این ییا  ییا اییی  فاحشییه چییه 
کنیید. اهلل، کنید و ایشون  و صدا  حیا  مرشید،  یاألدره  یا « ب   وا ی 

کییراه  اعییی شیید. مرییطرب کییرد و ،ا  ییه  اییی  طییر  و ون طییر   ا نگییاه 
که انگا  تازه حواسش ومع ون ا شیده بیو سوی کمیی زن  فت. زن  د، 

کییرد. حییا  مرشیید   ییت:  دییودش  ا ومییع ییید ونجییا »ووییو   دییانم، ب  
کیا ی دا نید. سید، ظاهراو  پاش ون وقا  ؛زن،  اتردیید  اه افتیاد«  ا شیما 

ترسیید  یا ون زن همیراه شیود. زن  اما حا  مرشید همانجیا ایسیتاد. می
که چه دواهد شد.  کرده بود و منتظر بود   چیزی نگ ت. سکوت 

کیه  ایی  وقیت شیت، ایسیتاده !ددتیرم»سید   ت:  کنیا  دیا یان  اید 
کییه تییازه متووییه منظییو  سییید شییده بییود، تحییت تیی« چییه  شییود؟ ایر رزن 

ر از هایش ُپیی ادتیییا  چشییم سییید  ییه یکبییا ه و بیی  ومیز وقییا لحیی  محبییت
د  ایی   «حا  وقا  ه ددا مجبو م، احتیا  دا م.»اش  شد و   ت: 

کیییت  ا از وییییبش باییی ون و  د و  ،سیییید لحظیییه، زن  رفیییت و  طیییر پا
 ؟ع؟ای   ا صاحت اصلی مح ل فرستاده، مال امام حسیی »  ت: 

کنییا  دیا ییان  اسییت؛ میی  هییم نشییمرده کییه تمییام نشییده،  ام؛ تییا وقتییی 
های  سید ای   ا   ت و  ه  اه افتاد. ون زن هم  یا چشیم وقا« نایست.

 کرد. شدن سید  ا تعقیت می  ولودش، د   اش 
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کیی  ال، دسییت  ییه  چنید سییال از اییی  مییاورا  ذشییت تیا اینکییه سییید د  
  طییو  همی شیید و زیییر لییت  سییینه، از  وان امییام حسییی ؟ع؟ دییا   می

که  سید، نگیاهش  یه نگیاه میردی  یره  ب  داد.  ه د  سالم می صح  
که انگا  مدت مدیدی است د  انتظا  سیید بیوده اسیت،  دو د. مرد 

کرد و    دواهید  سید، زن  نده می وقا»ت: نزدی  ومد و عر  ادب  
کند. کمیی  تازه سیید متوویه زن محجبیه« سالمی عر   کیه  ای شید 

کمییی عقییت  فییت و زن نزدییی  ومیید.  ،د  تییر از مییرد ایسییتاده بییود. مییرد
کمی نقیا ش  ا از صیو تش برداشیت تیا سیید صیدایش  ا ب تیر  شینود. 

که  ُ  وقیا سیید، می   ا »غری وشینا  ا د  دیود داشیت.   یت: صدای  
که یکبا  و بیرای همیشیه دکیان میرا تعطییل  شنادتید؟ یادتان می وید 
... نیسیتم. می  حیاال   ویم. وقا سید، م  دیگر کردید؟ ون پاکت  ا می

نو یت وقیا سیید  ،ای   ا  ای   ا   ت و  ه  اه افتاد. !«ام دیگر ودم شده
شییدن ون زن  ا دنبییال   ر از اشیی ، د  هییای ُپییم ییدی بییود تییا  ییا چشییم

 1کند.

 تذکر لسانی
کیییا وان د  دیییدمت  د  یکیییی از سییی رهای عمیییره،  یییه عنیییوان  وحیییانی 
که از مسجدالحرام بر شیتم و بیرای صیر  ناهیا   زائران بودم. ی    ز 

سیاله نشسیتم. د  60 ه هتل  فتم، دادل  ستو ان هتل نزدی  مردی 
                                                                                       

، 8/11/1396، تییا یف دسترسییی: «م ییر دانییه».   گییاه تحلیلییی دبییری دییانواده و زنییان، 1
 نشانی:
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داد  پسر و دامادش نشسته بودند. چ ره پارمرد نشان میی ،کنا  ایشان
اصییی ای  اسیییت و  یییه همیییراه دیییانواده  یییه عمیییره مشیییر  کیییه انسیییان  

پییز از سییالم و احوالپرسییی مختصییر، مشییغول  ییذا دییو دن  .انیید شییده
  .شدیم

که یکی از ون ا ددتردانمی د  حیدود  ،د  ای  هنگام دو دانم ووان 
ساله بود و مانتوی   سیا  تن  پوشیده بود و قسیمتی از موهیایش  16

زد ون میرد ومدنید و  یا او احوالپرسیی هم وشیکا  بیود، وا د شیدند و  یه نی
کردنیید و  عیید  ییه طییر  قسییمت مخصییوج  ییانوان بییرای صییر  ناهییا  

کوتیاه و د فتن کردم، شیاید مناسیت  اشید تیذکری  سییا   .  ا دود فکر 
 ، ه مرد  وکیردم و   یتم: ایشیان ،مؤد انه د  ا ه حجاب او  دهم. پز

پوشش مناسبی ندا ند. نا  یان  :  تم . له :ددتر شماست؟   ت
کییه بییراد  اییی  ددتییر بییود،  انییا احتی د  پاسییف میی    ییت:  ون وییوانی 

کیینشمیی  چیییزی نگ ییتم و منتظییر  !مناسییت اسییت ،پوشییش ایشییان  وا
کیه از تیذکر می  ویا دیو ده بیود، دو وملیه د   پد ش ماندم. پد  ددتر 

ایشیان ددتیر  سییا  دیوب  اسیت. »پاسف م    یت، او ا تیدا   یت: 
 ییه نمییاز عالقییه دا د و  ییه عبییادت د  مسییجدالحرام و طییوا   دیلییی

می  « بیرد. دهید و  یا  یلچیر میاد ش  ا  یه حیرم می اهمیت داصی می
کردم و ن  مییدم چیه ا تبیاطی بیا  ایی   ا تدا از پاسف ایشان تعجت 

کمییی ترمییل منظییو  ایشییان  ا  ؛مطلییت  ییا تییذکر میی  ووییود دا د امییا  ییا 
بانییی  ا ییر مییی : ییه میی   گوییید دواسییت ایشییان د  واقییع می .ف میییدم

کمیی ب  کیه  ددتر م   یه حجیاب  توویه اسیت، دلییلش ایی  نیسیت 
کامالو فردی  اادالن و مؤم  است ؛فردی الا الی است   . لکه او 
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کیه داده که م  ف میدم د  تذکری  کیردم و  ام، ب  اینجا بود  احتییاطی 
کیه میرد  الفاصیله پیز .ام از ای  نکته م م  افل بوده از  ومله دومیی 
قید   یه ایی   داند م  ون حا  وقا، ددا می»ومله اّول   ت، ای  بود: 

کیه دیودم هیم دسیته  ها تذکر می  چه کننید  کامیل  دهم حجا شیان  ا 
کمتر  ه حر  ما بی     چه ،ولی د  ای  د  ه و زمانه ؛شوم می ترهیا  ها 

منظییو  ایشییان از وملییه  « ونیید. دهنیید و  اه دودشییان  ا می  ییوش می
دواسیت تیذکر دیگیری  یه  ایشان د  ای  ومله می .وم بوددوم هم معل

کییه شییما ا ییر فکییر می ت ییاوتی  پیید  الا ییالی و ب  کنییید میی  میی   دهیید 
که ددترانم  ا وزاد  ذاشته ید. می  هسیت ام، سخت د  اشتباه هستم 

که از میا   چه دود   ،ای  ؛دهم  ه مسائل شرعی اهمیت می ها هستند 
   .پذیرند نمی

کییه دادم،  ییه میی  اییی  وملییه ایشییان نییی ز اشییتباه دوم مییرا د  تییذکری 
ا یییر  یییا  دیگیییر چنیییی   :ف مانییید. وقتیییی تن یییا شیییدم،  یییا دیییودم   یییتم

موقعیتی برای م  پیاش ومید و دواسیتم  یه فیردی م یل ایی  پید  تیذکر 
ایشییان ددتییر شییما هسییتند؟  !وییان پیید » ییویم:  طییو  می دهییم، اییی 

که د  س  ووانی و  ا ای  همیه ذون و  اشیتیان  یه دوش  ه حالشان 
اند. حتماو  ه انجام اعمال عبادی عمره عالقه داصیی  ای  س ر ومده

کییرده .دا نیید کییه چنییی  ف زنیید دییوب  نصیییبتان  کر  اشییید   ؛دییدا  ا شییا
ولیییی پییید وان ا یییر از مییی  بپرسیییند نمیییره ایمیییان ایشیییان چنییید اسیییت، 

 ییویم نییوزده اسییت، نییه باسییت. چییرا باسییت نیسییت؟ چییون نمییره  می
کننید.   یرنید باست  ا وقتی می کیه  یه ویای میانتو از چیاد  اسیت اده 

کیه شیما ایی  تیذکر  ا  ا هیا  یه ایشیان داده البته می  میی ولیی  ؛ایید دانم 
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کرد چه می ووانان ام  ز تیا دودشیان  یه چییزی نرسیند، محیال  .شود 
کنند. است از ب      1ترها قبول 

 گیری از شیوه غیر مستقیمبهره

کا وان می که  یه مکیه و مدینیه   ت: د  س یکی از  وحانیان   رهای  
کیه پوشیش ون یا  شیدیم،  یاهی زنیانی  ا مشیاهده می مشر  می کی یم 

مناست ی  زائیر حی  ییا عمیره نبیود. تیذکرهای عمیومی و دصوصیی 
کا سیییاز نبیییود و ون یییا  اه دیییود  ا می تیییا اینکیییه د  یکیییی از  ؛ فتنییید هیییم 

کییا وان ،سیی رها چنیید زن  ییا  ،تج  ییه وییالبی  ییه دسییت و  دم. د  اییی  
کییییرده د  ولسییییات شییییرکت  هییییای نامناسییییت و چ ییییره و ایییییش لبا 

کیا وان، دصوصیاو زنیان محجبیه می  یه می  تیذکر  ،کردند و مرتباو افیراد 
کیینم می کییه  ییا ون ییا صییحبت  یییدم و  ولییی میی  امتنییاگ می ؛دادنیید    ز
   تم  اید وقت مناست ون برسد.  می

یییا ت  قیییع  فتییه بییود کییه همگییی  ییه ز یم و پشییت ییی    ز صییب  زود 
یا ت مشیغول بیودیم، د  حیی  دوانیدن  دیوا   قیع  ه دواندن دعا و ز
یا تنامه، توسلی  ه حریرت زهیراگ  رفتیه شید و احسیا  دیوب   ز

موقعیییت  ا مناسییت دیییدم و  ، ییه همییه دسییت داد. د  همییی  هنگییام
افییراد ا تبییاط قلبییی  ییا حرییرت زهییراگ برقییرا  ه ییی  از  طو کییه همان

کییه  :همییان حالییت دعییا و مناوییات   ییتم کییرده بودنیید،  ییا کسییانی  ای 
کنون  نیییاهی از شیییما سییی زده و د  مسییییر  نییید ی دیییدا تقصییییر و  تیییا

کرده کییه دیگییر از  اه  اسییت  اییید! همییی  کوتییاهی  وییا پامییان ببندییید 
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کامییل نبییوده!  کنون پوشییش شییما  کییه تییا منحییر  نشییوید. ای  ییانوانی 
که از ایی   یه باایاد از همی  اان  ه حررت فاطمهگ قول  دهی د 

کییه فاطمییهگ از شییما  اعییی  اشیید.  ییا   عیید، طییو ی لبییا  بپوشییید 
کیه  کیه مییو د   یافاطمیه پامیان ببندیید  نیامحرم  فتیا ی داشیته  اشیید 

شیی اعت ون  ،عنایییت ددتییر پاییامبر؟ص؟ قییرا   ی ییید و فییردای قیامییت
 ب   وا  شامل حالتان شود. 

دم همیییان وقتیییی ولسیییه توسیییل تمیییام شییید و  یییه هتیییل بر شیییتیم، دیییی
کامییل نبییود، تصییمیم  رفته دانم کییه حجا شییان  انیید چییاد   ییه  هییای  

چیاد   ا از دیود  ،سرکنند و  یه می    تنید وقتیی  یه اییران هیم بر ردنید
  :ها  ه م    ت یکی از دانم ،کنند. همچنی  د   نمی

موقیع  یه میا تیذکر حجیاب  ا دادیید. میا متووییه   یهشیما دیلیی زیبیا و »
که بردی دانم کیا وان از نیوگ پوشیش میا  اعیی نیسیتند و هیا بودیم  ی 

کییه  ییه مییا تییذکر  دهییید دائییم  ییه شییما می ولییی شییما ب   ییوا ی  ؛  تنیید 
کردییید تیییا موقییع مناسیییت ون فیییرا  کییا   ا نکردیییید و صیییبر  کردییید و ایییی  

کیه  یه هییچ  سید. ون کیز برنخیو د. مطمی     اه طو ی  ه میا   تیید 
     میا اویازه پیذیرش ون دادید، نه تن ا   اشید ا ر مستقیماو تذکر می

ییییی  از ولسییییات شییییما شییییرکت   لکییییه دیگییییر د  هیییییچ ؛داد  ا نمییییی
 «کردیم. نمی

ازمنکییییر سییییاده  و ن یمع و   ام  ییییه اه و  وش  کییییه از ون   ز ف میییییدم
 یه  ؛کنم س رهایم اورا نیست و تصمیم  رفتم همی   وش  ا د  همه

 1لطف ددا موفق هم بودم.
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 عاطفیبرخورد 
 وید: ی    ز  فتم مجلیز اعیالی شییعیان میهمسر ش ید چمران 

کیرد. از  برای دیدن امام موسی صید ، ایشیان از می  اسیتقبال زیبیای  
کیییییرد و  عییییید ب  نوشیییییته چمیییییران  ا » :مقدمیییییه پرسیییییید هایم تع ییییییف 

شییما حتمییاو »ام.   ییت:    ییتم: اسییمش  ا شیینیده «شناسییم یییا نییه؟ می
کردم « اید او  ا ببینید.   ون  نیا احتم و م  از ای»  تم:  و تعجت 

 ایشیان «تیوانم ببیینم. نمی ،هرکز  ا هیم د  ایی  ونی  شی ی   اشید
که چمران ای  طو  نیست. وی از م  برای همکا ی  یا  اطمینان داد 

کیرد. ه یت میاه  ذشیت و می  هنیوز  یه مؤسسیه  مؤسسه شان دعوت 
تقویمی از سازمان امل  ه دستم  سید. دییدم  ،نرفته بودم. مدتی  عد

اما اسم و امرای  پای ون یا نبیود.  ؛ی  نقاشی زیبا دا د ،هبرای هر ما
کامالو سیاه داشت و وسی  ایی  سییاهی زمینه ،ها یکی از نقاشی  ،ای 

کوچکی می کیه نیو ش د  مقابیل ایی  ظلمیت شمع  دیلیی  ،سیودت 
می  ممکی  اسیت : »زیر ایی  نقاشیی  یه ع بی  نوشیته بیود ؛کوچ  بود

کوچیی  نتییوانم اییی  تییا یکی  ا از بییا  ببییرم، و لییی  ییا همییی   وشیینای  
تحیت  ،ون شیت «دهم. فرن ظلمت و نیو  و حیق و  اطیل  ا نشیان میی

کردم. نمیرت کسیی ایی  ایر ون شعر و نقاشی دیلی   یه   دانسیتم چیه 
کشیده است.    ا 

ی    ز همراه یکی از دوستان  ه مؤسسه  فتم. مرا  ه وقیای   ، األدره
کردنییید و   تنییید هسیییتند. مصیییط ی دکتیییر چمیییران  ،ایشیییان :معرفیییی 

کیرد. دوسیتم  مرا  افلگیر او، لبخند  ه لبش داشت. لبخند و و امش
کرد و مصط ی  ا تواععی داج   یت: می  دیلیی سیراغ  مرا معرفی 
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تر از این ا منتظرتان بودم. مصیط ی تقیویمی  یه می   شما  ا  رفتم؛ زود
ام. مصییط ی   ییت:  م ییل همییان تقییویم.   ییتم: میی  اییی   ا دیییده ؛داد

کیدام باشیتر دوشیتان ومید؟   یتم:  وهمه تا ل  تیا لویهیا  ا دیدیید؟ از 
کرد.  ا ت ،شمع کیید پرسیید: شیمع؟ چیرا شیمع؟ می  ردیلی مرا مترار 

کردم دود ه دانم. ایی  شیمع،  .   یتم: نمییماشی   یخیت و دود   یه 
کسیی  توانید  می  فکیر نمی .ای  نو ، انگیا  د  وویود می  هسیت کیردم 

ی شییمع و از دود ذشییتگی  ا  ییه اییی  زیبییای     میید و نشییان امعنیی
کردم ی  ددتر لبنانی  توانید  دهد. مصط ی   ت: م  هم فکر نمی

کنیید. پرسیییدم:  کییی »شییمع و معنییایش  ا  ییه اییی  دییوب  د ت  اییی   ا 
کشیده پرسیدم: مصط ی   ت: م . «کشیده؟ اید؟ مصیط ی  شما 

کیه د  ونی  و دیون زنید  کنیید، مگیر  ی می  ت:  لیه.   یتم: شیما 
 کنم شما  توانید ای  قد  احسا  داشته  اشید.  شود؟ فکر نمی می

کیییرد  یییه دوانیییدن  ات یییان عجییییت ، عییید تری افتیییاد. مصیییط ی شییی وگ 
د    یییا  ام و د  ا دوانیییده ،اید های مییی .   یییت: هرچیییه نوشیییته نوشیییته

کیییرده کیییه هایش سیییرازیر شییید.  یییا  ام و اشییی   وحتیییان پییی واز   او  ا دوم 
کامل برای ،دیدم کمنشان دادم کا  د  مؤسسه وماد ی  کیم وشینای  . 

کیییه  یییه  وسیییتا ها  میییا شییی وگ شییید. ییییادم هسیییت د  یکیییی از سییی رهای  
اّولیی   ؛ای  یه می  داد همیراهش بیودم. دادیل ماشیی  هدییه ، فت می

اش  ییه میی  بییود. هنییوز ازدوا  نکییرده بییودیم. دیلییی دوشییحال  هدیییه
هیای د شیت  قرمیز  یا  یل کردم دییدم یی   وسیری وا  از همان   شدم و

ها  امییا او لبخنید زد و  ییا شییی ینی   ییت:  چییه ؛اسیت. میی  وییا دییو دم
 وسیری  ذاشیتم  ،دوست دا ند شما  ا  ا  وسری ببیننید. از ون وقیت



 شمیم عفاف  72

کیه چیرا شیما دیانمی  ا  ها  ه مصیط ی حملیه می و ماند.  چه کردنید 
ییید  ییه مؤسسییه می ،کییه حجییاب نییدا د امییا مصییط ی دیلییی سییعی  ؛و  

کنیییید. می مییییرا  ییییه  چییییهکییییرد  می ایشییییان دیلییییی »  ییییت:  ها نزدییییی  
کییه شییما فکییر می نیید. اییی ا دوب نیسییت.  ییه دییاطر شییما  ،کنییید طییو  

اهلل دودمیان  شیا دواهند از شما یاد  گیرند. ان ویند مؤسسه و می می
نگ یت ایی  حجیا ش د سیت نیسیت، م یل میا « دهیم. ب ش یاد میی

دیلیی  ا  مصیط ی، فتی انید. ایی  نیست، فامیل و اقیوامش ون چنانی
کوچ  قدمر وی م  ت قیدم ولیو   یه ایر  ذاشت. او مرا م ل ی   چه 

هیم ازدوا   داشیتیم و  عید  یا میاه زیبیا  یا هیم ُنه.  ساند ه اسالم  و ردبُ 
 1 کردیم.

 شهادتفرهنگ گیری از بهره
بییود. هرازچنیید اهی شییاهد تشیییاع پاکییر تعییدادی از  60دییرداد سییال 

که از دست میا ب ت ی  ف زندان  یو  ای   کا ی  مملکت بودیم و تن ا 
کمی   یه وب یه بیرای ددتیران  ،ومیدبرمی کیه هرکجیا امکیان  ایی  بیود 

چییاد   !دییواهرم» ، یعنییی:حاعییر شییویم. پاییام شیی دا ،ووییود داشییت
 ا وان و دل   ا« ترساند باشتر از دون سر  م  دشم   ا می ،سیاه تو

تییییران کییییردیم اییییی  پاییییام  ا  ییییه همییییه ددشیییینیدیم و سییییعی میییییمییییی
کیه  ،مان برسانیم. معصومه س زمی  دوست  سیا  دوب و ساده می  

کیییال  بیییودیم،  یییه حجیییاب دیییود تقّیییییدی  د  یییی  مد سیییه و یییی  
که چاد  بپوشد .نداشت کردم  اما  یوش  ؛ ا ها و  ا ها  ا او صحبت 
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کیه  یا  نی   ؛داد. فصل امتحانات بودنمی نا  یان معصیومه  ا دییدم 
کیردمپ یده و صدای ل زان وا د مد سی چیه ات یاقی  :ه شید. از او سیؤال 

کیه از مییدان شی دا  یه سی» :افتاده؟   ت ومیدم، مد سیه میی ویاان 
م  هم چند قدمی دواسیتم د  تشییاع  .تشیاع ونازه ی  ش ید بود

کینم. نا  ییان وقیای  از مییان ومعییت بایی ون  ،ونیازه شی ید شیرکت 
ه این ییا  یی ؟کنیییچییرا حجا ییت  ا  عایییت نمییی !ومیید و   ییت: دییواهرم

چیرا ایی  طیو  د   .داطر ما و وسایش ما و دی  ما م ل  یل پ پیر شیدند
   «شوید؟دیا ان ظاهر می

ایر ون وقییییا قییییرا   رفتییییه بییییود. رمعصییییومه دیلییییی تحییییت تیییی ،دالصییییه
دبییییری از هییییم  نیییییزامتحانییییات دییییرداد مییییاه  ذشییییت؛ د  تا سییییتان 

کییه  نداشییتیم. م رمییاه د  حیییاط مد سییه منتظییر ومییدن دوسییتانم بییودم 
کامییل وا د نا  ییان دییید م معصییومه  ییا ییی  چییاد  مشییکی و حجییاب 

او  ا د   . نجیییدم مد سییه شیید. از دوشییحالی د  پوسییت دییود نمییی
حجییا ش  ییه او تب ییی    ییتم و پرسیییدم: چییه  رایو ییوش  ییرفتم و بیی

 حاال چه ات اقی افتاده؟  ؛هرچه ما   تیم تو چاد  نپوشیدی ،شد
کنییا  هییم بییودیم کییه   ییاألدره معصییومه د  مییو د دلیییل  ، عیید از سییاعتی 

کیییرد چاد ی کیییه  هسیییت ونییییادت » و   یییت: شیییدنش صیییحبت    ز 
  یتم:  «  تم وقای   ه م  تذکر داد بیرای حجیا م؟ ،امتحان داشتیم
طو کیه  همی  .ی    ز  فته بودم مزا  ش دا ،تا ستان» له. ادامه داد: 

کیه ،زدمبا  قبو  ش دا قدم می د   چشمم  ه عکیز همیان وقیا افتیاد 
 دییییف اّول قطعیییه سیییوم د  قبیییری و ام د تیییه بیییود و  یییه دییییل شییی دا 

کشییییدند و  .پاوسیییته بیییود  وییییا ون لحظیییه تمیییام وویییودم  ا  یییه وتیییش 
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شییرمنده تمییام شیی دا شییدم و تصییمیم  ییرفتم  ییه حرمییت شیی دا چییاد  
 «بپوشم و محافظ حجا م  اشم.

 !چیه اایری بیر قلیت دوسیت می   ذاشیته بیود ،ون شی یدمع و   ام  یه
که برشاید و دانسیت نمیی ،کیردمییمع و   ام  یهددا  ای  عاین   ز 

کیالم او چقید  تاایر یذا  میی کیه او هیم م یل همیه شی دا  !شیودکه  چرا
کییرده بییود نییه  ییه نتیجییه. مشییتاقانه منتظییر  ؛دییود  ا مکلییف  ییه اییی  امییر 

تیا  ؛مزا  ش دا بودم ،اهللهای حزب شنبه و  فت   ه میعاد اه  چه پن 
قید  میا  ا مجیذوب  ون ، فتییم. نو انییت ون شی ید ا معصومه  ه ونجا 

که ساعت کنا  مزا ش نشستیم و  ا او حر  زدییم. سیالکرد  هیا از ها 
یا ت اهل قبیو  میی  ذ د و هنوز هرون ماورامی که برای ز ییم ه ته    ، 

کنا  مزا ش می «محمد نو ب شت»داطره ش ید  کشاند و  یه ما  ا  ه 
کیییه  کنییید. دیییواهر   مییییاشیییکمان  ا ویییا ی  ،ییییاد ون   زهیییا ایییی  شییی ید 

هییا از  از اییی  دییاطره» :  ییتمییی ،هییا  عیید  ییا ایشییان همکییا  شییدم سیال
یاد نقل می   «کنند.زند ی محمد برای ما ز

کییامالو  ، اسییتی اش عییو  شیید؛  ییا ییی  وقییای مسیییر زنیید ی معصییومه 
کیییرد و اان یییی  دیییانواده نیییو انی و ف زنیییدان   سییییا  میییذهبی ازدوا  

 1 برکتی نصیت او شده است. سیا  ُپ صالحی دا د و زند ی 

  باحجاب شدن دختران دانشجو و معروف امربه
یا تی  یه مشی د مقید  بیرای عیده ای از  از طر  دانشگاه، ی  س ر ز

که  یا  دواهران دانشجو برنامه  یزی شده بود. از با  ای  دانشجویانی 
شیییما   یییا چیییاد  ال یییت  ون یییا همسییی ر بیییودیم، تن یییا چنییید ن یییر انگشیییت

                                                                                       
 .64؟، ج چی شد چاد ی شدم. علیا نراقی عراقی، 1
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کمیییی ترسییییدم از اینکیییه سییی ر  ،. وقتیییی وا د اتوبیییو  شیییدمداشیییتند
دانسییتم  ییا اییی  همییه ددتییران  سییختی د  پییاش داشییته  اشییم. نمی

کینم و ایشو حجاب  کم  یی ه چنید ن یر از   یه ؛کرده چگونه  اید بردو د 
که دیلی شیطنت هم داشیتند. ناچیا  م یل همیشیه  یه نیاتوانی  ،ون ا 

کییرده و دسیی ت  ییه دامیی  صییاحت دییود د  محرییر ووییدان اعتییرا  
کییه  اعییث شیید  کرامییت حرییرت  عییا ؟ع؟ شییدم. یکییی از ات اقییاتی 

کییینم دسیییتگی سییی ر  ا  یییه لطیییف دیییدا د  اویییرای  ،طیییو کلی فرامیییوش 
 ازمنکر  دون چمان بود.  و ن یمع و   ام  ه

کییه د دسرسییازهای سیی ر بودنیید،    زی چنیید ن ییر از ددتییران دانشییجو 
امیا  ؛ ه  ازا  ب ونیدومعی برای د ید  تصمیم  رفتند  ه صو ت دسته

مقد  نیامیده بودنید و  یه قیول یکیی از ون یا  چون تا  ه حال  ه مش د
کیه  یه عنیوان  اهنمیا  یا  ،فق  برای ت  ی  ومده بودند از م  دواستند 

که  ه  اهی و د وویی هتیل  کردم. وقتی  ون ا ب وم. م  هم  اتردید قبول 
ومدند، متووه وععیت و پوشش  سیا  نامناست ون ا شدم. سیرم  ا 

کمی دودم  ا نا احت و دجالت  زده نشان دادم. پایا  اندادتم و 
که متووه قریه شد،  اتعجیت   ی سر  وه  چه ت: حیا  وقیا مگیر ها 

چاد  برای  ازا   فت  هم الزامی است؟   یتم: از نظیر می  نیه! ولیی  یه 
نظییر شییما ا ییر مییردم ییی   وحییانی  ا  ییا چنیید ن ییر ددتییر  ییدون چییاد  

ها  لنیید   ییت: حییق  ییا  کننیید؟ یکییی از  چییه چییه فکییری می ،ببیننیید
مناسییت اسییت. هییرکز مییا  ا  ییا  دیلییی وعییعیت مییا نا ؛حییا  وقاسییت

دنییدد و یییا از  کنیید یییا می یییا   یییه می ،ینییدب  وقییا باییی  پوشییش  ییا حییا
 ،کنیید.  یییر از دو ن ییر تعجیت اشییتباهی  ییا تیییر چییراغ بیرن تصییاد  می
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کردند؛ ولی یکی از مخال یانر قیه حر  او  ا ت   یت: حیا  وقیا  ،یاد 
میییی  و مییییاد م و تمییییام دییییانواده مییییا د  عمرمییییان یکبییییا  هییییم چییییاد  

اد  متن ییرم! میی  دوسییت ایم و  لیید هییم نیسییتم!  لکییه از چیی نپوشیییده
کیه زییر چیاد   کینم! حییف می  نیسیت  ندا م  یا چیاد  دیودم  ا زنیدان 

دیو د و دلیم  حالم  یه هیم می ،بانم ها  ا می وقتی چاد ی اصالو  . اشم
کنم.  می  دواهد ددتران چاد ی  ا د ه 

که حق  ا شما  اشد، ولی دود شما ا یر یی   وحیانی    تم:  ه فر  
بیرای  کنیی؟ اصیالو  تعجیت نمی ببینیی،  یازا   ا  ا ددتران مانتوی  د 

چیاد ی  اشید؟  مس ول ددتران ب  ،تو قابل تصو  است ی   وحانی
ولییی سییخت اسییت چییاد  پوشیییدن!   ییتم: حییاال  ؛  ییت: قبییول دا م

کنیییید کیییه عییی   نیییدا د تیییا  عییید از ونکیییه  ؛شیییما یکبیییا  امتحیییان  یکبیییا  
حیداقل  ،دواهید وا د حرم امام  عا  شیوید و چیاد  الزامیی اسیت می

کنییید.  ییاألدره کییه چگونییه چییاد  سییر  اییی   یی وه  ،یییاد  رفتییه  اشییید 
کییه  ه ییت ن رشییان شییاید اّولییی   ا شییان بییود چییاد  بییر سییر  چ ییا ن ییره 

د   های دوب و م بت همراه م   ه  اه افتادنید. م ل  چه ،کردند می
کیییف میییان  اه، کیییف ییی   کییه  همییان ددتییر مخییالف چییاد     قییاب  ییه 

کنددواست ددتران چا می کیرد ،د ی  ا  ا دست دود د ه   ؛حملیه 
کیییف دسییتی ون دییانم  ا  ییدزدد،  ییه  ولییی وقتییی ون دزد می دواسییت 

کییف  ،علت اینکه ون ددتردانم چاد  بر سر داشت موفق  ه  یرفت  
ظیاهر سیاده  اعیث  دیوب  تمیام شید. ایی  ات یان  یه او نشد و قریه  ه

د  چیه چییز چیا !همان دانم پاش م  ومید و   یت: حیا  وقیا    که شد
دیدا ه د دم  خیو د.  ی  قید   یه کیردم چیاد  ایی  دوب  است. فکر نمی
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که  ا چاد   ه  ازا  ومدم هیچ احسیا   ،وقت د  عمرم  ه اندازه ام  ز 
   !امنیت نکرده بودم

ییای دیودم  یرن شیدم و پیاش دیودم  وقتی ای  حر   ا زد، م  د   ؤ
کییاش همییه می  !دییدایا»  ییتم:  کییه لییذت  ای  و مع و   ام  ییهدانسییتند 

یییا ت امییام  عییا ن ی یییاد اسییت. لییذت ز نیییز بییرایم  ؟ع؟ازمنکییر چقیید  ز
کیه حاعیر نبیود  یه هییچ یاد شد و تا ودر س ر، ون دانمی  وویه چیاد   ز

نتوانست چیاد   ا از سیر او  هم حتی دنده دیگران ،چیز هیچ ،بپوشد
 1.بردا د

 بدحجابیدر برخورد با  ازمنکر نهیشرایط 
کییه برمی .ه نداشییتمحوصییل ون   ز اصییالو  کییا م   شییتم، یییادم  ازمحییل 

کیه  ایید  یه  یازا  هیم سیر هیا  طو کیه داشیتم  یه مغازه بیزنم. همیی  افتاد 
کییییه  پییییچ صییییاحبان حجره کییییردم، متووییییه پییییچ نگییییاه می هییییا شییییدم 

ادتیییا   کردنیید. ب  زدنیید و بایی ون  ا نگییاه می هییای   ییه هییم می حر 
دا نییید د  عقیییت و دییییدم یییی  زن و شیییوهر ویییوانی  طیییر بر شیییتم  یییه 

 ون کننیید. هییا نگییاه می زننیید و  ییه اونییا  مغازه  اسییته  ییازا  قییدم می
 کییرده بییود و از لحییاظ لبییا  هییم واقعییاو  یدیلییی و ایییش تنیید ،دییانم

 ،وعیییعیت نامناسیییبی داشیییت.  یییدتر از و اییییش و پوشیییش ایییی  دیییانم
چییه  :  ییه تییو هییای ف وشییند ان و  قیییه مردهییا بییود.  ییادودم   ییتم نگاه

کیییا دودت  و امیییا وقتییی  یییه نگیییاه سراسیییر حسیییرت و  ؛ کییی  م بوطییه؟ 
                                                                                       

 ، نشانی:8/11/1396.   گاه تحلیلی ی دبری قم فردا، تا یف دسترسی: 1
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: اییی  وییوان چییه  هییا چشییم دودییتم،  ییه دییودم   ییتم ولود ووان  نییاه
که مجرد است و دا د بیرای وینیده دیود تیالش می کرده  کنید؟   ناهی 

کنیا  بایایم. از یی   وتاب عجیبی داشتم و نمی تت توانستم  ا افکا م 
که پشت سر ای  چنی  تذکرات  ،طر  ها  و دلسیوزی ه د دسرهای  

 کردم. هیراندیشیدم و از طرفی هم احسا  وظی ه می ووود دا د، می
یا زدم و نزدیکشان شدم.  کنا  ومدم و دل  ه د   طو  بود  ا دودم 

کتف شوهر ای  دانم زدم و ب ش   یتم:  ، ا دست ببخشیید »و ام  ه 
کرد و وقتی چ ره ه م مرد بر شت   «!وقا ام  ا دیید انگیا  متوویه  نگاه 

فرمایشییی ، اییدیدییواهم  گییویم، سیی یع وییواب داد:   رما شیید چییه می
 اسیییییتش  .دواسیییییتم مزاحمتیییییون  شیییییم دییییییر، نمی»بیییییود؟   یییییتم: 

کنم؟ دواستم ببینم اوازه می می که  «دید  ه دانمتون نگاه  اون مرد 
زدن یقه م   مه  ه  ویا انتظا  چنی  حرفی  ا نداشت، توی ی  چشم

کییه » ا  رفییت و  ییه دیییوا  چسییباند و   ییت:  کییردی  تییو دیلییی  لیی  
کنییی. مرتیکییه مگییه دییودت دییواهر و مییاد    خییواهی  ییه زن میی  نگییاه 

کییه  ییه نییامو  دیگییران نگییاه می کنییی؟ بییزنم  ییا ییی  مشییت  نییدا ی 
کنم تا    می. اعالمیه  « ات 

کشییییده  اشیییند، یکسیییره داشیییت از ایییی  حرفییی ا انگیییا  ماشیییه   بیییا   ا 
کیا ی از دسیتم برنمیی و کرد شلی  می که  کیه  .ومیدم  هم  مقیدا ی 

چییرا حییاال نا احییت  !وقییای ع یییز»  ییتم:  او ادامییه داد و و ام شیید،  ییه
کیییه چییییزی  یییدی نگ یییتم اون هیییم تیییازه د    رفیییت و « .میشیییی؟ مییی  

دواستی چه  لطی  کنیی؟  تازه چیز  دی نگ تی؟ دیگه می»  ت: 
زنیش  ،طیر  وناز « !یگیه هیم ب یم  گیوچییز د  و ددا بایا چنید تیا نه تو
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فق   لیدن  هستند. طو ی  شون همی  این ا همه» :کرد وی  می وی 
و رنیه شینا رای میاهری  ؛   یش  ذا ن. این ا وب  یرشون نمیادیه م  

که و ام سینه دییوا  چسیبیده بیودم .« ... هستند و د  یا ه   یتم:  ،م  
کییه شییما و دییانم !وقییای ع یییز» تون پییاتون  ا تییوی  ییازا  واهلل از ون موقییع 

کاسیت ، ذاشتید ها دا نید  یدون اویازه،  یه دیانم  ها و مشیتری همه 
کییه حییداقل  شییما نگییاه می کننیید. میی  فقیی  دواسییتم اوییازه  گیییرم 

قرمیز  ،را شینیدسیخ  می وقتیی میرد ون «عذاب وویدان نداشیته  اشیم.
کیردیتو دیلی »شد و داد زد:    یت،  ایی   ا می طو کیه همی و   ل  

بر ردانییید  یییه طیییر  دیییانمش و نگیییاهی  یییه سیییر و وعیییع او سیییرش  ا 
که سست شیده  اشید، دسیتاهایش شیل شید و یقیه  اندادت و انگا  

کیییرد. مییی  قصییید »کیییه دییییدم اان وقتشیییه، ادامیییه دادم:  هیییم میییرا  هیییا 
کنییا  او   عیید«. ... از دیییرش  ذشییتم ،شییرمنده ؛مزاحمییت نداشییتم م 

کرد و  اهشیون  و  یه   طیر ومعیت  فتم. مرد  ا چشم  ه زنش اشا ه 
کیرد.  همچنیان زییر لیت  ر یر می شد ووی  ازا  تغیار دادند؛ امیا زنی

ها همچنیییان  ولیییی چشیییم ؛ فتنییید تیییا از  یییازا  دیییا    شیییوند ون یییا می
 1.دنبالشون بود

 بدحجابی از  نهیتندروی در پرهیز از 
که  ا دانشجویان  هایشیان  یه عمیره مشیر  شیده  و دانوادهد  س ری 

ییا ت منیا و عرفیات  فتییم سی ری ویذاب، ولیی د  ؛بودیم،   زی  یه ز
                                                                                       

. علیییی وع یییری، پایگیییاه مرکیییز ملیییی پاسیییخگوی   یییه مسیییائل دینیییی، تیییا یف دسترسیییی: 1
                             ، نشانی:8/11/1396
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کییه د  اییی  سیی ر  ییا  دسییته ،عییی  حییال کننییده. یکییی از دانشییجویان 
کییه دیلییی نا احییت و  رفتییه  ییه نظییر  همسییرش همییراه مییا بییود، د حییالی

ی م  افتیاده ام  ز ات اقی برا» : سید، دود  ا  ه م   ساند و   ت می
کمیی  کرده است. دواستم برای شیما  گیویم تیا  که مرا  سیا  نا احت 

کییم شییود. از نییا احتی   رمایاییید،  :میی   ییا دوشیی  ی   ییه او   ییتم «ام 
 دهم.   وش می
ییا ت منیا و»او   ت:   فتییم،  عرفیات، چیون دیلیی  اه ام  ز  عید از ز

کمی   یه  کمی  دواسیت. می  بیرای  همسرم حالش  د شید و از می  
 .ومیید سییختی دنبییال میی  می کییه او  ییه د حییالی ؛و، دسییتش  ا  ییرفتما

که د  ظاهر  سیا  مؤم   ه نظر می  سید، دود  ا  یه میا  سیاند و  فردی 
 اعجلیه و نیا احتی، د  اعتییرا   یه اینکییه چیرا میی  دسیت همسییرم  ا 

کا هیا، وبی وی  :ام،  ه م    ت  رفته که  ا ای   همی  شماها هستید 
کشیییید ولیییوی چشیییم  دجالیییت نمی .ب یییید یوم یییو ی اسیییالمی  ا م

کیه ایی   دیگران دست همسیرتان  ا  رفته ایید؟ می  تیا  یه دیودم ومیدم 
کییرد، او  ییه کییه بییود و چییرا اییی  اعتییرا   ا   .سییرعت از مییا د   شیید فییرد 

هرچه او  ا صدا زدم تیا  یه او  گیویم همسیرم  یدحال شیده و می  بیرای 
بیییرای مییی  ایییی   .ام، پاسیییخی نیییداد و  فیییت کمییی ، دسیییتش  ا  رفتیییه

ام  حیاال ومیده .بردو د، دیلی سنگی  ومد و حساب  حال میرا  رفیت
کمی از نا احتی کنم تا کم شود. تا  ا شما د د دل   « ام 
کوشییدم او  ا دلیدا ی دهیم  یه او   یتم ون فیرد  ،سیپز .م  نخسیت 

کییرده شییما هییم م ییل بردییی افییراد  قصیید وزا  شییما  ا نداشییته و دیییال 
کیییه وقتیییی  یییا همسر  ونییید، دسیییت  شیییان د  دیا یییان  اه میهسیییتید 
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کیییه د  فریییای عمیییومی پسیییندیده  همیییدیگر  ا می  یرنییید و  فتیییا ی 
دهنیید.  نیسییت و د   از شییرن ییی  مسییلمان اسییت، از دییود نشییان می

کییا  ون فییرد اییی  مطلییت  ا صییرفاو بییرای و ام قابییل  ،کییردن او   ییتم؛ ولییی 
کامالو محجبه و چاد ی بو  د و ایی دفاگ نبود؛ زیرا همسر ایشان فردی 

کیییردن، شایسیییته او نبیییود. اشیییتباه   ونیییه سیییخ    یییت  و بردیییو د تنییید
که ای  شیخ  مرتکیت شیده بیود،  فتیا  شیتاب زده و تنید او  دیگری 

که ای  زن و شوهر  فتا  سبکی داشته  اشند .بود میا نبایید  ؛ ه فر  
کنییم از چیه  م؛ ا ون ا بردو د تند داشته  اشی  لکیه همیشیه  ایید فکیر 

کرد. شود  اهی می  1 فتا  ی  فرد  ا اصالا 

 آرایش از  نهی
او  ا بیرای معاینیه  .ف زنیدم بامیا  شیده بیود:   یت یکی از دوستان می

 د  سیال  انتظیا ، ومعییت  سییا ی منتظیر نشسیته .نزد پزش  بردم
ای ایسییتادم تییا نییو تم فییرا  چییون وییای نشسییت  نبییود، د   وشییه .بودنیید
 کیه  یه شیکل محسوسیینا  ان چشمم  یه دیانم منشیی افتیاد  . سد

کیردم، چیه  ایید  کینم؟ وییا از  کرده بود.  یا دیود فکیر  صو تش  ا و ایش 
ویواب دیدا  ا چیه  یدهم؟  ،تووه  گذ م؟ د  ای  صیو ت کنا ش ب 

کیا   ا  کینم؟ ممکی  اسیت  ؛یا  ه او تذکر دهیم ولیی چگونیه  ایید ایی  
 .فکیری  یه ذهینم  سیید ،نا  یان .بردو د دوب   ا می  نداشیته  اشید

کا ذ برداشتم و  وی ون نوشیتمی   کوچ   میرا  !دیانم محتیرم :بر ه 
کییه  ییه شییما تییذکر مییی کییردن شییما میییان مییردان  و ایییش .دهم ببخشییید 
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نامحرم صحی  نیست. شاید  گویاد  یه می  م بیوط نیسیت و نبایید 
کنم کیا   ا  ؛د  امو  شخصی شما ددالت  ولی م  مجبو  شیدم ایی  

کیرد . کنم می  د  واقیع  .چون ا ر نگویم، دداوند مرا مؤادذه دواهید 
 دهم. نجات دودم  ه شما تذکر می رایب

کییرد، هنگییام  نامییه  ا نوشییتم و پییز از ونکییه پزشیی  ف زنییدم  ا معاینییه 
کا یذ  ا  وی مییز منشیی  ذاشیتم و  یه ایشیان  د و  از سال  انتظا ، 

 ،ه تیه  عید .از ونجیا دیا   شیدم ،مال شماست. سیپز ،  تم: ای 
کییه پزشیی  داده بییود، د  ییا ه  ییه ون مطییت  فییتم.   ییه دلیییل وزمایشییی 

هیای  ذشیته  صیو تش عیادی بیود و از و ایش .نگاهم  یه منشیی افتیاد
کیییه توانسیییتم  یییا ایییی   وش سیییاده، .دبیییری نبیییود کیییردم   دیییدا  ا شیییکر 

 1.مسلمانی  ا از  ناه  از دا م

 پژوهش هدر عرصالگوی حجاب 

سییییاله و متولیییید اسییییتان یییییزد، 39 داتحقیییییر السییییا ،بیییی  فاطمییییه بیییی 
 دکتری نانو باوتکنولو ی و د  حال تکمییل پی   ه دانشجوی سال ودر

پی   ه دادلیی و  70بیاش از  ،د  ایی  میدت ،هستم. همچنی  یدکتر
 .ام المللی داشته با 

کییییه دبارسییییتان بییییودم کییییردم ،زمییییانی  همسییییرم  ،د  ون د  ان ؛ازدوا  
دانشگاه صنعتی ش یف بود. همراه او  ه ت یران ومیدم و د   یدانشجو

کییردیم. د  همییان سییال  ،ها دوا گییاه دانشییجوی  زنیید ی دییود  ا و ییاز 
ادامه تحصییل دادم و د  دانشیگاه پذیرفتیه شیده و  یه همیراه همسیرم 
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کا شناسیی دیود،  یا دا   . هم ردییدممشغول تحصیل  زمیان  یا اتمیام 
کیردم، تیا  چیهچنید سیال  ،شدم و  ه همیی  دلییل ها  تحصییل  ا  هیا 

د  یا ه د  دانشیگاه شیرکت  ،اما  عد از چند سیال ؛تر شوند کمی ب   
کیردم  ولو ی و باوشیمی  ا همیکردم و ای   ا  دو  شته فی  زمان ش وگ 

نامییه  و پایییان 18 ییا معییدل  ییاالی  ،و  ییه دلیییل اینکییه د  اییی  دو  شییته
های د دشییان وا د اسییتعداد ییا امتیییاز  ،التحصیییل شییدم عییالی فییا غ

یاد  اه برنامه شدم. هیچ یدکترد  ۀ  کا های ز  اعیث  ،های د سی و 
 یییزی  م برنامییها زیییرا بییرای تمییام زنیید ی ؛  لییت میی  از دییانواده نشیید

فریای  ،وومیدم.  یه همیی  دلییل سیاعات  فیت بیرای کردم؛ حتیی می
تمام وقیتم د   ،ای  ساعات دادم و د  وزادی  ا  ه منزل ادتصاج می

کا هییای    همسییر و ف زنییدانم بییود و  ییه ون ییا  سییید ی میادتیییا کییردم. 
 سیاندم و وقتیی د  منیزل  تحقیقاتی  ا د  مرکز تحقیقات  ه اتمیام می

ها  کیییا  نبیییود و تمیییام وقیییتم  ا  یییا  چییییه دیگیییر حرفیییی از د   و ،بیییودم
کیییه ون یییا منیییزل نبودنییید و ییییا دیییواب بودنییید،  یییه  . ذ انیییدم می زمیییانی 

 .  پردادتم کا های دودم می
 اه محدودیتی بیرای می  ایجیاد نکیرد و میرا  هیچ ،حجاب و زن بودن

فرقییی میییان زن و مییرد  ،وقتییی پییای علییم د  میییان  اشیید زیییراوزا  نییداد؛ 
کییه ووییود  ؛کنم وویود نییدا د.  یه حجییاب و چییاد م نییز افتخییا  میی چرا

نه تن ا  اعث دجالت و یا تمسخر م  نشیده اسیت،  لکیه  ،حجاب
و امش  ا  یه ا مغیان داشیته اسیت. ییادم هسیت  هموا ه برایم احترام و

کشو  سی ر ی  کن رانسی  ه دا   از  که برای  داشیتم  ،کیرده بیودم  ا  
کسیی از می  پرسیید برای سیخنرانی ومیاده می کیه  شیما عیرب » :شیدم 

میی  ییی  ایرانییی هسییتم. بییرایم وییای  ؛نییه : ییا تعجییت   ییتم «هسییتید؟
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که چرا زن محجبه  ا نام عیرب  تعجت و شیود  شینادته میسؤال بود 
ویییا دییی  مییا  .هییا نباییید  ییه عنییوان محجبییه شیینادته شییویم و مییا ایرانی

که حجاب مایه افتخا  ما نباشد؟   اسالم نیست 
کا   وه فنا  ی نیانو د   نییاد نخبگیان ییزد هیم  البته د  حال تشکیل 

ووانییان  تحصیییل د  اشییتغال و ،هسییتم تییا  تییوانم  ییا تشییکیل مرکییزی
 1م.س می داشته  اش

 اختراع هی حجاب در عرصالگو

معصییومه فی  زو ییادی  سییرکا  دییانم دکتییر ،یکییی از زنییان موفییق ایرانییی
کییه  عیید از کسییی  تییالش  کییا  وزمایشییگاهی و سیال تحقیییق و 12 اسیت. 

کییم دسییتگی توانسییت از ط یییق ت  یییق  ،ناپییذیر و  ییا امکانییات  سیییا  
سییلول شییوان  ییه بامییا ان عییایعه نخییاعی و د مییان اییی  نییوگ بامییا ان، 
افتخا  ب   ی بیرای اییران و ایرانیی د  و یان بااف ینید. دکتیر معصیومه 

کیرده اسیت و از  23از  ،فی  زو ادی سیال قبیل تحقیقیات دیود  ا و یاز 
کنییون  هییای پهوهشییی اسییت. او هییم مشییغول  ییه فعالیت 1364سییال  ا

تحقیقیات  مس ول وزمایشگاه ترمیم  افت و عرو هی ت علمیی مرکیز
 اشییید. ایشیییان یکییییی از  باوشییییمی و باوفی یییی  دانشیییگاه ت ییییران می

کیا  دیودش  اسیت.اساتید بروسته دانشگاه ت ران  دکتیر فی  زو یادی 
کمی  یی  دانشیجوی تیرم اّول   ا  ا امکاناتی نزدی   ه ص ر و تن یا  یا

کیییا  د  ا تیییدا  ییییرممک   یییه نظیییر  کیییرد. ا رچیییه ایییی   پزشیییکی و یییاز 
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د  چشیمان   ا ولی سرانجام  ه امر نشست و اش  شادی ، سید می
کرد. او می   وید:   سیا ی از باما ان وا ی 

ییییادی داشیییتیم و ایییی   ونگیییی کیییه وانبیییازان 74 یییی 73 های سیییال» ز
دییییدن وعیییعیت وانبیییازان و موعیییوگ  یییه شیییکل حیییادی مطیییرا بیییود، 

کیا ی  ، وحیه  االی ون ا ییم  کینم وظی یه دا  کیه احسیا    اعیث شید 
کیه  یرایش  شیته تحصییلی می ،  ه  ؛برای ون ا انجام دهیم دصیوج 
توانسییت د  ا تبیاط  یا تییرمیم سیسیتم اعصییاب و  ن  باولیو ی بیود و می

 «های نخاعی  اشد. وسیت
ه نتیجیه  سیاند. د  اوادیر ای  طیرا  ا  ی ،دود  سیا تالش  او  ا امید و

کیرد از ،کا  ولیی ون دکتیر  یا  ؛ی  وقای دکتر وراا دعوت  ه همکیا ی 
کییم وزمایشییگاهی داد و  ییا  او  ا مییو د تمسییخر قییرا  ،مشییاهده امکانییات 

تواعییع  ییی   ییانو،هییای شخصیییتی ا ایشییان همکییا ی نکییرد. از  ی  ی
یاد کا ی یو اوست.  سیا  ز الش  یا سیال تی 12که امره   ا اصرا  دا د 

کا  تیمی  نامد.  ،همکا ی ی  دانشجو بوده  ی  
 از یکی از همکیا ان ایشیان پرسییده شیده بیود ،ها مصاحبه د  یکی از

کسیی بیوده اسیت ،ایده اصلی ای  طرا که ون وقیا د   ؟متعلیق  یه چیه 
کییه ایی  سیؤال داشیت کییرد ،پاسیف  یه ویای ویواب واعیحی   :عنیوان 

کسیی کا های   وهی اینکه اییده متعلیق  یه د » اهمیتیی  ،سیتا چیه 
البتیییه ایییی  چیزهیییا بیییرای دیییانم دکتیییر فی  زو یییادی اهمیتیییی  «نیییدا د!

کییه د مییان بامییا ان قطییع نخییاعی بییود،  نداشییت؛ چییون او وییز هییدفش 
اشی  شیون  برن شادی نگیاه و ازهم  دید و مزد دودش  ا چیزی نمی

کا   ا میباما ان ب بودیافته  رفت. او نه  ُ   نیه شی رت و دیید عد مالی 
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کییییه می حتییییی د  یکییییی از مصییییاحبه  ا؛ دواسییییتند بییییرای  ییییرفت   ها 
عکییز ییی  زن : »  تییه بییود ،تعییدادی عکییز از ایشییان وقییت  گیرنیید

   «!اش دیلی اهمیت ندا د  قیه ؛کافیه ،چاد ی  ا باندازید
کییه انجییام دادیییم» وییید:  او می یکییی از وانبییازان  ،مییو د اّول پاونیید  ا 

کیه از   ،ایی  ع یییز .ر نشسییته بیودسییال پیاش  وی  یلچی 18ع ییزی بیود 
پیییز از دو سیییه   ز  یییا مییی  تمیییا   رفیییت و   یییت: پاهیییای مییی   ز یییز 

کنید  ا هیچ وملیه ،د  ون شرای  .کند می تیوانم شیون و  ای نمی  ا   
کنم.  «احسا  دوشحالی دود  ا د  ون لحظات توصیف 

که طرا ایشان  ه نتیجه  سید چیاب  ISIفقی  یی  مقالیه د   ،زمانی 
کیییا  ومیییال و ید حیییال ؛کیییرده بیییود دانشیییجویان  و زوهیییای اسیییاتید و کیییه 

   1باشتر است. های تعداد مقاله ،ایرانی

 ورزش هالگوی حجاب در عرص

 لکییه ییی   ؛ییی  محییدودیت نیسییت ،حجییاب بییرای زنییان مسییلمان
زنیییان »بردا  محجبیییه و یییان   یییت:  قییید ت اسیییت. نخسیییتی   زنیییه
ییی   ، لکییه اییی  ؛محییدودیت ببیننیید مسییلمان نباییید پوشییش  ا ییی 

که می کم  ون قد ت است   « رفت. نتای  ب تری ،توان  ا 
کیه  یه  همیشیه از وملیه   زش ،بیردا ی  زنه قیوانی   دلییلهیای  بیوده 

کییییییه  دا د،   زشییییییکا ان زن مسییییییلمان اوییییییازه حرییییییو  د  داصییییییی 
ن بیود وت ی  علت ای  مس له نیز   سمی  ا نداشتند. م م یها  قا ت
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بییردا ان  ییدون لبییا   زانوهییای  زنییه هییا و  اییید و ن  ،بییر قییوانی  کییه  نییا
کیه همیان   اشد، تا دا  ان یکی از دطاهیای اصیلی ایی  مسیا قات  ا 

دهنیید.  تشییخی  ، ییرفت  از پاهییا بییرای  لنییدکردن  زنییه اسییت کمیی 
توانسیتند  زنان مسلمان د  طول تا یف ای    زش یا نمی ،برای همی 
کننید، ییا  ایید از پوشیش اسیتاندا د بیا  هیا د   قا ت المللیی  شیرکت 

کییییه  مسیییی له ،کردنیییید. اییییی  اسییییت اده می نظیییییر  کل ییییوم ب »ای اسییییت 
کیرده تیا نیام ی  «عبداهلل دیود  ا  یه عنیوان نخسیتی   تنیه  یا ون مبیا زه 

کتاب تا یف ای    زش  زنه کند بردا  زن مسلمان د    .ابت 
یشیییه کیییه   کسیییتانی دا د، امیییا باشیییتر وم یکیییای  اسیییت، ا تیییدا  او  ای پا

کیا  می تری  هیای قید تی م  رفیت   زشیتصیم ،سیپز .کیرد تکواندو 
کنیید.   ا دکتییری فییا غ التحصیییل   عیید از اینکییه د  مقطییع  و، ازاییی کییا  

منیید شیید. د  شیی ر وتالنتییا ییی    زشییگاه  بییردا ی عالقه شیید،  ییه  زنییه
بییردا ی ووییود داشییت.  ییه ون  اشییگاه  فییت و تمیی ی   مخصییوج  زنییه

کرد.  عد از حدود دو سال تم ی ،   ا د  » اش  ه او   یت: م ب ش وگ 
کنی. که  توانی د  مسا قات شرکت  د   ،د  ن اییت «شرایطی هستی 

کیه تج  یه  سییا  از مسا قه یکی کیرد  دیوب  بیرایش بیود.  یا  ها شیرکت 
هییای باشییتری د  شیی رهای  د   قا ت ،تشییویق   زشییکا ان و م باییان

کرد. پز از ایی   قا ت های  توانسیت وا د مسیا قه ،هیا اطرا  شرکت 
ای د   وقییت هیییچ زن محجبییه اینکییه هیییچ امییا  ییا تووییه  ییه ؛لییی شییودم

مسی والن   تنید د  میو د  های ملی وم یکا شیرکت نکیرده بیود،  قا ت
کنیییم. بییرای همییی  وی اوییازه   ییه ،موعییوگ شییما  اییید تصییمیم  یییری 

کنییید. می 2010هیییای سیییال  ندادنییید د   قا ت   تنییید:  ایییید از  شیییرکت 
کنیی لبا  برایشییان نامییه  ی. او چنییدی   ییا هییای اسییتاندا د اسییت اده 
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  تنییید: میییا پاییی و قیییوانی   نوشیییت و شیییرای   ا توعیییی  داد؛ ولیییی می
المللیییییییی هسیییییییتیم.  عییییییید، ایییییییی  موعیییییییوگ  یییییییه  فد اسییییییییون بیییییییا 

کشییییده شییید و د  ن اییییت های  سیییانه شیییدن   یییا مطبوعیییاتی ،محلیییی 
کمیته ملی المپا  کیرد و ایی   یانوی   زشیکا  ماورا،   ،وم یکا قبیول 

کنیید.  وییوالی  ذشییته د   قا ت مییاه توانسییت د  هییای ملییی شییرکت 
کسیتان شیرکت  ،سپز د  مسا قات و یانی سیال ویا ی از طیر  پا

 بردا  زن نداشتند.  چون ون ا  زنه ؛کرد
کیردم  تیوانم  یا  هییچ وقیت فکیر نمی» وید:  نظیر عبداهلل می کل وم ب 

 یییاه نقیییش الگیییو  ا  حجیییاب د  ایییی  موقعییییت قیییرا   گییییرم. مییی  هیچ
کییهامیی ؛نداشییتم ام و اّولییی  زن محجبییه  امیی  ز الگییو شییده ا دوشییحالم 

که د   قا ت کرد. شاید  عریی از زنیان  بردا ی های  زنه بودم  شرکت 
کنند  ا حجاب نمی تواننید یی    زشیکا  شیوند. البتیه  مسلمان فکر 

موعییوگ حجییاب  ،های سییرعتی و  کییو دی شییاید بییرای بردییی  شییته
کیه  ومله  شته بردا ی از اما  زنه ؛ساز  اشد کمی مشکل های  است 

کنییییون  ون شییییود  ییییدون سییییختی  ییییا حجییییاب هییییم می  ا انجییییام داد. ا
کیییه می پا چیییه لبیییا  مناسیییت   یییا ون، تیییوان های دیییوب  هیییم هسیییت 

زنیان مسیلمان  ،بیردا ی دودیت.  یه نظیر می  متناست  ا قوانی   زنه و
ی  قد ت اسیت  ، لکه ای  ؛پوشش  ا ی  محدودیت ببینند نباید

کمیی کییه می نتییای  ب تییری  رفییت. زنییان مسییلمان نباییید    ونتییوان  ییا 
 1«حجاب  ا محدودیت  دانند.
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  سوءاستفاده افراد هوسران
کنم، موفق نشدم. پد م شیدیداو هرچه  کنکو  عبو   کردم از سد  سعی 

کیه  یه ذهینم  سیید کا کردن م  بود. تن ا  اهیی  کردن  پایدا ،مخالف 
کییا  مناسییت بییود تییا پیید م  ییا دیییدن ونجییا نظییرش عییو  شییود.  ییه  ییی  

کییردم.  ییا شییما ههییای   زنامییهنیازمنییدی کییه تمییا  هییا مراوعییه  هییا 
کییه مییی می  اییید محییی   ا ببینیید تییا  ییه میی    ییتم پیید م   ییرفتم، همییی  

  تنیید چنییی  امکییانی ووییود نییدا د. چنیید مییاهی  ییه  اوییازه دهیید، مییی
کا  شییتم تییا اینکییه وقییای  پییذیرفت و   ییت  ؛اشییکالی نییدا د: »دنبییال 

ماد م قیول داد پید م  ا  «فق   اید زمان دیدا  پد تان مشخ   اشد.
کیا  باایید. د  سیاعت مقی کند تا حداقل بیرای دییدن محیل   ،   اعی 

 ییه شییرکت م بوطییه  فتیییم. سییادتمان دیلییی شییی  و مجللییی بییود. 
کییه چنیید دییانم  ؛د ب اتییان  ئیییز  سییته بییود امییا د ب اتییان دیگییری 
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کیییا  بودنییید،  یییاز بیییود. وقیییای  ئییییز  یییه پییید م   یییت:  ویییوان مشیییغول 
کنیییا  ون دیییانم» کیییا  دواهییید شییید.ددترتیییان د   وقتیییی « هیییا مشیییغول 

کییرد و قییرا   ،بر شییتیم  ،شیید از اوایییل ه تییه  عییدپیید م اعییالم  عییایت 
کنم.   کا م  ا ش وگ 

کییه  ییه شییرکت  فییتم، د ب  سییته بییود. مییدتی منتظییر  سییاعت ه ییت 
کیرد. دادیل شیدیم. نییم سیاعتی  ماندم. وقای  ئیز ومید. د ب  ا  یاز 

کیرده !وقیای م نید »که  ذشیت،   یتم:  « انید!انگیا  همکیا ان دییر 
کیییل همکیییا ان،  نیییده و شییی»دندیییید و   یییت:  ما کیییدام همکیییا ان؟ 

کیه د  دفیاتر  ،هستیم؛ ون   ز برای ولت اطمینان پد تان از چند ن یر 
کا  می  عید « کردند، دواستم بااینید تیا مشیکل شیما حیل شیود. دیگر 
 ،میی  دوسییت دا م همکییا انم  احییت  اشییند. از نظییر میی »ادامییه داد: 

کیییه میییا دو ن یییر تن یییا هسیییتیم و شیییخ    یبیییه ای هیییم دیلیییی حیییاال 
ت دودتییان  ا محکییم  ییا مقنعییه و  وسییری وومیید نییدا د، الزم نیسیی  فییت

م  ای  طو   احیت هسیتم. وقیای م نید    یت:  :  تم« بپوشانید.
کییا  د  ییی  شییرکت » اشییکالی نییدا د؛ ولییی اییی  سییر و وعییع، مناسییت 

کنند ان  ا دییدن ایی  سیر و  المللی نیست. ممک  است مراوعهبا 
کننیید  ییه ییی  شییرکت دولتییی یییا ا  ییانی ومییده ،وعییع  انیید و اییی فکییر 
 « کا  ما شود.  اعث  کود ،مس له

دانسیتم  یا ایی  شیرای  چیه  کینم. ییا  ایید  نمی ؛حال عجیبیی داشیتم
وقیت   شیتم تیوی دانیه و هییچییا برمیی ،پیذیرفتمشرای  موویود  ا میی

کا  کیردم  ،ناچا  زدم.  ه کردن  ا نمی  حر    اه اّول  ا پیذیرفتم و سیعی 
کا  تغیار  دهم.  ه کیه ظیاهر می  تغیایر  سر و وععم  ا د  محی   می    



93 

 

 

 پیامدهای بدحجابی

شیید. تن ییا کیرد، حرکییات نامناسییت وقییای م نیید  هیم باشییتر مییی می
که ممک  است د  وینده مرا  ه عنوان همسیرش  دودم  ا  ا ای  تصو  

کنیید، قییانع مییی  اعییث دلبسییتگی  ،کییردم و همییی  مسیی لهانتخییاب 
کیرد و   یت:  شدیدم  ه او شده بود. ی    ز دانمی  ه دفتر مراوعیه 

دییدن ون دیانم و شینیدن ایی  « نامزد وقای م ند  هسیتم. م   زا،»
هییا، تمیام ووییودم  ا  ییه لی زه د و  د.   ییتم: وقیای م نیید  امیی  ز حیر 

 ، ویم  ا شما تما   گیرند. ی  سیاعت  عیدو  ند؛ میتش یف نمی
کیه نتوانسیتم  م ند   ه دفتر ومید. ون قید  عصیبانی و نا احیت بیودم 

کیینم د   ا ببنییدد، ف یییاد ز  عیید هییم  ییا مشییت  ییه « ک افییت!»دم: صییبر 
کوبایدم. او دسیتوانش افتادم و چند عی  ه  یه سیینه هیای میرا اش 

ای؟  گیییو ببیییینم چیییه ات یییاقی افتیییاده دیوانیییه شیییده» رفیییت و   یییت: 
کجیییا »  ییتم:  زا  یییا تییو چییه نسیییبتی دا د؟   ییت: « اسییت؟ تییو او  ا از 

  یییتم: امییی  ز تشییی یف و  ده بودنییید اینجیییا. پرسییییید: « شناسیییی؟ می
کییه؟ ویواب داد« کجا  فت؟ ،دت»  ،دیت: » ف ییاد زدم: نگ تیی او 

کلمیییه« ام.معلیییوم اسیییت همسیییر وینیییده ادتییییا   بییی  ، یییا شییینیدن ایییی  
کیردم. از شیانز  یدم،  یه چشیم  اسیتش طرف ازک   ا  ه  نامه ش پرت 

کرد. ف ییاد زد:  کیو  شیدم.»اصا ت   ؛از تیر  پیا  یه فیرا   ذاشیتم« وای 
کییردم، چنیید ن ییر از همسییایه هییا پشییت د  امییا وقتییی د  وپا تمییان  ا  ییاز 

ناچا   یه عقیت بر شیتم. ون یا دادیل شیدند و وقتیی  ایستاده بودند.  ه
کردنید.  ،م ند   ا دونی  و ناالن دیدند مرا  رفتنید و پلییز  ا دبیر 

امییا او منکییر  ؛د  داد ییاه محکییوم  ییه پردادییت دیییه ییی  چشییم شییدم
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مییی  شییید و مییی  هیییم نتوانسیییتم چییییزی  ا  یییه اابیییات هر ونیییه  ا طیییه  یییا 
 1.برسانم

 دختر تعرض به 
کیییه میییو د تعییییر  سییییاله21 از ددتیییر  یییازیگر ،  زنامیییه ویییام وییییم ای 

کیه  کند؛ ، چنی   وایت میکا  ردان ت اتر قرا   رفت ای  ددتر ووان 
ای میییذهبی و های ونیییوب   یییه دنییییا ومیییده، دیییانواده د  یکیییی از شییی ر

د   شیته حسیا دا ی دانشیگاه وزاد  93سیال هنردوست دا د. وی د  
 اعیث شید تیا ددتیر ویوان  یا دیود فکیر  ،ای  موعوگ ت ران قبول شد.

که یی  قیدم  یه دواسیته  ، و همیی  هایش نزدیی  شیده اسیت. از کند 
دواست تا عالقه دیود  ا د   ،شدن د  دوا گاه دانشگاه  عد از مستقر

کنیییید. قیییییق د  ییییا ه  پاسییییف فییییراوان و تح او  ییییا پرسییییش هنییییر دنبییییال 
 ییاألدره یکییی از ون ییا  ا انتخییاب  ،های مختلییف  ییازیگری وموزشییگاه

کنید. پید  نییز  کرد و از پد ش دواست  یه ت یران باایید و او  ا ابت نیام 
پییز از تحقیییق،  ییه ابییت نییام ددتییرش د  ونجییا  عییایت داد. ددتییر 

 ،هرحال  ییییه» ویییید:  هیییای اّولیییییه پییید ش می ویییوان د  یییا ه مخال ت
امیا  عید  ؛دا موافق حرو  می  د   شیته  یازیگری نبودنیدام ا ت دانواده
کردم. ،و و  ا پد م ها   ت از مدت  « األدره او  ا  اعی 
کیه  یه  یازیگری  ها و یاز شید و ددتیر ویوان  یه دلییل عالقیه وموزش ای 

کیییرد. میییدتی  هیییایش  ا دنبیییال می  یییا ویییدیت تمیییام تم ی  ،داشیییت
مراه   وه، برای اویرای های اّولیه ه  ذشت و او  عد از  ذ اندن د  ه
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کیا  ردان میو د نمایش تمی ی  می  کیرد. ددتیر د  یا ه وشینای  دیود  یا 
کییردم. تییرم  ،د  اییی  وموزشییگاه»دا د:  نظیر اظ ییا  میی سیه تییرم تحصییل 

کیه ون فییرد  ودیر تحصییل د  وموزشییگاه، مشیغول اویرای ت ییاتری بیودیم 
ازی د    ت برای  ی ،برای دیدن اورا ی ما ومد و  عد از تماشای اورا

کند و ایی  ا تیدای وشینای   پ   ه ودیدش قصد دا د از م  است اده 
هم  ا مشا   و هیم  یا اسیتادمان د  وموزشیگاه  ،ما بود. م  نیز د  ا ه او

کیردم و هیر دو ،های  نام ت اتر است که یکی از چ ره ون یا  ی  صیحبت 
کردنید.  یا شی وگ  نمودنید کا  ردان  ا تریاید و میرا  یه همکیا ی تشیویق 

همکیییا ی، بیییرای صیییحبت د  یییا ه فیلمنامیییه د  ولسیییات مختلیییف 
 «حرو  داشتم.
کتر و د  دیییوانی»وی ادامیییه داد:  کیییا ا  مرتیییت  یییه ب انیییه وشییینای   یییا 

او مییرا  ییه عنییوان  ،شییدیم و د  اییی  مییدت فیلمنامییه د   هییم ومییع می
نیییز  ییه ب انییه یکییی از کییرد. د  ن ایییت   ییازیگر اصییلی فیییلم معرفییی می

کا ی، ون ات ان برایم  قم دو د. کیه د   «همی  ولسات  ددتیر ویوان 
دییانواده مییذهبی و معتقییدی بیی    شییده بییود، اییی  نییوگ  وا یی   ا تییابو 

کییه از ون فییرد سییر. دانسییت می  ؛زد، مصییدان  ییا ز تعییر  بییود فعلییی 
مؤیید ایی   ،عم  اینکه پاگیری قرای  هم از ط یق پزشکی قانونی

ها د  شییوت ون ات ییان  مییدت ،ود. هنروییوی وییوان  عیید از ون   زامییر بیی
توانسیت  حتیی نمی ؛دانست چیه د سیت اسیت و چیه  لی  بود. نمی

کیه چیه ات یاقی    داده اسیت. اواییل کند  حتیی از  کیا ، د ست د ت 
کرد شیاید دیگیران  کشید. فکر می  از وکردن ای  ات ان، دجالت می

دواسیییت  دلیییش نمی ،رفییییهیییای  یییدی  اویییع  یییه او  کننییید. از ط فکر
کا  ردان  رفتا  شوند.   دیگران هم م ل او د  دام ای  
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کیا  ردان  ، عد از  ذشت ده   ز ، األدره تصیمیم دیود  ا  رفیت و از 
کییا  ردان  الفاصییله  عیید از تریادیییه پزشییکی قییانونی کییرد.   ،شییکایت 

دسییتو  وزمییایش  ،امییا منکییر قریییه شیید و  ییه دنبییال ون ؛احرییا   ردییید
کشید و د  ایی   ،پاسف ای  وزمایشصاد  شد.  حدود شش ماه طول 

کییییا  ردان مرتییییت بییییرای  ،مییییدت فرسییییتاد. ا تییییدا  پاغییییام می اووقییییای 
امیا  عید از  ؛داد های میالی و ازدوا  میی  بیوی وعیده  نی  شهای پاغام
کوتیییاه نمی ،میییدتی ویییید،  وقتیییی ف میییید ددتیییر ویییوان از موعیییع دیییود 
های ت دیدومیز بیود  پاغامهای ت دیدومیز فرستاد. شاید همی   پاغام

کییرد. د  ن ایییت کییه ددتییر وییوان  ا د  تصییمیمش مصییمم داد ییاه  ،تر 
کییرد همییه  کییا  ردان ا تییدا سییعی می ،تشییکیل شیید. د  ولسییه داد ییاه

کنیید کتمییان    ناهکییا  شیینادته ،ولییی  ییا مسییتندات پزشییکی ؛چیییز  ا 
کییا  محکییوم شیید. اییی   شیید و  ییه صیید عیی  ه شییالن و مح ومیییت از 

کییه از  ن  ا  اعییی نمیددتییر وییوا ،حکییم کییرد. او معتقیید بییود وسیییبی 
کیه بیرای  وانت ای  مرد  ه او  سیده، دیلی باشیتر از حکمیی اسیت 

 1اند. او ب یده

 حجابی ش بیتآ
کی نقیل می ویت شخصیی نیزد مرحیوم قبیل از انقیالب،  کیه کنید اهلل ا ا
کرد ویت    :اهلل ب ووردی ومد و عر  

                                                                                       
 ، نشانی: 8/11/1396.   گاه   زنامه وام وم، تا یف دسترسی: 1
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یکییی بیی    و  ،ترتیییت کییه  ییهد  دییواب دیییدم سییه قییرون د  دانییه دا م »
کوچ  است و دیدم هیر سیه وتیش  رفتنید.  دیگری متوس  و سومی 

کیینم، قییرون کییامالو سییودت و دومییی نیییز  تییا ومییدم ون ییا  ا دییاموش  بیی    
که اطیرافش وتیش  ؛کلی از با   فت  ه کوچ   ا  ولی موفق شدم قرون 

کنم  «  تعبیر دوا م چیست؟ . رفته بود، داموش 
ت ییران  د  ولییی ؛دانم میی  تعبیییر دییواب نمییی»رمییود: اهلل ب ووییردی ف ویییت

کیه د  تعبییر دیواب  احمید قمیی اهلل سیید شخصی  ه نام وییت اسیت 
کنیید. .اسییتاد اسییت ون شییخ  « نییزد ایشییان بیی و تییا دوا ییت  ا تعبیییر 

کیردم  وید نزد ویت می  .اهلل سید احمد قمیی  فیتم و دیوا م  ا تع ییف 
کییه یکییی بیی»ون وقییا فرمییود:      و دیگییری متوسیی  و تییو سییه ددتییر دا ی 

کوچ  است ددتر اّولی و دومی  ا  ه دبارسیتان فرسیتادی و  .سومی 
کیامالو سیودتند ،حجاب شیدند. ون دو ب  کیه   ؛همیان دو قیرون بودنید 

اش تمیام شید و دواسیت  یه د  ه  ولی ددتر سومت تیا د   ا تیدای 
حجیییاب شیییود،   تیییی دیگیییر اویییازه   یییه ایییی  ب انیییه ب  و  یییاالتر بییی ود

اییی  ددتییر از دسییتم بیی ود و او  ا از  فییت   ییه دبارسییتان منییع دهم  نمییی
کوچیی  اسیت. اطییرافش سیودت ،کیردی و او ولییی وتییش  ؛همییان قیرون 

کیییردی کییه   یییتم .ون  ا دییاموش  میییرد  «د سیییت اسیییت؟ ،وییییا این یییا  ا 
کامالو د ست است  1.  ت: 

                                                                                       
 .414، ج نقش زنان صالحه د  اصالا وامعهاهلل حسینی،  سید نعمت .1
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 ندامت و پشیمانی
که دا ای تحصیالت عالی اسیت و د  شی ر قیاهره پایتخیت  ،دانمی 

هیییای زننییییده و  کنیییید، از وعیییع دیییودو ای  و و ایشمصیییر زنییید ی میییی
نالد. البته وی دیود نییز از  برهنگی زنان مسلمان د  واا  دود می نیمه

امییا  ییه عنییوان ییی  زن مسییلمان، از  ؛وملییه همییی  زنییان بییوده اسییت
 ه مشیکلی  ،شود و د  ن ایت ای  ال یز می د ون  ا عذاب وزا دهنده

کنیید  ذشییته شییود و سییعی مییی تووییه اشییتباه دییود میدییو د و م برمی
کند.  نویسد:  او می دود  ا وبران 

کشیدن ی  دنیدان  یه بامیا ی سیختی مبیتال شیدم» سیر و  ؛ ه دنبال 
کییییرد کی   م  هایم  کییییه  ونییییه طو ی  ه ؛صییییو تم  ییییه شییییکل وحشییییتنا

کشییینده میییرا د   .دواسیییت من جیییر شیییود می یییی  میییاه ایییی  بامیییا ی 
پزشییکان از معالجییه ون نییاتوان مانییده  فشییرد و همییه چنگییال دییود می

کرد و شی ا پایدا  بودند؛ تا اینکه ددای م   ان  ه م  لطف و عنایت 
کییردا  میی   کی ییر  کییردم اییی  بامییا ی عجیییت،  کییردم. البتییه احسییا  

کییه  ییدی  وسیییله ،امییا از طییر  دیگییر ؛اسییت از دییواب  ،درسییند بییودم 
   لت بادا  شدم تا  اه دیر و صالا دویش  ا پاش  یرم. 

 د  یکی از   زهیای سیخت بامیا ی، دیانمی از دوسیتانم  یه عییادت
م  ومد. او  ا دیدن ون وعع دلخراش، دیلی نا احیت شید و   یت: 

که زن مسلمان و نمازدوانی هستی" نبایید  ،ای  ه مکیه هیم  فتیه و تو 
ای   ناهی هم مرتکیت نشیده . ونه عذاب سخت مبتال شوی  ه ای 

کی ر ون تو  ا ا کرده  اشد! ی که دداوند  ه     " ونه مجازات 
کنییون سییزای  و میی   ن کییا م  ییوی ؟ میی   لنیید ف یییاد زدم: چییه می ا

کیه  یه  .بانم اعمال ناصال  دیود  ا میی ایی  چشیم و دهیان و صیو تی 
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کیه  یا  نی  باما ی مبتال شیده ومییزی و  اند، همیان اعریای  هسیتند 
هییییا قییییرا   چران  ری د  معییییر  تماشییییای نامحرمییییان و چشییییم ولییییوه

پوشیییدم و م ییل دیگییر زنییان  هییای نامناسییت می میی  لبا  .دادم مییی
کوچییه و دیا ییان،  ییه ولییوه پییردادتم. میی  دسییتو    ری می مصییری د  

دییدا  ا د  پوشییش  ییدن دییویش نادیییده  ییرفتم و موعییوگ حجییاب  ا 
دانسیتم. می  از حجیاب و پوشیش اعریای  یدن دیود  اهمیت می ب 

کییرد و دهیی ؛شییرم داشییتم کییانون ع ونییت و ولییی دداونیید مییرا تنبیییه  انم 
امییا  ییه لطییف و عنایییت  ؛صییو ت زیبییایم، مظ ییر تن ییر و انزوییا   ردییید

بامیییا ی سیییختم برطیییر  شییید و زیبیییای  و سیییعادت دیییود  ا  ،دیییدا
یافتم.    از

م  اعییث باییدا ی میی  شیید. از  ناهییان  ذشییته ا ، بامییا یهرحال  ییه
کییردم و تییازه ف میییدم  دییود پشیییمان و شرمسییا   شییتم، تو ییه عملییی 

د حجاب، ع ت، عصمت، هوییت و شخصییت انسیانی چگونه  ای
کنم و دستو های پ   د ا  و ان هسیتی  ا  یه کیا  یرم و  دود  ا ح ظ 

 1«د  برابر ندای وودان هم مطیع  اشم.

 طالق
ُکشتی ش ر دیگیری     زی ی  تیم   زشی از ی  ش رستان، پ لوان 

کرد. ق رمان م بو   ه دعوت ونان پاسف   یت   ا برای مسا قه دعوت 
کنییان و   ازی .حجییا ش  اهییی ون شیی ر شییدو همییراه همسییر زیبییا و بیی 

 یران ش ر، برای استقبال وی  ه ف ود یاه ومدنید و  یا  رمیی  یه  کشتی

                                                                                       
کاش می. احمد صادقی ا دستانی، 1  .62، ج دانستمای 
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همسییر دییود  ا  ییه  فقییایش  ،ز ون پ لییوانوی دیرمقییدم   تنیید. سییپ
کییییرد و وی  ا بییییرای دسییییت دادن  ییییه ونییییان ولییییو انییییدادت و  معرفییییی 

کنییان  ییا  رمییی و لبخنیید  ییه همسییر وی دسییت دادنیید. یکییی از   ازی
کنید. بیرای  ،ون ا عاشق همسر پ لوان شد و  یه فکیر افتیاد  یا او ازدوا  

کیرد و سیر های  پیاش دیود طیرا  سیدن  ه هد ، نقشه انجام  ییزی 
کیرد م ،و د   از چشم شیوهرش یطو  پن انه  ا همسر پ لوان   القیات 

شییوهر »و نقشییه دییود  ا  ییه اییی   ونییه عملییی سییادت. از وی پرسییید: 
مییرد  .زن   ییت: باسییت هییزا  تومییان «؟شییما دادهه شییما چقیید  م ییر  یی

زیییرا ا زش  ؛میی  حاعییرم چنیید برابییر اییی  مبلیی   ا  شییما  ییدهم»  ییت: 
شییوهر شییما چییه »سییپز پرسییید:  «اسییت. شییما بییاش از اییی  مقییدا 

کا منییییییییید یکییییییییییی از  «شیییییییییغلی  ییییییییییر از   زش دا د؟ زن   ییییییییییت: 
کشیییید و  هاسیییت. نا  یییان میییرد هوسیییران، وه م ّ  انیییه دانه  زا ت ای 
 ، همسیر یشماسیت. شیما  یا ایی  زیبیا ای  نییز ظلیم د  حیّق »  ت: 

کا مند هستی؟ م  م نید  و تحصییل کیرده دانشیگاه هسیتم و  ی  
کنم دا م و ادکتر شرط اینکه شیوهرت تیو  ا ه   ؛حاعرم  ا شما ازدوا  

کیه پیز از  «طالن دهد. سرانجام او  ا ف یت داد و  یا او قیرا   ذاشیت 
کنیید. اییی   از و  مراوعییت، از شییوهرش طییالن  گیییرد و  ییا وی ازدوا  
نیازهییییای عاشییییقانه، مخ یانییییه و پن ییییان از چشییییم پ لییییوان می مییییان 

از ایییی  حیییواد  نداشیییت و  ونیییه اطالعیییی  صیییو ت  رفیییت و او هییییچ
  ذ د.  دانست چه می نمی

شیوهر  ،از ون پیز و شوهر و همسرش  ه ش ر دیود  از شیتند ، األدره
دال   و شییید و  فتیییا ش بیییر ه یییا ادیییالن و  فتیییا  سیییو  همسیییرش    ییی
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که  سیا  م   ان و دوش و بود، . مرد از ایی  بودعکز شده بر  ذشته 
 ییز شید و از وی علیت کاسیه صیبرش لیت   وی زن  ه ستوه ومد و ک 

 یه  و ای تیو میرا ف ییت داده» ا وویا شد؟ زن   ت:  شا تحول ادالقی
کرده کمال تعجیت   یت:  .« ای... م  ظلم  می ! چگونیه می  »مرد  ا 

کمیییی  یییا مییی  ازدوا  »زن   یییت:  «ام!  ا ف ییییت دادهو تییی چیییون  یییا م یییر 
تییو شایسییته ازدوا   ییا میی   .باشییتر از این اسییت ،ای و ا زش میی  کییرده

که  یا م یر شایسیته حاعیر اسیت  یا می  ازدوا  ن کسی هست  بودی و 
کییه  «دییواهم اان از تییو طییالن  گیییرم. کنیید و میی  می شییوهر  یید خت 

انتظییا  شیینیدن اییی  سییخ   ا از همسییرش نداشییت، هییوش از سییرش 
کیه  پ ید و دود  ا د  چنگال ای  فاوعه ب     رفتیا  دیید؛ فاوعیه ای 

کیه او  ا از . شیوه بیودووود و  ده دست دودش  ه   هر د صیدد بیر ومید 
کنید ولیی سیخنان او  یا شکسیت مواویه شید و  ؛تصمیمش منصیر  

نامیییییه دیییییود  ا  سیییییرانجام از  وی ناچیییییا ی او  ا طیییییالن داد. زن طالن
 1 اهی ون ش ر شد. ون مرد هوسران، رفت و برای ازدوا   ا 

 جلب توجه نامحرم
که د  ا ه موعیوگ حجیاب د  دانشی گاه چند سال پاش د  همایشی 

 شیینادتی ها بییر پییا شییده بییود، د  ییا ه واییا   وان یکییی از ش رسییتان وزاد  
کردم. وقتی صحبتم تمیام شید، یکیی از اسیتادان  حجاب سخنرانی 
کییاملی نداشییت، نییزد میی  ومیید و   ییت:  کییه حجییاب  دییانم دانشییگاه 

می  چیاد   یه سیر »  تم:   رمایاد.   ت: « ؟توانم مطلبی بپرسم می»
                                                                                       

 .19، ج های  از پوشش و حجابداستانزاده، . علی میردلف1
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کیا نمی کینم؛ امیا وقتیی می  کنم و مقیید نیسیتم  مالو حجیا م  ا  عاییت 
کنم، چیه  هیچ قصید  یدی نیدا م و حی یم ع یت و حییا  ا  عاییت میی

کمی هم و ایش داشیته  کامل نباشد و حتی  که حجا م  اشکالی دا د 
کیه ام یال شیما هییچ قصید و نییت «  اشم.  ه او   تم: م  قبول دا م 

ییید و نمی کییا  تووییه نییامحرمی   ییدی ندا   ا  ییه دییود دواهییید  ییا اییی  
کنید و ع ت و حیای  یاطنی شیما  ا هیم تریاید میی ولیی  ؛کنم ولت 

که شما  ا می دصوج پسران ویوان و مجیرد  بانند،  ه ویا نامحرمانی 
کننیید، ترییمی    ونییه زنییان نگییاه می کییه  ییه ظییاهر زیبییا و وییذاب اییی 

کییه هیییچ قصییدی د  نگاهشییان نباشیید. وقتییی صییحبتم  ییه  می کنییید 
کرد و   ت: سرع اینجا  سید، او  ه کنون »ت حرفم  ا تصدیق  می  تیا

 1« ه ای  نکته تووه نکرده بودم.

 آزار و اذیت
کییه  ییه ات ییام وزا  و اذیییت ییی  ددتییر  شییش سییاله و سییرقت ۱۹وییوان 

 ا از اعمییال مجرمانییه،  یشدسییتگیر شییدند، انگیییزه دییو ،طالهییای او
کردنییید. ددتیییر  ای  یییا سیییاله۱۹پوشیییش نامناسیییت ایییی  ددتیییر اعیییالم 

کرد:   مراوعه  ه دادسرای ونای  ت ران، د  شکایتی عنوان 
وقتییی قصیید ع یمییت  ییه دانییه یکییی از  سییتگانم  ا داشییتم، از سییوی »

شیییدم و بیییرای  هیییای  از وزا  و  میییو د وزا  واقیییع چنییید ویییوان موتو سیییوا 
کیه سیوا  یی  دیود وی مسیافرکش شیدم، چنید  ،اذیت ون ا هنگامی 

کردنید کردن   دقیقه  عد ون ا  ا سد اه و  ا ت دید چاقو، مرا سوا  موتیو  
                                                                                       

 .151، ج های تقویت فرهن  حجاب  اه. عبا   وبی، 1
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و پییز از انتقییال  ییه ییی  سییادتمان مخ   ییه، مییو د وزا  و اذیییت قییرا  
  « رفتم و طالهایم نیز توس  ونان  ه سرقت  فت.

 ،د  پیی  اییی  شییکایت،  ییازپر  شییعبه دوم دادسییرای ونییای  ت ییران
کیییرد و پیییز از  ذشیییت چنییید  دسیییتو  دسیییتگیری مت میییان  ا صیییاد  

ووان مزاحم دستگیر شیدند و تحقییق از ونیان و یاز  ششر ه ،ساعت
کردنیید:  هییای  حرکت»شیید. اییی  مت مییان د  اعترافییات دییود عنییوان 

نمییا  اعییث  ولییف و ناشایسییت اییی  ددتییر و اسییت اده از مییانتوی  ییدن
ای انگییزه ایی  موعیوگ،شد، تا تصیمیم  یه وزا  و اذییت وی  گیی یم و 

کنیم و سیپز وی  ا شد تا  ا ووود ونکه سا ن نیستیم، او   ا تعقیت 
د  پی  ایی  اعترافیات، دسیتو  قریای   «مو د وزا  و اذیت قیرا  دهییم.

 1الزم د  دصوج پاگیری ای  پ ونده صاد  شد.

 قتل
که مت م   کیه چیرا ه ووانی  ا  کردند. از او پرسیدند  قتل بود، دستگیر 

 :  ووان   ت  ا انجام دادی؟زشتی چنی  عمل 
کیه مجّردووانی »  یا هیزا  زحمیت دییپلم  یرفتم و وا د دانشیگاه  بیودم 

ییییادی میییی  ؛افتیییادشیییدم. د  ونجیییا چشیییمم  یییه ددتیییران  یییدحجاب ز
کال  دانشگاه قدم می که د  حیاط و  زدند و  یا هیم ددتران زیبای  

 عاییت هییچ چییزی  ا نمیی دندیدند و اصالو  کردند و میشودی می
کمزکردند. م  هم ووان و ع کم  یا ون یا طیرا دوسیتی  یخیتم و  یا  ب؛ 

دییواهم  ییا شییما ازدوا   یکییی از ون ییا  ا ف یییت دادم و   ییتم می حیلییه،
                                                                                       

 .217، ج 2،   شکا  وواناننیا،  . اسداهلل محمدی1
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کییه  ییا هییم دوسییت بییودیم، ییی    ز او اظ ییا  کیینم و  عیید از مییدت هییا 
کییه وعییع  کییه میی  حاملییه هسییتم و  اییید مییرا  گیییری. میی  هییم  داشییت 

کییه ییی    ز دادم؛ تییا اینمناسییبی نداشییتم،  ییه او قییول امیی  ز و فییردا مییی
کشییید  ییا او  ال یییز شییدم؛ وقتییی  ییه  و کا مییان  ییه مشییاوره و وب   یییزی 
کرده  1«ام و او ُمرده است.دودومدم متووه شدم او  ا د ه 

**************** 
 کند: یکی از قرات داد ستری ت ران نقل می

کا منید ادا ه  و اد ت ران، دانواده د  یوسف» کیه میرد دیانواده،  ای بیود 
کییرد.   زی  همسییرش  عایییت حجییاب و شیی ون اسییالمی  ا نمیبییود و 

 ود و زن نیییز پییز از دادن صیییبحانه  طبییق معمییول، مییرد  ییه ادا ه مییی
 ود. پز از  ذشت  ها  ه قصد د ید  وشت، از دانه با ون می  چه

کننید و  ها از  ازی دسته شده و ش وگ  ه   یه می چند ساعت،  چه
کشد. میرد دانیه، سیراغ  ها طول می تا ومدن مرد  ه دانه، ناو امی  چه

 وینید میاد  بیرای د یید  ها می  یرد و  چیه ها می همسر دود  ا از  چه
   ! وشت از دانه با ون  فته و هنوز برنگشته است

کنیید؛ ولییی قصییاب  ووییو می  ود و پییر  مییرد سییراغ قصییاب محلییه مییی
 ،کنیید. ون مییرد پییز از تل یی   ییه اقییوام و وشیینایان اطالعییی می اظ ییا  ب 

دهییید.   ود و و ییییان  ا شیییرا می غ پاسیییگاه نیییی وی انتظیییامی مییییسیییرا
کنند؛ اما او  ا قاطعییت  مرمو ان سراغ قصاب  فته و از وی سؤال می

ن  یییه ت حییی  د  مغیییازه اکنییید. میییرمو  اطالعیییی میییی تمیییام، اظ یییا  ب 
که  وس ندان  ا پیز از ذ ی   یه ونجیا  ،پردازند. سپز می  ه زی زمی  

                                                                                       
 .13، ج حجاب ؛ مقصر ما هستیم ب .  ئو  پاشدا ، 1
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 پیامدهای بدحجابی

یا نید  ن مقیدا ی میو میاشیدن، میرمو    بردند،  فتند. هنگیام دا می
قصیاب  ا بیرای  یازووی   .  ه همی  و ت،که موی  وس ند نیست

هیای دقییق، قصیاب  یه   یری باشتر  ه پاسگاه بردند. سرانجام  یا پ 
کرد و   ت:   ونایت دود اعترا  

کییرد و سییر و  اییی  زن، همسییایه مییا بییود؛ ولییی  عایییت حجییاب  ا نمی»
د و از ومیال دیوب  هیم بردیو دا  بیود. ون   ز پوشان سینه دود  ا نمی

کیه ن یز امیا ه بیر   ه  ونیه ،که  ه مغازه ومد ای  یه دیودش  سییده بیود 
کییامی از ون زن  گیییرم. او  ا بییرای  و میی   الییت شیید تصییمیم  ییرفتم تییا 

کردم و  ه او   یتم  وشیت  دیدن  وشت ب تر  ه دادل مغازه دعوت 
وقتی پشیت یخچیال دوب و مو د پسند شما، پشت یخچال است. 

که د  دسیت داشیتم ، فت کا دی  کشاندم و  ا  او  ا  ،او  ا  ه زی زمی  
کییردم و از او دواسییتم تیی   ییه زنییا  دهیید ییید باچییا ه می ؛ت دییید  امییا  ؛ل ز

افکا  شیطانی مرا واداشیت تیا بیرای ونکیه  ،ای نداشت. د  پایان چا ه
طانی میرا  هیا اما  از افکیا  شیی ؛کسی از ماورا  ادبر نشود، او  ا  کشم

کییرده، همییراه  وشییت  وسیی ندان چییر   نکییرد و  وشییت زن  ا وییدا 
کردم. کردم و ف ودتم و استخوان  1«ها  ا نیز د  فالن منطقه دات 
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 بخش دوم            
کدامنی عفاف و             پا

 





 

 مقدمه 
که وا ه ص ی  ک یم  کدامنی  «ع ا »ت ی  ویه د  قرون   ا  ه معنای پا

کرده، ای  ویه است:  و دودنگ دا ی د  مقابل ش وات ن سانی ذکر 
ذيَن لا َيِجُدوَ  ِنکاحًا َحت َى ُيْغِنیَ  َو »

َیْسَقْلِفِف ال َ ُ  ِمْن َفْض َْ که  1؛ ِلهُهُم الل َ و کسانی 
کنند تا ددا از  امکانی برای ازدوا  نمی یا ند،  اید پاکدامنی پاشه 

البته د  سو ه مؤمنان نیز پاکدامنی  ه « نیاز  رداند. فرل دود ونان  ا ب 
ذيَن ُهْم »ن برشمرده شده است: وعنوان یکی از ص ات  ی ه مؤمن

َو ال َ
وِجِهْم حاِفُظِ  ُفُر که دامان دود  ا ]از 2؛َِ ع تی[  شدن  ه ب  ولوده و ون ا 

 « کنند. ح ظ می
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کدامنی  یه  د  سخنان معصومان   زیبای  توصییف نیز ع ت و پا
فرموده اسیت:  ؟ع؟امیر مؤمنان، امام علی ،شده است. بر ای  اسا 

کدامنی است. 1؛َافَضُل الِعباَدِة الِعفاُف »  «برت ی  عبادت، پا
کدامنی ومیده اسیت. ها ستاندا ،د   خش دوم ی  د   ا ه ع ا  و پا

اهمییت و ا زش ع یا  و  مو د د  ای   خش،ل ی فصل اّو ها داستان
کیییدامنی اسیییت. داسیییتان د   یییا ه علیییل و عوامیییل  ،ی فصیییل دومها پا

ع تیی د  وامعیه  عوامل متعددی مووت تی  ی  ب  ع تی است. ب 
اعتیییییاد و  ،شییییوند؛ امییییا از میییییان ون ییییا، عییییعف ایمییییان، دییییانواده می

ع تیی  ت ی  و ترایر ذا ت ی  عوامل ب  از م م ،سادتا های اوتماعی
ع تیییی  ی بییی ها پاامییید میییو دد   ،ی فصیییل سیییومها هسیییتند. داسیییتان

کیه د  میوا دی  یرقابیل وبیران  ؛است پاامیدها و عیوا   نیامطلوب  
 مانند قتل و اعدام. ؛است
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 فصل اّول
 یت و ارزش عفافاهم





 

 ارزش عفت 
ب . »ییی  ددتییر دییانم زیبییا دطییاب  ییه  ئیییز شییرکت ام یکییای  

 ای  دی  مرمون نوشته است: نامه «مو  ان
سال دا م.  24صادن  اشم. م   ، ویم دواهم د  ونچه اینجا می می»

باییان، دا ای  هیکییل، دییوش انییدام، دییوش وییوان و  سیییا  زیبییا، دوش
کادمی  و مسل   ه چند ز ان دنیا هستم. و زو دا م  یا  تحصیالت و

کینم. شیاید تصیو   500مردی  ا د ومد ساالنه  هزا  دال  یا باشتر ازدوا  
که سط  توقع م   االست اما حتی د ومد ساالنه ی  میلیون  ؛کنید 

 500چییه برسیید  ییه ؛ دال  د  نیویییو ت هییم  ییه طبقییه متوسیی  تعلییق دا د
یییاد نیسییت. ویییا مییردی  ییا د ومیید  ،زا  دال . دواسییت میی هیی چنییدان ز

کرده 500ساالنه  ایید؟  هزا  دال ی ووود دا د؟ ویا شما دودتیان ازدوا  
کنم تا  یا اشیخاج ا وتمنیدی م یل شیما ؤس که چه  ال م  ای  است 
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کنم؟ چند سؤال ساده دا م: دا   پاتون ووانیان مجیرد و پیول .1 ازدوا  
کییا  میی  میسییّن  چییه  یی وه .2 ؛کجاسییت؟  .3 ؛وینیید؟ ی از مییردان  ییه 

کدام  «؟است معیا های شما برای انتخاب زن 
 :  د  وواب نامه ای  ددتر نوشت مدیر شرکت مو  ان

کیییه » نامیییه شیییما  ا  یییا شیییون فیییراوان دوانیییدم. د  نظیییر داشیییته  اشیییید 
کیه سیؤاالتی مشیا ه شیما دا نید. اویازه دهیید  ددتران زیادی هستند 

موقعییت شیما  ا تج ییه و تحلییل  ،ای  ذا  حرفیه د  مقام ی  سرمایه
کیه  یا شیرط شیما  500باش از  ،د ومد ساالنه م  ؛کنم هزا  دال  اسیت 

کنییییون  ییییا  ؛همخییییوانی دا د کییییه ا کسییییی فکییییر نکنیییید  کنیییید  امییییا دییییدا 
کنم. از دیید یی  تیاور،  دادن  ه شما، وقت دیودم  ا تلیف میی وواب

ونچیه  ؛ده اسیتدلییل ون هیم دیلیی سیا ؛ازدوا   ا شما اشتباه اسیت
ییید امییا  ؛اسییت «پییول» ییا  « یزیبییا»مبادلییه منصیی انه  ،شییما د  سییر دا 

کییا   فتییه  عیید ده سییال    شییما  فتهیزیبییا ؛همییی  واسییت ،اشییکال 
کییل محییو می و ام امییا پییول میی ، د  حالییت عییادی  عییید  ؛شییود و ام  ییه 

است بر  اد  ود. د  حقیقیت، د ومید می  سیال  یه سیال  یاالتر دواهید 
 ،وچییی وت و پایییری زود   زنانیییه چیییی  ؛نیییه ،  شیییمای فیییت؛ امیییا زیبیییا

  دواهید  ردیید و اایری از ایی  ویوانی و زیبیای  یوایگ ی  ای  زیبیا
 « شید سیرمایه    یه» اقی نخواهد ماند. از نظر علم اقتصیاد، می  یی  

اسییت یت، هییر  . از ز ییان وال«زوال ه ییسییرمایه   »امییا شییما ییی   ؛هسییتم
چنیی  میوقعیتی دواهید  نییزدا د. ازدوا   یا شیما  «میوقعیتی»تجا تی 

کند کیه ون  ا نگیاه  ،داشت. ا ر ا زش تجا ت افت  عاقالنه ون است 
کرد و ای  چنیی  اسیت  نداشت و د  اّولی  فرصت  ه دیگری وا ذا  

 د  مو د ازدوا   ا شما. 
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کیه  یا  ،هیزا  دال  500هر ودمی  ا د ومد سیاالنه  ، نابرای  نیادان نیسیت 
کنیییدشیییما ا میییا فقییی   یییا ام یییال شیییما قیییرا   ، یییه همیییی  دلییییل .زدوا  

یم می   یامییا ازدوا  هر ییز. امییا ا ییر شییما عییالوه بییر وییوانی و زیبییا ؛ ییذا 
که م ل سرمایه م     ه  شد  اشید و ییا حیداقل  کاالی  داشته  اشید 

انسیییانیت، : »کاالهیییای   یییاا زش م یییل ،ن یییع ون از مییی  منقطیییع نشیییود
کیییدامنی، شیییعو ، ادیییالن، تع  ییید، صیییداقت، وفیییادا ی، حماییییت، پا

ایی  معاملیه بیرای می   ون وقیت احتمیاالو  ،«... داشت ، عشق و دوست
هم سیود فراوانیی دواهید داشیت؛ چیون ممکی  اسیت می  حتیی فاقید 

 ،هیای   یاا زش  یا مشخصیات شییما  اشیم و بیرای داشیت  ون ییا دا ای 
کیینم. چییون  عیید چنیید مییدت از ازدوا ، بییاش از  فراوانیییپییول  دییر  
کیردم بیرای زنید ی مشیترت  یزیبا که بایان  ، اندام و هیکل، موا دی 

کییرد.  الزم بییوده و میی  شییدیداو   ییه  ،هرحییال  د  ییه ون ییا نیییاز پاییدا دییواهم 
که قید ازدوا   ا ودم شما پاشن اد می ه هیای ا وتمنید  ا بزنیید.  ی کنم 

کمیی ت کیر و تیالش و  یا داشیت   شیما دودتیان می ،وای ون توانیید  یا 
طو ، شیانز  هزا  دال ی، فرد ا وتمندی شوید. ای  500د ومد ساالنه 

کنید. ؛شما باشتر دواهد بود  1 «تا ونکه ی  پولدا  احمق  ا پادا 

 پاسداری از عفاف 
وموز  لستانی، چنیدی پیاش  یه همیراه دو تی  از  وزاده اسدن اد، دانش

کیییره  کشیییو   دوسیییتان دیییود برنیییده میییدال طیییالی وشییینوا ه مخترعیییان 
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کییه  ییا همکییا ی دوسییتان اییی  دانشونییوب  شیید. ادتییراگ   ییه  شومییوز 
که وظی ه ویذب  ازهیای سیمی یابت  س ده، نوعی وس الت است 

کسیییی ن و هیییوای پیییات  ا برع یییده دا د. اسیییدن اد د  زمینیییه  و تولیییید ا
کره ونوب   حرو  دود د   :   ت وشنوا ه مخترعان 

کییه توانسییتم د  اییی  وشیینوا ه  ییا یییا ی دداونیید از میییان»  دوشییحالم 
مدال طال  ا  ه همراه دو ایرانیی دیگیر  ،کشو  پنجاه مخترگ از ششصد

کییینم و پیییرچم ُپ  رافتخیییا  اییییران  ا  یییه اهتیییزاز د و  م و نماینیییده کسیییت 
 ئییز وم یو   نییز، زیدیوب  بیرای اییران  اشیم. د  مراسیم اهیدای ویوا

ییع میدال طیال  ا برع یده داشیت، دواسیت  یه می   کیه توز کیره ونیوب  
کییه میی  از دسییت  کییردم. اییی  مسیی لهدسییت  دهیید   ،دادن دییوددا ی 

 ها قرا   رفت. سیا  مو د تووه دبر زا ی
کیییه مصیییاد   یییا عیییید  یییدیر بیییود، هییییچ امییییدی    ز اهیییدای ویییوایز 

کینمتوانمند نداشتم با  ای  همه ودم   یافت  وقتیی  .، وایزه  ی ه  ا د 
کردنید، اصیالو  ام  ا  شید. وقتیی دواسیتم بی وم ویایزه  یا  م نمی صدایم 

کن یافت  کیه ظرفییت همچنیی  میوفقیتی  ا  یه د  م، از دیدا دواسیتم 
کیه  یه می   کرد  کره دستش  ا د از  که  ئیز وم و   م   دهد. زمانی 

کییالم میی  دسییت  دهیید، شییاید شییعا  ونه  اشیید، امییا حرییرت  اییی  
که ولوی ی  نابانا دودش  ا پوشیاند. می   فاطمهگ د  ذهنم ومد 

کیردم ،ون لحظه  ،نیدادم.  عید از مراسیم امیا دسیت ؛تن ا ادای احترام 
کییردم و   یتم از ایشیان معیذ ت اعتقییاد قلبیی می  بییود.  ،ایی  :دواهی 

 1توانستم دیلی  احت از اعتقاداتم  گذ م. م  نمی
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 عفتیدر برخورد با بی ؟ص؟سیره پیامبر
کیه ویوانی  ب  بر مرکبی سوا  بیود و فریل ا؟ص؟  زی  سول دد عبا  

کیرده و  د  ایی   . ذشیت از  اهیی میزیبا و بود، پشت سر دیود سیوا  
کییرد و از  سییول دییدا؟ص؟ اوییازه  ،هنگییام زن وییوانی ولییو ومیید و سییالم 

مسییائل دینییی بپرسیید. حرییرت مرکییت  ا  ۀدواسییت تییا مطلبییی د  ییا 
پاسف نسیبتاو م صیلی حررت نگه داشت و  ه پرسش او  وش داد. 

حیوا  زن  کیه  سول ددا؟ص؟ متوویه شید ، ه او داد. د  حی  پاسف
های او نیست و  ه پشت سیرش، یعنیی  یه فریل نگیاه  ووان  ه   ته

کیه فریل نییز  یه ون زن ویوان  می کند. ایشان  ه عقت بر شت و دید 
کیا   ا  گییرد،  ؟ص؟پاامبر .چشم دودته است برای اینکه ولوی ایی  

زنیی ویوان و میردی »سر فرل  ا  ه طر  دیگر بر رداند و  یه او فرمیود: 
  1«سم شیطان د  میان ایشان پا  ن د.تر می ؛ووان

که  سول ددمی ،د  ای  داستان از ون دو ن یر  ا  یی  هیچ؟ص؟ ابانیم 
کییه د  حرییو  ایشییان  فتییا ی ناپسییند از دییود نشییان دادنیید، سیی زنش 

حریییرت بییرای اینکیییه اییی   فتیییا  ادامییه نیا ییید و هییر دو متنبیییه  .نکییرد
   2کرد. شوند،  ا ظرافت داصی از ادامه ای  نگاه ولو یری

کدامنی   شهید پا
های استان چ ا محال و  از ش رستان ،معصومه و امش، اهل ب وو 

که  ه قیرون عشیق میی یید، شیی ته ن    ختیا ی، ددتری  البال یه    ز

                                                                                       
 .159، ج 4محمد ب  حس  طوسی، المبسوط فی فقه االمامیه،   . 1
 .  142، ج های تقویت فرهن  حجاب  اه. عبا   وبی، 2
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کییال  و مد سییه بییود و فرصییت کتا خانییه  ،های دییویش  ا پییز از  د  
 ذا نیییید. او چنییییدی   ییییا  د  ش رسییییتان و اسییییتان د  مسییییا قات  می

  ه مقام و  ده بود. البال ن  
کم کتا خانه  رن مطالعه بود.  کتا خانیه دلیوت شید  ی    ز د   کیم 

که احسیا  می ایی  سیکوت و  از ط ییقتوانید  کیرد می و مستخدم ون 
 ه دواسته ن سانی دود برسید، دواسیت  یه حی یم عصیمت  ،دلوت

کی ددتییر دسییت تعییدی  گشییاید. معصییومه نا  ییان او  ا مقابییل  و پییا
اندادتیه بیود.  یه  میرد شعله د  چشمان ،شیطانیدود دید. دواهش 

 ایسییتاد و ش   شیید؛ ولییی معصییومه د  مقییا ل سییوی معصییومه حملییه
 ای هحماسییی ،کوشیییید دیییود  ا از چنگیییال او برهانییید. ایییی  مقاومیییت او

کییدامنی دییود شیید. کییا د  ییه  ادالقییی  ا  قییم زد و معصییومه شیی ید پا
امییا تیی   ییه  نییاه و  ؛او حلقییومش  ا  ییه تییی  سییپرد و حلقییومش نشسییت

کیییه د  چیییاد   ،چنییید   ز  عییید .تبیییاهی نیییداد پاکیییر معصیییومه و امیییش 
کییا د وییای وییای  ییدن مط ییرش  ا  ع ییافش پاچیییده شییده و عیی  ات 

د  مییدان شی ر  یه دا   نییز ای پایدا شید و قاتیل شکافته بیود، د   وشیه
 1مجازات و یخته شد.

کدامنی  سارای، سمبل پا
وشییینا « وپیییا دی سیی للر سیییا ای» هیییا  یییا شییعر معییی و  مییام وذ  ایجانیت

افتییاده بییرای اییی  ددتییر  از داسییتان ات ییان ،هسییتند و  سیییا ی از ون ییا
کدام  وذ  ایجانی اطالگ دا ند.  ، ه می    زمیان ،ای  داستان واقعی پا

                                                                                       
کیدامنی»سنگری، . محمد عا 1 ، ماهنامیه ت بایت، «معصیومه و امیش؛ شی ید ع یا  و پا

 .19، ج 1376، ا دیب شت 118ش 
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« سیییا ای»امیییا هنیییوز هیییم  ؛ بیییوی افسیییانه  یییه دیییود  رفتیییه اسیییت  نییی 
کدامنی د  وذ  ایجیان محسیوب می   ه  ه،امی  ز شیود. عنوان سمبل پا

 ها ممکیییییی  اسییییییت الم ل  سیییییییا ی د  سییییییخنان عییییییادی و عییییییرب
البتیییه  سییییا ی از محققیییان ؛ دنهیییای  از ایییی  داسیییتان  ا  شییینو م ال

داننیید و  اییی  داسییتان  ا دا ای  ییا  اسییاطیری می ،ادباییات وذ  ایجییانی
کالسیییییی  هماننییییید دیگیییییر داسیییییتان ،د  پایییییدایش ون ت کیییییر  ،های 

شیییییاید مشییییی و ت ی  شیییییعر  داننییییید. ای  ا دلییییییل اصیییییلی می اسیییییطو ه
 اشید. « حکییم ابوالقاسیم نبیاتی»م بیوط  یه  ،شده د  ای  مو د س وده

کیییه  یییا تخلییی   سییی ود،  شیییعر می« دیییان چو یییان»ایییی  شیییاعر بییی    
دلییییل محکمیییی بیییر  ،پدیدو  نیییده ایییی  شیییعر اسیییت و همیییی  موعیییوگ

شییده د   هییای اشییا ه پاییدایش داسییتان بییر اسییا  واقعیییت دا د. مکان
کییه حکیییم نبییاتی نقییل د  اطیی ،اییی  داسییتان را   ود ا   و داسییتانی 

  ه د  ه زند ی ای  شاعر نزدی  است. ،کرده
کییییه زن و شییییوهری دوشییییبخت د   منظومییییه چنییییی  و ییییاز می شییییود 

کننییید. ون یییا ددتیییری  یییه نیییام   وسیییتای  د  ویییوا   ود ا   زنییید ی می
که ز یان «سا ای» زد ع یت و دیوب  د  منطقیه اسیت؛ تیا اینکیه  دا ند 

که  ماد  سا ای می نام دا د، برای سا ای هیم  «سلطان»میرد و پد ش 
کییه یکییی از ب تیی ی   پیید ی می کنیید و هییم مییاد ی. دییان چوپییان هییم 

وییییید و تصییییمیم  ووانییییان  وستاسییییت،  ییییه دواسییییتگا ی سییییا ای می
کنند. تا سیتان فیرا می می که ای  دو  ا هم ازدوا   سید و دیان    یرند 

کوهستان می چوپان  ه و یادی مواظبیت    ود تیا از  وسی ندان اوبا   ه 
کم منطقه  ه  وستای ای  دو ووان می ،کند. د  ای  میان وید و  ا  حا



 شمیم عفاف  120

کم از سیییا ای دواسیییتگا ی  عاشیییق او می ،دییییدن سیییا ای شیییود. حیییا
کم تیییرایری  کنییید؛ امیییا ددتیییر ویییواب  د می می دهییید. ت دییییدهای حیییا

و سییا ای  ا  کنیید می نکییه او پیید  سییا ای  ا دسییتگیرتییا ای ؛ ییذا د نمی
افتید. ون یا  کیا  دیود  یه  اه می وید و  یه سینمایی ز   سوا  است می  ه

کییییا  از  وی پلییییی بییییر  وی  وددانییییه ا   عبییییو   ،بییییرای  سیییییدن  ییییه 
بانیید و د   سییا ای موقعیییت  ا مناسییت می ،کننیید. د  اییی  هنگییام می

کنید.  یه  ا   پرتیاب می های د وشان  ود دود  ا  ه وب ،ی  لحظه
کییدامنی و ع ییت دییود  ا ح ییظ  سییا ای می ،اییی  وسیییله میییرد؛ امییا پا

 1کند. می

 ورزی همسرغیرت
دیییان  حیییا  ویییواد صیییباغ از طیییر  وع رقلیییی ،قمیییری 1210د  سیییال 

؟ع؟ و سرداب مقد  مشیغول  دوی   ه تعمیر  وعه و حرم عسکری
ییابود. فاعل نراقی می  ت مکیه  یه  ویید: می  د  ون سیال،  یه قصید ز

کرد:   سامرا مشر  شدم و حا  وواد، ای  داستان  ا برایم تع یف 
کم سیامرا بییود.  شخصیی  یه نیام سییید علیی از وانیت  زییر  غییداد، حیا

یال می  رفیت و  یه ونیان اویازه   ود  یه حیرم وی از هر زائر ایرانی ی   
کییه پییول داده  ا مییی کسییانی  از دیگییران شیینادته  ،انییدداد. بییرای اینکییه 
زد.   زی سییید علییی بییر د  صییح    ییر مییی، بییر سییان پییای ونییان ُم شییوند

سه ن ر از همراهانش هم ایستاده بودنید. د  ایی   و مقد  نشسته بود
ای از ایرانیییان وا د شییدند. سییید علییی بییر پییای هرکییدام لحظییه، قافلییه

                                                                                       
کاظمی، همش ری استان1  .1394ف   دی   22ها، . ف زانه حاوی 
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یال میُم  داد. ویوانی از ب   یان   رفت و اوازه   ود میی ری زد و ی   
یییال داد. سییید علیی   ییت می اییران  ییا زنییش ومید و دییواهم سییان  دو  

کنم.پای او  ا ُم    ر 
کییه اییی  زن  ییه حییرم مییی»وییوان   ییت:  یییال  ا هییر دفعییه  وییید، ییی   

کییا  زشییت نیسییت. ؛دییهم مییی سییید علییی  «دیگییر احتیییاوی  ییه اییی  
کییه مبییادا  دی !  یییرت و تعصییت مییی ای  افرییی بیی »  ییت:    زی 

 ییر نکیینم اوییازه   ود سییان پییای زنییت  ا ببییینم؟ ممکیی  نیسییت! تییا ُم 
 «دهم! نمی

ا ر د  میان ای  همیه ومعییت،  ییرت داشیته  اشیم، »ووان   ت: 
ا یر »دسیت زنیش  ا  رفیت و   یت: سیپز،  .«امکا  اشتباهی نکرده

کافی است یا ت است، همی  قد   . قصید  از شیت نمیود  یاه ون «.ز
کیه همسیر  ،از ای  حرکت ،سید علی سیخت عصیبانی شید. میوقعی 

کییه زن  ون وییوان می دواسییت بر ییردد، چنییان  ییا چییوب بییر شییکم او زد 
لباسییش عقییت  فییت و  ییدن او، برهنییه و  و باچییا ه نقییش بییر زمییی  شیید

 نمایان  ردید.
کرد و سپز  و  ه عی ی   ،ووان دست زنش  ا  رفت و از زمی   لند 

کرد و   ت:   «ا ر شما بپسندید، بر م  نیز  وا ا دواهد بیود!»مقد  
 .   ه منزلش بر شت  عد و

حا  وواد   یت: می  د  دانیه بیودم.  عید از چنید سیاعت، یی  ن یر 
ییم. می  فیو ی  یه  کا  دا  که  ا تو   اعجله از طر  ماد  سید علی ومد 

دیییو ده بیییر زمیییی   دییییدم وی م یییل میییا  زدیییم ؛دانیییه سیییید علیییی  فیییتم
کیه بی و ون ویوان  می  لتد. ددتران و دواهرانش  یه پیای می  افتادنید 

ک ! سید  دیدایا! »  یت: کرد و مییعلی هم ف یاد میایرانی  ا  اعی 
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کردم! کردم،  د  سیرعت ومیدم و ون ویوان  ا ییافتم و از او  م   یه « ل  
کنیی کییه از سییید علییی  اعییی شییود و د  حقییش دعییا  کییردم  ! ددییواهش 

کو ون دل شکسته م ؟ ؛م  او  ا  خشیدم»ووان   ت:   «ولی 
کیه بیرای نمیاز حیرم   یه م   از شتم و و ییان  ا   یتم. هنگیام مغیرب 

ومدم. دییدم میاد  و زن و ددتیران سیید علیی،  ؟ع؟حررت عسکری
اش  ییه انیید و ف یییاد سییید علییی از دانییهدییود  ا  ییه عیی ی  ددیییل  سییته

صیدای  ،د  با  نماز و  سید. م  مشغول نماز مغرب شدم  وش می
 1اش  لند شد.  فتند دیدند سید علی مرده است. شیون از دانه

 ایستادگی و مقاومت
شیدت د هیم  یختیه  صد ات امیرکبییر، اوعیاگ شی ر ت یران  یه قبل از
کاسییییییت ا اذل و ا  ییییییاش د   ییییییذ ها و محلییییییه .بییییییود ها  ییییییا   ها، از 
کشیدند. زنان و ددتیران،  ع  ده می و نوشیدند  رفتند و  اده می می

ومیدن از دانیه  ت بای ونئاز تر  حمله ون ا، ور ،پز از   وب وفتاب
هییا، قمییه دییود  ا از  ی د  چ ا سییونا عییده ، ا نداشییتند.  ییاهی اوقییات

کیا   کشیدند و عبو  و م     ا قطع می  ال  با ون می کردند.  ا  وی 
های الکلییی  ومییدن امیرکبیییر، اوعییاگ د ر ییون شیید و اسییتعمال نوشییا ه

شییید،  دیییو د، ییییا میییزاحم میییردم می ممنییوگ  ردیییید. هیییرکز شیییراب می
از هیییای سیییختی داشیییت. امیرکبییییر د  اویییرای ایییی  قیییانون،  مجازات

کییز واهمییه نداشییت و قییانون  ا  ییدون اسییت نا د  مییو د همگییان  هیییچ
 :داستان زیر نیز یکی از حواد  واقعی زمان اوست کرد. اورا می

                                                                                       
کییدامنی؛ ب  سییی  اه. سییید میییر احمیید فقیییه نی یییزی، 1 هییای پاشییگیری از ایجییاد نشییان پا

 .72، ج  ا طه ناسالم با  زنان و مردان
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کیییه از تکییییه منیییوچ ر دیییانی ت یییران می  ذشیییتند،  یییا  ون   ز، مردمیییی 
که سخت ونان  ا  ه وحشیت انیدادت. یکیی  ای    ه منظره  و شدند 

شییدت مسییت بییود،  کییه  ییه  ی، د حالیاز  المییان سیی ا ت  وسیییه تییزا
های زشیییت  کشییید و دشییینام ای  ا د  دسیییت  رفتییه، ع  یییده می قمییه
کییه و مییی شییدن  ییه او  ا نداشییتند، از فاصییله  ت نزدی رئییداد. مییردم 

 کردند. د  ،  اشگ تی وی  ا تماشا می
کیییه د  مغیییازه دیییود ایسیییتاده بیییود، از  د  ایییی  موقیییع، قصیییاب ویییوانی 

کییه چنیید هییای ناموسییی شیینیدن ون فحش ، چنییان دشییمگی  شیید 
دجالیت  کیش، »قدمی ولو  ذا د و دطیاب  یه میرد مسیت   یت: 

کشیید و  مسیت ع  یده مرد   «ای  قد   ه نوامیز مردم توهی  نک ! ای 
کیف  دا ی و نمی تیو ا یر نیامو »  ت:  ترسیی، ولیوتر بایا تیا حقیت  ا 

کیه هییچ دستت  گذا م. م  می کنم  کیز شی امت ون  دواهم اا ت 
بر دشم قصاب ویوان افی ود  ،ای  سخ  «لوی م   ایستد! ا ندا د و

و ولوتر  فت تا قمیه  ا از دسیت میرد  گییرد. چنید تی  از اهیالی محیل 
قصییاب  «احمیید وقییا! ولییو نیی و، تییو وسیییله دفییاگ نییدا ی!»ف یییاد زدنیید: 

کرد و   ت:  کیه چگونیه  یه نیامو   مگیر نمی» یو ،  و  ه ون ا  شینوید 
ویوانمردی از مییان شیما  دیت دهید؟ مگیر  ییرت و  شما فحیش می

که ایستاده   «کنید؟ اید و  ه وی اعترا  نمی ب  سته 
کیرد  ،سپز  ا ی  حرکیت، میچ دسیت میرد مسیت  ا  رفیت و سیعی 

کییه ؛ کییه قمییه  ا از دسییتش  گیییرد امییا  ییالم مسییت، ز  منییدتر از ون بییود 
پرسیت و  قصاب  تواند قمه  ا از وی  گیرد. مبا زه با  ویوان نیامو 

ز  وزمییای  شییگ تی مبییدل شیید. هرکییدام از ون ییا سییعی  مییرد مسییت  ییه
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که  یا قمیه  که بر دیگری چیره شود. تالش مرد مست بر ون بود  داشت 
کییه د  اطییرا   دییود، عیی  ه ای شییدید بییر قصییاب فیی ود و  د. مردمییی 

ایستاده بودند، از ای  مبا زه  یه هیجیان ومیده بودنید و هرچنید دقیقیه 
فرسییییتادند. د   ت مییکبییییا ، بییییرای پایییی  زی وییییوان قصییییاب صییییلوا

کتیف  کشاکش با  مر  و زند ی، سرانجام نوت قمیه میرد مسیت د  
قصیاب بیر فشیا  دسیت دیویش  قصاب ف و  فت و دون وا ی شید.

کیه بیر دسیت  قییت دیود وا د  اف ود. چ یره او از شیدت د د و فشیا ی 
کیرد. احمید  سر  شده بود. ،و  د می سرانجام، مرد مست قمیه  ا  هیا 

کییش هیی زه  ا بییر دییات  حرکییت پییا،  ییدن قییدا ه وقییای قصییاب،  ییا ییی 
 اما دود نیز  رن د  دون شده بود. ؛افکند

مییردم بییرای نجییات وییوان  ییا یرت،  ییه سییویش هجییوم بردنیید. مبییا زه 
کییییه  ییییه نییییوامیز مییییردم فحییییش داده بییییود و  ییییا  دلیرانییییه او  ییییا مییییردی 

کیییرده بیییود، همگیییان  ا سرشیییا  از  ع  یییده های مسیییتانه، فریییا  ا ولیییوده 
نگ یسییتند و بییر  همییه  ییا دیییده تحسییی   ییه او می .ه بییودهیجییان سییادت

  تنیید. اییی  قصییه  ا همییان   ز  ییه   یییرت و شییجاعت او وفیی ی  می
کییه  ییالم  امیرکبیییر  ییزا ش دادنیید. امیرکبیییر صییب    ز  عیید فرمییان داد 

کنند.   س ا ت  وسیه تزا ی  ا دستگیر 
ها، م ییل تییوب د  ت ییران  دانه دبییر دسییتگیری  ییالم یکییی از سیی ا ت

کیییردصییی کیییا  زا ان  هییییچ ،زییییرا پیییاش از ون ؛دا  کیییز حیییق نداشیییت 
کمیییه  کشییید دانه سییی ا ت کنییید و ونیییان  ا  یییه محا امیییا  ؛ها  ا دسیییتگیر 

موعییوگ  ییه همییی  وییا دییتم نشیید. امیرکبیییر، شخصییاو بییرای مجییازات 
 ییالم از دانییه دییا   شیید و  ییه میییدان ا   ومیید و دسییتو  داد مقصییر  ا 
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ید  ستند  دسیت نزدیی    ه و دو مرد شالنو  دند و  ه  وی توب م وا 
کودکیییییان التمیییییا  می کیییییرد و از امیرکبییییییر  شیییییدند. ون میییییرد ماننییییید 

که از مجازاتش چشم می کشیید دواست  کند! امیرکبیر ف یاد   :پوشی 
کیه وسییایش و امنییت  ا از میردم سییلت » کسیی  دیاموش  یاش! سییزای 

که شیالن «کند، وز شالن چیز دیگری نیست. کرد  زدن بیر   عد اشا ه 
کننیید. پییز از چنیید عیی  ه شییالن، مییرمو ی از طییر  پاکییر  او  ا و ییاز 

کییت  ا  کییرد. وی پا کتی  ییه امیرکبیییر تقییدیم  سیی ا ت  و   سییید و پییا
کشیییدن قلیییان   رفییت و زیییر زانییو  ذاشییت و  ییا دییون سییردی مشییغول 

یانییه بییود. پییز از مییدتی،  ییا  دیگییر نامییه ای از  شیید.  ییالم هییم زیییر تاز
دیو دن  یالم  و ی نکرد، تا شالندانه  سید،  از امیرکبیر تو س ا ت

 تمام شد.
نزدییی  تکیییه منییوچ ر دییانی  دمسییتی و  ، ییالماییی  »سییپز   ییت: 

کییییرده اسییییت کییییردیم فعییییالو  .ه ز ییییی  امییییا بییییرای  ؛انییییدکی او  ا تنبیییییه 
کییه شییما هییم او  ا  هییای باشییتر، او  ا می مجازات فرسییتیم  ییه سیی ا ت 

که شما هم دیگر ای   ونه   ؛تنبیه نمایاد هیای  المولی دوب است 
 1«ه زه  ا نگاه ندا ید.

 

                                                                                       
کییدامنی؛ ب  سییی  اه. سییید میییر احمیید فقیییه نی یییزی، 1 هییای پاشییگیری از ایجییاد  نشییان پا

 .70، ج  ا طه ناسالم با  زنان و مردان
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 ترک نماز

مرا  ه شگ تی واداشیته بیود.  یا ون همیه زیبیای  و طراوتیی  ،«محبو ه»
کیز او  ا  نداشیت. هییچ ویذاباتیاش نمایان بود، هییچ  که د  چ ره

کیییه همیییه  چیییه ها  یییه سیییوی نمیییاز  دوسیییت نداشیییت. یییی    ز ظ یییر 
هید   یه د    ت یاوتی وا د مد سیه شید و ب  ، محبو یه  یا بی  فتنید می

اش  فیتم و صیدایش چردید. فرصت  ا  نیمت شیمردم، پی دود می
کیییینم.   ییییتم محبو ییییه  کوشییییدم فطییییرت دییییداوویش  ا باییییدا   زدم. 

دیوانی؟ سیؤال میرا    یتم: تیو نمیاز می «بپیر !»پرسشی دا م.   یت: 
امییا میی   هییایش نکییردم و  ییاز پرسیییدم. او هییم  ییا  ؛پاسییف  ذاشییت ب 

کیه  یا دیدا  ا طیه   تم: می «دیال! ب » ستادی   ت:  ای  دانسیتم 
مگیر چ یره می  »ت معلوم است.  ا تعجیت پرسیید: ا ندا ی. از چ ره
کسییو ، زیبییای  «چگونییه اسییت؟ کییه  اش  ا    ییتم: م ییل دو شیییدی 
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کیردم از ویاده سیبز نییایش، از  یا ش  حمیت   رفته  اشد.  عد شی وگ 
... بیییرایش   یییتم. امیییا او   دیییدا، از زیبیییای  معنیییوی، از   ز واپسیییی  و

دییم تلخییی بییر تمییام شیید، ا سییخنانمهییایم نبییود. وقتییی  د یییدا  حییر 
  « ز است. ،سخنرانی»چ ره نشاند و   ت: 

سیودت.  از ای   فتا  محبو ه،  سییا  نا احیت شیدم. دلیم بیرایش می
دانسیییتم هرکسیییی از دیییدا د   شیییود،   لیییت بیییر وویییودش چنییی   می
طیو  هیم شید. د  ان  بیرد و همی  اش  ا  ه یغمیا می اندازد و هستی می

 یه دبیر نداشیتم. چنید سیال دبارستان  ه پایان  سید و دیگر از محبو
که محبو یه  ا دییدم.   ذشت.   زی از دانشگاه  ه دانه  ازمی  شتم 

تا مرا دید، دودش  ا د  و وشم انیدادت و   ییه  ا سیر داد. چ یره ز د 
داد. او   ییت:  اش، از  مییی بیی    دبییر مییی و نحیییف و انییدام تکیییده

کردی یاددوب  ه » که  ا ها مرا نصیحت  ن تیو  ا اما م  سیخنا ؛دا م 
او  «نشیینیدم و  ییا دسییت دییویش، د  دام وییوانی شیییاد  رفتییا  ومییدم.

کرد:  و یان  مبا ش  ا ای   ونه باان 
ها،  ا  امی  وشنا شدم و دل  ه او سیپردم.  ا هیا د    د  یکی از پا تی»

کیامالو  یه  از چشم پد  و ماد م،  یا هیم  یه  یردش و پیا ت  فتییم. دیگیر 
کرده بودم. ا ر  دیدم، نا احیت و افسیرده    زی او  ا نمی امی  عادت 

شدم. او از عالقیه می   یه دیودش و یاه بیود؛ ولیی ناووانمردانیه میرا  می
 های دود سادت. ق  انی هو 

که  ه دانه شان بی وم. وقتیی  یه منزلشیان  فیتم،    زی از م  دواست 
ها  ییا هیییم د  ییا ه وینییده و ازدوا  سیییخ   کسییی وییز مییا نبیییود. سییاعت

 «کییییز  ا  ییییه انییییدازه میییی  دوسییییت نییییدا د. چهییییی»  تیییییم. او   ییییت: 
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 ییه وشییپزدانه  فییت و  ییا دو  ،نشسییت. سییپز سییخنانش بییر قلییبم می
لیوان ش  ت بر شت. یکی  ا دودش برداشت و لیوان دیگر  ا  ه می  
داد. ش  ت  ا  رفتم و یکبا ه سرکشیدم. لحظاتی  عد،  دنم سست 

ی ییافتم. شد و از حال  فتم. وقتی چشم  شودم، دود  ا د  وعع  ید
های با وشیییی، سییرمایه ع یییتم  ا  ییه تیییا ا  بییرده بیییود.  و ی، د  لحظییه

شیان  ا تیرت  وقتی  ه هوش ومدم، او از م  دواست هرچیه زودتیر دانه
کیه د  وینیده  کسی سخ  نگویم.  یه می  قیول داد  کنم و د  ای   ا ه  ا 
یم دواهییید ومییید!  یییا چشیییم   ییییان از ون دانیییه  نزدیییی   یییه دواسیییتگا 

ن ومدم. وقتی  ه منزل  سیدم،  یه اتیاقم  فیتم و تیا صیب   سوای  با و
   یستم. 

هرچیییییه  یییییه انتظیییییا  نشسیییییتم، از  امیییییی  دبیییییری نشییییید. وقتیییییی  یییییه 
کیا   ییه  اپیی   وسیت ووویش برومییدم، ااییری از او نییافتم.   تنیید بییرای 

های   بیی ، از هویییت ییی    فتییه اسییت.  ییه دنبییال تقلییید از هن پاشییه
کدام  فاصیله  یرفت     و د  مینجالب فسیاد  وطیه مددتر نجیت و پا

دانم چگونیه  بودم. پد  و ماد م از  سوای  ددترشان دبر ندا ند. نمی
 «د د و  نجم  ا  ا ونان د  میان  گذا م.

 1اش  ا شنیدم و فق  افسو  دو دم. داستان زند ی

                                                                                       
ک یمی1 هیا؛ فرویام همنشیینی و  فاقیت  یا  ها و عبرت ددتیران، دوسیتینییا،  . محمدعلی 

 .51، ج دوستان نا اب
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 رفتار ناشایست پدر 
کسی مرا نمیهمان از   پید مبیود.  پد مدواست. ماد م، زن دوم  اّول، 

شانسیی،  چیه . از  یدکنیدازدوا  میماد م  ا برای اینکه پسردا  شود، 
کییه  اّولییش ددتییر ددتییر باچییا ه، میی  بییودم. ییی  شییت  عیید از ون شیید 

 چلیه زمسیتان میرا پشیت د    د کنید و   غیل میمیرا  پید مدنیا ومدنم،   ه
 یییا  ش نشیییود؛ امیییا واقعییییت دا د.  کسیییی یییذا د. شیییاید  حییییاط می

کسییی میی   ا   پیید مزنیید و  ییه مییی ا بانیید، د  دانییه  مینزدییی  صییب  
 ،بیییرم. از  ذشیییته دهییید. ون شیییت، ویییان سیییالم  یییه د  می میتحوییییل 

کا  سخت یادم نمی کت  دو دن و  ها  ا چشیم  وید. شت چیزی وز 
 ذاشیتم و حتییی ویای دیوا م از  قییه ویدا بییود.  تیر سیر  وی زمیی  می

مید. و از می   یدش می پید مسر س ره هم حق نداشیتم  نشیینم؛ چیون 
پشت سر م ، ماد م سه تا پسیر و  د؛ امیا وعیع می  هییچ فرقیی نکیرد. 

ک نییه ددتییرا کییرد. لبا  کز  ییه میی  محبتییی نمی هیییچ اّول  نهییای 
دو دم. حق  فت   یه م میانی  مانده  ذا  ا می پوشیدم. ته  ا می پد م

 و وش   ا نداشتم.
نما بیودم.  مان انگشیت محلیه د  األدره، هر وو ی بود، بی    شیدم. 

ک ش ک شم  ی    ز زمستان  فته بودم نان  گیرم،  هایم سو ا  بود و 
ها   فتم. یکیی از همسیایه سیختی  اه میی ُپر از وب  یا ان شیده بیود و  ه

ی  و ت پوتی  بیرایم و  د و   یت بپیوش.  یرفتم و پوشییدم. وقتیی 
حییال  وی  زد تییا ب قیید  مییرا  هییا  ا دییید، ون پوتی  پیید م ییه دانییه  فییتم و 

 زمی  افتادم.
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مییوز د یییده بییود.  ییه همییه داد؛  ییه وییز میی . بییوی ون  پیید مییی  شییت، 
کییه  فتییه بییودم نییان  گیییرم و کیینمحییز میییهنییوز  ا موزهییا  . ییی  شییت 

کییردم و  ییه همییی  دلیییل،  مییرا  ییه سییتون  پیید منییانوای  شییلوغ بییود، دیییر 
نی  وسیی  زییی زمی   سییت و  ییا زنجیییر  ییه وییانم افتییاد. تمییام  ییدنم دییو

توانستم  اه ب وم. ی    ز  ه اتان زن  ا ام  فیتم  شد. تا ی  ه ته نمی
کیردم و  و ی  دست لبا  نو و مقیدا ی پیول برداشیتم و از دانیه فیرا  
 فییتم ت ییران. تییا ت ییران چ ییل دقیقییه فاصییله داشییتیم. تییوی ییی  پییا ت 
کنا م و از م  پرسیید: فیرا   نشستم تا شت شد. شت، ی  ددتر ومد 

تم:  لییه. دسییتم  و  رفییت و بییرد تییوی ییی  دانییه بیی    و ای؟   یی کییرده
قدیمی. هشت تا ددتر دیگر هم بودنید؛ سیر و وعیع دیوب  داشیتند و 

کردنیید. دو  همیه و ایش کییرده و تمییز بودنیید.  ییا می  دیلییی دیوب  فتییا  
کا شیان چیسیت؛ هرشیت چنید تیا میرد  که ونجا مانیدم، ف مییدم    ز 

کردنید. یی  شیت،  یرای  میومدند توی دانه و ددترها از ون ا پیذ می
کییه پنجاه زن صییاحت کییرد.  ییه  دانه  سییاله بییود، بییرام لبییا  و  د، تیینم 

کشیییدند. بیرای اّولی   ییا  بییود  ددترهیا   ییت: دسیتی  ییه سییر و صیو تم 
کیردم. دو   ز  عید، یی  ویوان  یه سیرا م ومید و  چنی  لباسی تنم می

ل  یذا و م  هم یکی از ون ا شدم؛ ولی مجبو  بیودم  میانم. اینجیا الاقی
 ییازی تبییدیل شییدم.  ویای دییواب داشییتم. مانییدم و  ییه ییی  ع وسیی   

کیه هیچهچیز کیردم  کا هیای   وقیت فکیرش  ا هیم نکیرده  ای  دیدم و 
بودم؛ ولی دوابادن د  چنی  ویای ، شیر  دا د  یه یی  شیت دانیه 

 کییییردم؛ امییییا وییییای ام فکییییر نمی وقییییت  ییییه دییییانواده . دیگییییر هیچپییید م
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کیه وینیده  کنید؛ البتیه میی میهایم هنوز  وی دلیم سینگینی  زدم دانم 
 1.دوب  ندا م

 ناپدری زشترفتار 
توانم چند لحظه وقتت  ا  گییرم؟  می !کنا ش نشستم و   تم: سالم

کییه  رفتییی»  ییت:  کییا  دا ی؟ ؛حییاال  دییواهم از    ییتم: می « گییو چییه 
اسیمم ملیحیه اسیت. باسیت سیالمه، »دودت برایم  گیوی .   یت: 
که از دونه فر کردم.هجده سالم بود  کجیای ؟   یت:  «ا     تم: اهل 

کرمان ومدی اینجا؟   ت: « کرمان.»    تم: یعنی از 
میی   ؛سییه تییا دییواهر بییودیم ، ییا دییودم .سییال اّول دبارسییتان بییودم . لییه»

کیامیون بیود و  ا ام .اّولی بودم دیلیی دوسیتم داشیت. زنید ی   اننیده 
کییرد و ُمییرد. ییی  سییال از مییر   و وم و دییوب  داشییتیم.  ا ییام تصییاد  

وععمان دیلی دراب شد. میاد م تصیمیم  رفیت  یا  . ا ام  ذشت
کند مردی  ه نام ا دشیر . نزدیی  پنجیاه سیال داشیت، پولیدا  ازدوا  

یییییاد محلییییش نمی بییییود و دوش  ذاشییییتم. ییییی    ز  ییییا دو  لبییییا . ز
که ت یران زنید ی می براد زاده کردنید، ومدنید دانیه.  اش )امیر و علی( 

 یه  ،قیافیه.  عید از چنید   ز زییر و دیوش س  ه ؛های دوب  بودند ووان
میی  هییم  و کییرد مییاد م مییدام از ون ییا تع یییف می .ش رشییان  از شییتند

کردم امیر  ا دوست دا م. دلم براش تن  شده بود.   احسا  
اییی   ییا  باشییتر  ییا میی  صییحبت  امیییر تن ییا ومیید ونجییا. ،ییی  مییاه  عیید

کییردم " ییه عشییق اعتقییاد دا ی؟"کییرد. پرسییید:  می   ییتم:  و نگییاهش 
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دو سییییییه   زی از ومییییییدنش  .زنیییییید ی معنییییییای  نییییییدا ه ،عشییییییق بیییییی 
هیچ حرفییی انگشییتر طییالی ظ ی ییی  ا  ییی    ز امیییر، بیی  . ذشییت می

کیی "مقییا لم  رفییت و   ییت:  کییردم.  ".دسییتت  انگشییتر  ا د  دسییتم 
هیییچ  ". ییا دییانواده باییایام دواسییتگا ی ،دیا ییه اوییازه  یی" :  ییت

کردم. از نگا و حرفی نزدم م همه چییز  ا ف میید. چنید هتن ا نگاهش 
کلی شعر  استی عاشق شیده بیودم. ایی    استی .تا نامه برام نوشت و 

 از  فتنش نا احت بودم.  ، ا  وقتی  فت
کییه بییرام لبییا  می ومیید  د ییید،  ییا ماشییی  می ا دشیییر چنیید   زی بییود 

 و کییرد ومیید. مییاد م س زنشییم می ولییی میی  از او  ییدم می ؛سییه دنبییالممد 
امیا می   یا    "دا  نشده، دوسیتتون دا ه. ا دشیر چون  چه" :  ت می

 کردم.  نمی
از میی  دواسییتگا ی  و امیییر  ییا مییاد ش  ییه دانییه مییا ومدنیید ،ه تییه  عیید

کییرده  ؛نییه ،ا دشیییر ولییی ؛مییاد م دیلییی دوشییحال بییود .کردنیید حیییرت 
که امییر  ا دوسیت دا م. ا دشییر  یه اتیاقم ومید و د   بود.  ه ماد م   تم 

دیواهم  یا امییر    یتم می او مو د امیر  ا می  حیر  زد.  اعیی نبیود.  یه
کیه ویوا م  کنم. او هم حرفی نزد.  ه امیر تل نی اطمینان دادم  ازدوا  

کییه امیییر  ییه . داد، هنییوز همییراهم هسییت میی  م بییت اسییت. انگشییتری 
کمییدم  ا  کشییوهای  ییی    ز تییوی دانییه تن ییا بییودم. تییوی اتییان داشییتم 

که   یت مرتت می مینم " :کردم. ی  مرتبه صدای ا دشیر  ا شنیدم 
 رمییی داد و از اتییان بایی ون  سییالم. وییوا م  ا  ییه :  ییتم "ملیحییه وییون.
چنیید  "ات. حاعییر  ییاش تییا باییام ببرمییت دانییه دالییه" فییت.   ییت: 

کسیییی پ ،لحظیییه  عییید کیییردم   و بر شیییتم ؛شیییت سیییرم هسیییتاحسیییا  
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دا م  :کیییردم.   یییتم ا دشییییر  ا پشیییت سیییرم دییییدم. داشیییتم سیییکته می
کیییرد و  لباسیییم  ا عیییو  میییی کنم، میشیییه بییی ی  باییی ون. دییییره نگیییاهم 

ک ی یی سییر داد.   یتم بیی و  :بی و بایی ون. تیوو ی نکیرد. داد زدم :دنیده 
 سییا  ف ییاد زدم.  "د مطمی    یاش.یو کز نمی هیچ" : م شو.   ت

کییرده بیود. تییا نیمیه وقتیی  ییه کم  ا ولیوده  شییت  دیودم ومییدم، او دامی  پییا
کرد تا م   ا امیر ازدوا  نکنم کا   ا  کردم. او ای     .  یه 

دادیییل وییییت میییانتویش ویییا دادم. از  و ای بیییرای م  یییان نوشیییتم نامیییه
کیییف  چییرا  اییید اییی  همییه  افییل می .مییاد م متن ییر بییودم شیید. ییی  

هایش و  شیییتر امییییر و نامیییهدسیییتی، یییی  عکیییز از  ا یییام و م  یییان، انگ
مقییدا ی پییول برداشییتم و سییاعت پیین  صییب  از دانییه دییا   شییدم. 

  فتم ترمینال و  اهی شدم.
یادنید  اهی از  اه ،م  هر   ز کردم. م ل می  ز  ون .های سیاه  و تج  ه 

بییرای دودمییان دنیییای  .انیید از یییزد ومده؟ ون ییا دو تییا دوسییتم  ا دیدییید
یم کالهبیردا ی و  میا، ای دیوب  هیکا  .ر از لجی ُپی ؛داصی دا  دزدی، 

کمکیت  دیلیی مترسی م، ان».   تم: است دودف وشی شیا اهلل دیدا 
 1.«دکن

 گیری پدرسخت
کوچیی .  ا ییام دوسییت نداشییت » سییه تییا دییواهر بییودیم،  ییا دو بییراد  

 یه مد سیه  ،اما مرا  ه اصرا  عمیوی بی   م ؛ خوانند ددترهایش د  
کز تیوی  ومدم. هیچ و می  فتم  اهنمای  فرستاد؛ ولی  ا دودش می
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تن یا بیراد م  ؛دانه ما اویازه نداشیت،  یدون  ا یام از دانیه بای ون بی ود
هییای دنیییا و   شییت. پیید م  ییه همییه ودم  فییت و برمی فقیی  تییا دم د  می

 فتنید.  ها، تن ا دودش  ا ماد م می همه چیز  دبا  بود. دانه فامیل
کیین  اتییان می هییر وقییت م مییان داشییتیم،  اییید سییه تییا  ،شسییتیمن تییای  

 ،ای نداشیتیم.  وشیی تل یی  هییچ ت یی ی  و سیر رمی هیا ب ونید. م مان
همیشییه ق ییل بییود. ییی   ییا ، یکییی از اقییوام د    ا ییام  ییه دواسییتگا ی 

ولییی پیید م اوییازه  ؛دواسییت دییواهرم  ا ببینیید پسییره می .دییواهرم ومیید
م یل یی  زنیدان بیود.  ،نداد. ون ا هم  فتند و دیگیر نیامدنید. دانیه میا

کل یییت زده بیییودیم. د   حییییاط  ،هیییا ام د ب و پنجرهمقابیییل تمییی پیییرده 
کم کم ف میدم  ا ام  ا همه  ا اهای دنیا فیرن دا د.  همیشه ق ل بود. 

 کسی هم حق اعترا  نداشت. 
ز    ذ اندم؛ ولی اوازه نداد  یه دبارسیتان بی وم  د  ان  اهنمای   ا  ه

 شیییما .دیییراب اسیییت ،زمانیییه"  یییت:  نشیییی  شیییدم.  ا یییام می و دانه
حتی ولوی محیا م دودمیون م یل  "دانید با ون چه دبر است! نمی

  «کردیم.  اید چاد  سرمی ،دای  و عمو
نسیی ی ، »از او پرسییدم: اسیمت چیسیت، چنید سیال دا ی؟   یت: 

و زو داشتیم ی  شت  ا  ا یام بی یم  یردش. »ادامه داد:  «ه ده سال.
کوچییییییییه  ا می  فتیم  ییییییییاالی پشییییییییت مییییییییی دیییییییییدیم.   ام و از ونجییییییییا 

ای وعیع    ز قانون تیازه های  ا ام تمامی نداشت.   ز ه  یری سخت
دیییید  وشیییی اشیییغال اسیییت،  زد دانیییه و می کیییرد. ا یییر زنییی  میییی می

کسییی  ییه    ز ییا مون سیییاه بییود. مییاد م از تییر   ا ییام اوییازه نمییی داد 
 «دواستگا ی ما بااید.
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کییرد زنیید ی م ییل مییا دیییده  ،تییا  ییه حییال» عیید پرسییید:  و کمیی سییکوت 
 لبخندی زدم و   تم: نه.  «بودی؟

دیگییییر صییییبر و تحملییییم تمییییام شییییده بییییود.   زی از »د  ادامییییه   ییییت: 
 .دستگی ومدم لت ایوان حیاط نشسیتم و  یه وسیمان چشیم دودیتم

سرم  ا  ه  .کند مینگاهی  لحظه دیدم پسر همسایه از پشت پنجره 
کییه  وانییت د  حیییاط دودییتم. نمییی دانم چییه مقییدا  زمییان  ذشییت 

کلید کیه  صدای چردش   ا شنیدم. فل  شده بودم، ومدم  لند شوم 
کیه قید ت داشیت ؛پد م مرا دید. افتاد  ه وانم  و کیتکم زد ،تا ویای  

کشید تیا صیو تم  .فحش داد  عدش هم ماد م  ا زد. چند   زی طول 
کنیییم :دییوب شیید.  ییه دییواهرم   ییتم کجییا  !دیوانییه" :  ییت .باییا فییرا  

از "  یت:  دیواهرم می .سیتاز اینجا ب تر ا ،هروا ب یم :  تم "؟ب یم
یی   ،اما م  تصمیمم  ا  رفته بیودم.  یاألدره ".در شیطان باا پایا 

کمییی     ز صیییب  زود، هرچقییید   ا یییام پیییول داشیییت، برداشیییتم و  یییا 
کییردم. اّولیی  کییه تن یا بای ون مییی دیواهرم از دانیه فیرا    فتم.   یا ی بیود 

کشییدم. تیا عصیر تیوی دیا ان ی  ن یز   الو هیا پرسیه زدم. اصی عمییق 
نا احییییت نبییییودم.  فییییتم ترمینییییال،  ییییا ییییی  دییییانمی وشیییینا شییییدم، 

کرد  اهنمای   «ومدم. ت ران تا و ام 
دوسییت نییدا ی بر ییردی دانییه؟ وییواب  ؟پرسیییدم: پشیییمان نیسییتی

شیدم. د سیته دیلیی  نه. چون ا ر فرا  هم نکرده بودم، نابود می»داد: 
کیه از  دیگیر م یل پرنیده .عو  برای دودت هسیتی اما د  ،سخته ای 

پرد، وقتی ب وی توی ای  منجالب،  اید برای نجیات  ق ز با ون می
کا  کا های دال   ا یاد  رفته دودت   یازی،  حقیه ؛ام کنی. م  همه 

 «... . ن، دودف وشی واکل  زدن دیگر
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 یییا چنییید تیییا از »؟ لبخنیییدی زد و   یییت: ت رفتنییی یچطیییو پرسیییدم: 
که مرمو   چه کردند.ها ومع بودیم  :   تم « ها  یختند و دستگیرمان 

فقیی  دوسییت دا م  ا ییام بااییید »: پاسییف دادحییر  دیگییری نییدا ی؟ 
 1«نتیجه  فتا های  لطش  ا ببیند.

 بداخالقی پدر 
کیه بیرای چ یا می  مرتبیه از دانیه فیرا  می کنید، از سیوی  ددتر فرا ی 

  یسیییت، از دادییییا   کیییه میییی اش طیییرد شییید و پییید  او د حالیدیییانواده
 نای  دواست برای ددترش مجازات اعدام صاد  شود.و

کیه هیکیل نحی یی دا د، د  16صب  است. ددتری  ُنه ساعت   ساله 
کنا  یکی از افسران پلیز زن نشسته و هراز اهی از زیر چشم پید ش 

که د   وشه ای از سال  داد اه و ام و قرا  ندا د، تحت نظیر دا د.  یا  ا 
دادیا ی دادسرای ونای  ت یران، ایی  ددتیر   ود ددتر  ه شعبه دوم 

ا یییر » ویییید:  یییا معرفیییی دیییود  یییه نیییام نسییی ی   یییه دادییییا  پ ونیییده میییی
کیه میرا  می دواهید  ه سؤاالت پاسف دهم، اّول  اید  ه م  قول دهید 

 «ام تحویل ندهید. ه دانواده
شیود وی پیاش از ایی  نیییز مشیخ  میی ، یا ب  سیی سیوابق ایی  ددتیر

 قه د  زمینییییه فییییرا  از دانییییه اسییییت. نسیییی ی  د  فقییییره سییییا سییییهدا ای 
 ،پیید م پییاش از اییی » وییید: هییای دییود از فییرا  میییدصییوج انگیییزه

کا  اه تولید پالستی  بود امیا   شکسیت شید و میدام  ؛صاحت ی  
که پاقدم م  مووت   شکستگی او شده اسیت.ب انه می وی  «و  د 
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میدام د   بانید وپز از   شکستگی، او همه چیز  ا سییاه میی»  ت: 
کیییه  طو ی  ه ؛دهیییددانیییه، مییی  و دیگیییر اعریییای دیییانواده  ا وزا  میییی

کنون  کیییرده سیییهتیییا وقتیییی د  حیییال  ،ام و بیییرای  یییا  چ یییا ممرتبیییه فیییرا  
کیرد و تماشای تلوی یون بود، او  دون هیچ مقدمه ای  ه می  پردیاش 

کردم.  «کتکم زد و م  هم از دانه فرا  
یقییات دییود  ا از پیید  اییی  دادیییا  ونییای  تحق ،د  پیی  اییی  اظ ییا ات

کرد. وی  ه دادیا    ت:   ،یکی از اشتباهات زند ی می »ددتر و از 
کییه  ییه ف زنییدانم وزادی  ییا ه متووییه هییای فراوانییی دادم و ییی اییی  بییود 

کییانون دییانواده کییه همسییر و  طو ی  ه ؛ام از هییم پاشیییده اسییتشییدم 
کیه دلشی و  ندشید می از دانیه دیا   ،دواسیت میی انف زندم هیر زمیان 
که تمایل داشت کنیون ند شت ه دانه  ازمی ،ندهر زمانی  ن یر از  دو. تیا 

  «اند.ف زندانم د  مجالز پا تی دستگیر و مجازات شده
ام، اما ایی  موعیوگ تیرایری د   ا رچه   شکست شده»: ادامه دادوی 

وب  یی    ا فرا های دود  اعیث ب  ، فتا  م  نداشته است. ای  ددتر
کییه همییه  یییا میی  قطییع ا تبیییاط  طو ی  ه ؛اسییت میی  نییزد فامیییل شیییده

اند و دیگر  ه هیچ قیمتی حاعیر  یه پیذیرش او د  دانیه نیسیتم.  کرده
که  ا فرا های مک   دود، موویت از شما می دواهم چنی  ددتری  ا 

کنید.  «وزا  و نا احتی م  شده،  ه اشد مجازات محکوم 
از محیل  ،دادسیراکردن ف زنید دیود د   پز از ای  اظ ا ات، مرد  ا  ها

دادییا  شیعبه دوم، ددتیر فیرا ی از دانیه  ا  ،دا   شید و دقیایقی  عید
 1تحویل ب  یستی داد.

                                                                                       
یف 111. همان، ج 1 کی ان، تا   .27/3/1383؛   زنامه 
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 توجهی والدین بی
بیودم.  ا یام  اوالد ا شید ،هشت دواهر و براد  بیودیم. می   یه اصیطالا

ّنی چاه بود، صب  زود می قید    شیت.   زهیا ون شیت برمی و  فت ُمق 
کییه شییت  عیید  دسییته می دانسییت  بییرد. نمی از شییام دییوا ش میشیید 

 ونییییید. دانیییییه میییییا م یییییل  کجیییییا می و کننییییید کا  میییییی هاش چیییییه  چیییییه
 رهییای قییدیمی بییود. ا یی سییرای قییدیمی بییود. د   تییا د  ش اتان کییا وان

 ف مید.  ومد،  ا ام نمی ها دانه نمی شت یکی از  چه
که   زها  ا  ا هم می  ذ اندیم؛ البتیه باشیتر  یا  چند تا دوست داشتم 

ینیی ینییتز دییواهر  ؛از میی  دیلییی ب تییر بییود ،ت دوسییت بییودم. وعییع ز
که ب    بودند و چند وقت یی   یا   و نداشت تن ا دو تا براد  داشت 

ینییت و مییاد ش سییر می می ینییت ومدنیید  ییه ز دو سییال از میی   ،زدنیید. ز
دوانییدن و نوشییت   ا یییاد  ییرفتیم.  ییه دییود ومییدم  ،ز   تییر بییود.  ییه ب   

میییه  لنیییدتر شیییده بیییود. وقتیییی باییی ون ام، قیییدم از ه دییییدم بییی    شیییده
ینییت می همییه طییو  دیگییری نگییاهم می ، فتم مییی تییو » :  ییت کردنیید. ز
کنیییی؛ چیییون هیییم  می تیییوانی یییی  شیییوهر دیییوب بیییرای دیییودت پایییدا 

پسیرای حییاطمون یی  ویو  داصیی  «هیکیل. دوشگلی، هیم دیوش
ینیییت بیییرام یییی   وسیییری  ؛کردنییید م میهنگیییا حتیییی یییی    ز داداش ز

کا ها  :  یت  ذاشیت؛ می ی دانه  ا برای می  مید ید. ماد م تمام 
   « اید یاد  گیری.»

کییه هییم ودمییاش از مییا  ینییت زدیییم بایی ون؛ واهییای   فتیییم  ییی    ز  ییا ز
ب تیی ون بودنیید، هییم سییر و وععشییان. وقتییی بر شییتیم تییا دو   ز،  ییی  

کینم.  هیای دیوش بودم. و زو داشتم  یا یکیی از ون ووان تیی  ع وسیی 
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 فتیم بایی ون و  شییت  شییدم. مییی کییم  ییا یکییی دوتییا وییوان دوسییت کم
کیا م  ید  اشیه زدیم. هیچ وقت فکر نمی می   تم دوسیتی  میی ؛کیردم 

ینییت و پییاش او  ها مییی کییه عیییت نیسییت.  عرییی شییت  فتم اتییان ز
که  شید دوابادم. دو   زی می می بر شته بیود.  ،داداش زینت ،شد 

کنیید. از  کییردم وییو  دیگییری نگییاهم می ومیید. فکییر می از او دوشییم می
ینیت بیودم.  یه ب انیهوقت های مختلیف  ی  شیید ومیده بیود، باشیتر  یا ز

 فتم دنبییییالش، تییییا  شییییید  ا ببییییینم. او هییییم حسییییاب  تحییییویلم  مییییی
ینییت  یی می  «دوسییتت دا م.: »  ییت ه میی  رفییت. ییی    ز ولییوی ز

 یییا مییی  ع وسیییی :   یییتم او او قسیییم دیییو د.  یییهامیییا  ؛اّولیییش  یییا  م نشییید
نم شیاید تشینه محبیت دا نمیی «و ه.» :  ت کنی؟  ا صداقت می می

کیا  می ،دا   شیوم.  شیید بودم؛ شاید هم و زو داشتم پول  .کیرد ت یران 
  سم. کردم  ا  شید  ه همه و زوهایم می فکر می

ینیت. نیمیه صیدا  شیید  ب  ،شیت ی  شت برای دواب،  فتم اتان ز
کییه دسییتم  ا  رفییت و   ییت کیینم  کنییا م. ترسیییدم دواسییتم فییرا   : ومید 

میینم سسییت شییدم. ن  میییدم چییی  «بییزنم.دییواهم  اهییات حییر   می»
فقییی  صیییب  دییییدم  شیییید  فتیییه و مییینم دیگیییر ون مینیییای سیییابق  .شییید

کییردم ،نیسییتم.  ییه همییی   احتییی کلییی   یییه  امییا  ؛دامیینم ولییوده شیید. 
دواهید  عیبیی نیدا د.  شیید می: »  یت ای نداشت. زینت می فایده

کند. تو  ا کینم.  ت نداشتم توی چشمئور «ع وسی  های میاد م نگیاه 
دوتییای   ییه ت ییران » :ییی  مییاه  عیید ومیید و   ییت .نییدماتظییر  شییید ممن

چنیییید وقتییییی  ،اّول  ییییه حیییرفش تییییوو ی نکییییردم.  یییاألدره «  یم. میییی
ینیت هیم از طیر  دیگیر،   تنید  ایید  . ذشت  شید از ی  طیر ، ز
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ینییییت و  شییییید  ،بیییی  یم. ییییی    ز صییییب  زود  ییییه مییییاد م   ییییتم  ییییا ز
کیییه زد،   یییت می شیییت زود : »دیییواهیم بییی  یم باییی ون. تن یییا حرفیییی 

 ، یری ی  ماد  بود. صیب  همیان   ز تمام سخت ،همی  «بر ردید.
ینیییت  اهیییی ت یییران شیییدیم. از ازدوا  و قول هیییای  شیییید   یییا  شیییید و ز

کییردم و   ییتم مییرا بر ییردان ،دبییری نبییود. دو   ز  عیید  ییاز امییا  ؛التمییا  
کیا  می کیردم. بیرایش وینز اییی   هیم می   ا  یول زد. می  بیرای  شییید 

های تن یای  دیودش و  فیقیایش  ا  بیردم و شیت طر  و ون طیر  می
کییرد؛ لبییا  دییوب،  کییردم.  شییید هییم حسییاب  بییرایم دییر  می ر میُپیی

ینیت هیم از می   یدتر شیده بیود. چنید  یا  هیم افتیادم  دو ات دوب. ز
 شییید و  و اّولییم. مبییتال  ییه ایییدز شییدم امییا د  ییا ه بر شییتم وییای ؛زنییدان

هیای دیگیری  ا  دانم شیاید دیلیی ودم دم. نمیینمیوزینت  ا هیم مبیتال 
کرده  1 ازی ساده تباه شد. ام  ا ی   چه زند ی ،ام. و ه هم ولوده 

 طالق والدین
سییاله پیی  بردنیید، وی  ا از 13دو پسییر وییوان وقتییی  ییه  از زنیید ی ددتییر 

 یییه  یییزا ش سییی  یز حیییواد   ا  دادنییید.ت یییران  بودنییید و د  قییی  ی  وز
که از ط ییق د  با  وام هیای مدا  سیته یی  دا ودانیه  نیوز، مت مان 

کیه ا یر  کردند  شناسای  و  دیاب  شده بودند، ددتر نوووان  ا ت دید 
کنییید،  از زنییید ی کننییید و وبییی  یش  ا  اش  ا بیییرمال می از ون یییا شیییکایت 

ای  یییه نیییام  الهسییی13اواییییل اسییی ندماه سیییال  ذشیییته ددتیییر  برنییید. می
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تن ای   یه پلییز و یاهی  فیت و از دو پسیر وزا  یر شیکایت   ه «هدی»
 کرد.

که پید  و میاد م از هیم ویدا شیدند، »ددتر   ت:  از چند سال پاش 
که معتاد بود زند ی کرد. پد م  کیرد و ناچیا  شیدم  یا  ،ام تغیار  میرا  هیا 

کنم  ز  یه اما ماد م هم زند ی دیوب  نداشیت. او هیر   ؛ماد م زند ی 
اش  انیدادت تیا همیراه دوسیتان   یبیه ای مرا از دانیه بای ون می ب انه

 «مواد  کشد.
کیرد و میرا از »وی ادامه داد:  چند   ز قبل ماد م  یا  دیگیر  یا می  دعیوا 

کوچه دانه با ون اندادت. ب  مان  های محلیه کوچیه پیز هد  توی 
کییه دو پسییر وییوان  ییا موتییو   اهییم  ا  سییتند. ون یی  اه مییی ا   تنیید از  فتم 

 داننید. ام  ادبر هستند و  از زند ی م  و میاد م  ا می ماورای زند ی
که می کم  ون ا  کردن  ه مرا دا نید، از می  دواسیتند تیا    تند قصد 

همراهشیییان بییی وم. مییی  هیییم چیییون ویییای  بیییرای مانیییدن نداشیییتم و از 
امیا ون یا  یه  ؛سیوا  موتیو  ون یا شیدم ، فتا های ماد م دسته شده بودم

کردم واده طر  کتی  زدنید  ،ای ناشنا   فتند. وقتی اعترا   میرا 
کمی  ام میرا د  یی  دانیه متی وت  دیواهی و  دون تووه  ه ف یادهیای 

کسیی  گیویم کردنید ا یر میاورا  ا  یه   ازهیای  ،وزا  دادند. ون یا ت دییدم 
 «برند. کنند و وب  یم  ا می زند ی دودم و ماد م  ا د  محل پخش می

تییالش پلیییز بییرای  دیییاب  پسییران  ،ددتییر نووییوان ییه دنبییال شییکایت 
 عید از  ،پسیران ویوان»وزا  ر و از شید. ددتیر نوویوان د  ادامیه   یت: 

وقتییی دیدنیید حییالم دییوب نیسییت،  ییه ییی  دا ودانییه  ،وزا  و شییکنجه
کنند. که ای  ددتر  ه پلییز   ا نشانی « فتند تا برایم دا و ت یه  های  
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ه مییو د  ییازبانی قییرا   رفییت و دو هییای مدا  سییته دا ودانیی د  با  ،داد
 پسر ووان شناسای  شدند.

کیه دو پسیر  سیاله د  ونیوب 25ی  ه تیه از ایی  میاورا نگذشیته بیود 
ت ییران  ازداشییت شییدند و ددتییر نووییوان د  مواو ییه حرییو ی ون ییا  ا 
کییییرد. ون دو وییییوان  بییییودن و وزا  ددتییییر نووییییوان  ا انکییییا   شناسییییای  

اش  ز شیییرای  سیییخت زنییید یا ،هیییدی»کردنییید. یکیییی از ون یییا   یییت: 
همیییراه مییی  و دوسیییتم  یییه دانیییه  ،دلییییل یییه همیییی   .دسییته شیییده بیییود

از  ،اش بر شیت ماد ب   م ومد و شیت  ا ونجیا مانید. او وقتیی  یه دانیه
که مو د وزا  قیرا   رفتیه اسیت.  یه همیی   و یت، تر  ماد ش   ت 

کییرد. میی  و دوسییتم او  ا وزا    ییه تن ییای  پییاش پلیییز  فییت و شییکایت 
 «ایم. نداده

کییه قییرا  اسییت  د  حییالی  وانییه  ازداشییتگاه شییده ،دو مییت م وییوان اند 
کمیه   ه کی یری محا زودی  یرعلنیی و پشیت د هیای  سیته د  داد یاه 

 1شوند.

 والدینبا اختالف 

ه تییه  ذشییته  ییا مراوعییه  ییه  «پونییه»ای  ییه نییام سییاله۱۷والیدی  ددتییر 
کی ه ا ائیه شعبه دوم دادیا ی دادسیرای ونیای  ت یران  یا داددواسیتی 

ددتییر ون یا  ییه ب انیه دییدا   ییا یکیی از دوسییتان د  ان »کردنید،   تنید: 
از دانه دیا   شیده و دیگیر مراوعیه نکیرده و  یا  ذشیت  ،اشمد سه
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هیا بیرای ییافت  وی ساعت از زمان د و  او از دانه، تمیام تیالش ۴۸
 «نتیجه بوده است. ب 

دادیییا  پ ونییده، دسییتو  قرییای  الزم  ا د  اییی   ،د  پیی  اییی  شییکایت
کیییرد.  یییا ب  سیییی و  ۱۱ا تبیییاط  یییه شیییعبه  پلییییز و یییاهی ت یییران صیییاد  

تحقیییق د  دصییوج اییی  داددواسییت، مییرمو ان متووییه شییدند پونییه 
 ه حالیت ق یر از دانیه  ،ساله پز از مشاوره ل ظی  ا والدی  دود۱۷

کیرده اسییت. د حالی ز سیوی مییرمو ان کیه تحقییق د  اییی  زمینیه ا فیرا  
شیدن ایی  شیکایت، والیدی  ایی     ز پیز از مطرا دوادامیه داشیت، 

کردنیید و  ددتییر فییرا ی، همییراه او د  شییعبه دوم دادیییا ی حرییو  پاییدا 
کیه که می د حالی ،ای  ددتر ووان کیرد میرد ویوانی    یست، عنیوان 

ای  یالیی  د  دانیه ،او  ا  بوده و سیپز ، اننده دود  ی  شی  بود
کرده بود. د  ش رت   قد  زندانی 

ام   یه ات یان ددتردالیه ،چنیدی پیاش»پونه د  اظ ا ات دود   ت: 
وقتی د  حال  از شیت  یه دانیه بیودیم،  یا ویوانی  یه نیام  سیول وشینا 

ها ادامه داشت؛ تیا اینکیه د   از شدم و ای  دوستی دیا انی تا مدت
کیییه  یییه مالقیییات او  فتیییه بیییودم ،چشیییم دیییانواده   سیییول از مییی  ،  زی 

کیییه مییی   یییا ایییی   کیییرد  یییا هیییم  یییه شیییمال بییی  یم و زمیییانی  د دواسیییت 
کیییه  کیییرد و از ونجیییا  کیییردم، او  یییا مییی  مشیییاوره  د دواسیییت مخال یییت 

کمییی دیییر  ییه  ،شییدت عصییبانی شییده بییودم  ه  ییه دانییه ومییدم و چییون 
کردنیید  ،همییی  موعییوگ .دانییه  سیییده بییودم، والییدینم مییرا  ازدواسییت 
ه دییییدن یکیییی از موویییت د  ییییری ل ظیییی مییییان میییا شییید و  یییه ب انییی

کردم. ،دوستانم  از دانه فرا  
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قیمییت مقییا لم ایسییتاد و میی  دییود  ی   ییران ،دقییایقی پییز از دیی و 
که انتظا م  ا می کشید، سیوا  دیود و   دون تووه  ه سرنوشت شومی 

کییه دییودش  ا م نیید  معرفییی مییی کییرد. او شییدم.  اننییده وییوانی بییود 
کرده که متووه شد از دانه فرا   کرد  یه ات یان از  ،امزمانی  م  دعوت 

یم. وقتییی از و میییوه ف وشییی دییا   شییدیم، احسییا   هییم و میییوه  خییو 
کیه متوویه سنگینی و دواب ولود ی می کیردم. زمیانی  یه دیود ومیدم 

ای  یالی  هستم و از سیوی ویوان  اننیده میو د وزا  و شدم د ون دانه
 ام. اذیت قرا   رفته

کییردم و از او دواسییتم کنیید، تییا نییزد   ییا دیییدن وعییعیتم   یییه  مییرا  هییا 
کییه اصییرا هایم  ا وییدی دیییددییانواده  ییه سییویم  ،ام  ییاز ردم. او زمییانی 

پیایم     شد و مرا مو د عرب و شتم قرا  داد و  یا  سیت  دسیتحمله  
کرد.مرا د   وشه   «ای از دانه  یالی  زندانی 
یی  »د  ادامه  یه دادییا  پ ونیده   یت:  ،  یست که می پونه د حالی
هییا قییرا  داشییتم؛ تییا اینکییه   زی شییدیدت ی  وزا  و اذیییت ه تییه تحییت

وییان مییرا د ون   ییه ات ییان او پاکییر نیمییه ،دوسییت ددتییر صییاحبخانه
کردنیید و  ،دییود و  ذاشییتند و پییز از انتقییال  ییه میییدان ونیی   هییایم 

 1«متوا ی شدند.
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 کمبود محبت
کیه دیگیر می  زنیده نیسیتم.  موقعی  یه دسیت شیما می ،ای  نامه  سید 

که هیچ قصه دیواهم  کز از ون و اه نیست. از شما نییز می ای است 
 ، یه  یردن اوسیت. و ی ،که  ه ماد م چییزی نگویاید. چیون  نیاه می 

 حم  ماد م  ناهکا  است. او زنی دش ، دودپسند، سیختگیر و بی 
که تن یا ف زنیدش بیود کشیید. او است. برای ت بات م   م،  نی   سییا  

حتیی هنگیام  ؛ولی هر ز نخواست دوستم  اشید ؛ماد  و معلم م  بود
که بیرای هیر ددتیری    می ، لوغ دهید،  یا  ورئت نکردم از ون حاداه 

 او حرفی بزنم.
کییه تشییینه  کییرد. مییی   کمبیییود  ا دیگییری وبیییران  کیییه اییی     زی  سییید 

رم یییر او  ا  یییه  رمیییی فشیییردم. او  یییه مییی  قیییول محبییت بیییودم، دسیییت ُپ 
وا  عاشقش شیدم. او هیم دیود  ا دلبادتیه می   ازدوا  داد. م  دیوانه

توانیییید حیید  بزنییید. ونچیییه  داد. نتیجیییه  ا شییما دییود می نشییان مییی
کامیییاب ، او از  نمی  ایسییت واقییع شییود، ات ییان افتییاد! ییی  مییاه  عیید از 

سیودتم  ای می زندهم    یخت و سردی نشان داد. می  د  وتیش سیو
 کردم ای  موعوگ  ا  ا ماد م د  میان  گذا م.  و ورئت نمی

کیه دییدم پید  و میاد ش از دانیه  ، یاألدره و سه ماه  ذشت یی    ز 
 ییه سییرا ش  فییتم. د  زدم، دییودش د   ا  ییه  وی میی   ؛دییا   شییدند

امیا می  دیود  ا الی دو لنگیه  ؛دواسیت د   ا ببنیدد ، شود. تا مرا دید
کیردی؟  تم و وا د شدم.   یهد  انداد کنان   یتم: چیرا  یا می  چنیی  

وحشیییانه  ییازوی چییپم  ا  رفییت و از دانییه بایی ونم انییدادت و   ییت: 
 ؛ یه دانیه  فیتم «شناسیم. ب و  م شو ددتیر نانجییت! تیو  ا اصیالو نمی»
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زیییرا مییاد م  ا دوسییت دییود  ؛امییا ورئییت   ییت  ون واقعیییت  ا نداشییتم
 و،  ب ییره از محبییت مییاد . ازاییی  ب  میی  ددتییری تن ییا و شیینادتم. نمی

سییرت،  رفتیا   دیلی زود  ه دام ف یت ووانی زیباصو ت، اما زشیت
 سییت  شییدم و  ییوهر ع ییت دییود  ا از دسییت دادم. دیلییی زود  ییه ب 

کنیید. اییی  نامییه  ا  کز نمی  سیییدم. هیییچ توانیید انییدوه بیی    مییرا د ت 
ت میی   ییه مصیییب تییا ،دل نوشییتم تییا عبرتییی  اشیید بییرای ددتییران سییاده

 1دچا  نشوند.

**************** 
که یادم می هر ز نتوانستم  ا میاد م  ا طیه دیوب  داشیته  ،ویدتا وای  

کیه  وحیی سیرکش داشیتم  اشم. نمی ییا او؟ د   ،دانم می  مقصیر بیودم 
کییه تمییام دلیییل دانییه هیییچ دلخوشییی نداشییتم. شییاید  ییه همییی   بییود 

شیییا ردی شییید. م د  مد سیییه و د   دوانیییدن دالصیییه مییییا زنییید ی
ادییالن بییودم و دوسییتان فراوانییی داشییتم و مییو د عالقییه  ممتییاز و دییوش

کییرد و انتقییام تمییام وموز ییا ان بییودم. مییاد م  ییا محبییت مییرا نگییاه نمییی
که او  ا زور داده بود، از م  می   ت: تیو  یه  رفت! می ماد شوهری  ا 

ای. از زیبای  داصی بردو دا  بودم.  عدها ف مییدم چقید  ون ا  فته
کرده بود. دو که ماد م همه  ا  د   استگا  داشتم 

حوصیییله و  چنییید میییاه از سیییال سیییوم دبارسیییتان  ا  ذ انیییده بیییودم؛ ب 
کییال  شیییمی نییرفتم و د  حیییاط  کییم حییر  شییده بییودم. ییی    ز،  ییه 

                                                                                       
ک یمی1 هیا؛ فرویام همنشیینی و  فاقیت  یا  ها و عبرت نییا، ددتیران، دوسیتی . محمدعلی 

 .8دوستان نا اب، ج 
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تن یییا »مد سیییه نشسیییتم. یکیییی از دوسیییتانم  یییه سیییرا م ومییید و   یییت: 
کام سییر  فتییه اسییت، مییی  ییتم: حوصییله «ای؟ نشسییته سییی  ا دییواهم 

تییو »دوسییت داشییته  اشییم و او هییم مییرا دوسییت داشییته  اشیید.   ییت: 
کییه  خییواهی  رفتییا   ون کییه  ییا ییی  نگییاه، هرکسییی  ا  قیید  دوشییگلی 
کنییی. ؛کنییی می دییودم  ا د  ییی   ،هییا ییا اییی  حییر  «فقیی   اییید ا اده 

کییردم. پییز از  ذشییت مییدتی وددانییه ُپ  یکبییا ه چشییم  ،ردطییر  ییرن 
نییییامحرم، حییییر  زدن  ییییا کییییردن دسییییت   شیییودم. دیییییدم دیگییییر لمز

کییردن،  هییای ون دیگییران،  ییردش  فییت  و د  می مانی چنییانی شییرکت 
کیییه نیییاز  یییه ا امیییا دییواهش د  نییی ؛بییرایم  سیییا  وسیییان شییده اسییت م 

کسیانی محبت ماد انه بود، هر ز ا عیا نمیی شید. د  ون مییان، حتیی 
کیه همیه چییز  ا فرامیوش  که  سیا  پولیدا  بودنید، از می  می دواسیتند 

دانم چیرا هیر وقیت  یه ازدوا  فکیر  ولی نمیی ؛ا ون ا ازدوا  نمایمکنم و  
 یافتم.  ولی  ا نمی کردم، انسان ایده می

نشیی  شیدم. د   دیپلم دود  ا  رفتم و دانیه ،اوایل تا ستان سال  عد
شیینبه دعییای توسییل بر ییزا   همسییایگی مییا، هییر ه تییه د    زهییای سییه

یه  فیییتم و د  شییینبه، مییی  هیییم  یییه دانیییه همسیییا شییید. یییی    ز سیییه می
کییه دعییا  ا می  وشییه دوانیید،  ییا   یییه و سییوز دل  ای نشسییتم. دییانمی 

ییید، از امییام زمییان»  ییت: مییی  خواهییید، شییما  ا  هییر حییاوتی دا 
ویییا،  یییه ویییای حاویییت  مییی  همان « ردانییید. دسیییت دیییالی برنمیییی

کردم و عاوزانه از دیدا دواسیتم میرا ببخشید و  یه می   دواست ، تو ه 
نیو  سیازم. قبیل از همیه  یه دانیه  از شیتم و تیا  توفیق دهد تیا دیود  ا از

هییا، شییما ه دی وقییت باییدا  مانییدم و   یسییتم. فییردا صییب ، تمییام نامییه
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هییای  رانب ییا و حتییی دفترهییای هییا، نوا هییا، هدیییه هییا، عکییزتل یی 
کنا شان اش   یختم.   اشعا م  ا  ه پشت  ام بردم و سوزاندم و 

کیه هنیوز د کیا  زدم  دا  و واسیتگا ان پیولم  د  زمانی دست  یه ایی  
کسیی  یی   م  ا لگیدمال نکیرده بییود.  ؛زیبیای فراوانیی داشیتم امییا هنیوز 

کیه دیدای م   یان میرا نجیات داد.  هنوز دامان ع تم ولوده نشده بیود 
 یه دیواهرم   یتم:  .  یسیتم وقتی از پشت  ام پیایا  ومیدم، زا زا  می

 هرکز تل   زد،  گو نیستم.  گویاد فرشته مرده!
کردم د   شته م ندسی قبول شیدم.  یه ت یران  فیتم و د  دانیه  تالش 

ک  شییدم. وقتییی وا د دانشییگاه شییدم،  سیییا  سییاده و  عمییه پاییرم سییا
کردم. هیچ توو ی  ه نگاه ب  ومییز  های تحسیی والیش و متی   فتا  

 و ومالت ادیبانه دیگران نداشتم. هدفم د   دواندن بود. 
کییرد   ییا او ازدوا    زی بییراد  یکییی از اسییاتیدم از میی  دواسییت گا ی 

ازدواویییی موفیییق و همیییراه  یییا دنییییای  از دیییوب  و دوشیییبختی.  ؛کیییردم
کنیییون دانیییه دا   تحصیییالتم  ا تیییا مقطیییع فیییون لیسییانز ادامیییه دادم. ا

کرده یای  از صداقت و محبت  رن   1ام.هستم و ف زندانم  ا د  د 

**************** 

ددتییییر و پسییییر وییییوانی  ا  ییییه یکییییی از  ،یکییییی از مییییرمو ان ادا ه و ییییاهی
کرد. نزدی   فتم و از علت  ازداشیت  های و اهی هدایت می شعبه

کرد:   ون ا پرسیدم. ددترت داستان زند ی دودش  ا چنی  باان 
                                                                                       

 ،8/11/1396.   گییاه حجییاب ایییران )پایگییاه تخصصییی حجییاب(، تییا یف دسترسییی: 1
 نشانی: 
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، هیییر دو شیییا ل بودنییید. ون یییا  ف زنییید اّول دیییانواده بیییودم. پییید  و میییاد م»
کیییه  یییه دانیییه می .باشیییتر باییی ون بودنییید وصیییله ومدنییید، ح وقتیییی هیییم 

ها نییز   ز اسیتراحت ونیان  صیحبت شیوند. ومعیه نداشتند  یا میا هیم
حوصیییله "  تنیید:  زدیم، می بییود. وقتییی از نیازهییای دیییود حییر  مییی

مییا ییی  نیییاز واقعییی داشییتیم و ون، دسییت نییوازش و محبییت  "نییدا یم.
کمبودهییای ناشییی از محبییت  ا  ییه دسییت قلییم  پیید  ومییاد  بییود. میی  

م  ا  یییه ا احساسیییات د ونیییی ، سیییپردم و  یییا نوشیییت  مطالیییت ادبییی می
کیییه  فیییتم، دوسیییتی نداشیییتم. تصیییویر می د   کشییییدم.  یییه دبارسیییتان 

کال  بیرای دیود  یاز  کال  ادباات  ا دواندن نوشته هایم، وای  د  
و مطلبیییی د  میییو د  «محبیییت»ای  اویییع  یییه  کیییردم. یییی    ز، قطعیییه

کییه  ه «م ییری بیی » کییرد. زنیی   شییدت تووییه  چییه دوانییدم  ها  ا ولییت 
 دفترم  ا د  ادتیا شان  گذا م.  کهها دواستند هت  ی   چ
 یه  «سییما»دسیت  شیت تیا توسی    ه ام چند   زی دست دفتر انشا 

منیید  ییه ادباییات بییود.   زی سیییما   ییت:  دسییتم  سییید. او هییم عالقه
دفتیرت  ا  یه بیراد م دادم تیا  خوانید. او هیم  عریی  ،م   دون اوازه"

کییردم بر مواقییع، مطییالبی می ایییت والییت  اشیید، و  دم تییا نویسیید، فکییر 
   " خوانی!

کییه بییرای میی  فرسییتاده بییود، دقیقییاو انگشییت  وی  حمییید د  دفتییری 
کیه می  د  دیانواده  رفتیا  ون یا بیودم. حیدود دو  مسائلی  ذاشته بیود 

کیرد.  ماه از دوستی می   یا سییما  ذشیت.   زی  یه دانیه اش دعیوتم 
ییت، دوسیتی می  وشنا شدم.  دی  ترت« حمید» ا   ا  ونجا برای اّولی 

م ا های او، ولییوه دیگییری  ییه زنیید ی  ییا حمییید و ییاز شیید. از فییردا، نامییه
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 یه فکیر حمیید بیودم و وینیده  ،داد.  ه وای پردادت   یه د   و مشیق
که برایم تصویر می کرد. دیگر  ه فکر پید  و میاد  نبیودم. چیون  زیبای  

 اندیشییدم. دییدم و فقی   یه او می دست  محبت  حمید  ا بر سیرم می
او  ا دوسییت داشییتم. ه تییه پییاش بییرای  ییرفت   ،میی   ییا تمییام ووییود

های شیمی  ه د  دانه سیما  فیتم. از پشیت د  صیدای حمیید  و وه
کمییی ترسیییده بییودم.  کییرد دادییل دانییه بیی وم.  کییه تعییا     ا شیینیدم 
دادییل حیییاط، نزدییی  د     ودی ایسییتادم. حمییید  ییا لحیی  مالیمییی 

 "وییی ؟ دادییل اتییان نمیشیییوا دییانم! هییوا سییرد اسییت، چییرا "  ییت: 
 "نیسیتند."هیای شییمی  ا از سییما  گییرم.   یت:    تم: ومیدم و وه

فقی  "ها  ا بیرایم بایا  د. حمیید   یت:    تم: پز  ه او  گویاد و وه
د دواسیت او  ،امیا  عید ؛ا تیدا نپیذیرفتم "برای چند لحظه باا دادل.

کییردم. ولبییوم عکسییش  ا  ییه میی  نشییان داد و  ییا ز ییان چییرب و   ا قبییول 
کلمییات شییی ی ، مییرا  ییه دییواب   لییت فیی و بییرد و ونچییه نباییید  شییود، 

 انجام شد! 
یکی از همسایگان  فت   م   یه دادیل دانیه  ا  یه پید  و میاد م اطیالگ 

مییییام دیگییییر وب  ییییی  بییییرایم  ییییاقی نمانیییید. ت ،داده بییییود.  ییییا ومییییدن ون ییییا
همسییایگان  ییه تماشییا ایسییتاده بودنیید.  ییا شییکایت پیید م،  ییه پزشییکی 
کیه  گیذا  دیگیران  قانونی  فتیم. د  طول ای  مدت، د  اندیشه بیودم 

کیه بیا  می  و حمیید هسیت،   ا عالقه ؛دواهند  گویند هرچه می ای 
شود. امیا وقتیی از او پرسییدند: وییا حاعیری شییوا  ا  همه چیز حل می
ادتییا   یه   ییه افتیادم.  یا  ب  ،ا  ی و او   یت: نیه ه عقد دود د  با

کیه میهای ُپ  صدای  لند   تم: حمید! ون قصه   تیی،  ر از محبتی 
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دییدا مییرا بییرای تییو وف یییده اسییت؟   ییت:  :  تییی چییه شیید؟ مگییر نمی
ا اده هستی، ف میدم نیه  یه  اما وقتی دیدم ب  ؛دوستت داشتم ، له"

 «"دو ی، نه  ه د د زند ی. د د م  می

هییای ودییر ددتییر، تییوأم  ییا اشیی  بییود.   ییتم: ددتییر وییان! تییو د   حر 
کمییال نییادانی بییرای  هییای  از مشییکلت، دانییه سییعادت دییود و پیید  و 

کردی.   ت:  ا ر ون ا  ه نیازهیای د ونیی ف زندشیان »ماد ت  ا  یران 
 1.«هرچند دودم نیز مقصرم ؛شد کردند، ای  چنی  نمی تووه می

**************** 
کییه تمییام امتیییازات و  پییاش د  دییانواده ه ییده سییال ای  ییه دنیییا ومییدم 
شیید. پیید م صییاحت  هایش د  علییم و ایی وت دالصییه می دوشییبختی

ای اسییییت و مییییدام د  سیییی ر  تعییییدادی ف وشییییگاه و تولیییییدی زنجیییییره
 اشد. ماد م استاد دانشگاه است و  البیاو از دییدن او هیم محی وم  می

بیییرای مییی  و دیییواهرم  ،ای ام. ادامیییه زنییید ی د  چنیییی  دیییانواده بیییوده
کمبیود عاط یه و  طاقت کسی داشیتم تیا  فرسا شده بود. شدیداو نیاز  ه 

 محبتم  ا وبران نماید. 
دوسیتانی  ؛ اعث شد تا پای دوستان  ه زنید ی می   یاز شیود ،ای  امر

هایشیییان، از  کیییه د  برقیییرا ی  ا طیییه  یییا مییی  بیییرای شیییرکت د  می مانی
میرا  یه مدپرسیتی، شیرکت تید ی    رفتند. ونان  ه یکدیگر سبقت می

کردنییید. وزادی  د  پا تی هیییای ووانیییان و معاشیییرت  یییا پسیییرها، معتیییاد 
                                                                                       

ک یمی1 هیا؛ فرویام همنشیینی و  فاقیت  یا  ها و عبرت ددتیران، دوسیتینییا،  . محمدعلی 
 .56، ج دوستان نا اب
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ییی  مسیی له عییادی و  ییا بایینش  ،هییای فامیییل مییا ف زنییدان د  دانواده
کیه ا یر یی  ه تیه د    وشن کرانه تلقی می کیا   یه ویای   سیید  شید. 

کیردم، ییا   زی دوسیتانم  یه می  تل ی   های ووانان شیرکت نمی پا تی
  فتم. شدم و دودم دنبال ونان می زدند، دلتن  می نمی

کییه امکانییات  فییاهی زنیید ی مییرا  پییز از مییدتی، پیید م  ییا اییی  هیید  
کند، بیرایم ونیت  میاهوا ه د یید. یی    ز دیواهرم نیزد می  ومید و  کامل 
کی ان  ا  ه م  نشان داد؛  ا حالتی داج   یت:  قسمتی از   زنامه 

توانسیتی حید  بزنیی سر ذشیت ای  داسیتان  ا  خیوان، ا یر  نگی  !
کییه د  ییی  م مییانی  ییا او  یییافتم  کیسییت؟ ون  ا  ییا دقییت دوانییدم و د 

ام.  وشیینا شییده بییودم؛ امییا مییدتی اسییت او  ا د  هیییچ می مییانی ندیییده
تصییمیم  ییرفتم پییاش او بیی وم و از نزدییی  همییه چیییز  ا بپرسییم. وقتییی 

کییرد. او  ییا شییرم زنیی  دانه  شییان  ا زدم، مییرا  ییه دادییل منییزل دعییوت 
زد. محیییو  داصیییی از  ذشیییته و  یییا امیییید فیییراوان از وینیییده حیییر  میییی

اش شییده بییودم. دییدایا! چقیید  معصییوم و پییات شییده  تماشییای چ ییره
که  ه قلیبش تابایده اسیت، بیرایم توصییف  بود. سعی می کرد نو ی  ا 

کییرده بییود، از اینکییه چقیید  وزاد و  کییه انتخییاب  نماییید. او بییرایم از  اهییی 
و اسیتغ ا ش حیر  زد. وقتیی  یه دانیه  سبکبال شیده اسیت، از تو یه

کیه حر  کییردم  هییایش بییر می  ترایر ذاشییته اسییت.   سییدم، احسییا  
کییییه فییییردای ون   ز د  ییییا ه  ییییه سییییوی دانییییه او  فییییتم و  ییییه  ،اییییی  بییییود 

کند؛ تا ای  احسیا   حر  کم   هایش دل سپردم. از وی دواستم 
مییی  دیییاموش نشیییود و  تیییوانم ون  ا از یییی  احسیییا  میییب م  یییه یییی  

 اقعی تبدیل نمایم. احسا  و
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او   ز  عیید مییرا پییاش دباییر معییا   اسییالمی دییود بییرد. ون دییانم مییرا د  
و ییوش  رفییت و  ییا برد ییا ی و م   ییانی  ییه تمییام سییؤاالتم پاسییف داد و 

قدم مرا  ا معا   وشنایم سادت. ون معلم ب   وا ، مرا متحول   ه قدم
لیذت  زد ی و سادت و سرو از ودای  م  از تمام ونچه مووت  فاه

شییید،  ردیییید. پیییز از ون تغیایییر فکیییری، پییید م  اشیییگ تی و  تلقیییی می
  ییت.  مینولییی چیییزی  ؛نگ یسییت حییرت  ییه  فتییا  و اعمییال میی  می

اییی  هییم ییی  تج  ییه »مییاد م وقتییی مییاورا  ا شیینید، دندییید و   ییت: 
شییوی و  ییه وعییع پاشییی   چنیید   ز دیگییر دییودت دسییته می .اسییت
   از منییزل  ا  ییا میی  قطییع دییواهرم دیگییر ا تبییاط د  دییا«!  ییردی برمی

امیا دیگیر  ؛کرد. چون  ه نظر او، قیافه و لبا  م  وب   یزی مح  بیود
کسیی نداشیتم. می   ؛هیچ چیز برایم اهمیت نداشت چون نییازی  یه 

کیییه همیییه  از و نییییازم  ا  یییا او د  مییییان  کیییرده بیییودم  تکییییه  یییاهی پایییدا 
  رفتم.  ذاشتم و او  ا شاهد اعمال دود می می

کردنید  یا ون یا داستان  ه  که وقتی ماد  و دیواهرم اصیرا   وای   سید 
کشییو  بیی وم، نپییذیرفتم. د  عییو ، نییزد یکییی از   ییه مسییافرت دییا   از 
که زند ی سالم ون ا برایم مطلوب بیود،  فیتم تیا میدتی   ستگان ماد م 
 ا د  ون ومع میؤم  و صیمیمی  گیذ انم. حیال، د  اینجیا هسیتم. د  

که همدیگ کوچ  و  اص ا  کی میش ری   1دوانند. ر  ا  ه تقوا و پا

                                                                                       
 .18. همان، ج 1
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 ادیاعت
کیه همیشیه بیرای مصیر  میواد  یه دانیه  یکی از دوستان الا الی پد م 

کند. او می ومد، نزدی  بود مرا سیاه ما می میاد م  و دانست پد   خت 
کرد و ولوی دانیه اند. ب انه  ه ش رستان  فته  .مان سیبز شید ای وو  

کردم، وا د دانه شد.  که  از  کیه دادوف ییاد د   ا  نییت پلییدی داشیت 
کمییی  دواسیییتم. او  لیییویم  ا  رفتیییه بیییود و ا یییر زن همسیییایه  کیییردم و 

کییرد و  ییا اعییالم شییکایت مییا،   سییید، د ییه سرنمی کییرده بییود. فییرا   ام 
کردند.   مرمو ان موعوگ  ا پاگیری 

کیو ه د   فتیه  پد  و ماد م  الفاصله دودشان  ا  ساندند. پد م هیم از 
هزا تومیانی میواد  یق نا ا ش  فت؛ امیا  یا یی   سیته دهبود و  ه سراغ  ف

و ام شد و بر شت. مترس انه پد م  یرتش  ا هیم از دسیت  ،زهرما ی
کییه نزدییی  بییود سییرم بااییید، دیلییی  احییت  داده و  ییا تووییه  ییه  الییی  

که ات یاقی نی تیاده اسیت»  ت:  کی  از ایی   ؛حاال  حواسیت  ا ومیع 
مردم و ایی  حیر   ا از ز یان  میکاش  «.ولوی او ظاهر نشوی ، عد   ه

کییییه او  ا باشییییتر از وییییانم دوسییییت دا م، نمی شیییینیدم. مییییاد م  پیییید م 
   ز  نما پید ت  ا  یه ایی  حیال های دوسیت همی  شیطان» : وید می

او و دیواهرم نییز از نگیاه ناپیات دوسیتان پید م احسیا   «اند. اندادته
 ب   م دیییواهیم  یییه دانیییه پییید می ،دلیل همی  کننییید و  یییه نیییاامنی می

 1ب  یم.
**************** 
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 یاز وقتیی دیدنیید  نییوز، دو میرد هو   یه  یزا ش سی  یز حیواد  ویام
بیرد، همسیرش  ا هید  وزا  و اذییت  دوستشان د  دمیا ی  یه سیر می

و و  ییا مییددکا  اوتمییاعی پلیییز  شیییطانی قییرا  دادنیید. زن د    ییت
کرد:  سرنوشت شوم دود  ا ای  ،استان مرکزی  چنی  تع یف 

میاد م میرا همیشیه میو د م یر و  .کردم ی  دانواده ساده زند ی می د 
 ایسییت  کییه می  ونه داد؛ ولییی پیید م ون محبییت فییراوان دییود قییرا  مییی

 داد و فق  حر ، حر  دودش بود.  اه  ه دانواده ب ا نمی هیچ
کییه پیید م  ییه  ییه سیی  پییانزده اوبییا  و  ییدون ونکییه  سییالگی  سیییده بییودم 

یافیت مقیدا   سییا ی پیول، می  هیچ نظری از م   خواهد، د   برابرد 
ساله  ه نام حمیید، از سیتگان د  میان، د و  د. ۳۰ ا  ه ازدوا  مردی 

کیردیم. پیز ازون،  پز از ع وسی، فق  شش میاه  ا  یه دوشیی سیپری 
کیرد.  همسرم ش وگ  ه  ددلقی و نمایان سیادت  چ یره  یاطنی دیود 

که صاحت ف زند پسری  ه نام  عیا شیدم.  شیوهرم از دیری نگذشت 
 اه  ا شرای  زنید ی  لحاظ مالی چندان مشکلی نداشت و م  هیچ

و شغلش مشکلی نداشتم. تن ا ظلیم و  یدز انی او همیراه  یا عیرب و 
کیه زنیید ی ام  ا  یه و نمیی تبییدیل  شیتم، دشینام و ال یاظ  کییی  بیود 

 کرده بود. 
کا  ییاه تولیییدی  کتی ییی   همسییرم  ییا سییایر دوسییتانش  ییه صییو ت شییرا

کرده وا  یا چنید دوسیت نااهیل و معتیاد  بودند. حمید همان ترسیز 
. دوسییتان حمییید د   ردیییدو سییرانجام معتییاد  ییه هیی وئی   شیید وشیینا

ومدنید و  سیاط میواد و قمیا   ا بیر  ها  ه منزل ما می باشتر اوقات، شت
پردادتنیید.   ییذ انی می های شییت  ییه دییوش کردنیید و تییا نیمییه پییا می
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کییه هیییچ  کییرد و می نییه میاوبییا  میی   ا  ییه نییزد دوسییتانش  وا  ییه   ییت 
کیه م یل بیراد ان تیو ع   که از دوسیتان می   د  ی  ،هسیتند تی ندا د 

کنی و د  نزد ون ا  احجاب  اشی. م  نیز مجبو بودم  ه میل او  فتیا  
تییا  ییدی   ونییه،  نیییان  ؛نمییایم و چنییدان  ییه حجییاب اهمیتییی نییدهم

کرده  د.ف زندم طعم تلف طالن  ا حز نکن ،زند ی دود  ا ح ظ 
کییا کردن نیییز  اعتیییاد ون د  ن ایییت، کییه قیید ت  قیید  دامنگیییرش شیید 

شییدن حمییید، اقتصییاد    یییر شیید.  ییا باکا  نداشییت و میی ی  و زمی 
دیانواده دچییا  مشییکل شییده بییود و  یه علییت  فتییا  نامناسییت حمییید، 
کردنیید و تن ییا دوسییتان نااهییل حمییید  تمییام  سییتگان  ییا مییا قطییع  ا طییه 

دلشیان  یه  ،بردیی از   زهیا ند. د همیشه  ه دانه ما ومید  فت داشیت
مقیدا  انیدکی پیول، بیرای درویی دانیه  یا  ،حال م  و ف زندم سودته

دوسیییتان  ،دادنییید. ون شییت طبیییق معمییول ت،  یییه میی  میهییزا ان مّنیی
کمییی ب ترشییده بییود. حمییید  ،حمییید بییرای او مییواد و  ده حییال او نیییز 

کیینم.   فقییایش  ا بییرای شییام نگییه داشییت و از میی  دواسییت  ییذا ت یییه 
کردن  پییز از شییام، شییوهرم  ییه اتییان دییودش  فییت و میی  سییر رم ومییع

کییه یکییی ازدوسییتان ب  ظر  شییرم همسییرم دسییت د   ییاز یم  هییا بییودم 
کیه میرا  یه سیوی دیودش  کشید. می   ه کیرد  شیدت  اندادت و سعی 

کشید کنا   یت  ا ف یادی تمام  ه او   تم: م  ماننید ودو  ا مدود  ا 
از اعمیییال پلیییید دیییود دجالیییت  !حیییرام  یییه دیییواهرت هسیییتم! نمییی 

همسییرم بیی وم و او  ا د   کشییی! دواسییتم بییرای طلییت یییا ی  ییه نییزد نمییی
کییه یکییی دیگییر از ون ییا برداسییت و د    اتییان  ا  و یییان مییاورا قییرا  دهییم 

کییییرد. هرچییییه داد و ف یییییاد نییییان و اه  ییییه وییییای  نبییییردم و  ،کییییردم ق ییییل 
کردند.  هایم  ا  ستند و  ه دست  اوبا   ه م  تجا ز 
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ا حمییید د  امیی ؛و قییرا  نداشییتم ممیی  تییا صییب  باییدا  مانیید ،تون شیی
برده بیود. م یل ما هیای زدمیی، ونیون سراسیر وویودم  ا  دواب  ه سر

ر از ای زهر دود  ا ب یزم. ومپول ُپی دواستم  ه هر شیوه فرا  رفته بود. می
کشییییتم. داد ییییاه، س پرسییییتی پسییییرم  هییییوا  ا د     هییییایش زدم و او  ا 

کنییون چنیید سییالی همییایون  ا  ییه ع ییده   سییتگان حمییید  ذاشییت. ا
کابو  قصاج  ه سر می که د  زندان، د    1برم. است 

**************** 
سییییاله، 23دالصیییه میییت  مصیییاحبه دبرنگیییا  وییییام ویییم  یییا سییییما 

کیه  یه ویرم  کا شناسی  شته مدی یت  از  یانی  دانشجوی ترم ششم 
 است:  ،  ه ای  شرااعتیاد و سرقت دستگیر شده

مان بود. او چند  ا   یه ات یام سیرقت دیود و  یه  محله سعید از پسران
مند بودیم. دوسیت داشیتم اّول اعتییادش  ا  زندان افتاد.  ه هم عالقه

کیینم. پیییز از  کنییا   گییذا د و  عییید  ییا او ازدوا   کنیید، سیییرقت  ا  تییرت 
کییه د  ییا ه  ییه او فرصییت دهییم تییا  وزادی از زنییدان، او از میی  دواسییت 

کند. م  دا  ؛نشیجو بیودم.  یه د سیم عالقیه داشیتمهمه چیز  ا د ست 
حتیی میاد م تیا مسییر  ؛ رفتنید ام دیلی  ه م  سیخت می اما دانواده

که م   یا سیعید مالقیات  دانشگاه مرا تعقیت می کرد تا مطم   شود 
 نداشته  اشم. 

کییردم.  د سییم  ا نیمییه ، ونه اییی  عشییق سییراب دلیییل ییه  ،ودییر کا ه  هییا 
که متووه شدم دانواده دهنید و  یا   ه ما نمی ا ازه ازدوا  ام او زمانی 
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کیه  یه می  می های سیعید و محبت شنیدن   تیه  میان  ،کیرد هیای  
کییه واقعییاو  می دوسییتم دا د و عشییق او واقعییی اسییت، ییی    ز  ییه  کییردم 

ب انییه  فییت   ییه دانشییگاه از دانییه بایی ون زدم. ون   ز  ییا دیییدن سییعید و 
که برای وینده و زند ی مشترکمان می حر  دنیای دیگیری  ،زد های  

کیردم.  چیز وز  یا او بیودن فکیر نمی مقابل چشمانم ومده بود و  ه هیچ
کردم. می شیکایت  ام حتمیاو  دانستم دانواده تل   همراهم  ا داموش 

دانییه ودییید  ،کننیید و دنبییال میی  و سییعید هسییتند. چنیید   ز اّول می
 میرا  یه ،ون ا بودیم. او از تر  اینکیه پلییز دانیه پید ش  ا پایدا نکنید

 برد. ای  دانه و ون دانه می
کیییه  ذشیییت  یییه طیییو  ات یییاقی  یییا دوانیییدن   زنامیییه دییییدم  ،سیییه میییاه 

کرده دانواده انید. حیالم   ام نیام و عکیز میرا  یه عنیوان  مشیده چیاب 
دیلیییی  ییید شییید. متوویییه نگرانیییی ون یییا شیییدم. چنییید  یییا  دواسیییتم  یییه 

کیه زنیده دانه  ،هر یاه شیرای  د سیت شید و ام مان زن  بزنم و  گیویم 
کیییه ترسییییدم و منصیییر  شیییدم. سیییعید دیییودش شیشیییه  میبر  یییردم 

کییه باقرا ی مصییر  می ام دییید و  دییانواده  ا د  مییو دهییایم  کییرد. زمییانی 
کی   یم و اینکه پشیمان شده ام، شیشیه  یه می  داد و   یت مصیر  

کم ات  ا فرامییییوش می نییییا احتی کییییم  رفتییییا  شیشییییه شییییدم و  کنییییی. 
کییه او می  اعییث  ،ادم. همییی د بییرایش انجییام مییی ،دواسییت هرکییا ی 

کییییه  ییییا او د  سییییرقت دود وهییییای مییییزدا همییییراه شییییوم. از میییی   3شیییید 
که دیلی دلتنی   می دواست  انند ی ون  ا برع ده  گیرم. ی    ز 

کینم کردم تیا ایی  دلتنگیی  ا فرامیوش  امیا  ؛دانه بودم. شیشه مصر  
کییردم  اییید از دانییه بایی ون بییزنم. سییاعاتی سییر ردان  یکدفعیه احسییا  
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کیه زدم بودم تا اینکه  ،دودم  ا مقابل دانه دودمان یافتم. زن  د   ا 
کوچ  کیردترم د   ا   دواهر  کیرد.  فیتم دادیل دانیه  غلیش    ییه  ماز 

که ومد شید   یا  ش نمی  یا دییدن می  شیوکه شیده بیود. ،کردیم. ماد م 
که  مانم و ن وم ام و  از شته که زنده هیایش  اما  یه حر  ؛ام. دواست 

ا از وشیپزدانه برداشیتم. دیوانیه شیده بیودم و توو ی نکردم. چاقوی   
تیییوهم ناشیییی از مصیییر  شیشیییه سیییرا م ومیییده بیییود. صیییدای   یییه مییی  

کینم؛  یا چیاقو  یه  می   ت ماد  و دواهرت  ا  کش. مانیده بیودم چیه 
کیییه نمییییطرف کیییردم. شیییاید ا یییر  شیییان  فیییتم  کیییه فیییرا   دانم چیییه شییید 
کشته شده بودند.  حتماو  ،ماندم می  ون دو 

حتیی د  زنیدان  یه  ؛ی، ون یا حاعیر نبودنید میرا ببیننید عد از دستگیر
که زن  می   تند ددتیری م یل می   می ،زدم مالقاتم نیامدند. ه  ا  

کییردم چییون  عیید از  ؛ندا نیید و دیگییر  ییا ون ییا تمییا  نگیییرم. میی  اشییتباه 
 هیا بیر ام همه تقصیرات دود  ا د  دزدی مرد مو د عالقه ،ام دستگیری

کییرد. ونجییا بییود کییه ف میییدم د  چییه منجالبیی   رفتییا   سییر میی  دییراب 
کییییرده ام و  اییییید اییییی  شییییده ام.  چنییییی  تییییاوان دهییییم. د  زنییییدان تو ییییه 

کییردم.   زه  می دییواهم د سییم  ا ادامییه دهییم. نمییاز دوانییدن  ا شیی وگ 
کییه  عید از وزادی می  اه د سییت  ا د  زنیید ی  ، ییرم. از دییدا دواسیتم 

 1یم مرا ببخشید.دواهم  گو ام و والدینم می پاش  گیرم.  ه دانواده

**************** 
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که مجبو  شدم هیر   ز  یه » کرد  کا ی  ا م   عاشق ومشید شدم. او 
کیییرده بودنییید. مییی   .اش بییی ومدانیییه همیییه دیییواهران و بیییراد انم ازدوا  

 ذ اندم. پید  و  می ود ی  ف زند دانواده بودم و سال ودر دبارستان  ا
کننید. د  کردند ونچه  ا دوست  ماد  پارم سعی می دا م، برایم فیراهم 

کا م نداشتند و مرا وزاد  ذاشته بودند.  ون ا هیچ ،واقع  کا ی  ه 
کنکیییو  ومییاده کییه ییی    ز میییردی  مییی ون   زهییا دییودم  ا بییرای  کیییردم 

که سر  اهم ایستاده بود، توو م  ا  ه دیود  ظاهر  ه و ام و  اشخصیت 
کرد.  فت  اعیث  ،هسیاله د  مسییر مد سی۳۲وومیدهای ون میرد  ولت 

وشنای  م  و او شد. ون مرد هموا ه مرا نصیحت و  ه ادامه تحصیل 
شد، اعتمیاد می   یه او باشیتر  های او  اعث میکرد. حر  تشویق می

از دو سیییال قبیییل ادامیییه  ،شیییود. دییییدا های مخ یانیییه مییی  و ومشیییید
که  ا  یذ  زمیان متوویه شیدم  یه او عالقیه منیدم. شیدت ایی  داشت 

کییه ون   ز ماننیید  ،دیییدم ا ییر ییی    ز او  ا نمییی عالقییه  ییه حییدی بییود 
کالفییه میییدیوانیه  ییه وییای   ،شییدم. ا تبییاط پن ییانی میی  و ومشیییدهییا 

که م  د  نبیود همسیر و ف زنیدش  یه دانیه او میی  فیتم. یی    ز  سید 
کمییی چییان " :  ییت ،کییردکییه او م ییل همیشییه مییرا نصیییحت مییی تییو 

کنی تا مو د تووه دیگیر  "ان قیرا   گییری!هستی و  اید دودت  ا ال ر 
مقیدا ی پییود  سیی ید ن   یه میی  داد تیا  ییا اسییتعمال  ،د  ایی  هنگییام

کیییه از چیییان بیییودن دیییود نا احیییت بیییودم،  .ال یییر شیییوم ،ون مییی  هیییم 
کییه دیگییر  ،امییا پییز از مییدتی ؛پاشیین ادش  ا پییذیرفتم  ییه دییودم ومییدم 

کییه پود هییای سیی ید مخیید   مییواد ،معتییاد شییده بییودم. تییازه ف میییدم 
کیه می  وا سیتگی شیدیدی  یه ون پایدا  صنعتی )شیشیه( بیوده اسیت 
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موویت سو اسیت اده هرچیه باشیتر ومشیید  ،کرده بودم. ای  موعوگ
 «ه   ز نزد او ب وم. ،مخد  می  موادرشد و م  مجبو  بودم برای ت

   :ادامه داد ، یخت که اش  می ساله د حالی۲۱ددتر 
کشییید دو حییدود ،اییی  ا تبییاط» تییا اینکییه سییه مییاه قبییل  ؛سییال طییول 

ون   ز دوسییت داشییتم زمییی  دهییان  ییاز  .ام متووییه شییدم  ییا دا  شییده
دانسییتم  ییا اییی  وب   یییزی بیی    چییه  کنیید و مییرا د  دییود فیی و ببییرد. نمی

کیه دیگییران از ا تبیاط مخ یانیه و وشینای  دیا ییانی  کینم. می ترسییدم 
تصیییمیم احمقانیییه  دلییییل، یییه همیییی   .مییی  و ومشیییید مطلیییع شیییوند

کییه د  وسییتدیگییری  یی کییردم. هنگییامی  ووییوی  رفتم و از دانییه فییرا  
توسی  میرمو ان دسیتگیر شیدم. یی  عشیق  ،مکانی برای زند ی بودم

کشیاند و ا رچیه  ،د و ی  و دیا انی کیت و نیابودی  مرا  ه  رداب فال
 یاالتر از  ،ا وتیی دیواهم  گیویم هییچ امیا می ،ومشید هم دستگیر شد

کدامنی نیست.  1«پا

 همسر غیبت طوالنی
کییه از شییدت شییرم چشییم  ییه موزائی 34زن  کییف اتییان  سییاله  هییای 

ام  ا  کیرد  یا یی  اشیتباه بی    زنید ی میی ادعا که د حالی ،دودته بود
کشییاندم،  ییه مشییا   و مییددکا  اوتمییاعی پلیییز مشیی د   ییه نییابودی 

   ت:
کیردم و زنید ی و امیی داشیتیم 15» ا رچیه  .سال قبل  یا حیید  ازدوا  

  یییییاه داشیییییتنی بیییییود، امیییییا هیچ همسیییییرم میییییردی م   یییییان و دوسیییییت
                                                                                       

 ، نشانی: 8/11/1396.   گاه وام نیوز، تا یف دسترسی: 1
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توانسییت احساسییات و عواطییف دییود  ا د  زنیید ی مشییترت باییان  نمی
کیییه همیییوا ه باشیییت ی  تقاعیییا  ا د  بیییا  کنییید. او  ّنییی ای میییاهری بیییود 

کییه حتییی سییادت وسییاز یکییی از  همکییا ان دییود داشییت؛ تییا وییای  
 و یتسیال  عید،  یه  دو امیا حیدود ؛های مش د  ا  ه او سیپردند هتل

 یییا صیییاحت هتیییل د  ییییر شییید. د  ایییی  د  ییییری  ،ادتالفیییات میییالی
کییه  همسیرم عیی  ه ،فی یکیی ای شیدید  ییه پیای صیاحت هتییل زده بیود 

رد شییده بییود.  ییا شییکایت صییاحت اسییتخوان یکییی از انگشییتان او ُدیی
 ولییی ؛همسییرم از سییوی داد ییاه  ییه پردادییت دیییه محکییوم شیید ،هتییل

 ه زندان افتیاد و پیز از  ،ی  ا نداشتچون توان پردادت چنی  وو 
کم  دیران وزاد شد. دوسال  «ونیم حبز،  ا 

کا  نمی ، عد از ای  ماورا»زن ووان ادامه داد:  کیرد و  دیگر د  مش د 
کا  می د  ش رستان ومید   رفت.  اهی چند ماه نیز  ه مش د نمی ها 

و  عیا ی از محبیت ،فرسیتاد. دیگیر زنید ی می  و تن ا برایمان پیول می
میی  د  مشیی د  .عاط یه شییده بییود و بیوی عشییق د  ون  نیی   ادتیه بییود

 تن ا بودم و وشنای  نداشتم. 
ایییی  تن یییای  و پیییز از ونکیییه سیییه ف زنیییدم  ا  اهیییی مد سیییه  سیییبت یییه 
کمی  یا او صیحبت   ه منزل یکی از همسایگان می ،کردم می  فتم تا 

کیه چنید سیال قبیل از همسیرش ویدا  زن مطلقه ،کنم. ش ی  ای بیود 
کیرد. محمیود هی   ز د ییدهای  اش زنید ی می سیاله21شده و  یا پسیر 

تیا اینکیه یی    ز قیرا  شید د یید منیزل میا  ا  ؛داد ماد ش  ا انجام میی
کییه ورقییه وشیینای  میی  و محمییود  ییه  نیییز انجییام  دهیید. اییی   ونییه بییود 

ه او شیدت  رفیت. د  ایی  شکل دیگری  قم دو د و وا سیتگی می   ی
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کیا   ،زمان همسرم د  یکی از ش رهای م زی دراسان  عوی مشغول 
امییا او  ییه طییو   ؛وییید مییاه دیگییر  ییه مشیی د نمیدو دانسییتم تییا  مییی بییود و

کیییه محمیییود نییییز د     ز  ذشیییته د  ،نا  یییانی حیییالی وا د منیییزل شییید 
 1... .ام حرو  داشت دانه

 همسر اخالقیبد

کیه پید م  یه ویرم میواد مخید  دسیتگیر و  وانیه  هنوز  ه دنیا نیامده بودم 
کیه  یا هم دسیتی  زندان شید و د  ان محکیومیتش  یه نیمیه نرسییده بیود 

کییرد.  ییه   ییاه  هیچ ،همییی  موعییوگ و ییتچنیید ن ییر دیگییر از زنییدان فییرا  
 ،نتوانسیییتم او  ا ببیییینم و د  حسیییرت پییید  مانیییدم. او چنییید سیییال  عییید

کا دسیتگیر و  یه اعیدام محکیوم  ، وان بی    میواد مخید مجدداو د  ی  
 شد.

تیر شید. میاد م بیرای اینکیه زند ی ما دیلی سخت ، عد از مر  پد م
از ش رسیتان  یه ت یران ومید. د  ت یران  ،از ای  وعیعیت دیالج شیود

کسی هم حاعر نبود  یه زنیی ویوان و تن یا،  یا یی   کسی  ا نداشتیم. 
کوچ  دانه د  قصد سو  است اده داشیتند. ای اوا ه دهد و یا   چه 

کال  اّول ا تیدای  ن ایت،  کند. تا  ماد م توانسته بود، وای   ا پادا 
وییا بییودیم. هنییوز هییم  ییه ون پایی زن و پارمییرد م   ییان  ا ییا و ننییه  همییان

کییه از پیید م مانییده بییود، د  یکییی از  می  ییویم. مییاد م  ییا مقییدا  پییولی 
کییوچکی د ییید و سیی  پناهی د  ون منیاطق ونییوب ت ییران قطعییه زمیی  

                                                                                       
 ، نشییانی:8/11/1396 ییزا ی تحلیلییی ایییران( تییا یف دسترسییی: .   گییاه دبییرونالی  )دبر1
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کنییا  چییر   سییادت. مییاد م صییب  تییا شییت و حتییی شییت تییا صییب  
 دیاطی بود.

که  ا پسری 16 کیه 28ساله بودم  ساله دوست شیدم. میدتی  ذشیت 
کییینم مییاد م متوویییه شییید. دلیییم می امیییا میییاد م  ؛دواسیییت  یییا او ازدوا  

 ییا م ییرداد  ،هرحال  ییهمخییالف بییود. علییت مخییال تش  ا ن  میییدم. 
کییه متووییه شییدم چییه  کییردم. هنییوز چنیید مییاهی نگذشییته بییود  ازدوا  

کرده کیرده بیود.  ه اشتباه ب   ی  شیدت  یه  ام. ادالن او شیدیداو تغیایر 
کتیی  مییی میی  شیی  داشییت.  ییه هییر ب انییه ا ییر »  ییت:  زد. می ای مییرا 

کنییی نمی تییوانی  ییه دانییه مییاد ت  مییی ،تییوانی  ییا اییی  شییرای  زنیید ی 
کییرده بییودم و  تمییام پل ولییی میی « بر ییردی. هییای پشییت سییرم  ا دییراب 

  اهی برای  از شت نداشتم.  هیچ
کردم ای  وععیت چند ماه امیا  ؛تیا شیاید ادالقیش ب ترشیود ،تحمل 

کییه هرچییه می شیید. دیگییر عرییوی از  وعیع  ییدتر می ، ذشییت افسیو  
کت   حمانیییه م یییرداد سیییالم نمانیییده بیییود. میییاد م  هیییای ب   یییدنم زییییر 

کردی، حاال هم  ه می  هییچ ا تبیاطی   ا می همان   ز فکرش»  ت: 
کییه شییوهرم  ییدون هیییچ « نییدا د. کییامالو ناامییید شییده بییودم. ییی    ز 
کالنتیری محیل  فیتم و شیکایت  ب انه کت  م صلی  ه م  زد،  ه  ای 

امیا از او دبیری نبیود.  ؛کردم و از داد اه، حکم ولت شوهرم  ا  یرفتم
کتی  زد.  د  دانه ماندم. م یرداد ومید و میرا  یه ب انیه شیکایت  سییا  

کالنتیری  همسایه کردنید و  یه  کمکم ومدند و شوهرم  ا دسیتگیر  ها  ه 
کردنید. د  داد یاه شیوهرم محکیوم شید و می  تقاعیای طیالن  منتقیل 

کردم. شوهرم هم پذیرفت.   از م رداد طالن  رفتم.   األدره،تواق ی 
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 ا داییییممیییا ؛اش  اه داد ها میییاد م میییرا  یییه دانیییه  یییا وسیییاطت همسیییایه
کینم. میاد م اّول  سرکوفت م رداد  ا می کا ی پادا  زد. تصمیم  رفتم 

کیییرد ولیییی  عییید پیییذیرفت. د  یییی  شیییرکت دصوصیییی  یییه  ؛مخال یییت 
هیا  متوویه نگاه ،عنوان منشی استخدام شدم. از همیان   زهیای اّول

کا کنیییان شیییدم. مجبیییو  شیییدم  یییدون هییییچ حیییق و  و  فتیییا  ناپسیییند 
کنم.  ه دنبال ش کا کنان ونحقوقی، ونجا  ا ترت  که  همه  ،غلی بودم 

یییییاد زن  اشییییند.  عیییید از وسییییت توانسییییتم د  ییییی   ،وووی دیلییییی ز
کوتیاهی  ذشیت. متوویه اعمیال و  کینم. میدت  کا ی پادا  و ایشگاه 

 حرکات داصی شدم. دودم  ا  ه ن  می زدم. 
کیییرد:  ا یییر »پیییز از چنییید میییاه، مسییی ول و ایشیییگاه  یییه مییی  پاشییین اد 

کسی دوست  می ، خواهی «  اشی و از تن ای  بای ون بایای .توانی  ا 
اشییکالی نییدا د. ا ییر دییودت  ،ا ییر شییما ه تل یی  اینجییا  ا هییم  ییدهی

کسی دوست شوی می می  دیودم  ،تیوانی چه ب تر و ا یر نمی ،توانی  ا 
کییینم. ا یییر هیییم  دیییر  چنییید دوسیییت حسیییاب  و پیییول کییی  براییییت پایییدا 

کردی ک  نگذا   ه ،دوستی پادا  ا  یا تی ، احتی بپرد. حتماو  ه ما پا  
کنیم. یکی از  چه  « ها وشنایش 

کیه  یه  کردنید. وقتیی  یه دیودم ومیدم   ه م    مرا د  ییر چنیی  اعمیالی 
دسییتگیر و  وانییه زنییدان  ،وییرم ا  ییال زنییان و شییرکت د   انیید فحشییا

 1شدم.

                                                                                       
 .112، ج ویانه عبرتمحمودی،  . امیر مل 1
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 همسرخیانت 
کییردم. ون  کنییا  ایسییتگاه اتوبوسییی ایسییتاده بییودم و مقییا لم  ا نگییاه می

کییرد. مییانتوی نییا نجی سییوی دیا ییان، ددتییر وییوانی  تییوو م  ا ولییت 
کوتاه  ا همان  ن  هیم  یه پیا داشیت،  یا   سیا  تن   ه ت  و شلوا ی 

کنا  دیا ان ایستاده،  ا چشیم دقییق ماشیی  ها  و ایشی  سیا  زننده. 
کنا ش می . ا زیر نظر داشت  ذشیت، سیر  هر ماشی  مدل  االی  از 

هییا هیییم ادیییم  دندیدنیید،  عریییی ها می کیییرد.  عرییی  اننیییده دییم می
کیه . هیر رداندنید کردنید و   یشیان  ا برمی می  او  یه ون یا ماشیینی هیم 

 فتنید. از شیانز  زدنید و می های ممتید میی  ذاشت، بون محل نمی
 و و ام  پاییاده طییر  ییه  .میی ، ون   ز هیییچ مشییتری  ییه پسییتش نخییو د

کیرد هیر پسیر  . فتم و امیی میی پشیت سیرش  یه و می  ش وگ  ه قیدم زدن 
کنیییییا کیییییرد و او  یییییا  متلکیییییی  یییییا ش می ، ذشیییییت  ش میویییییوانی از 

کیوسییی  تل ییی   .داد هیییای زشیییتی پاسیییخش  ا میییی حر  کنیییا  یییی  
کا یییذی د  و  دم و  وی ون یادداشیییتی نوشیییتم و  .ایسیییتادم کیییی م  از 

 .سرعت از او د   شدم دستش دادم و  ه
دادل پا کی همان حوالی نشستم و منتظر شدم. یی    یع  عید ومید. 

کیرد شیه  م. نشسیت و ویوا م  ا داد.   یتم: ا یه میی لند شدم و سالم 
کا   .کمی  اوع  ه دودت  گو کنیی؟   یت:  ا می  عد   تم: چرا ون 

  عد   ت:  «کشاند. ودم  ا  ه اینجا می ،احتیا »
ییه وقیت  یه دیودم ومیدم  . چه بودم، ن  مییدم چطیو ی بی    شیدم»

یم و پسرعمویم بود. ی  سیال نیامزد بیود ،دیدم  فتم دونه شوهر. علی
کیردیم و چنید میاهی  ذشیت مان سیرد و  زنید ی . عدش هم ع وسی 
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 ؛کنید دیانیت می م  ف میدم شوهرم  ه ، رفته بود.  عد از ی  سال
چنیان  ؛ ولیی  تم او  ه قریه  ا ی    ز .و  دم اما  ه  وی دودم نمی

کیییه تیییا چنییید وقیییت لت کوباییید  کبیییود بیییود.  محکیییم تیییوی دهییینم  هیییام 
کنید. ؛ندا یتو لیاقت منو " :  ت می  "از تو ب تیر  ایید  یا می  زنید ی 

  تم؛ نه تن یا  او کرد.  فتم پاش  ا ام  ه ل  می م    ز باشتر  ا   ز ه
کییا  شییوهرت " :  ییت میی  دفییاعی نکییرد، تییازه  ییه کییردی تییوی   لیی  

کییردی. کییرد و   ییت "ددالییت  لیییال  لیی  " : عیید شییام،  و  ییه علییی 
ییی    ز عصییر ومییدم    وتییر  شییود.کییافی بییود تییا علییی ُپ  ،همییی  ".کییرده
دییییدم دو تیییا ددتیییر ویییوان تیییوی دانیییه مییی ، تیییوی اتیییان دیییوا م  ،دانیییه

که ومد دانیه کردم. شت  کیتکم زد.  تیا می ،هستند. اعترا   دیو دم 
 :  یییتم.  ا ییام   یییت پیید م ییه  و میییاورا  ا  فییتم دانیییه  ا ییام ،  ز  عیید

می   "ت.ا هم زند ی  کی  نیسیتی، بی و سیر دانیه و زنید ی ودرش تو"
کا ای علی دسیته شیده بیودم، هم بر شتم که دیگر از  . چند ماه  عد 

کیردم. چنید ه تیه  عید کنیا   یکیی از عکز ،از دانه فیرا   کیه  هیای   ا 
پسر ووانی  رفته بیودم، بیراش فرسیتادم، دلیم دنی  شید؛ مینم شیدم 

کردم و هریبرا دو دفعه م ل دودش. چی توی دلم بیود، ش نامه پست 
 یا ییی   ، عید از ون ؛ امیاهییا بیودم لیش د   یه د  دیا انبیراش نوشیتم. او

کا  می بیرای  و ودا شیدم از ون ا  عد ولی ؛ای دال هکا  ؛کردم   وه 
کا     «کردم.دودم 

کیرد و   یت:  امیا  ؛یی  ویو ای  چیرا»  تم: پشیمان نیستی؟ نگاهم 
کیییرد کیییا ی نمی کیییه تن یییا شیییما  .شییید  کیییرد   ایییید  یییه ایییی  میییردا حیییالی 

کنییید؛ مییا هییم می نمی کنییی    ییتم: فکییر می .«تییوانیم توانییید دیانییت 



171 

 

 

 عفتیعلل و عوامل بی

کیا  د سیتیه؟   یت:   «.امیا دیگیر صیبرم تمیام شید ؛نیه»انتقام  یرفت  
کییردی، ا ییه  ذشییت  کنییی ا ییه صییبر می د  ییا ه پرسیییدم: فکییر نمی

پاش ددا هیم  اون وقت ؛دواستی ب تر بود کردی، ا ه از ددا می می
اش  ا نگییران دیییدم.   ییت:   ییا  چ ییره  و سیی ید بییودی؟ بییرای اّولییی 

کنم» که ددا  و صدا  ر ی  دل سییاه، یی  قلیت ُپی ؛دیگر   ی  ندا م 
که  یا  که زیر دست چندی  ن ر چردیده، ی  وسم  از  ناه، ی  ت  

ن ودا م، نیه   ا نان حرام تقویت شده،  ا ی   وا ولوده... نه ایی  دنییا
وقییت دیییر نیسییت. دییدا دیلییی  هیییچ ،  ییتم: واسییه بر شییت  «. ا دنیییا

 «م.ا دیگیر دیلییی دییره، سییه سیاله ولییوده»م   انیه، تو ییه پیذیره.   ییت: 
ییاد دییدم.   یت:    تم: می کنیی، از شیما  یدتر هیم ز توانسیتی مبیا زه 

کییه پاشییم هسییتند .دانم مییی» وععشییون از میی  دیلییی  ییدتر  ،ون ییای  
کجییا می.« بیوده یییاد»ب ؟   ییت: دییوا   ییتم: شییبا   لنیید شیید و  «ه.وییا ز

کرد و  فت.  1 دداحافظی 

تی در برقراری رابطهبی  مباال
لییوا و شییو  سییاده ،میی  ددتییری متییدی  و  احجییاب و د  عییی  حییال

که تا ون سال هی میردی  چطبع بودم. ددتری از ی  دانواده مذهبی 
صدایم  ا نشنیده بود. وقتی معلمان و امیام وماعیت مد سیه د  یا ه 

هایشیییان  ا کردنییید، حیییر ددتیییر و پسیییر   یبیییه صیییحبت میییی  وا ییی 
شود ی  ددتر  ا پسیر   یبیه مگر می»  تم:  ف میدم.  ا دود می نمی

مسیائل  مو د حرفی د  که ای ب    شده بودمد  دانواده« حر  بزند!
                                                                                       

 .109، ج های واقعی از ددتران فرا ی فرا  چرا؟ داستان.   ا ه اکبری، ددتران، 1
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ا از امیی ؛شیید اوتمییاعی، دوسییتیاب ، علییل حجییاب و ع ییت زده نمییی
که پیا  یه دبارسیتان  ذاشیتم همیه چییز عیو  شید. د   و بیرم  ،وقتی 

کردن و دندییدن  همه از نامه دادن پسیرها، دوسیت بیودن و صیحبت
کنییا ش بییودم ییا پسییرها مییی کییه  دوسییت شییدم. او  ،  تنیید.  ییا ددتییری 

قبالو  ا ی  پسر  ا طه داشته و دیلی هم دوستش داشت. م  هیم  یه 
کا  عالقه  مند شدم. ای  

کیییه یییی  پسیییمغیییازه ،سیییر  اه مد سیییه م د  ر دوشییی و همیشیییه د  ای بیییود 
مند شده بودم.  ا دود   یتم هیر طیو ی ایستاد. دیلی  ه او عالقه می

شیما ه ونجیا  ا  ، اید  ا او دوسیت شیوم. از  وی شیشیه مغیازه ،هست
برداشییتم. وقتییی  ییه دانییه ومییدم. شییما ه  ا  ییرفتم. صییدای ییی  پسییر 

ده شیید. قییبالو از دوسییتانم نییام او و بییراد ش  ا پرسیییوییوان شیینیده مییی
کمیی  یا ب یرام  .دانستم ب یرام اسیت ییا بای ن؟ او بای ن نبیود بودم. نمی

کییردم؛ امیا دوسییت داشییتم  یا بایی ن حییر  بیزنم. نیییم سییاعت  صیحبت 
 عد د  ا ه تل   زدم. ب رام  وشی  ا برداشت و  ه با ن داد. او   یت 
کسیی  یه ویز او  که دنبال ددتیری دیگیر اسیت و حاعیر  یه دوسیتی  یا 

 نیست. 
کییه  کییا ی نییدا د، ب ییرام  دییید میی  نا احییت شییدم و بایی ن هییم  ییه میی  

کمییی مییرا  ،تصییمیم  رفییت هییر طییو ی هسییت  ییا میی  دوسییت شییود. 
دلدا ی داد و از م  دواست تا فیردا صیب   یا او تمیا   گییرم. ب یرام 

کیرد و  ییه میی  داشییتنی میرا  ییه دییود عالقیه  یا لحنییی و ام و دوسیت منیید 
کیییه قصیییدش از دوسیییتی کیییه فکیییر ازدوا  اسیییت. مییی  هییی ،ف مانییید  م 

ام  ا کنید، تمیام عشیق و عالقیهکردم ب رام حتمیاو  یا می  ازدوا  میی می
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م مغییییازه  ایسییییتد تییییا دیییییدم. قییییرا   ذاشییییتیم   ز  عیییید د   د  ب ییییرام می
کییه  کییردم. او  همییدیگر  ا ببینیییم. همییه چیییز  ا بییرای دوسییتم تع یییف 

کییرد مییرا  مییی کییرد، سییعی  دانسییت ب ییرام هر ییز  ییا میی  ازدوا  نخواهیید 
کند  اما م  حاعر نبودم.  ؛منصر  

 یه دانیه دیواهرش بی وم.  ۱۲ی    ز ب یرام از می  دواسیت تیا سیاعت 
که ی  متر فاصیله داشیته  اشییم و  ؛م  ا تدا ترسیدم اما  ا ای  شرط 

کردم دواسیتم  نیاه چون نمی ؛حر  نامش وگ  ا یکدیگر نزنیم، قبول 
اش  هنقشیی ،امییا ون   ز ؛کیینم. ب ییرام هییم شییرط مییرا پییذیرفت و قییول داد

دراب شید؛ چیون دیواهرش بای ون نرفتیه بیود. دو ه تیه  عید، ب یرام از 
تیا  ییا یکیدیگر  احییت حییر   ،می  دواسییت تیا  ییه دانیه دودشییان بیی وم

د  دانییه  ییاز بییود.  ییا او  ییه  ؛بییزنیم. میی  پییز از امتحییان سییر قییرا   فییتم
کنیا  می  نشسیت کیرد و   ؛اتاقش د  طبقه  اال  فتییم. ب یرام د   ا ق یل 

کیا م اما م   الفا صله از وا  لند شدم و طیر  دیگیر نشسیتم. از ایی  
عصیییبانی شییید. مییی  هیییم   یییتم قیییول دادی یییی  متیییر فاصیییله داشیییته 

امیییا او صیییو تش  ا بر ردانیید. مییی  هیییم مقییدا ی  یییه او نزدیییی   ؛ اشیییم
که نرمش مرا دید کنیا  می  نشسیت و دسیت  یه  یردنم  ،شدم. او  ومد 
 شد، شد. اندادت و ونچه نباید می

 ،و  دم برای اینکه  یه دانیه ون یا نی وم هرچه ب انه می ، ه  عداز ون   ز 
 ،ا ییر مییرا دوسییت داشییته  اشییی»  ییت: کییرد و میییب ییرام قبییول نمییی

که او  ا دوست داشتم، قبیول میی« وی ! می کیردم. پیز از سیه م  هم 
ب یرام دیگیر از می  دسیته شیده بیود.  یا عصیبانیت و دعیوا از می   ،ماه

 وییا زنیید ی د   ،نگییرم. د  یی  لحظیه دواسیت تیا دیگیر  یا او تمییا 
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توانستم  خو م، دائم تیوی  شد.  ذا نمی ا  م نمی ؛چشمم سیاه شد
 1 یختم.اش  می و اتاقم نشسته بودم

 های دروغین محبت
کتا خانییه برمییی کسییی ون   ز عصییر از   شییتم. تییوی دیا ییان منتظییر تا

کیییرد.   یییتم کیییه او  یییا اتیییومبیلش از ولیییوی مییی  عبیییو    مییییدان :بیییودم 
کیرد. می   یدون توویه  یه  اننیده سیوا  شیدم !انقالب  .اتومبیل توقیف 

که او   یت:  هیا شیلوغ دیانم دیا یان»نگاهم  ا  ه پنجره دودته بودم 
از مسییرهای فرعیی بی وم تیا زودتیر  یه مقصید  ،ا ر اوازه  دهیید .است

موافقییت دییود  ا اعییالم  ،ونکییه نیییم نگییاهی  ییه او بانییدازم ب  «برسیییم.
شیدن  شیته حیر    ای بیود بیرای  ازمقدمیه ،کوتاه کردم. ای  صحبت
نیییامم پامیییان اسیییت و دانشیییجوی  شیییته : »  یییتبیییا  مییی  و او. میییی

 «کیییینم.م ندسییییی هسییییتم و د  سییییال سییییوم دانشییییگاه تحصیییییل مییییی
که م  از قبول کنکیو  بیودم، میی ازونجا دواسیتم از  شد ان مرحلیه اّول 
ای رههییا اطالعییاتی  ییه دسییت و  م. او نیییز  ییا چ ییوعییعیت دانشییگاه

هیایم پاسیف داد. از وشینای   یا پامیان دیلیی لیذت   شاده  ه پرسیش
بیییردم. مجیییذوب ادیییالن و  فتیییا ش شیییده بیییودم. تیییا  سییییدن  یییه میییی

قرا  شد د    زهای وینده نیز همیدیگر  ا  . ا هم سخ    تیم ،مقصد
 ببینیم.

یییای دلییم فیی ود ومییده بییود. پییز از عشییق او د  سیی زمی  صییا  و بیی   
ام نشسیییت و چکیییش عیییرن شیییرم بیییر پاشیییانی ،شیییدن از پامیییان ودا

                                                                                       
 .73، ج  وا   ددتران و پسران ام  زیهای  از  داستان. نر ز  عوانی، 1
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کیییرد و د  انییید ونم ونییی  و نزاعیییی سیییخت وویییدان میییرا سییی زنش میییی
کییه د  مشییکالت  :  ییتمد  رفتییه بییود.  ییا دییودم مییی تییو بییراد ی نییدا ی 

کنی توانید  ای است و میپامان هم پسر ف میده ؛زند ی  ا او د د دل 
کنید. تیازه چیه اشی کالی دا دکیه م ل ی  براد  دلسیوز تیو  ا  اهنمیای  

ددتر و پسر د  چا چوب عیوا طی دیاج  یا همیدیگر ا تبیاط داشیته 
کیه بیر سیر  اهیم قیرا   ؛ اشند اما وودانم نا احت بود و مرا از دام ب   ی 

  یییت: بیییا  دو ویییینز سیییادت. ووییییدانم مییییداشیییت، و یییاه میییی
کیییه  عاییییت نکیییردن میییوازی   ،مخیییالف کششیییی نی ومنییید وویییود دا د 
 افکند.  یطان میونان  ا  ه دام ش ،ادالقی

کشییمکش میی  اسیییر دام نی ومنیید شیی وت شییدم. میی   ن ایتییاو  ،د  اییی  
که ات ان  دی    نخواهد داد.  دی  ترتیتدودم  ا می می   ،ف ی تم 

ای دلیوت و دییدیم و د   وشیه ی د  ا  همدیگر  ا مییاو پامان ه ته
کییردیم. احساسییاتمان  ا  ییا هییم قسییمت مییی ،د   از چشییم پیید  و مییاد 

 یییه میییرا از د   و مطالعیییه  ازداشیییت.  ،وومیییدهای پن یییانی فیییتایییی   
کنکیو  ون سیال  د شیدم و نتوانسیتم  یه  د  مرحلیه دوم همی  و ت،

 دانشگاه  اه یا م. 
کییه فکییر مییی دلبسییتگی میی   ییه پامییان ون کییردم  قیید  شییدت یافتییه بییود 

کییرده اسییت و بییرای همیشییه  ییاقی  عالقییه  ییه او تییا مغییز اسییتخوانم ن ییوذ 
کییه پییوچی ون بییرایم وشکا  شییت.  ؛دواهید مانیید امییا چیییزی نگذشییت 

او دیگیر همچیون  ولیی ؛ ذشیت ی  سال از وشنای  م  و پامیان می
هییای مراپییذیرا نبییود و  هییا و محبتعشییق ،  زهییای نخسییت وشیینای 

کیییرد. وقتیییی او  ا مالقیییات  ،پیییز از میییدتی ا تبیییاطش  ا  یییا مییی  قطیییع 
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دنیییای  از  دیییدم.اعتنییای  نمیییکییردم، چیییزی  یییر از سییردی و بیی  مییی
که او  ا ش ی  زنید ی وینیده ؛ م و اندوه ووودم  ا فرا  رفته بود ام چرا

 اییش وفییای  او  اشییم. ودیی ی  وملییه توانسییتم شییاهد ب  دانسییتم و نمییی می
کییه ایییم و ب تییر اسییت بییرای مییا بییرای همییدیگر سییادته نشییده: »اییی  بییود 

 ؛دعاوزانییه از او دواسییتم میرا تن ییا نگییذا  «همیشیه از هییم وییدا شیویم.
کمال دونسردی   یت:  ام و فرشیته می  از تیو سییر شیده»اما پامان  ا 

ام تیییا چنیییدی هیییم  یییا او  اشیییم و از زیبیییای دیگیییری  یییه چنییی  و  ده
ومییز همچیون پتکیی بیر فکیر ای  سخنان تیوهی  «ووودش لذت ببرم.

کیه میی ؛میرا از دیواب بایدا  سیادت ام ف ود ومد ود ته  فیت دیواب  
کا ناحاداییه وقتییی  ییه  ،م  ییه ووییود و  د. و یا مییه زنیید یای ننگییی  د  

کتاب تا یف دوستی مان نشستم، وز  نیاه و  وا ی  نامشی وگ مطالعه 
 1 چیز دیگری د  ون نیافتم. ،های د و ی و محبت

 های تلفنی و خیابانیدوستی
هیای  هیا و حمایت ساله  ا باان اینکیه همسیرم پاسیف محبت۳۸مرد 

کا شینا   ، ا  ه دات سییاه نشیاندام  م ری داد و زند ی مرا  ا ب   یه 
کالنتری ش ید هاشمی  ن اد مش د   ت: اوتماعی 

ولیی  ؛ فیتم. او دییپلم  رفتیه بیود« ترانیه»سال قبیل  یه دواسیتگا ی  ۱۰
کییا   ،میی  د  همییان د  ان  اهنمییای  کییردم و وا د  ییازا   تییرت تحصیییل 

 یییاه د   تحصییییلی  ا هیچ همیییه، ایییی  ادیییتال  انیییدت   شیییدم.  یییاای 

                                                                                       
 .50، ج انگیز از عاقبت  ناهکا ان های عبرت داستان. سید وواد  عوی، 1
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دانسییتم و تن ییا  ییه سییعادت و دوشییبختی  ام م ییم نمی وینییدهزنیید ی 
هایش  ا  دوست داشتم همه امکانات و دواسیته .اندیشیدم ترانه می

کیینم زنیید ی شییی ی  و  .تییا مشییکلی د  زنیید ی نداشییته  اشیید ،بییرو  ده 
 بیوی دیگیری  رفیت. از ون   نی « پ یسیا»عاشقانه ما  ا  ه دنیا ومیدن 

کرد و میا بیرای وینیده او  پ یسا لذت زند ی ،  ز  ه  عد ما  ا دوچندان 
 کشیدیم. های فراوانی می نقشه
کیردیم شش کنیا  یکیدیگر زنید ی   ؛سال  ا سعادت و دوشیبختی د  

اش  ه ادامیه تحصییل سیخ    یت. می   تا اینکه   زی ترانه از عالقه
که دوسیت نداشیتم د  برابیر دواسیته کینم، بیرای  هم  های او مقاومیت 

کییه ترانییه د  ادامییه تحصیییل او  عییای ت دادم. ا تییدا تصییو م اییی  بییود 
امییا وقتییی  ؛پییردازد ش رسییتان محییل زنیید ی دودمییان  ییه تحصیییل می

کنکییو   وی سییایت ها قییرا   رفییت، مشییخ  شیید همسییرم د   نتییای  
مییرا  ،های مشیی د پذیرفتییه شییده اسییت. اییی  موعییوگ یکییی از دانشییگاه

کییه ادامییه تحصیییل د  ییی  شیی ر دیگییر  ییا مشییکالت  کییرد؛ چرا نگییران 
همراه بود. ا رچه فاصله ش رستان محل زند ی میا تیا مشی د  فراوانی

ییییاد نبیییود و همسیییرم می کنییید، ولیییی  یییاز هییییم  توانسیییت  فیییت ز وومییید 
از وملیه مشیکالتی بیود  ،نگ دا ی از پ یسا و  سید ی  ه امیو  منیزل

افیی ود.  یا همیه این یا، وقتییی شیو  و شیون او  ا بییرای  ام می کیه بیر نگرانیی
کییردم ادامییه تحصیییل دیییدم، امییا  ییاهی همسییرم  ییه دلیییل  ؛موافقییت 

کال   ،هییییای وبرانییییی یییییا امتحانییییات تییییا یکی شییییت یییییا بر ییییزا ی 
ک   نمی توانسیییت  یییه شییی رمان  یییاز ردد و د  دوا گیییاه دانشیییگاه سیییا
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شد.  ا ونکه مخالف اقامت او د  دوا گیاه بیودم، ولیی همسیرم  یه  می
کرد ای   وند ادامه داد و و ام  .و ام  فتا ش تغیار 

که دیگر  ه م  و پ یسا ب کا   تووه شده بود و  یاهی   ه وای   سید 
او   یییت د   ،داد. د  همیییی  شیییرای  هیییایم  ا نمیییی حتیییی پاسیییف تل  

کا  شده است تا  توانید ه ینیه اش  های تحصییلی شرکتی مشغول  ه 
کند. مخال ت و ام  ای نداشیت. و ام های م  هم هیچ فاییده ا ترمی  

کیییه د های  می زمزمیییه تیییا اینکیییه  ؛ای  یییه مییی  نیییدا د یگرعالقیییهشییینیدم 
ف مییییدم  یییدون اویییازه مییی   یییا یکیییی از همکیییا انش د  شیییرکت  ییییه 

کشییییو   فتییییه اسییییت.  اطالعییییی از او    ز هیییییچ سییییهمسییییافرت شییییمال 
کییردم و  ییا هییم  ، عیید از  از شییت از مسییافرت. نداشییتم  ییه او اعتییرا  

ز    ییرفتم و  ییا   وشییی همسییرم  ا  ییه ،د  یییر شییدیم. د  همییی  حییال
ترانییه  ییا دیییدن اییی   . و شییدم یر  یرادالقییی او و همکییا ش    ییهتصییا 

 1ای  ه م  ندا د و قصد ودای  از مرا دا د. صحنه،   ت عالقه

**************** 
ای  ا مراوعه  ه شعبه سوم دادییا ی دادسیرای ونیای  ساله۲۱ددتر 

کرد:   ا ا ائه شکایتی عنوان 
و  موشینا شید «نیاد »ام سال پاش  ه صو ت ات اقی  ا ووانی  یه نی دو»

وی  یه  ممتوویه شید ،. پیز از میدتیم ا وی د  ا تباط بود چند وقت
کرد ،مواد مخد  اعتیاد دا د و  ه همی  دلیل  «.م ا او قطع ا تباط 

                                                                                       
 ، نشانی: 8/11/1396.   گاه  یل نگاه، تا یف دسترسی: 1

http://gilnegah.ir/132478
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ایجیاد  مپز از قطع ا تباط، ناد  مدام بیرای»ای  ددتر د  ادامه   ت: 
کییه ا یر  ییه او پییول پردادییت  ردکییمزاحمیت مییی کییرد  و  ا هییا میرا ت دییید 

کییرد کییه پیید م  ییه  .نکیینم، د  محییل سییکونتم وب   یییزی دواهیید  ازونجا
باما ی قلبی مبتالست، د  چنیدی  مرحلیه  یا فی وش مقیادیری طیال 

کردم و ه  یا  از او قیول  یرفتم تیا از مزاحمیت هیای   ه او پول پردادت 
کییرد و  میییمیی  ایجییاد مزاحمییت امییا او مییدام بییرای  ؛دییود دسییت بییردا د

 «.نمود میهمچنان د دواست پول 
کییه از  سییتگانم  ،مییاه پییاش سییه» :اظ ییا  داشییتاییی  ددتییر   ییا وییوانی 

کردهمحسوب می امیا نیاد  چنید  ؛ایم و قصد ازدوا  دا یمشود، نامزد 
کیه ا یر  کرد  میلییون تومیان  یه او پردادیت  پین   ز  ذشته مرا ت دید 

کییه نکیینم، عکییز د  ادتیییا  دا د، د  ادتیییا  اقییوام و  از میی هییای   ا 
 «دهد.  ستگانم قرا  می

د  پ  ای  شکایت، دستو  قرای  الزم صاد  شد و میرمو ان پلییز 
کی از وی دواسیتند ویوان ادیاذ  ا  یه سیر  ،و اهی پز از هدایت شیا

قییرا   کشییاند تییا  ییه او پییول پردادییت شییود. پییز از تعیییا  محییل قییرا ، 
کییه وییوان ادییاذ بیی یافییت پییول  ییه میییدان وم ییو ی هنگییامی  رای د 
کرد، د  ی  لحظه کیه  ،مراوعه   ا مشاهده مرمو ان  ا موتو سییکلتی 

کیه دقیایقی  عید  یا تعقییت و  د  ادتیا  داشت، مباد ت  ه فرا  نمود 
 .   ردیدو  ه پلیز و اهی منتقل  شد   یز مرمو ان، دستگیر

ه و پییز از امییا د  ادامیی ؛مییت م ا تییدا منکییر ادییاذی از ددتییر وییوان شیید
کشییف و  ، از سییی کی  از دانییه وی مقییادیری عکییز متعلییق  ییه شییا

کییرد:  چییون  ییه »عییب  شیید.  ییا اعتییرا  مییت م  ییه ادییاذی، وی عنییوان 
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کی، مدام از وی پول  مواد مخد  اعتیاد داشتم، پز از وشنای   ا شا
که او  ه اعتیاد م  پ د دواست می کیرد و کردم و زمانی  برد، مرا  هیا 

کییه از وی د  ادتیییا  داشییتم، بییرایش ایجییاد میی  نیییز  ییا عکییز هییای  
 «کردم.مزاحمت می

د  پیی  اییی  اعترافییات، دادیییا  پ ونییده مییت م  ا  ییا صیید   قییرا  قییانونی 
کرد.  1  وانه زندان 

**************** 
ام زنی  دیو د؛  یا   شت،  وشیی شبی حدود ساعت ی   عد از نیمه

کییه زنیی  دییو د،   ییت:  دییواهم  ییا  می»اّول حرفییی نییزد. بییرای  ییا  دوم 
ای  ییه اییی  نییوگ    ییتم: عالقییه« دهییید؟ شییما دوسییت  شییوم؛ اوییازه می

چنیید  ییا  زنیی  زد و وقتییی دییید  .ها نییدا م و  وشییی  ا  سییتم دوسییتی
م یهیا کنم اویازه  یده حر  دیواهش میی»دهم، پایام داد:  وواب نمی

ک   « . ا بزنم؛ ا ر از م  دوشت نیامد، قطع 
دواهید  گویید. چنید دقیقیه  عید، د  یا ه  وسوسه شدم  دانم چی می

میی   ییه دوسییتی  ییا شییما نیییاز دا م؛ دیلییی »زنیی  زد. مؤد انییه   ییت: 
دهم  کنم  ییا میی  دوسییت شییو! قییول مییی تن ییام، دیلییی؛ دییواهش مییی

هاییت فکیر   اوع  یه حر » ا       ه او   تم: « دوست دوب   اشم.
کییییردم عیییید  وشییییی  ا «. کنم مییییی پاهییییایم می . دسییییتقطییییع  ییییید.    ل ز

کییرده بییود. دوسییت داشییتم  حر  هییایش  ییدوو ی تییوی دلییم  ا دییالی 
 گیویم،  ون یا ای  موعوگ  ا  ه یکی  گویم،  ه مامان یا  ا ا. ولی ا ر  یه

                                                                                       
 .166، ج 2،   شکا  وواناننیا،  . اسداهلل محمدی1
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 یرنید. ودیر  یه  دهند،  لکه  وشی  ا هم از می  می نه فق  اوازه نمی
کییه ییی  مییدت فقیی  تل نییی  ییا او دوسییت  اشییم. اییی  نتیجییه   سیییدم 

ومیدم؛ ودیه مامیان و  ا یام صیب  تیا  می  طو ی م  هم از تن ای  د  ای 
کییه برمی  شییتند، حوصییله شییینیدن  شییت سییرکا  بودنیید؛ وقتییی هییم 

 های مرا نداشتند.  حر 
که زن  بزند؛ امیا دبیری از شما ی می   ز  عد، لحظه نشید.  او کردم 

میا   رفیت و از اینکیه چنید   زی نتوانسیته بیود ت ، عد از یی  ه تیه
کییرد و   ییت:  کییه  ،حقیقییتش»زنیی  بزنیید، عییذ دواهی  کسییی  ا  تن ییا 

کیییه داشیییتم. کسیییی بیییود   عییید  «داشیییتم، از دسیییت دادم؛ عمیییویم تن یییا 
کییرد سییاله. دییوب 24انییدیش هسییتم،  سییام نییی » :دییودش  ا معرفییی 

ودم تصمیم  رفتم اسم واقعیی دی «کنید؟ شما دودتان  ا معرفی نمی
 ا نگییویم.   ییتم: سییحر مییرادی. ییی  مییاه  ذشییت. ییی   ییا  پاشیین اد 
کیییردم. واقعیییاو چ یییره ویییذاب و و امیییی  کنییییم. قبیییول  داد  یییا هیییم چیییت 

کییه  ا ییام وا د اتییاقم شیید  ا ییا » و   ییت: داشییت.  ییرم صییحبت بییودیم 
بییره؛ مگییه  شییبه؛ فییردا صییب  دوا ییت می نصییف ییی  یحانییه! سییاعت 
فاطمه، دوستم، چند تا سیؤال   تم: ببخشید  ا ا!  «مد سه ندا ی؟
 دوا م.  م می داشت؛ اان می

کرد و  فیت. احسیا    که  ه صداقتم ش  نداشت، اتان  ا ترت   ا ا 
 ذاشت. چون  یه پید م د وغ   یتم.  عید   ناه، ی  لحظه و امم نمی

که از ای   ه  عید، هیر دو   ز ی  زنیم.   یا   یا هیم حیر  میی پاام دادم 
دیییییواهم  دیییییواهم ببینمیییییت؛ می می»د: دو   ز  عییییید، سیییییام پایییییام دا

کییه فقیی  « .حرییو ی مطلبییی  ا ب ییت  گییویم   ییتم: قرا مییان اییی  بییود 
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کییرد و   ییت:  ...تل نییی کنییی؟  ییا     اهییام ازدوا  می»حییرفم  و قطییع 
کینم. ک   دون تو نمی کیردم.   یدون هییچ «تیوانم زنید ی  حرفیی، قطیع 

ازه تیی ،شییی ته سییام بییودم و از طرفییی ،شییو ه داشییتم؛ از ییی  طییر  دل
کینم.  ساله بودم و فکر ازدوا  هم برام زود بیود. نمی17 دانسیتم چکیا  

تصیمیم  ییرفتم  ییا مشیا   مد سییه، حییر  بیزنم. وقتییی قریییه  ا بییرایش 
کیردم، می  دوسیت داشیتم  گویید  کی »تع یف  ولیی  ؛« یا سیام ازدوا  

ها   یییت و مییی   کیییا ی ایییی  ویییو  دوسیییتی بیییرعکز، مشیییا   از ف یت
  تم: نییه، سییام  ییا  قیییه فییرن  دم میییاش  ییه دییودوشییم نیامیید. همییه

   . یاست کند. او دیلی صادن و ب  می
کیینم واقعییاو نمی ایش عشییق هییاز همییه حییر  ؛توانسییتم سییام  ا فرامییوش 

کننید،  می که حتی ا ر پد  و ماد م مخال یت   ا ید. تصمیمم  رفتم 
 اشیه، »کنم.  وشی  ا برداشتم و یی  پایام فرسیتادم:   ا او ازدوا  می

 « .کنم ازدوا  می اهات 
چنیید   ز  ذشییت؛ حتییی ییی  پاییام هییم نییداد. سییرانجام صییبرم تمییام 

دسیییتگاه مشیییترت میییو د نظیییر »  یییت:  شییید. شیییما ه او  ا  یییرفتم، می
ییی  مییاه  ذشییت.   ز ومعییه بییود. مامییان وا د «  اشیید. دییاموش می

کییی  و یییی    زنامییه ولیییوی مییی   ذاشیییت و  پییات اتییاقم شییید و شیشیییه
کی . یی  تکیه از   زنامیه های اتا   ت: ماد وون! شیشه قت  ا پیات 

کیییردم کردن شیشیییه  و پیییا ه و شییی وگ  یییه پیییات یییی  عکیییز تیییوی  .ها 
کییرد. قیافییه اش چقیید  وشناسییت! دودشییه!    زنامییه، نظییرم  ا ولییت 

کردم؛ ب رام صیادقی، » نوشته بود: سام. چ وکید ی   زنامه  و صا  
یییید؛ سیییام، ب یییرام، قتیییل.  هام می دسیییت .«فقیییره قتیییل دومیییت م  یییه  ل ز
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دییوانم! میت م  یه ا  ییال و  بیودن ددتییران، وزا  و  دیدایا! چیی دا م می
اذیت و سپز اقدام  یه سیوزاندن ون یا بیود.  یه   تیه پزشیکی قیانونی، 

 1ای  فرد دا ای نوعی ونون است.

**************** 
که از ساله۱۵ددتر  کنید، سیال پیاش میدام از دانیه فیرا  میی چ ا ای 

تگیری از سییوی والییدی  دییود طییرد د  ودیی ی  فییرا  دییود، پییز از دسیی
زنی  ا مراوعه  یه شیعبه  ،ماه پاش چ ا شد.  ه  زا ش دبرنگا  ما، 

کیییرد: ددتیییر  پییینجم دادسیییرای ونیییای  ت یییران طیییی شیییکایتی عنیییوان 
برای دوازدهمی   یا  از دانیه متیوا ی شیده  «افسانه»ساله او  ه نام ۱۵

  اسییت. د  پیی  اییی  شییکایت،  ییازپر  دسییتو  قرییای  الزم  ا صییاد
پلیز و یاهی ت یران  ۱۱کرد و پ ونده برای تحقیق و پاگیری  ه شعبه 

ا واگ شد.  ا ب  سی و تحقیق از سوی پلیز و اهی ت یران، میرمو ان 
سیییالگی پیییز از دوسیییتی  یییا یییی  ویییوان ۱۱متوویییه شیییدند افسیییانه از 

کوچییه ،سییاله از دانییه متییوا ی شییده و چنیید مییاه  عیید۱۸ هییا و وقتییی د  
اش قیییرا  دسیییتگیر و د  ادتییییا  دیییانواده ،هیییا سیییر ردان بیییودهبوسیییتان

  رفته است. 
تن یا  ،دانیه ددتر فیرا ی از که د  ادامه ای  تحقیقات، مشخ  شد

کیرده و اییی   یی  میاه پییز از اّولیی  دسییتگیری،  یا  دیگییر از دانیه فییرا  
فرا ها مووت شده است، تا والدی  او تووه چندانی  ه وی نداشیته 

 بوط  ه ایی  ددتیر، میرمو ان پیز از  ندی اطالعات م اشند.  ا ومع
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 ییه  ،هییای اقمییا یمییاه موفییق شییدند وی  ا د  یکییی از شیی رت چ ییا 
کنند.  ا دسیتگیری ایی  ددتیر،   ز  ذشیته  دو همراه ووان دستگیر 

 ییازپر  پ ونییده والییدی  او  ا  ییه داد ییاه فرادوانیید تییا افسییانه  ا  ییه ون ییا 
 تحویل دهد. 

 داد یییاه حاعرشیییدند، پییید  او د وقتیییی پییید  و میییاد  ددترفیییرا ی د  
 وییب  ی   ییا  فتا هیای دیود مووییت بی  ،ایی  ددتیر»  ییت:  اظ یا ات دیود

 ،قیمیت  دانواده دود و ف  پاشی چند دانواده شده است و  یه هییچ
  «.محاعر  ه پذیرش او د  ومع دانواده دود نیست

د  پ  ای  اظ ا ات،  ازپر  ونیای  از میاد  ایی  ددتیر دواسیت تیا 
کیرد: یددتر فرا  کیه وی عنیوان  ا یر افسیانه قیدم  یه »اش  ا پنیاه دهید 

 مدانیییه  ا تیییرت و از شیییوهر مف زنییید دیگیییر دودانیییه  یییذا د،  یییه همیییراه 
پیید  دییانواده  ، ییا ادامییه اییی  مییاورا «کییرد. مد دواسییت طییالن دییواه

شییدت عصییبانی شییده بییود،  ییه  ییازپر  ونییای  ت ییران  کییه  ه د حالی
که م   اید ددتر دود  ا تحوییل  ا ر قانون اصرا  داشته  اشد»  ت: 

کیه د  صیو ت تحوییل افسیانه، صیب   گیرم، د  اینجا اعالم می کینم 
 ییا ابییت اییی   «فییردا وسیید او  ا تحویییل مییرمو ان انتظییامی دییواهم داد.

اظ ییا ات،  ییازپر  دادسییرای ونییای  ت ییران، ددتییر فییرا ی  ا تحویییل 
 تصمیم الزم اتخاذ شود.  ،ب  یستی داد تا د  ای  دصوج

که همراه والدی  افسانه د  دادسرا حریو   یکی از  ستگان ای  ددتر 
کییرده بییود،  ییه دبرنگییا  مییا   ییت:  سییالگی ف یییت ۱۱افسییانه د  »پاییدا 

دییو د و د  ادامییه  ییدون تووییه  ییه شییرای  دییانواده،  ا هییا از دانییه فییرا  
که شیوهر دیواهر او قصید طیالن  ،کرد. وی حتی شرایطی  ا فراهم و  د 
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د  شییرای  حاعییر، تمییام »وی د  ادامییه   ییت: « همسییرش  ا داشییت.
کیییه او  ا  یییه ومیییع  سیییتگان افسیییانه  یییه پییید  او   تیییه انییید د  صیییو تی 

کیرد. چیه  سیا پید  و  دانواده دود  از رداند،  ا او قطیع  ا طیه دواهنید 
کننید؛ زییرا او  شماد  د  تالش هستند، تا برای همیشیه او  ا فرامیوش 

 1«ی  ددتر دیا انی است.

 دخترتنهایی 
کی افتیییاده بیییود.  سیییال  داد یییاه شیییلوغ بیییود. ات یییان والیییت و د دنیییا

کرده بودنید. پارمردی  ا  ا چندی  ددتر ووان د  دانه اش، دستگیر 
 عید از  ذشیت چنید ه تییه، توانسیتم  یا یکییی از مت میان ایی  پ ونییده 

کییرد کیینم. وقتییی وا د اتییان مالقییات شییدم، سییالم  وییوا ش  ا  ؛مالقییات 
دییودت  گییو و از اینکییه چییرا دستگیرشییدی.    ییتم: از ،دادم. سییپز

  یتم: چیرا  «وچ ا سیاله هسیتم. اسمم، م ده اسیت و باسیت»  ت: 
کیییردی؟   یییت:  فیییرا   کسییییهمیییه از  ییید ختی، تن یییای  و بییی »فیییرا  

کییردم. ؛از دییودم فییرا  نکییردم کننیید. میی  می یییاد فییرا    «از  ییم و  صییه ز
ل ودییه م یی ؛ای مییرا  ییا   نکنییدهیی کز حر  شییاید هیییچ» عیید   ییت: 

 کنم.   تم: م   ا   می «دودم  ا هر ز ندیدم و نشنیدم.
کنید. دانیه و  اید می ،پد م م ی  بود»ادامه داد:   فیت دیا   عمیل 

برداشت و  ا میاد م  یه دیا    ،ماشی  و زمی  و هر مقدا  پول داشت
 فتنید. می  هییم  فیتم دانییه میاد ب   م. شیش مییاهی  ذشیت، دیلییی 

دو  یییا  تمیییا   هیییر میییاهاد م مییی .کیییردمامیییا تحمیییل میییی ؛سیییخت بیییود
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وییا هییم  ییه دییات سییپرده   رفییت. پیید م زیییر عمییل دوم ُمییرد و همیان میی
 شد. ی  ماه  ذشت؛ اما از ومدن ماد م دبری نبود.

که هیچ وقت  وقتی چند ماه  ذشت و از ماد م دبری نشد، دانستم 
 یرد.  عید ف مییدم قیرا  اسیت  یا یی  ایرانیی مقییم ونجیا ازدوا  برنمی

کیینم؛ دا م مییی": و   ییت کنیید. زنیی  زد ویییم تییو  ا  ییا قییرا  اسییت شییوهر 
کجیا  ؛الزم نیسیت بایای  :م  هیم   یتم "دودم ببرم. می   یا تیو هییچ 

 یام. نمی
که   یه ییا بیرای  :های او دلم  ا نیرم نکیرد.   یتمها و التما دالصه 

مییاد  میی  نیسییتی. او هییم دیگییر  یییا همیشییه باییا ایییران و ازدوا  نکیی ؛ و
دیییدم. دییوا ش  ا مییی ،هییر شییت .زنیی  نییزد. هییر   ز نگییاهم  ییه د  بییود

همیییه فامییییل پشیییت سیییرش حیییر   ،از طرفیییی .کیییا م شیییده بیییود   ییییه
وفییای  کییرد. مییر  پیید م، بیی زدنیید. مییاد ب   م دائییم ن یی ینش مییی مییی

کیرد. دسیته ،د د تن یای  و هیای میردم، نگیاه فامییل میاد م، حیر  ام 
ف مید. از ماد م متن یر شیدم. دیگیر  یه تل ینش کز د دم  ا نمی هیچ

 دادم.وواب نمی
اش لبا ، ادکل  و تعدادی عکز برایم فرستاد. نامیه ،چند ماه  عد
کردم هیا  ا زییر تخیت انیدادتم. هیا  ا سیوزاندم و لبیا عکیز ، ا پا ه 

کیردم سال ی  دیگیر از او دبیری نداشیتم. یی    ز دسیته  .ونیم صبر 
کیییردم شیییدم و قصییید فیییرا   .ن  مییییدم چیییرا و چطیییو ی از دانیییه فیییرا  
کییه ومییدم ؛نداشییتم کییرده ،امییا  ییه دییودم  ام و  اه بر شییتی  دیییدم فییرا  

 ندا م.
کیه  یا میتیرا ؛دانه ما اطرا  شیراز بود ومدم ت ران. چند   ز  ذشیت 
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می   ؛کنیداو هم فرا ی بود.   ت  ا پد ب   ش زند ی میی ؛وشنا شدم
سییاله،  پارمییردی شصییت ؛ه بیی    و لوکسییی بییودهییم  ییا او  فییتم. دانیی

 پذیرفت. راپوش و سرحال و ا وتمند بود. دیلی صمیمی م شی 
کیییه  ذشیییت، ف مییییدم اصیییالو  پییید ب    میتیییرا  ،پارمیییرد چنییید   زی 

کییه داشییت سییو  اسییت اده  ،نیسییت؛  لکییه پارمییرد از پییول و امکانییاتی 
  د و واش میی ای دوشیگل و ویوان فیرا ی  ا  یه دانیههددتر و کردمی

 فتنید پیاش هر شت یکیی از ون یا میی ،د  عو  ؛داددروشان  ا می
کیییه ف مییییدم زدم  و شیییت  ا  یییا او  یییه صیییب  میییی ،او  سیییاندند. اّولیییش 

کسییی  ا، امیی  وییا،   تیی ی بایی ون؛ ولییی  عیید دیییدم نییه وییای  دا م، نییه 
پین  سیال. دالل  وا بیود. چ یا ده ن یر بیودیم، همیه زییر باسیت همان  

ای ای  فتنید و عیدهبیود. چنید میاهی  ذشیت؛ عیدهپارمرد هم میتیرا 
 رفت، پول و هدییه هم تازه ومدند. هرکز باشتر پارمرد  ا تحویل می

 باشتری د  انتظا ش بود.
ام اییی  طییو ی  ذشییت. پارمییرد قییول داد دییر   ییی  سییال از زنیید ی

کنکو  میی دوانیدم. چنید میاه پیاش دانشگاهم  ا  دهد. داشتم برای 
کردند. هم  یختند توی دانه  «و همه  ا دستگیر 
امییا دیگییه  اه بر شییت  ؛و ه»؟   ییت: ان هسییتی  ییتم: از فییرا ت پشیییم

ب تیر بیود؟  ، فتیی کنیی ا یر پیاش میاد ت میی  تم: فکیر نمیی «ندا م.
دل حرفییی  کنم  اوییع  ییه اون سیین  دییواهش مییی»تلخییی   ییت:   ییه
 1.«نزن
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 دخترفرار 
یم  یا پسیری ها کیال  دوم  اهنمیای ، تحیت تیرایر یکیی از همکالسیی

  ییییت تییییو  ا بییییرای ازدوا   دوسییییت شییییدم. او می «پ مییییان» ییییه نییییام 
کیه از د    دواهم.  ه می م     ه او وا سته شدم و ای  امر  اعث شد 

ام از میی  دواسییتند  ییه یکییی از دواسییتگا انم  عقییت  مییانم. دییانواده
: وواب م بت  دهم. موعوگ  ا  ا پ مان د  مییان  ذاشیتم. او   یت

کییا ی دلییت » حییالم  سیییا   «دواهیید  کیی ؛ بییرایم م ییم نیسییت. میهییر 
 رفته بود. سال دوم  د شدم و پد م نگذاشت ادامه تحصییل  یدهم. 

کیییه  تصیییمیم  یییرفتم بیییرای فرامیییوش کردن پ میییان  یییا دوسیییتش، نیییاد  
چندی   ا   یه می  پاشین اد ازدوا  داده بیود، تمیا   گییرم و ویواب 

گ شیید. مییدتی م بییت  ییدهم.  ییا نییاد  تمییا   ییرفتم و دوسییتی مییا شیی و
ش طیرف ذشت؛ اما از دواستگا ی دبیری نشید.  یه او   یتم: ا یر  یه 

پاشین اد ازدواویش بیود و ا یر  خواهید د  حیال  دلییلصرفاو  یه  ،ومدم
نییاز  یه فرصیت : »دوستی  اشد، حاعر  یه ادامیه نیسیتم. نیاد    یت

یم تا  ا هم باشتر وشنا شویم.    «دا 
 ،مبلغیییی پیییول داشیییتیما یییر : »میییدتی  ذشیییت. یییی    ز نیییاد    یییت

کییییردیم و  ییییا هییییم زنیییید ی مشییییترکمان  ا شیییی وگ  ای اوییییا ه می دانییییه
کمیید  «کییردیم. می کییه تییازه ف ودتییه بییود، دادییل  پیید م پییول ماشییینی  ا 

که پول ام  ها  ا بردا م و  ا ناد  زنید ی  ذاشته بود. شت وسوسه شدم 
کیردم. نیاد   یا دوشیحالی  کنم. موعیوگ  ا بیرای نیاد  تع ییف   ا ش وگ 

دو میلییون  ،د  یی  فرصیت مناسیت !«شیود از ایی  ب تیر نمی» ت:  
کییرده بییودیم،  کییه مشییخ   تومییان  ا برداشییتم و دییودم  ا  ییه مکییانی 
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کیردیم. دو ه تیه کشیو   فتییم و  یالیی  اویا ه  ای   ساندم.  یه شیمال 
کییردیم تییا  م مکییان دودمییان  ا عییو  میئییدا ، ذشییت. د  اییی  مییدت

کنید. او کسی  ه ما ش  نکند. از ناد  دواس تم قریه عقید  ا عملیی 
د  اییی   «ام. د  فکییر هسییتم؛ ولییی هنییوز وییای   ا پاییدا نکییرده: »  ییت

کیه فکیر نمی ،وععیت  ،کیردم نا  ان ناد   یبش زد.  ه تن یا چییزی 
کیرده  اشید.  یه هیر ویا سیر زدم، دبیری از او نبیود.  که میرا  هیا  ای  بود 

دم و چنییید   زی  ذشیییت، از نیییاد  دبیییری نشییید.  یییه پ میییان زنییی  ز
چنید   ز پیاش نیاد  : »مشکلم  ا  ا او د  میان  ذاشتم. پ میان   یت

کییه می کنیید «دواسییت  ییه ترکیییه بیی ود.  ا دیییدم  کمکییم   ؛از او دواسییتم 
 ؛حیییال عجیبیییی داشیییتم « یییه مییی  چیییه   طیییی دا د؟: »ولیییی او   یییت
کردم زند ی برایم  یه ودیر  سییده اسیت. از شیدت  یم و  احسا  می

کوچه و دیا ان می ،اندوه باما  شدم.  دون هد    شتم.  د  
چند قدم ولیوتر  206تا اینکه ی  ماشی  پهو  ؛چند ساعتی  ذشت

کرد. نمی دواستم مرتکت اشتباه سوم  شوم؛ اما احسیا   از م  ترمز 
وعیع  که  سید تیپ  بود.  ه نظر می ای ندا م. ووان دوش کردم چا ه

را  چنییید وقتیییه از دانیییه فییی»میییالی دیلیییی دیییوب  هیییم دا د. پرسیییید: 
 وقتی   تم: سه ه ته، دیلی دوشیحال شید و ادامیه داد:« ای؟ کرده

کییا ه نشییده» کییه چنیید « ای. پییز هنییوز اییی   یییالی مجللییی  فتیییم   ییه  
 ه  اند فساد و فحشیا  ،ددتر و پسر ووان نیز ونجا بودند.  ه ای  شکل

 پا ذاشتم. 
کیییرد،  یییه ت یییران  ؛میییدتی ونجیییا بیییودم تیییا اینکیییه  ئییییز  انییید پاشییین اد 

شی ر ب   یی اسیت و امکیان لیو فت  د   ،یم. او معتقید بیود ت یران از رد
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کیه تن یا افیراد  ،ون کمتر است. ی  وپا تمان د  شمال اوا ه شده بود 
کردنیید. احسییا   سیییا   ییدی داشییتم.    فییت می پولییدا   ییه ونجییا ومیید

ام تن  شده بیود. یی  سیال از ایی  میاورا  ذشیت  دلم برای دانواده
اعرییا دسییتگیر و  وانییه زنییدان شییدند. د  کییه  انیید لییو  فییت و تمییامی 

عیی  ه شییالن و شییش مییاه زنییدان و تحویییل  ییه  ۹۹داد ییاه محکییوم  ییه 
کنتیرل می کاش دانواده ام شدم. ای دانواده کردنید و  یه  ام باشتر میرا 

 1کردند. ها  ه م  اعتماد نمی ای  ساد ی

 طلبی زنشهرت
که برای مش و تر  GEM.TV ای شیدن  یه شیبکه ترکییه  ازیگر زن ایرانی 

میاورا زمیانی فیاش  .مو د تعر  مدیر ون شبکه قرا   رفت و پاوست
کیییه یکیییی از دوسیییتان قیییدیمی ایییی  زن  یییازیگر بیییرای  یییردش و  ،شییید 

که دوست  یازیگرش د  استراحت  ه ونتالیا  فت و چون می دانست 
وووی او برومد و او  ا یافت. دییدا   د  وست ،همان ش ر اقامت دا د

کیییه  یییه  ،سیییتد  یییا ه ایییی  دو دو  سییییا  تلیییف بیییود. ایییی  دیییانم ایرانیییی 
سییابق سییینما و تلوی یییون، نییزد دبرنگییا   کنییا  د دواسییت اییی   ییازیگر

  ا  دوستش  ا شرا دهد،   ت:  ومده بود تا ماورای اندوه
کیردیم ،وقتی دوستم  ه ترکیه  فیت» چیون د  اییران  ؛همیه میا تعجیت 

کیییه د  شیییبکه امیییا دیییودش دلیییش می ؛مشیییکلی نداشیییت  دواسیییت 
کییا  شییود و فکییر میییمییاهوا ه توانیید دیلییی مشیی و   کییرد میییای مشییغول 

ا تیدا اسیتقبال دیوب  از او شید؛ امیا  ،شود. او وقتی  ه استانبول  فت
                                                                                       

 .89، ج ویانه عبرتمحمودی،  . امیر مل 1
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ای از او باشیتر شرمانه مال  شبکه میاهوا ه های ب کم د دواستکم
پییز از ونکییه  ییه دوسییت  ،و شیدیدتر شیید. د  ییی  م مییانی دصوصیی

ییییادی مشییی وب  کیییرده مییی  مقیییدا  ز الکلیییی داده بودنییید و او  ا مسیییت 
کیه  عید از ونهای زننیدهعکز و فیلم ،بودند ه  یا   ،ای از او  رفتنید 

شییییرمانه ایییی  دییییواهر و بییییراد  هییییای بییی دوسیییتم د  برابییییر د دواسیییت
هیایش د  ها و فییلماو  ا  ه انتشا  عکز ،کردوودان مقاومت می ب 

کردنید.  یه مییهیای مسیت ج  ت دیید های اوتماعی و سایت شبکه
 «.دوست م  مجبو  بود ت   ه تقاعاهای ونان  دهد ،همی  علت

یگر ایرانی وقتیی  یه »د  ا تدای سخ   ه دوسیتش   تیه بیود:  ،ای   از
شیییومی بیییرای مییی   هیییایدانسیییتم چیییه نقشیییهنمیییی ،اسیییتانبول ومیییدم

کشیید. کشیده وی د   «اند و مرا  ه مینجالب فسیاد و برد یی دواهنید 
که چرا کشو  دودت  ازنمی پرسش دوستش    تیه اسیت:  ، یردی ه 

 یردان معتیاد ون ا مرا  یه میواد  وان ؛ام م  د  ای  منجالب  رن شده»
کیردهکرده کیه ا یر تسیلیم د دواسیتاند و ت دیید  ک ی شیان انید  هیای 
که تا ا د د  زندان بپوسم. ،نشوم کرد   1«کا ی دواهند 

 یکنواختی زندگی

که  ا لبا  ددترانه و  یا پوشیش و  ای از ددتران متووه شده عده اند 
کننیید و د  دیا ان هییا و شیی رها سییر ردان  اشییند،  حجییاب ا ییر فییرا  

متووه ونان دواهند شد و مو د وزا  و اذییت قیرا  دواهنید  باشترمردم 

                                                                                       
 ، نشانی: 8/11/1396.   گاه ت ران نیوز، تا یف دسترسی: 1
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و  نییید تیییا  یییه دییییال دیییود   رفیییت. دودشیییان  ا  یییه شیییکل پسیییر د  می
 اطیل اسیت؛ زییرا حقیایق زود  ،که ای  تصو  ید حال ؛تر  اشند  احت

  زا شی از فرا  ی  ددتر پسرنماست:  ، ردد. ای  نوشته  وش  می
میییاه پیییاش،  یییا دوسیییتم لییییال  سیییهسیییال دا م. از  ۱۶شیییادی هسیییتم و 

سییال پییاش از هییم وییدا  پیین  متصییمیم  ییه فییرا   ییرفتیم. پیید  و مییاد 
طیییالن  لییییالپییید  و میییاد   ؛ امیییاکنم شیییدند و مییی   یییا پییید م زنییید ی میییی

 اند.  نگرفته
کیه از زنید ی یکنوادیت دسیته شیده بیودم. پید م  دلیل فرا م ای  بود 

کا هییای دییودش بییود و میی  هیییچ اهمیتیی بییرای او نداشییتم.  یدنبییال 
 ماد م هم زند ی دودش  ا دا د. 

کییه کییردن مییا اییی  اسییت  وقتییی د  مسیییر مد سییه  ییا  مییاورای سییرقت 
کیرد و   یت ا یر  ووانی  ه نام م ران وشنا شدم، او  ه م  ابیراز عالقیه 

کنم کرد.  مرا دوشبخت ، ا او ازدوا    ت ی  زن دنیا دواهد 
ی    ز  یا دوسیتش، ویواد،  عید از تعطیلیی مد سیه  یه سیرا م ومید و 
کردند  ا هم  ه مسافرت ب  یم و د   از چشیم والیدی  دیود  ،پاشن اد 

یی کنیم. وقتی ای  موعوگ مطرا شد، م  از دانه مقدا  ز ادی ازدوا  
کردم و  متعلق  ه پد م بیود.  ،ن ری  ه شمال  فتیم. پول چ ا سرقت 

کییرده و میی  و بییراد م نییزد  مپیید  بییرای همسییرش ییی  دانییه دیگییر اوییا ه 
 پد م هستیم. 

کییه از دییواب باییدا  شییدیم،  ،سییه   ز  عیید و  ییه شییمال  فتیییم صییب  
اند و م  و لیال  ه  های پد م  ا دزدیده ف میدیم م ران و دوستش پول

ویوان دیگیر وشینا  دودود  ها شده بیودیم. چنید سیاعت  عید  یا ال ح
  ز هم  ا ون ا بودیم؛ تا اینکه متووه شدیم ون ا نییز قصید  سهشدیم و 
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کننیید.  دسییت لبییا  ون ییا  ا پوشیییدیم و  ییه ت ییران  دودا نیید مییا  ا  هییا 
 ومدیم. 

کیییرده  یییا  ه یییتییییا  تیییا حیییاال شیییش کیییه از زنییید ی ام سیییرقت  .   یییتم 
کینم. می   دلیم می و شیوم مییکنوادت دسته  کسیت  دواهید تج  یه 

  وا ماوراووی  دا م. 
 ییا مییرد  ،های ت ییران د  یکییی از بوسییتان از لیییال هییم فعییالو دبییری نییدا م؛

میانسالی وشنا شد و همراه او  فت و  ه م    ت چند ساعت دیگر 
  ردد.  ازمی

کیییه م،پوشییی پسیییرانه میدلیییل اینکیییه لبیییا   وقتیییی لبیییا   اییی  اسیییت 
همیه سیعی  و فرا ی هستی که ف مند می ی، دیگرانپوش میددترانه 

کننیییید.  عریییی می ها هییییم شیییی وگ  ییییه نصیییییحت  کننییید تییییو  ا اذیییییت 
 کنند. می

کردم، کتکم زد. او  ه فکر دودش اسیت. می   پد م وقتی ی   ا  فرا  
کیینم.  هییم می کییه  ییه  البتییه تج  ییهدییواهم بییرای دییودم زنیید ی  های  

 د  اندیشییه ی و سییر ردانی و د فقیی  د  ییه ؛والییت نبییود دسییت و  دم،
وقتییی د  پییا ت سییر ردان بییودم،  نصیییبم شیید و  ییاألدره، نبییود سیی پناه

کردند.  مرمو ان مرا دستگیر 
کیه میاد م  ا   ا طه چندانی نیدا م. او  یه قید ی از پید م دلخیو  اسیت 

میی  ییی   .کز مییرا د ت نکییرد عالقییه ای  ییه میی  و بییراد م نییدا د. هیییچ
یا زند ی میهنوز هم د و ام ددتر  ؤیای   ه پید م دواهم  می کنم.    ؤ

 1م  نداشته  اشد. کا ی  ا م گوی
                                                                                       

 .117. همان، ج 1
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 گول ظاهر را خوردن
کیه یی  ویوان  عد از ظ ر ی    ز،  ا عجله  ه طر  مد سه می  فتم 

قد لنید  یا چشییم و اب  یی  مشیکی مقییا لم ظیاهر شید و لبخنییدی زد و 
د  یا ه همیان  ، شیتماما م  متووه نشدم. وقتیی برمیی ؛چیزی   ت

  از از او د   شدم و اعتنای  نکردم.  .ووان  ا سر  ا هم دیدم
کییه سییر  ،فییردای ون   ز وقتییی از دانییه بایی ون ومییدم د  ییا ه او  ا دیییدم 

ت یاوت سیرم  ا پیایا  انیدادتم و  یه  ا  کوچه منتظیرم ایسیتاده بیود. ب 
یکدفعه از پشت سرم صدای  شنیدم، دیودش بیود،  .هم ادامه دادم

کوچیه  یه  اهیم  .ول حر  زدن شدمشغ کیردم و از  ک   م  هم  اهم  ا 
کیرد یی   ادامه دادم. س یع دودش  ا  ه می   سیاند و از می  دیواهش 

کنیا ش های او  وش  دهم.  از بی لحظه  ایستم و  ه حر  اعتنیا از 
کیییرد  یییه حیییر  زدن،  کیییردم؛ امیییا د  یییا ه دنبیییالم ومییید و شییی وگ  عبیییو  

تیو  .مده و  یدوو ی عاشیقت شیدمدیلی از شما دوشم و»  ت:  می
 « ا  ه ددا دلم  ا نشک !

ام دیییانواده»د  یییا ه سیییر  اهیییم قیییرا   رفیییت و   یییت:  ، عییید امتحیییان
ولییی میی  عشییق دییودم  ا پاییدا  ؛دواهنیید بییرایم ب ونیید دواسییتگا ی مییی
کینم.ام و می کرده  یه می  » یا عصیبانیت   یتم: « دیواهم  یا او ازدوا  

کیی  نگییاهی  ییه میی  انییدادت و   ییت: « .چییه   طییی دا د؟ بیی و ازدوا  
کینمچون فق  میی» شیما زیبیات ی  و ب تی ی   .دیواهم  یا شیما ازدوا  

که می کشییدم.   یتم: « شناسم! ددتری هستی   یه »کمیی دجالیت 
کا ی  خواهی»  ت: « همی   احتی؟  ،هرچه  خواهی .کنممی ،هر 
کا  دوب  هم دا م. ؛کنمبرایت فراهم می  «  دانه دا م، پول دا م، 
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شیت ونجیا  ه یتد از مد سه  ه دانه ماد  بی   م  فیتم. تیا سیاعت  ع
کوچیییه  سییییدم، دییییدم هنیییوز  بیییودم. د  حیییال بر شیییت، وقتیییی  یییه سیییر 

 ،اعتنییا  د شییدم. دو   ز  عییدسییرکوچه منتظییر میی  ایسییتاده بییود. بیی 
کلییه اش پاییدا شیید و شیی وگ  ییه حییر  زدن  د  ییا ه د   اه مد سییه، سییر و 

کلمیییات  ا باییان مییی کییردم واقعیییاو  ییه مییی   .کیییرد کییرد. عاشییقانه  حییز 
کییالم  ییا او صییحبت  ؛منیید اسییت عالقییه دلییم بییرایش سییودت. چنیید 

کیه  عید از عیید کردم. می   ت نامش  امیی  اسیت و قیرا  بیر ایی  بیود 
 یه  ،برای سال ودید  ه ولمان ب ود. از م  دواست تا  عید از امتحیان

کرد. ؛اش ب وم؛ اما م  قبول نکردمدانه   سیا  اصرا  
کمی هم از  وی ترحم، یا ب  ،دالصه تج  گیی   ا هزا  حر  و قول و 

کردم. عصر  یه دانیه اش  فیتم. می  یی  طیر  اتیان  وی مبلیی قبول 
کیرد؛ ولیی میی ترسییدم نشستم و او طیر  دیگیر. چیای و مییوه تعیا   

و   و ییییا چییییزی د  ون کیییردم دا وی دیییواب چییییزی  خیییو م؛ فکیییر می
تصییمیم  ،ونجییا بر شییتم ترسیییدم. وقتییی از یختییه  اشیید. دیلییی مییی

کیییینم ، ییییرفتم هییییر وییییو ی هسییییت ای امییییا فایییییده ؛او  ا از دییییودم د   
 ییاز هییم از میی   ،داشییت. دو   ز  عییدنمیییرنداشییت. دسییت از سییرم ب

سیاعت  حیث قبیول  پیز از نییم ،اش بی وم.  یاألدرهدواست  ه دانیه
کیینم.»کییردم و  فییتم. ون   ز  ییه او   ییتم:  « شییاید نتییوانم  ییا تییو ازدوا  

کیییا  اسیییت؟»د! پرسیییید: عصیییبی شییی کسیییی میییانع ایییی     یییتم:  «چیییه 
کنم می کز دیگری ازدوا    ه ویان » ا عصبانیت   ت:  .دواهم  ا 

کنی که ازدوا   همیان شیت عقید ویانش  ،دودت،  ا هرکز دیگری 
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کنیییی،  . ییییرم ا مییی پییید  و میییاد ت هیییم حاعییر نشیییوند  یییا مییی  ازدوا  
 « .برمتدزدمت و  ه دا   می می

کرد تا  یاز هیم وقتی دواستم  ه دان ه بر ردم مانع شد. از م  دواهش 
کشییید. دیلییی ترسیییده پییاش او  مییانم.  عیید دیوانییه وا  مییرا د  و ییوش 

کرد و  ه دانه بر شتم.  األدره یی    ز  ،بودم.  ا هزا  التما  مرا  ها 
کرده کیاش  ، وی  دانم د وغ میمی»ام.   ت:   ه او   تم: نامزد  ولی 

سرش  ا پایا  انیدادت و « کردی!دا میددتری م ل دودت برایم پا
دیگییر او  ا ندییدم.  عیدها ف مییدم او  ییه  ،از می  ویدا شید و  عید از ون

کشیو  میی بیرده و د  واسطه ازدوا ، ددترها  ا همراه دود  یه دیا   از 
 1کرده است. ونجا از ون ا سو  است اده می

 در فضای مجازی فریب
که اسییر شییاطی   ،نییوز  ه  زا ش س  یز حواد  وام ددتر ووانی 

کالنتیری  اینترنتی شده بود،  ا چشیمانی اشیکبا  د  داییره اوتمیاعی 
 دهد: نواب مش د داستان دود  ا چنی  توعی  می

کییرده بییودم و فکییر» کییردم ا تبییاط  ییا پسییر  مییی دییودم  ا د  اتییاقم زنییدانی 
که هر   ز از ط یق چت حال و احوال همدیگر  ا  ،پرسییدیم میی ووانی 

 یم  اشد.ها تواند  اه مناسبی برای نجات از تن ای  یم
کنیییم. میی  از  مییی پیید  و مییاد م شییا ل هسییتند و مییا د  ت ییران زنیید ی

که دودم  ا شنادتم دیو دم  میی تن یا بیودم و همیشیه حسیرت ،  زی 
                                                                                       

ک یمی1 هیا؛ فرویام همنشیینی و  فاقیت  یا  ها و عبرت ددتیران، دوسیتینییا،  . محمدعلی 
 .45، ج دوستان نا اب
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کاش م ل هم نشسیتم و ییا  میی یم  ا والیدینم سرسی رهها کالسی که ای 
کیییه حیییداقل  یییا  زدم و د د دل میییی او حیییر  دیییواهر و بیییراد ی داشیییتم 

کیه دیودش  ا  ،از حدود ی  سال قبیل ،س انهرکردم. مت می  یا پسیری 
وشینا شیدم. میا هیر   ز  یا هیم  ،کیرد و اهیل مشی د بیود میی پد ام معرفی

کردیم. پید ام  یا ومیالت احساسیی و عاشیقانه میرا شیی ته و  می چت
کییرد و همیشییه  کییاش مییوقعیتی پییاش"  ییت:  مییی دلبادتییه دییودش 

ا ییر "او ییی    ز   ییت:  "دیییدیم. مییی تییا همییدیگر  ا از نزدییی  ومیید مییی
ومیید؛  مییی ام  ییه دواسییتگا ی وعییعیت مییالی مناسییبی داشییت، حتمییاو 

ا رچیییه یییی   اه دیگیییر هیییم وویییود دا د تیییا والیییدینم مجبیییو  شیییوند  یییا 
کیینم و  ییه مشیی د  کننیید و ون اینکییه از دانییه فییرا   ازدواومییان موافقییت 

   "باایم.
کییه او  ا فرشییته نجییات  دیییدم، مرتکییت اشییتباه ب   ییی  مییی دییودممیی  

کییردم و  یه مشی د ومییدم. ددتیر وییوان  شیدم و  یه امییید او از دانیه فیرا  
کییه  ییا هییم قییرا   ذاشییته بییودیم بییرای  ،افیی ود: میی  و پیید ام د  محلییی 

ای د  حاشییه  همیراه او  یه دانیه ، ا  همدیگر  ا دییدیم و سیپز اّولی 
واقعییی دییودش  ا نشییان د  ونجییا پیید ام چ ییره  ،سیی انهرشیی ر  فتیییم. مت

کیییرد و پیییز از چنییید سیییاعت ن یییر از دوسیییتان  دو ،داد. او میییرا زنیییدانی 
 . ص تش نیز ومدند و... شیطان

هیای دلیوت  د  یکیی از دیا ان ،ون ا مرا  ا وعیعیتی  سییا  اسی نات
کردنیید و   یختنیید. نمییی کییدام عقییل از دانییه فییرا  مشیی د  هییا  دانییم  ییا 

کییه  ییا پیید ام بییرای ازدوا  و وینییده  کییردم و  ییا تووییه  ییه قییول و قییرا ی 
کیرده فکیر نمیی  ذاشته بودیم، اصیالو  کیردم او چنیی  دامیی بیرایم پ ی  
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کیاش  ، اشد و  ه ای   احتی ع ت و حی ییتم  ا از دسیت  یدهم. ای 
پالییییه اینترنتییییی  رفتییییا   کییییردم و د  مییییی  ییییا پیییید  و مییییاد م صییییحبت

 !«شدم نمی
و عملیییات  هییای اطالعییات د  پیی  اظ ییا ات اییی  ددتییر وییوان، تیم

های  پلیز مش د،  ه طو   یی ه وا د عمیل شیدند و  یا توویه  یه سیرنف
و  یییه مراویییع قریییای   کردنییید میییت م پ ونیییده  ا دسیییتگیر سیییهموویییود، 
 1ند.نمودمعرفی 

 گیری در فضای مجازیباج
که  ن ر دانم ویوان  یه اتیان مشیا  ه مراوعیه  سهد  اتاقم نشسته بودم 

کجیا  گییو ی  کییدامدانیم  کردنید و   تنید: نمیی کنییم و از   .امیشی وگ 
کیییردیم و تصیییمیم  اش فکیییر می ایم و همیییه دیشیییت تیییا حیییاال نخوابایییده

کییامبیز  ا  کشیییم...  می کییه  شیی وگ  ییه  ،ن ییر سییهیکییی از ون  .  ییرفتیم 
کرد  :صحبت 

کیه  یا  سهدانشجوی  شته پرستا ی هستم. حدود  ،باتا سیال اسیت 
ام. م   شدهاز ط یق دنیای مجازی دوست « کامبیز»شخصی  ه نام 

یییم و  کییامبیز فقیی  از ط یییق تل یی  و اینترنییت  ییا یکییدیگر ا تبییاط دا  و 
 ،ام.  عییید از یییی  سیییال یکبیییا  هیییم او  ا ندییییده ،حتیییی د  ایییی  میییدت

که تیوی دیا یان ییا  یازا  ببیینم: »کامبیز  ه م    ت فکیر  ،هر ددتری 
کیه می .کنم شکل تو است  می های مختلیف  قیافیه ،دیوا م هیر شیت 

حیداقل عکییز دییودت  ا  .شییوم دیلیی اذیییت می ،وینیید  یه دییوا م می
  «برایم   رست.

                                                                                       
 . همان، نشانی: 1
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کیییرد،  هایش  ا پییات می  ییا  وشییه دسییتمالش اشیی  کییه د حالیوی 
 ادامه داد: 

کییامبیز ندیییده بییودم.    ونییه ب  هیییچ ،میی  هییم تییوی اییی  مییدت ادبیی  از 
کییامبیز عکسییم  ا  ،پییز ییی  عکییز پرسیینلی بییرایش فرسییتادم. وقتییی 
 .دیگیه شیدی میال دیودم: »ام  فت و   یت دیلی ق بون صدقه ،دید

که  ه دانه شما زن  بزنید. می م ه ماد  فیردای ون   ز دیانمی  « ویم 
کیامبیز هسیتم... پسیر » ه دانه ما تل   زد و  ه ماد م   ت:  م  ماد  

م نییید  بیییرن اسیییت و د  یکیییی از  او .مییی  عاشیییق ددتیییر شیییما شیییده
کییا  می کییرد ادا ات  کییه ازدوا   ه و  ییه دییا   از کنیید. ییی  دییواهر دا د 

کییییرد و اوییییازه  «اسییییت. کشییییو   فتییییه کلییییی هییییم از پسییییرش تع یییییف 
دواسییتگا ی  رفییت و مامییانم هییم   ییت بییرای ه تییه  عیید تشیی یف 

 باا ید.
کیامبیز د  اینترنیت باشیتر شید و  یا هیم  ،از ون   ز  ه  عد ا تباط م  و 

کییامبیز نمی احسییا  می .تر شییدیم صییمیمی تییوانم زنییده  کییردم  ییدون 
کییامبیز  ییه دانییه مییا زنیی  زد و   ییت  ، اشییم.  عیید از چنیید   ز مییاد  

میییاد م هیییم د  ویییواب  .تیییوانیم بایییایام دیییواهرم فیییوت شیییده و میییا نمی
یی  » :کیامبیز  یه می    یت «کنیم. سیال صیبر میییی  میا تیا » :  ت

تیوانم  نمی :می    یتم «عکز  دون حجاب از دودت برایم   رست.
م  و تیو زن و شیوهر هسیتیم؛ بیا  زن و : »کا   ا  کنم. اما او   ت ای 

می  هیم یی  عکیز  یدون حجییاب از  «ا نیسیت.هی ایی  حر  ،شیوهر
یییی  فییییلم از » :کیییامبیز   یییت ،دیییودم فرسیییتادم و  عییید از چنییید   ز

 ای برایش فرستادم. ی  فیلم دودقیقه هم م  .«دودت   رست
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دواهنیید  ییا  حمد عییا و صییادن هییم میم :او   ییت ،پییز از چنیید   ز
کییامبیز  میی  هییم شییما ه .نییازنی  و پ یسییا دوسییت شییوند های ون ییا  ا  ییه 

کیا ی  و دادم کیردم ا ون ا نیز همان  کردنید ،کیه می   امیا پیز از ؛ تکیرا  
کیه دوسیتی مدتی،  ا  کامبیز ش وگ شد و متووه شیدیم  د   ای  یری 

که صیدایش ؛کا  نبوده است کامبیز بوده  داده    ا تغیایر میی  لکه دود 
 اش هم د وغ بوده است.  و و یان دواستگا ی

کامبیز  ه هر سه ن رمان زن  می زند و تقاعیای پیول  د  حال حاعر، 
هایمان  یه ب انیه شی  یه و دوا گیاه پیول  کند و هر  ا  ما از دانواده می
میان پیول  های تیوانیم از دانواده دهییم. دیگیر نمی می  ی یم و  ه او می

از وب ومیون دیلیی  و ایم مان  ا نیز ف ودته حتی طالهای ؛ی یمقر   گ
کیییییردیم. دیشیییییت هیییییر سیییییه دانیم چیییییرا ای  ترسییییییم؛ نمیییییی می   کیییییا   ا 
کنیم می کیه  ؛دواستیم دودکشی  ولی موفق نشدیم. تصمیم  یرفتیم 

کامبیز بی  یم و  یه همیان  او  ،هیا  ا فرسیتادیم کیه پولای  نشیانی ه ش ر 
یم . ا  ه قتل برسانیم کیه ا یر  .هزا  تا فکر د  سر دا   ا دودمان   تییم 

کرد، می ها و فیلم عکز ولیی  یاز  ؛ یویام فتوشیاب اسیت ها  ا منتشر 
مییان عکییز  ییرفتیم و  نیی   های چییون مییا د  اتییان دواب ؛تییوانیم نمی

کییییه فتوشییییاب  کمیییید دیییییوا ی  کا ییییذ دیییییوا ی، تختخییییواب،  اتییییان، 
یییم دیوانییه می  نمی ترسیییم  اسییت و می نزدییی  عییید .شییویم شییود. دا 

 1 ما تبدیل  ه عزا شود.  عید امسال

                                                                                       
 ، نشانی:8/11/1396.   گاه مجله دانواده سبز، تا یف دسترسی: 1
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 ابتال به ایدز
که میدایاد که دیود  ؛واقعیتی از ی  وتش است ،دوانید شتی  وتشی 

امییا  ؛د  ییی  قییدمی ون بییودم و دوشییبختانه از اییی  مصیییبت  یی یختم
کوتاه  ا دسیت دیود،  ای سته بر چشم ،یکی از دوستان نزدیکم لذتی 
 دود  ا د  ون اندادت.

 ذشییت، مییی  و اصیییغر، دوسیییت و  تق یبییاو چنییید سیییاعتی از شیییت می
کیه ش یکم د  مغازه لوازم ب داشتی، مشغ ول صحبت و دنده بودیم 

کیه یی  ددتیر  یا تیی  و قیافیه ای والیت و دیوب وا د مغیازه شید. او 
صییدای نییازت و لبخنییدی بییر لییت داشییت، مشییغول صییحبت شیید. 

کیییه هرکسیییی  ا تح یییی  حرکیییات و حیییاالتی از دیییود نشیییان میییی داد 
کییرد. معلییوم بییود  مییی کییرد. شیی وگ  ییه ایجییاد ا تبییاط صییمیمی  ییا اصییغر 
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و  ا مو د سو  اسیت اده قیرا  داد. حیدود دو سیاعتی توان ا احتی می  ه
 و و و دنده  ا م  و اصغر شد. د  مغازه  رم   ت

ا اهییل ا تبییاط میا ؛تیر بییود دو سییال از میی  ب    و سییال داشیت ۲۴اصیغر 
 کیه ها بود. فیو او  یه ذهینش  سییدوومد  ا ددترها و زن نامش وگ و  فت

کیرد.  کیا  دعیوت  کند؛ حتی مرا هم  ه ای    ا او ا تباط نامش وگ برقرا  
قیید   ییا ون ددتییر  ون ،شییما ه تمییا  ون ددتییر  ا  رفییت. همییان شییت

کردنید.  عید از  که ش وگ  یه صیحبت از مسیائل ونسیی  صمیمی شد 
که وذ  نیام داشیت، اصیغر  یا دوشیحالی  یه پشیت می    فت  ون ددتر 

دیییواهی؛ دیییودش  یییه ایییی  ب تیییر میییی بایییا وقامصیییط ی از»زد و   یییت: 
 کم م  هم  اعی  ه ون ا تباط نامش وگ شدم.کم« !سرا مان ومد

کیه بیود یی  دانیه  ،ی  ه ته  ذشیت.  یاألدره اصیغر  یه هیر صیو تی 
کرد؛ تا  ا وذ   ه ون دانه بی  یم.  یا وذ  تمیا   رفیت و او  دلوت وماده 

کییرد. اصییغر د   کییه ترتیییت داده بییود، دعییوت  وییذب  ا  ییه عیییافتی 
کمیال مییل دعیوتش  ا پیذیرفت و قیرا   ددترها م ا ت داشت. وذ   یا 

کیه او شد م  و اصغر شت  ه وای اینکه  ه دانه بی  یم،  یه دانیه ای 
اصییغر  ییه  ،ترتیییت داده بییود، بیی  یم و تییا صییب  ونجییا  اشیییم. قبییل از ون

کییه یکییی دیگییر از دوسییتانمان،  ییه نییام وییواد  ا دعییوت  ذهیینش  سییید 
کییه ییی  موتییو  بییرای دییود داشییتم و سیی یع ،کنیید.  نییابرای  تییر  ییه میی  

دنبیال ویواد  فیتم و اصیغر  یه دنبیال وذ   فیت. ه  سیدم،  ی مقصد می
کردم.   کیه داشیتیمعجلهه دلیل هوا تا ی  بود. وواد  ا سوا    یا  ،ای 

یییاد مییی کییه ییی  دفعییه  ییا ییی  دوچردییهسییرعت ز سییوا  تصییاد    فییتم 
حییل تصییاد  ومییید و مییا  ا  یییه کییردیم. مییرمو  ادا ه  اننییید ی فییو او  یییه م
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ه د  نیی وی انتظیامی  ی ،ناچیا  ون شیت می  و ویواد کالنتری بردند.  یه
ندیده بود؛ اما  چندانیسوا  صدمه  دوچرده ،سر بردیم. دوشبختانه

  اعث شد م  و وواد نتوانیم  ه ون عیافت ب  یم.
کیردیم و او هیم از میاورای دیود  ،  ز  عد ماورا  ا بیرای اصیغر تع ییف 
دودمییان  ییا وذ   کییه و دندییید. میی  و وییواد هییم تصییمیم  ییرفتیم  ییت 

 قرا   گذا یم. 
کییمدو ه تییه شیید.  حییال میییحوصییله و بیی کییم بیی ای  ذشییت. اصییغر 

کییردم  ییه دکتییر مراوعییه  کییردم حالییت عییادی نییدا د. پاشیین اد  حییز 
دانسیت. چنید   زی کند؛ اما او ایی   ا یی  سیرمادو د ی وزئیی میی

کییییرد و  ذشییییت کنیییییم، یمیییی  و وییییواد هرچییییه سییییعی  م وذ   ا پاییییدا 
کرد ، وقتیی پیز از وزمیایش .نتوانستیم. اصغر  األدره  ه دکتر مراوعه 

 اسییییتی د  وتییییش   ه  ییییوی  ف مییییید  ییییه  ییییی و  ایییییدز مبییییتال شییییده،
کیه  می سیودت. تیازه ف مییدیم وذ  ناقیل بامیا ی اییدز بیوده و از ونجیا 

از اییی  وتییش  ،حهییی  سییان ه و ییتدواسییت، مییا ون شییت  یی دییدا می
نجییات یییافتیم. اصییغر تصییمیم داشییت هرطییو ی هسییت از وذ  انتقییام 
کییه اصییغر د  ون سییودت  ، گیییرد؛ امییا دیگییر هر ییز او  ا نیافییت. وتشییی 

د   عبرتی برای می  و ویواد شید؛ تیا هر یز دسیت  یه  وا ی  نامشی وگ 
کوتییاه رایبیی، ون هییم نییزنیم و د  چنییی  وتییش وانسییوزی نییابود  ،لییذتی 

 1 نشویم.

                                                                                       
 .59، ج های  از  وا   ددتران و پسران ام  زی داستان. نر ز  عوانی، 1
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 اعداموم به محک
که  ا طرا نقشیه مرد شیطان زن ویوانی  ا میو د وزا  و  ،ای شیوم ص ت 

اذیت قرا  داده بیود،  یا تریاید حکیم اعیدامش از سیوی قریات دییوان 
کشو   د  ی  قدمی چو ه دا  قرا   رفت. ،عالی 

 از  ،مییردی  ییا مراوعییه  ییه پلیییز و ییاهی اسییتان فییا   ،سییال  ذشییته
کرد.   او د  شکایت دود   ت: ای  ونایت سیاه  ا فاش 

یکییی از دوسییتانم، میی  و همسییرم  ا بییرای شییام  ییه  ،چنیید شییت قبییل
کرد.  عد از دو دن شیام دانه دچیا  سیر یجه شیده و  یه  ،اش دعوت 

کیه  ،دواب  فتم. وقتی بادا  شدم کیرد  صب  شده بود. دوستم ادعا 
 عد از شام دوا م برده بود و او وقتیی ون وعیع میرا  ، ه علت دستگی

کنیید. از ون   ز  ییه  عیید ،دیییده  فتییا   ،دلییش نیامییده از دییواب باییدا م 
کییرد. او دیلییی سییاکت و  وشییه  یر شییده بییود. وقتییی  همسییرم تغیاییر 

کردن  دوسییتم  عیید از با ییوش :  ییت ،د  ییا ه تغیاییر  فتییا ش پرسیییدم
 او  ا مو د وزا  و اذیت قرا  داده است. ،م 

کیه او اظ ییا ات  یه تحقیییق از زن ویوان پردادتنیی ،میرمو ان د  ادامییه د 
کا و اهیییان پلییییز  کیییرد.  از افشیییای  از ایییی    عیییدهمسیییرش  ا تریاییید 

صیی ت  ا د  عملیییاتی  وا د عمییل شییده و مییرد شیییطان ،ونایییت سیییاه
کردند.  ا تووه  یه  ع  تی د  یکی از ش رهای اطرا  شیراز دستگیر 

پ ونییده  ییه شییعبه دوم داد ییاه فرسییتاده و د  وقییت  ،حساسیییت مییاورا
ه ون  سید ی شد. د  ولسه داد اه، مت م  ا اعتیرا   یه العاده   فون

دچیییا  وسوسیییه شیییدم و نقشیییه  ،شیییت حادایییه»ویییرم دیییود،   یییت: 
کردم.  «شیطانی دود  ا اورا 

کی پ ونیده، قرات داد اه  ا تووه  ه اعترافیات میت م و شیکایت شیا
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کردند. مرد شیطان  1ص ت  ا  ه اعدام محکوم 

**************** 
کیییه  ه ،وذ  سییییال  ذشیییته ۱۴دو پسیییر ویییوان   ز  شییییدت  ددتییییری  ا 

کییان ، دحال بود کیر  بردنید   ه د مانگاه م ر ان واقع د  منطقه  م ر 
کردنیید. پییز از ون ددتییر  ،و پزشییکان اقییدامات اّولیییه د مییانی  ا و ییاز 

کییاد  د مییانی   ییت توسیی   کییرد و  ییه  نووییوان دییودش  ا شیییوا معرفییی 
کیییه ا و  ا  یییه باما سیییتان میییردی میییو د تجیییا ز قیییرا   رفتیییه و دو پسیییری 

تیمیییی از میییرمو ان  ،ناوییییان وی هسیییتند. سیییاعتی  عییید ،اند  سیییانده
کییه از ط یییق مسیی والن د مانگییاه از واقعییه مطلییع شییده بودنیید،  پلیییز 

 ه  یازووی  از شییوا پردادتنید.  ،دود  ا  ه ونجا  ساندند و د   دو امر
مان سییوا  دییود و  د  شیی رت نییو   ییه قصیید  فییت   ییه دانییه»او   ییت: 

کیه مسیاف بر  یه نظیر میپه  سیید. چیون دو پسیر د  صیندلی   ی  شیدم 
م   وی صندلی ولیو نشسیتم. دو مسیافر دیگیر  ،عقت نشسته بودند

کردند  .اما قبیول نکیردم ؛د  حال دو دن نذ ی بودند و  ه م  تعا   
ون دو مسیییافر چنییید دقیقیییه  عییید پایییاده شیییدند و مییی  و  اننیییده تن یییا 

 « شدیم.
ام   اننیییده نا  یییان چییییزی  ا ولیییوی بانیییی: »ددتیییر نوویییوان ادامیییه داد

کییه د  منطقییه ای   رفییت و میی  از هییوش  فییتم. وقتییی  ییه دییودم ومییدم 
کنیید سییعی  .دلییوت بییودیم. مییرد  اننییده قصیید داشییت  ییه میی  تجییا ز 

کییینم و  یییا دادوف ییییاد او  ا فیییرا ی  یییدهم امیییا ون میییرد  ؛کیییردم مقاومیییت 
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 ،سیلیم نشیومچاقوی  د و  د و ون  ا زیر  لویم  ذاشیت و   یت ا یر ت
کشییید.  عییید از تعیییر  ایییی  میییرد  یییه مییی ، نا  یییان دو ویییوان  میییرا می

کیردم. وقتیی ون دو  موتو سوا   ا دیدم و  ا دادوف یاد تووه ون ا  ا ولت 
فیرا  و  مرد  اننیده میرا از ماشیی  بای ون انیدادت ، ه پهو نزدی  شدند

 «  البته م  د  لحظه ودر توانستم  وشی مو ایل او  ا بردا م. .کرد
مرمو ان د  ادامه  ه تحقیق از دو ناوی ددتر نوووان پردادتنید. ون یا 

کییه  ییا  توعییی  دادنیید  ییه طییو  ات ییاقی از ون محییدوده عبییو  می کردنیید 
کم  او  فتند؛ اما نتوانستند میرد  شنیدن صدای وی  های شیوا  ه 

کننیییید.   اننییییده  ا دسییییتگیر یییییا مشخصییییات دییییود و او  ا یادداشییییت 
از  ،ییات ایی  واقعیهئکر   عد از اطالگ از وز کا و اهان پلیز و اهی

کردنید ط یق شما ه تل   همراه مت م او  ا  دیاب  و دانه  .اش  ا پادا 
کیه ویواد نیام دا د۵۱متووه شدند میت م  ،وقتی  ه ونجا  فتند  ،سیاله 
 فرا ی شده است. 

توانسیت  د میت م  ا باا ید و  ،پلیز سه   ز  عد از تشکیل ای  پ ونده
کر  کند. ای  مرد د   ازووی  _او  ا د  ب   راه  هیا  یه  ق  ی   ازداشت 

کرد و   ت:  شدن  ا  شدن دو مسافر و تن ا  عد از پااده»ورمش اقرا  
کردم و  ه منطقه ،شیوا  «ای دلوت بردم. وسوسه شدم و او  ا با وش 

ادتییییا  شیییعبه اّول  د  ،پ ونیییده  عییید از اتمیییام تحقیقیییات مقیییدماتی
کی یری اسییتان البی ز قیرا   رفییت و هی ت قریات  ییا توویه  ییه  یداد یاه 

کردند. ،مدا ت مووود  1 او  ا  ناهکا  شنادتند و  ه مر  محکوم 
**************** 

                                                                                       
 ، نشانی:8/11/1396فردا، تا یف دسترسی: .   گاه دبری یزد 1
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کییه پییاش از طلییوگ  حییدود چ ییل سییال پییاش د   غییداد قصییاب  بییود 
 یه  ،سیپز .کیرد  فیت و  وسی ند ذ ی  می دو شید  ه مغازه دیود می

  شت.   شت و پز از طلوگ دو شید  ه مغازه برمی دانه  ازمی
کیییرده بیییود و  یییه دانیییه  یکیییی از سیییحرها پیییز از ونکیییه  وسییی ند ذ ییی  

کوچییه هکییه لباسییش  ییه دییون ولییود  شییت، د حالی  ازمی ای  بییود، از 
سیرعت  یه ون سیو  فیت و نا  یان  یه وسید  تا ی  ف یادی شینید؛  یه

که چند ع  ه چاق کرد  و دو ده بیود و دیون از او ویا ی مردی بردو د 
که چاقوی  .بود کمی  با ون د   دنش بود،   ا  کرد  یه او  و  د و سعی 
اما ون مرد د  همی  حال وان داد. میردم ومیع شیدند و دیدنید  ؛کند

کییه چییاقو د  دسییتان اوسییت و دییون بییر لباسییش و دییود نیییز هراسییان 
کردند. سپز   ه مر  محکوم شد.  ،است. او  ا  ه قتل ون مرد مت م 

کییه او  ا  ییه میییدان قصییاج و  دنیید و مطمیی   شیید، مییر ش  هنگییامی 
 حتمی است،  ا صدای  لند   ت: 

کییه میی  اییی  مییرد  ا نکشییته» امییا حییدود  ؛ام ای مییردم،  ییه دییدا سییو ند 
کشییته ،باسییت سییال پییاش کنییون حکییم بییر میی   کییز دیگییری  ا  ام و ا

ی تنومنید ویوان ،باست سیال پیاش»  ت:  ،سپز« شود. وا ی می
بیردم. یکیی  بودم و بر  وی قایقی مردم  ا از ای  سوی  ود  یه ون سیو می

ددتری ا وتمند  ا ماد ش سوا  قایق م  شدند و ونیان  ا  یه  ،از   زها
 ،ون سو بردم.   ز دوم نیز ومدند و سوا  قایقم شدند.  ا  ذشت   زهیا

ش دلبسیییته ون ددتیییر شیییدم و او نییییز دلبسیییته مییی  شییید. او  ا از پییید 
کردم؛ اما چون فقیر بودم  ا طیه  ،موافقت نکرد. سیپز ،دواستگا ی 

 ما قطع شد و دیگر او و ماد ش  ا ندیدم.
کودت دود سوا  قیایق می  شید پز از  ذشت دو یا سه سال، زنی  ا 
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کیه  سییدیم  یه او  ،و دواست او  ا  ه ون سیوی ن یر ببیرم.  یه وسی   ود 
ر اسیت. د  ان  ذشیته نگاه اندادتم و متووه شدم، ای  همان ددت

میان  ا  یه او ییادو   شیدم. او  یا ادب و وقیا    یت  و عشق و دلیداد ی
کرده و ای  امیا ف ییاد زد و  ؛پسر اوسیت.  یه او نزدیی  شیدم ،که ازدوا  

دییدا  ا  ییه یییاد میی  و  د.  ییه ف یادهییایش تییوو ی نکییردم. ون باچییا ه 
کییودت  ا  ییرفتم  کییودکش  ا  غییل  رفتییه بییود و   یییه می و   ییتم: کییرد. 

 او« کنم. او  ا  یییرن میییی ،ا یییر دیییودت  ا د  ادتییییا  مییی  قیییرا  نیییدهی»
هیایش توویه نکیردم.   یه التما  ؛ ولییکیرد   یست و التما  می می

کودت  ا د  وب می ،سپز کیه  یه میر  نزدیی   سر  کیردم تیا هنگیامی 
  یسییت و  دییید و می و  دم. او می شیید، سییرش  ا از وب بایی ون مییی می

کییودت  ا د   ا دواسییته مییرا نمیکییرد؛ امیی التمییا  می پییذیرفت.  ییاز سییر 
کیییه از حرکیییت ایسیییتاد. وسیییدش  ا  یییه وب  وب فییی و بیییردم، تیییا ویییای  

شیدت  میرا از دیود  انید و  ه ،اندادتم و سراغ زن  فتم.  ا تمام قید ت
کشییدم و نزدیی  وب و  دم و سییرش  ا  کیرد. او  ا  یا مییوی سیرش    ییه 

 امییا او از پییذیرفت  فحشییا سییر ؛د  وب فیی و بییردم و د  ییا ه بایی ون و  دم
سییرش  ا د  وب فیی و بییردم.  ،زد. وقتییی دسییتانم دسییته شییدند  ییازمی

وسیدش  ،قد  دست و پا زد تا ونکه از حرکیت افتیاد و میرد. سیپز ون
کییز از ونایییت میی   ییادبر نشیید.   ا د  وب انییدادتم و بر شییتم. هیییچ

که م لت می ،پات و منزه است  « کند. اما  ها نمی ؛دهد کسی 
 1  اه حکم وی اورا شد.   یستند. ون ، ا شنیدن داستان او مردم

**************** 
                                                                                       

 ، نشانی: 8/11/1396.   گاه مرغ  اغ ملکوت، تا یف دسترسی: 1
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کییه فقیی  چنیید مییاه از نییامزدی فیی زاد و فیی  زان  د حالی ۹۰اواسیی  سییال 
کباتیان د   یاچه سید ا  ذشته بود،   زی ون ا برای ت  ی   ه حاشیه د 

کردند چه سرنوشت تلخیی د   اما هر ز تصو  نمی ؛همدان  فته بودند
کردنیید،  انتظا شییان اسییت. اییی  دو پییز از ونکییه دییود و دییود  ا پییا ت 
کردنید.  که دلوت بیود، اتیران  یاچه  کنا   خشی از د  برای استراحت 

کیییییه سیییییوا  بیییییر  ، یییییا  ذشیییییت چنییییید سیییییاعت دو ویییییوان ناشییییینا  
از چنید موتو سییکلت بودنید،  یه فی زاد و فی  زان نزدیی  شیدند و پیز 

سیراغ زو  ویوان  فتنید و بیرای ون دو  ،دقیقیه پرسیه زدن د  ون اطیرا 
کردند. د  ای  لحظه  کیه ف زاد  ه دو ووان تیذکر داد ،مزاحمت ایجاد 

 ،شیان شیوند. د  ایی  هنگیام ف  زان نامزد او است و ون یا نبایید مزاحم
ن یکی از موتو سوا ان  یا او د  ییر شید و ویوان دیگیر نییز  یه سیراغ فی  زا
کند.  ا  ذشت چند دقیقه کرد او  ا  ه ز   سوا  موتو    ، فت و سعی 

کشییمکش بییا  دو وییوان مییزاحم و فیی زاد و فیی  زان ادامییه  د حالی کییه 
کمیی  متعرعییان ومدنیید و  ییدی   داشییت، دو موتو سییوا  دیگییر نیییز  ییه 

سیه ن یر از ون یا فی زاد  ا میو د عیرب و ویرا قیرا  دادنید و یکیی  ،ترتیت
شییییدت  کییییه  ه فیییی  زان  ا د حالی ،«م ییییدی»نییییام دیگییییر از ونییییان  ییییه 

 یه  ،سیپز و ای  برد و مو د وزا  ونسی قرا  داد   یست،  ه  وشه می
زو  ویوان  ،همراه همدستش فرا ی شد.  یه دنبیال وقیوگ ایی  حادایه

 ا مراوعه  یه پلییز دواسیتا   سیید ی  یه ایی  موعیوگ و دسیتگیری 
ی  د  اییی   ا طییه ا پ ونییده ،چ ییا  وییوان فییرا ی شییدند.  ییدی  ترتیییت

 تشکیل شد.
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 یا  یه دسیت ومیدن  دپیای  از یکیی از مت میان، میرمو ان  ،چندی  عد
او و سیه ن یر دیگیر  ا دسیتگیر  ،طیی عملییاتی عی  تی که موفق شدند

هییای فنییی از   ازووی  ،کننیید.  ییه دنبییال دسییتگیری اییی  چ ییا  وییوان
که م دی، حسی ، وواد و شیکو  نیام دا نید  ،ونان و از شد. مت مان 

کی ییری  ،د  تحقیقییات مقییدماتی ات ییام دییود  ا پذیرفتنیید و د  داد ییاه 
کمه قرا   رفتند.   استان همدان مو د محا

کمییه م ییدی، مییت م  دیییف اّول،  ییا  دیگییر  ییا تشیی ی   ،د  ولسییه محا
کرد و   ت سه ن یر دیگیر فقی   یه او د  عیرب  ماورا ات امش  ا قبول 

کرده کمییی   داد یییاه طلیییت ع یییو و  از ،انییید. او د  ادامیییه وویییرا فییی زاد 
کرد.    خشش 

کییه متووییه شییدم م ییدی قصیید »مییت م دیگییر   ییت:  ،وییواد هنگییامی 
دا د ددتییر وییوان  ا مییو د وزا  و اذیییت قییرا  دهیید، دلییم  ییه  حییم ومیید و 

کیینم کمیی   کییا   ذشییته  ؛دواسییتم  ییه او و نییامزدش  کییا  از  امییا دیگییر 
فییت و فیی  زان د  وایگییاه  ییی ه قییرا   ر ،د  ادامییه ولسییه داد ییاه «بییود.

   ت: 
کرده بودیم و قصد داشیتیم چنید میاه  م  و ف زاد  ه» تاز ی  ا هم نامزد 

کنیم  عد  ه طو   سمی زند ی مشترت اما مت میان همیه  ؛مان  ا و از 
کردند. ف زاد پز از ای  حاداه  و زو دچا  شیوت  ،های ما  ا نقش بروب 

اش ادامیییه  مشیییکالت  وانیییی ، وحیییی شیییدیدی شییید و تیییا میییدتی  عییید
کیرد. د حالی ،تا اینکه مدتی قبل ؛داشت کیه اان  ایید د   دودکشیی 

زنیید ی مییرا  ،کییردم؛ اقییدام اییی  چ ییا  متجییا ز کنییا  شییوهرم زنیید ی می
کرد.  «نابود 
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م ییدی  ا  ییه اعییدام  ،قرییات داد ییاه ،پییز از اتمییام ولسییه داد سییی
کردند.  1محکوم 

 قتل 
وم، زنیی  یا حریو  د  شیعبه ن یم  ازپرسیی دادسیرای   ه  زا ش ویام

شدن دیواهر ویوانش دبیر داد. او  یه  یازپر   ونای  ت ران، از ناپدید
  ز  ذشیته سیوا  پراییدش شید و  11دواهرم سیاعت »س راب    ت: 

نگشییته  ولییی هنییوز  ییاز ؛از دانییه بایی ون  فییت. قییرا  بییود عصییر  ییاز ردد
  «است.

مرمو ان ا تدا مشخصیات زن  مشیده و دیود وی  ا دستو  قرای ، 
های پلیییز قییرا  دادنیید. تحقیقییات د  حییالی  او  ا د  ادتیییا   شییت

یافتنیید زن  مشییده کییه ادامییه داشییت از مییدتی پییاش  ییا  ،مییرمو ان د 
کیه اییی   ،میردی ویوان ا تبیاط داشیته اسیت. همییی  سیرنف کیافی بیود 

پلییز قیرا  ووان  ه عنوان تن ا مظنون د  ایی  پ ونیده تحیت تعقییت 
تییا اینکییه  ؛وووهای پلیسییی همچنییان ادامییه داشییت  گیییرد. وسییت

میرمو ان  یادبر شیدند دیود وی پرایید  ،چ ا    ز  عد از ای  شیکایت
کشییف  اییی  زن د  ا تییدای   ودی شیی ر پییردیز  هییا شییده اسییت.  ییا 
که ممک  است زن ویوان  یه قتیل  سییده  اشید،  دود و، ای  فرعیه 

 قوت  رفت. 
کیییه سیییاله33شییانی دانیییه مییرد ن ،د  اییی  مرحلیییه ای  ییه نیییام مرترییی 
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دسیت ومید.   ود ی   ا   ا مقتول د  ا تباط بیود، د  حیوالی پیردیز  یه
میییرمو ان  یییا همیییاهنگی قریییای ، وا د دانیییه وی شیییدند و او پیییاش از 

کنیید،  ازداشییت شیید. مییت م  ازداشییت شییده بییرای  اینکییه  توانیید فییرا  
ت یران منتقیل شید. او ادامه تحقیقات  یه ادا ه ییازدهم پلییز و یاهی 

کییرد و  د  و یییان تحقیقییات پلیسییی، وشیینای   ییا زن  مشییده  ا قبییول 
دیگییر  ،امییا  عیید از ون ؛اند مییدعی شیید د  ون   ز  ییا هییم مالقییاتی داشییته

تییا  ،وی  ا ندیییده و از او دبییری نییدا د. تحقیقییات از او ادامییه داشییت
کییرد.  اینکییه سییکوت دییود  ا شکسییت و  ییه قتییل زن  مشییده اعتییرا  

 م  ه قتل   ت: مت 
واسطه یکیی از دوسیتانم  یا ایی  زن وشینا شیدم و    ه ،از چندی پاش»

زن  ،ا تباطمییان شیییکل  رفییت. ون   ز همسیییرم دانییه نبیییود.  نیییابرای 
کوتیاهی از  ووان  ا  ه دانه کرد و ومد. میدت  که قبول  کردم  ام دعوت 

کییه از او دواسییتم دانییه  ا تییرت  حرییو  او د  دانییه میی  نگذشییته بییود 
کییرد و   ییت ا ییر  300او  ولییی ؛کنید هییزا  تومییان ووییه نقید از میی  طلییت 

ها  ا از حریو ش د  دانییه  ایی  پیول  ا  یه او پردادییت نکینم، همسیایه
تییوانم  ییه او  هییزا  تومییان نمی150کنیید.  ییه او   ییتم باشییتر از  مطلییع می

هییزا  تومییان  ییه او پردادییت 300امییا او همچنییان اصییرا  داشییت  ؛ ییدهم
که نا  یان مقتیول  وی زمیی  افتیاد. مقتیولکنم.  ا هم د  یر شدی  ،م 

دواستم هرچه زودتیر وسید  ا  یه  کشید؛ ترسیده بودم و می ن ز نمی
کنم تا دانواده  «ام متووه موعوگ نشوند. با ون از دانه منتقل 

ی  چمدان مسافرتی د یدم تیا وسید  ا  یا ون  یه »مرتری ادامه داد: 
کیینم امییا وسیید د  دادییل چمییدان وییا  ؛دادییل پراییید مقتییول منتقییل 
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کیینم تییا دادییل چمییدان وییا  نمی شیید. تصییمیم  ییرفتم وسیید  ا م لییه 
شود. پیز از قیرا  دادن وسید د  دادیل چمیدان، ون  ا  یه زحمیت  یه 

کییرد  ییرب اسییتان ت ییران حرکییت  طییر و  ییه  مدادییل دییود و منتقییل 
دم.  ییه  هسییپا  شییشیی  یا   طییر م. از ت ییران دییا   شییدم و  ییه نمییود

یافیی ت ز الییه د  منطقییه ص ادشییت  سیییدم؛ چمییدان  ا  ییه منطقییه  از
کییرده و دادییل ون  نیی ی   محییل نخالییه و ز الییه بییردم، د  چمییدان  ا  ییاز 

کیردم.  ه  ،پاشیدم. وسد و چمدان  ا وتش زده سیرعت محیل  ا تیرت 
کییه  سیییدم، ماشییی   ا د  ا تییدای   ودی شیی رت  نزدیکی هییای دانییه 

کرده  « ه دانه  فتم. ، ها 
کا و اه  حمید مکرم، معاون مبا زه  ا ورایم ونای  پلییز سرهن  

دهنییده مییرد  هییای تکان د  اییی   ییا ه   ییت:  ییا اعترا  ،و ییاهی ت ییران
کشیف وسید اعیزام شید و پیز از  ندووان، مرمو ان همراه او  ه محل 

کشف چمدان و وسد سیودته  ،وووی چند ساعته وست موفق  ه 
 1شدند.

**************** 
کنییا  سیی ره عقیید دیییدم.  عیید از  ییرفت  تییا چشییم بییر هییم زدم، دییود  م  ا 

کا منید یی  ادا ه دولتیی  دانواده ،دیپلم که  ام  ه دومی  دواستگا م 
  ییا ووییود ییه دانییه  خییت  فییتم.  ،بییود، پاسییف م بییت دادنیید.  ییاألدره

کنییا  هیم  اعییی و  اینکیه وعیعیت مییالی  یدی داشییتیم، امیا هیر دو د  
کیرد. شیوهرم معتقید زند ی ما تغی ،دوشحال بودیم.  ا تولد ف زندم ار 
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کا منیییدی وینیییده ای نخیییواهیم داشیییت و پسیییرمان د   بیییود  یییا حقیییون 
از ادا ه اسییتع ا داد و  ،حسیرت همیه چیییز دواهید مانید.  ییدی  ترتییت

کا  سادت وساز شید.  یا قیر  از ایی  و   ه امید ی  زند ی ب تر وا د 
کیرد.  ،ون قطعه زمینی د ید و برای سادت ون اقدام  ه پیاش فی وش 

کیه  یا حقیون  ی ما  هزند  کرده بود. وعیعمان از زمیانی  طو کلی تغیار 
ها ومیاده  کردیم،  دتر شده بود. سرانجام وپا تمان کا مندی زند ی می

مبلیی  قابییل تییوو ی نصیییت شییوهرم  ،شیید و  ییا تحویییل  ییه د یییدا ان
دسیتخوش تغیایر شیده بیود. شیوهرم دیلیی   ردید. زنید ی میا شیدیداو 

ومد. تن یا  ها هم  ه دانه نمی  عری وقت ومد و حتیدیر  ه دانه می
که سختی کا  شبانه چیزی  کرده بود،    زی شیوهرم  ها  ا قابل تحمل 

کا  ودید شوهرم می   ذشت.  بود. دو سالی از 
هیا  ا بیرای دودمیان برداشیت و  شوهرم یی  واحید از وپا تمان ، األدره

کییه  ییه میی    زمییا یییاد میی  شیید. انتظییا م اییی  بییود  ن  اعییث دوشییحالی ز
کمتر شود اما ای  طو  نشد. او همچنان تیا دی وقیت  ؛فعالیت شوهرم 

سرکا  بود و تحمل ای  موعوگ برایم دیلی مشکل شده بود. دوسیت 
کا منید بیود کیه  کنید.  یاهی  ،داشتم شیوهرم م یل زمیانی   یه میا توویه 

کا  چند   ز  ه دانه نمی تغیایر چنیدانی د  زنید ی  ،ومد.  ا ای  همه 
ه بود و فق  همان ی  دستگاه وپا تمان نصییت میا ما  ه ووود نیامد

 شده بود. 
 ییه پزشیی   و مییدتی  ذشییت تییا اینکییه ییی    ز شییدیداو بامییا  شییدم

کردم چنید   ز «  ایید چنید وزمیایش انجیام دهیید.»او   ت:  .مراوعه 
کییردم. دکتییر   ییت:  ، عیید مبییتال  ییه  شییما»نتییای  وزمییایش  ا  ییه او ا ائییه 
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کلمه ایدز «.یدایدز هست همچون ان جا  م یبی میرا د  هیم  ،شنیدن 
ممکی  اسییت از ط ییق شیوهرتان مبیتال شییده »کوباید. پزشی    یت: 

ای شیییوهرم  ا نییزد دکتیییر ببییرم و او بیییرایش  قیییرا  شیید  یییه ب انییه«  اشییید.
که شوهرم نییز ولیوده اسیت.  .وزمایش  نویسد نتای  وزمایش نشان داد 

م د  مییان  ذاشیت و معلیوم موعوگ  ا  ا شیوهر ، پزش  دی  ترتیت
کیه  یه همیی   که شد او ا تباط نامشی وگ داشیته اسیت. تیازه ف مییدم 

یییادی نداشییته دلیییل، چییون او فقیی   اسییت؛ وعییع زنیید ی مییا تغیاییر ز
کا  نبوده کیرده اسیت. شیدیداو   یذ انی می  لکیه باشیتر دیوش ؛دنبال 

 دانستم.  ها  ا شوهرم می افسرده شده بودم و عامل تمام  د ختی
توانسییتم از شییوهرم  امییا نمی ؛تصییمیم  ییه دودکشییی  ییرفتم ن ایییت، د 

 گذ م. تصمیم  رفتم او  ا نییز  یا دیودم از بیا  ببیرم. ب تی ی   اه  ا د  
مسییمومیت  ییذای  دیییدم. ون شییت پسییرم  ا  ییه دانییه مییاد م بییردم و 
کییه متووییه  دواسییتم او  ا بییرای مییدتی نگییاه دا د. والییدینم مییدتی بییود 

 و یییت،مییی  شیییده بودنییید و  یییه همیییی   وعیییعیت نامسیییاعد  وحیییی
کییردم و بییرای انجییام  حساسیییت نشییان ندادنیید. از ون ییا دییداحافظی 

ام  ییه دانییه ومییدم.  ییه ات ییان شییوهرم  ییذای م صییلی دییو دیم و  نقشییه
کییه دییاموش شییود ،دقیقییاو  عیید از  ییذا هییر دو دییاموش  ،م ییل چرا ییی 

د  باما سیییتان  یییه هیییوش ومیییدم. انگیییا   ایییید  ،شیییدیم. چنییید   ز  عییید
کشییییدم. ووییییای حیییال شیییوهرم شیییدم.  انیییدم و  یییاز عیییذاب میم می

اطرافیییان   تنیید حییالش دییوب نیسییت و د   خییش دیگییری  سییتری 
 مرده بود. ،که او همان شت د حالی ؛است

توسیی  مییرمو ان نییی وی انتظییامی مییو د  ییازووی  قییرا   ، عیید از ب بییودی
کردنید؛ تیا کیردم. میرا  یه زنیدان منتقیل    رفتم و  ه قتل شوهرم اعترا  
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نتیجییه داد ییاه مشییخ  شییود. دوسییت داشییتم میی  هییم مییرده بییودم؛ 
کسیییی متوویییه نمی کیییه   دیییید. واقعیییاو  شییید و پسیییرم مصییییبت نمی چرا

 1اما م  تقصیری نداشتم و حقم نبود. ؛دانم چه  گویم نمی

**************** 

کییال  اّول دبارسییتان د   می دوانییدیم.  ییا فرا سیییدن  میی  و لیییال د  
حاداییه  ،از او دبییری نداشییتم. د  ون ایییامتعطیییالت تا سییتان، دیگییر 

کی د  ش ر میا ات یان افتیاد. بیرای و یاهی از ایی  موعیوگ  یه  ،وحشتنا
کییردم. د  ونجییا چنییی  ومییده بییود:  صیی حه حییواد    زنامییه مراوعییه 

کیه  یا هم اش  ا  یه قتیل  دسیتی یی  ویوان، اعریای دیانواده ددتری 
کرد. ای  ددتر شانزده کیه  سانده بود، دود  ا  ه مرمو ان معرفی   ساله 

 یه علیت  "ب یرام"اش  سیاله  ه همراهی معشون هجده ،نام دا د "لیال"
اش  ا  یه  ازدوا  ون ا، چ ا  ت  از اعرای دیانوادهمخال ت پد ش  ا 
ها  ا د  صندون و صندلی عقت اتومبیل  ونازه ،قتل  ساند. سپز

کردنیید. سییرانجام لیییال و  ،پیید  واسییازی و د  وییاده دییا   شیی ر  هییا 
 ب رام  ه اعدام محکوم شدند.

دو ه تییه قبییل از اوییرای حکییم،  ییه مالقییات لیییال  فییتم و سییاعتی د  
اش  و و پردادتم. از او دواسیتم داسیتان زنید ی زندان  ا وی  ه   ت

 ا بییرایم  نویسیید تییا بییرای ددتییران دیگییر، د   عبرتییی  اشیید. چنیید   ز 
 اش  ه دستم  سید. او چنی  نوشته بود:   عد، نامه

کنییون سییاعت» کنم.  ییه یییاد  ش  ا نظییا ه میییهای ودییر عمییر دییوی میی  ا
کییه د  پایی وی از لییذت مییی های نامشیی وگ،  ییه ب ییرام و  م ون هنگییام  ا 
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کیه هیر   ز او  ا د   اه مد سیه  ب رام پسری ب  ؛اقتدا نمودم  ند  ا  بود 
دید، چشمانش چون تییری زهیرو ی   کردم. هر اه مرا می مالقات می

اشقانه، چنید قیدمی های ع  فت و  اه  ا نغمه تا عمق ووودم ف و می
ای بیییرایم نوشیییت. وقتیییی ون نامیییه  ا  کیییرد.   زی نامیییه میییرا  د قیییه می

کییردم ب ییرام مییرا از صییمیم قلییت دوسییت دا د. میی   ،دوانییدم احسییا  
ای   وشیه ،کیردم. هیر از چنیدی هم از ون پیز،  سیم عاشیقی  ا ادا می

وومییدها ب ییرام  ییا   فتیم. د  اییی   فییت دلییوت  ییه دیییدا  یکییدیگر مییی
اش دل مرا  بود. قرا   ذاشتیم ب یرام هرچیه زودتیر  عاشقانه های وعده

یم بااید.   ه دواستگا 
کردنید  ؛شت  عد، پد  و ماد ش  ه دانه ما ومدند و موعوگ  ا مطیرا 

کیه ب یرام  ا می شیدت  یا ایی  ازدوا  مخال یت   ه ،شینادت اما پد م 
ا تواند ددتر میر ووان ه زه و هوسرانی است و نمی ،کرد و   ت: ب رام

کنیید. مخال ییت پیید   ییا اییی  پاونیید سییاحل زنیید ی مییرا  ،دوشییبخت 
شکسته و  مگی   ه اتان دود  فتم و تیا صیب   طوفانی سادت. دل

انیداز  هیای ب یرام د   وشیم طنیی  دائیم حر  ،اش   یختم. ون شت
 سوزاند.  های عشق او ووودم  ا می بود و شرا ه

کی کییه ؛ د حالیصییب  زود از دانییه بایی ون ومییدم نییه و  ییم تمییام زنگییا  
کنیا ش  فیتم و هرونچیه  ص حه دلم  ا فرا رفته بود. ب رام  ا دییدم.  یه 

کیرد و   یت:  ایید از ونیان انتقیام  ،د  دل داشتم برایش   تم. ادمیی 
کننیید! ونییون شیی وت  ، گییی یم تییا نتواننیید دانییه عشییقمان  ا دییراب 

کییردیم. ون   ز  سییراپای ووییودم  ا فرا رفتییه بییود. نقشییه شییومی طراحییی 
چیز برای اورای نقشه فیراهم بیود. پید م صیب  زود سیرکا   فیت.  همه
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ماد  برای د ید از دانه دا   شد. ب یرام زنی  دانیه  ا  ،ساعتی  عد
زد و وا د دانییه شیید. سیییما د  اتییاقش مشییغول مطالعییه بییود. ا تییدا  ییه 

هایش  ا  یرفتیم و سیرش  ا د  وب فی و بیردیم تیا  سراغ او  فتیم. دست
ر از زمی  افتاد! لحظاتی  عد، ماد   یا دسیتانی ُپیوانش  وی  پاکر ب 

که  ه تله میر  قیدم  ذاشیته  اما نمی ؛م   انی وا د دانه شد دانست 
 است.

انگییز  و ی، ماد  ع یزم، ق  انی ونیون می  و ب یرام شید. د   ی وب  م
کییام مییر  فیی و  کییه د   ون   ز، پیید م و بییراد م، ق  انیییان دیگییر مییا بودنیید 

زده   یخیت و تن یایم  ذاشیت.  ب رام وحشیت ، فتند. فردای ون   ز
یانه ومد؛ تا اینکه دیود  های عذاب وودان، یکسره بر قلبم ف ود می تاز

کردم.    ا  ه نی وهای انتظامی معرفی 
کی  و  یه دوسیتانت  یده تیا ون  ای  نامه  ا د  دفتر داطرات دود ابت 

 1« ا  خوانند و عبرت  گیرند.

 کتک تا سرحّد مرگ
کیرد و   از ،ددت  چه ک یف ماد ش د  ا تباط  یا میرد وشینای   ا فیاش 

او  ا تا پرتگاه مر  پاش برد. مرد ووان وقتیی از ز یان ددتیرش شینید 
کیرد و او  که عموب رام برایش  ستنی د یده است،  ه همسرش شی  

های زوویییی پاکییییر  همسییییایه ، ا تحیییت نظیییر  رفییییت. چنیییدی پیییاش
وا د  و دیلیی زود پلییزولود زن ووان  ا  ه باما سیتان  سیاندند  دون

کتیی  زده  مییاورا شیید و پیی  بییرد شییوهر سیی یال وی  ا تییا سییرحّد  مییر  
                                                                                       

 .27 ، جانگیز از عاقبت  ناهکا ان های عبرت داستان. سید وواد  عوی، 1
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ای  ییه شییکایت نداشییت،  عالقییه ، ییا ووییود اینکییه زن زدمییی .اسییت
ها شینید ا یر  یه داد ایی  زن  پلیز دست  ه تجسیز زد و از همسیایه

 کشت.   سیدند، شوهرش، حمید، او  ا می نمی
 شیوهر سی یال پردادیت و ایی  د   ا دسیتو  قریای  پلییز  یه تعقییت

کییه او دییودش نییزد مییرمو ان  فییت و ادعییای تلخییی  ا مطییرا  حیالی بییود 
 کرد. حمید   ت: 

ی  ه ته پیاش ددتیرم از می   سیتنی دواسیت و چیون  یه شیی ینی »
او  .شییوی و نباییید  سییتنی  خییو ی   ییتم میی ی  می ،حساسیییت دا د
مامیان  ؟پز چرا عمو ب رام برای می   سیتنی د یید" اتعجت   ت: 
پسییرداله  شییوکه شییدم. او ،از شیینیدن اسییم ب ییرام ".هییم   ییت  خییو 

کجییا  سییتنی دییو دی : ددتییرم   ییت ،س یالسییت و وقتییی پرسیییدم 
کرد.  مس له، همی  .«ولوی تلوی یون»  دا ونم 

ام  ا زییییر نظیییر  یییرفتم و تیییا اینکیییه امییی  ز  دانیییه ،وی افییی ود: از همیییان   ز
کردم. مدتی صیبر  ام ومد. داشتم سکته می صب  دیدم ب رام  ه دانه

کییردم و دیییدم ددتییرم د  حییال  و  عیید و ام  ییاال  فییتم و کییردم د   ا  ییاز 
سی یال  ا  ،اتیان دیواب  فیتم طیر تماشای تلوی یون است. وقتی  یه 
 ییرام دبییری نبییود. دواسییتم ن ییز د  شییرای  نامناسییبی دیییدم؛ امییا از ب

که نا  ان سایه کردم. وقتیی   احتی  کشم  ای  ا پشت سرم احسا  
از  ،برهنیییه اسیییت کیییه نیمیییه زده و د حالی بر شیییتم دییییدم ب یییرام شیییوت

 وی ا همان شرای   ه س ،س  یز ب داشتی دا   شد و  ا دیدن م 
شید. اما ن ؛دواستم همسرم  ا  کشم  ه فرا   ذاشت. می د  د ید و پا

شید. می  ویرمم  ا  طیر  یتییم نمی ام از دو اان دوشحالم چیون  چیه
 یذ م  ایید مجیازات شیود و وبی  یش قبول دا م؛ اما از سی یال هیم نمی
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 «ام است. ام و د   وشی از او اقرا   رفته .ب ود
حمیید  ازداشیت شید و ب یرام  ، ه ایی   یزا ش،  یا دسیتو   یازپر   نا

ال هم د  باما ستان تحیت د میان نیز تحت تعقیت قرا   رفت؛ س ی
 ازداشیییت شیییود و  یییا ویییرم  ،تیییا پیییز از ب بیییودی نسیییبی ،قیییرا   رفیییت

 1تحت  ازووی  قرا   یرد. ،سنگی 

کی هنابودی سرمای  پا
مشیی دی اسییت د   سییاله19اییی  نوشییتا ،  خشییی از اظ ییا ات ددتییر 

 کالنتری قاسم و اد مش د: 
دیوب   یا دیواهر و بیراد    ا ونکه ف زند ب    دیانواده بیودم، امیا ا تبیاط»

کیییه دوسیییت  کوچییی  ترم نداشیییتم. ددتیییری مغییی    و دودسیییر بیییودم 
کسییی دییال  میییلم حییر  بزنیید.  ییه دییاطر همییی   فتا هییا  ،نداشییتم 

شدم و پید  و میاد م ا زشیی بیرایم قائیل  هموا ه د  دانواده س زنش می
هییییر   ز شییییدت  ،هییییای عییییاط ی بییییا  میییی  و دییییانوادهنبودنیییید. دأ

کمبیییود محبت ه تیییالش میکییی طو ی  ه ؛ رفیییت می هیییایم  ا د   کیییردم 
کنم. با ون از منزل وست  ووو 

کییییه از مد سییییه  ییییه دانییییه  ییییاز  د  ن ایییییت، سییییال  ذشییییته هنگییییامی 
از  "اقبیال" شتم،  ا پسیر ویوانی د  ایسیتگاه اتوبیو  وشینا شیدم.  می

کیرد؛ امیا اهیل  طو ی  ه ؛هر نظر پسیر دیوب  بیود کیه میرا شیی ته دیودش 
کییییرد. او  اکییییا  و سییییر ردان   زهییییا  ا سییییپری میکییییا  نبییییود و همییییوا ه ب

کییرده بیود و می   ییدون و یاهی از عاقبییت هیای عیاط ی  ا بییرایم ُپیدأ ر 
                                                                                       

 ، نشانی: 8/11/1396.   گاه دبری ایران حاداه، تا یف دسترسی: 1
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دادم و  های دیا ییانی،  ییه ا تبییاطم  ییا او ادامییه مییی وحشییتنات دوسییتی
کنیید« اقبییال»کییردم تییا  تییالش می ولییی  یییوی   ؛شیییغل مناسییبی پاییدا 

از  .اندیشییید میی  نمی  ییه وینییده چیییزی بییرای او م ییم نبییود و اصییالو  هیییچ
 ،ام میی  بییرای  سیییدن  ییه دوشییبختی و و زوهییای دیییالی ،سییوی دیگییر
کییا ی بییرای  سییکوت می کییردم و منتظییر بییودم تییا اقبییال پییز از ونکییه 

کرد،  ه دواستگا ی دودش دست پا  ولی او فق   ه امیال  ؛ام بااید  
کیرد تیا د    یاه از می  تقاعیا می کیرد و  یاه و ب  شیطانی دیود فکیر می

 ولود او ت   دهم.  های هو   ه دواسته ،های حرو ی قاتمال
کردم و  یه دواسیتگا ی  که ا تباطم  ا  ا اقبال قطع  د  ای  شرای  بود 

کییا  پاسییف م بییت دادم.  وییوانی  "محمییدعلی"پسییری دییوب و اهییل 
  همییان شییت د و ییت،کرده و  سیییا   اوقییا  بییود.  ییه همییی   تحصیییل

قییول و قرا هییای عقییید و ع وسییی  ا  ذاشییتیم و مییی  از  ،دواسییتگا ی
اینکییه  ییا معرفییی همسییایگان  ییا دییانواده سرشیینا  محمییدعلی وشیینا 

فقی   ،اما ای  دوشحالی ؛ نجیدم شده بودم، د  پوست دودم نمی
کشییید و پییز از ون ام  و  ییه فنییا و نییابودی  فییت؛  زنیید ی ،دو   ز طییول 

که دو   ز  عد از مراسم دواستگا ی، ا قبال متووه موعوگ شیده چرا
کییه دیییود  ا نا احیییت و نگیییران نشیییان  بییود و  یییا مییی  تمیییا   رفیییت. او 

کینم. می   می داد، از م  دواست تا او  ا  ه صو ت حرو ی مالقات 
کنم تا دست از سرم بیردا د و  یا وینیده ام  یازی  هم برای ونکه او  ا قانع 

 شییدت عصییبانی کییه  ه نکنیید، سییر قییرا  حاعییر شییدم. اقبییال د حالی
از م  دواست سوا  دود وی او شوم و  ه منزلشان بی وم. ا رچیه  ،بود

اعتماد قبلی، وا د دانیه ون یا شیدم.  دلیلدیلی ترسیده بودم، اما  ه 
کیه او چیه نقشیه  ،ن ر دیگر از دوسیتان اقبیال  ا دیدن دو تیازه ف مییدم 
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کیییا ی از دسیییتم سیییادته نبیییود. او و  ؛شیییومی د  سیییر دا د ولیییی دیگیییر 
ز ونکییییه مییییرا مییییو د سو اسییییت اده قییییرا  دادنیییید و از دوسییییتانش پییییز ا

کیه نبایید  صحنه کردنید  ک ی شان فیلم  رفتند، ت دیدم  های اعمال 
کسی چییزی  گیویم. اقبیال   ز  عید  یا می  تمیا   رفیت و عنیوان   ه 

کسییی  ا د  و یییان  گییذا م کییه ا ییر  های  تصییا یرم  ا د  شییبکه ،کییرد 
از ایی  میاورا اطالعیی  ام کند. حاال هیم دیانواده اوتماعی منتشر می

ندا ند و می  هیم ورئیت بایان ون  ا نیدا م. تیر  و اعیطراب عجیبیی 
کنم. سراسر ووودم  ا فرا رفته است و نمی  1دانم چه 

 خیانت
 ه  زا ش پایگاه ووان انقالبی ،  یانو سییده عاط یه حسیینی نوشیت: 

کیه دانییه قرییه والییت و  ،میان ومیده بییودامی  ز یکیی از دانشییجوهای  
کرد:  عبرت ،لحا د عی   وموزی  ا نقل 

کسییی بییرای » کییه  اننییده تا کسیی بییودیم   یا چنیید ن ییر از دوسییتان سییوا  تا
که د  ایی  سینی  ویوانی مواظیت دودتیان  کند  اینکه ما  ا نصیحت 

کیه  ،باست سی سال قبیل» اشید،   ت:  سیالم بیود، تیوی  18وقتیی 
که شوهر هیم داشیت. یی   یا  محله ما ی  زن دراب زند ی می کرد 

کیییه وس کیییه  اهیییاش  ا طیییه داشییته  اشیییم. دالصیییه وقتیییی  وسییه شیییدم 
کیه د    فتم دانه ،شوهرش نبود کیا  بیود  شان و مشغول شیدیم. اوادیر 

م د ؛ شییوهرش دانییه  ا زدنیید. زن فییو ی لباسییش  ا پوشییید و  فییت د  
ییم"ومده بود. زن هم   یت:  بی و چنید تیا  ؛حیاوی امی  ز و گوشیت دا 
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شوهرش  فیت و می  هیم لباسیم  ا پوشییدم و از دانیه  "نان  خر و باا.
کسییی  فییتم  کییه بییا    ز  ییا تا بایی ون  فییتم. اییی  بییود تییا چنیید سییال قبییل 

کیییه د   ا زدم، زنیییم ومییید د  دانیییه و   یییت:  حیییاوی "دانیییه. همیییی  
یییم  اش دقیقییاو چییون وملییه .«بیی و چنیید تییا نییان  خییر  باییا ؛و گوشییت دا 

ا  یان دیاطره ون   ز شبیه ومله سی سال قبیل ون زن دیراب بیود، ن
کسییی  د  ذهیینم تییداعی شیید و دلییم وشییوب شیید. فییو ی  فییتم تییوی تا

ام بای ون نشستم و منتظر شدم.  عد از لحظاتی دیدم ویوانی از دانیه
کیی هسیتی؟"ومد. صداش زدم و   تم: سوا  شو.   ت:  :    یتم "تو 

: می  شیوهر همیان زنیی  وقتی سوا  شد،   تم .سوا  شو تا ب ت  گویم
کییه کییرد.   ییتم هسیتم  یییدن  :  اان  اهییاش بیودی! از تییر  شیی وگ  یه ل ز

کییردم و  نتییر ، حقییم بییود و دییاطره د  ان وییوانی ام  ا بییراش تع یییف 
  یتم: تییو هیم منتظییر چنیی    زی  ییاش!  عید از اییی  قرییه هییم زنییم  ا 
کییه مراقییت  فتا تییان  اشییید و  ییول  طییالن دادم. اییی   ا برایتییان   ییتم 

 1 «های شیطان  ا نخو ید. وسوسه
کرم؟ص؟ فرمود:  هرکز  یا زن مسیلمان ییا ی یودخ و نصیرانی و »پاامبر ا

کیه وزاد  اشید کنییزخ  کنید و  یدون تو یه و  یا اصیرا  بیر  ،مجوسی یا  زنیا 
 2.«ای   ناه از دنیا ب ود،  دنش وتش  یرد و تا   ز قیامت  سوزد

****************** 

                                                                                       
، 8/11/1396.   گاه تحلیلی ووانان مؤم  و انقالبی  اییران اسیالمی، تیا یف دسترسیی: 1

 نشانی: 
 .  389، ج 72محمد اقر مجلسی،  حا األنوا ،   . 2



 شمیم عفاف  226

کالنتری و اد مش د   ت:  تی  دو م  و »ووانی د  دایره اوتماعی 
کییییه د  ادتیییییا  داشییییتیم ،از دوسییییتانم هییییر   ز د   ، ییییا پییییول تییییوویبی 

کییه ای  اه میییکییرده هییا  ییه دنبییال ددتییران و زنییان بییزتدیا ییان افتییادیم 
کننییدد صییدد بودنیید ویییت ه تییه قبییل، دو حییدود  .هایمییان  ا دییالی 
که  یا ددتیری  یاکال   یکی از دوستانم  ا وب کرد  وتاب برایم تع یف 

یادی  اوشنا شده  هیا هم دا ند. دوستم  ا ایی  حیر  است و ا تباط ز
کینم. او یی    ز  کرد تیا از ون ددتیر دیانم سو اسیت اده  مرا نیز وسوسه 
کیرد. طبیق   ا ون ددتر قرا   ذاشت و مرا نیز د   یالی پد ش مخ یی 

که د  سیر داشیتیمنقشه قیرا  بیود وقتیی ون ددتیر ویوان  یه دادیل  ،ای 
   «اغ او ب وم.م  نیز  ه سر ، اغ ومد

کشید و  ا حیالتی ترسیف ،پسر ووان دادیل »  یا  افی ود: ن ز عمیقی 
کییه دوسییتم  وشییی تل یی  همییراه دییود  ا   ییاغ منتظییر ددتردییانم بییودیم 

کییرد و   ییت: از ا تبییاط دییود  ییا ون ددتییر فیییلم کییرده   وشیی   بییردا ی 
 وشیییی  ا از دسیییت او  یییرفتم تیییا ون تصیییویر  ،اسیییت. د  ایییی  لحظیییه

کییردمک یییف  ا ببییینم؛  متووییه شییدم ون ددتییر  ،امییا وقتییی دقیییق نگییاه 
کنترل دودم  ا از دست دادم و  یدون  . ... دواهر دودم است ،ووان

کتی  زدم. او  ا دوسیتم د  ییر شیدم و  ،ونکه چیزی  گویم  ا حسیاب  
که د  دسیت داشیتکرد و  ا میلهدوستم نیز مقاومت می چنیان  ،ای 

کییه اسییتخوان دسییتم دییعیی  ه رد شیید و دچییا  مشییکل ای  ییه  ییدنم زد 
کا  افتاده است و حیز و حرکتیی  ودی شدم. اان دست  استم از 

 .«ندا د
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کیرد و   یت:  حیاال »پسر ووان قطرات اشی   ا از  وی صیو تش پیات 
کییه طعمییه هییو مییی انیید، هییای شیییطانی میی  شییدهف مییم ددترانییی 

احترامییی  ییه نییامو  مییردم، یعنییی زی پییا  ذاشییت   دییانواده دا نیید و ب 
کینم  ییرت داشیته ها دواهش میم  از تمام ووان .د ودمنامو  دو

 1«.معصیت ولوده و سیاه نکنند  اشند و ایام ووانی دود  ا  ا  ناه و

 دلیلرها شدن بی
شیود دوسیت میی «م دی»که  ا پسری  ه نام  است داستان زنیای ، 

کیافی از  وحییات او، عاشیق او میی شیود و  یا ووییود و  یدون شینادت 
کنیید؛ ولییی پییز از اصییرا   ییا او ازدوا  مییی  ییه ،اشدییانوادهمخال ییت 

کوتیییاهی کا شیییان  یییه طیییالن  یییا هیییم ناسیییاز ا  میییی ،میییدت  شیییوند و 
 انجامد.  می

کیا  میی شیود و مشیکالت فراوانیی  پز از طالن د  شرکتی مشغول  یه 
 :  و این  شرا ماورا  ا  خوانید ویدبرایش  ه ووود می

دصوصیی  یه عنیوان منشیی دو سال  عید از طیالن، د  یی  شیرکت »
کا  شدم. ماورای زند ی ام  ا  ه ی  ن ر از همکا انم   یتم.  مشغول 

کا مندان شرکت ف میدند و از ون موقع  یه  عید هیا  یه  نیوگ نگاه ،همه 
کیینم.  ییاألدره میی  عییو  شیید. نمی تصییمیم  ییرفتم  ،دانسییتم چکییا  

کیه ظیاهرا ودم دیوب  بیود م.  گیوی ،ماورا  ا  ه یکی از معاونان شیرکت 
کییه دییال  "هییایم  ا شیینید و   ییت:  دقییت حر  او  ییه نترسییید. شییما 
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کیه  های او  ه م  و امیش می حر  "اید. نکرده  خشیید.  عیدازظ رها 
کا مندان می مانید و  کا  می  فتند، امیرحسی   ه هیوای اعیافه باشتر 

زدییییم. او هییییم شییییدیم و  یییا هیییم حییییر  میییی  یییاهی مییی  و او تن یییا می
 "شیی ال"و عاشییقی دیا ییانی  ییا زنییش زده و د  پیی  ییی  عشییق  شییتاب

کرده بود. یی    ز او صی یحاو  ب تیر اسیت "  یت:  وشنا شده و ازدوا  
کز نتوانید پشیت سیرمان حیر    ه عقد موقت می  د بایای  تیا هییچ

ا یر می  و تیو چییزی "  تم: ا ر زنت ش ال    مد چه؟   ت:  "بزند.
 "کنیم.   مییف مد.  عد  ه طو  دائم  ا هم ازدوا نگویام، او هر ز نمی

شیییییود؟   یییییت:  پیییییز تکلییییییف زن اّول و ددتیییییرت چیییییه می  یییییتم: 
یم    مییید. نمی" کیییه ا یییر  یییه ت یییاهم  سییییدیم و  " یییذا   عییید قیییول داد 

شییییرای  بییییرای ازدوا  دائییییم مییییا ومییییاده بییییود، شیییی ال  ا طییییالن دهیییید. 
کسییی د  شییرکت از  دوسییال ونیییم د  عقیید مییوقتش بییودم و بییرای اینکییه 

کیردم  عقید اسیتع ا دادم. می  فکیر میای  موعوگ بوی  نبیرد، قبیل از 
امیا زییر قیولش زد و   یت:  ؛ویم زودی  ه عقد دائم امیرحسی  د میی  ه
کییه همی "   ییتم:  "مان ادامییه دهیییم. طییو   ییه زنیید ی  ییه ن ییع ماسییت 

چکیی  یه مبلی    یه همیی  دلییل، شیود؟ پز حق و حقون م  چه می
کییوچکی  ا   امکانییات  ییا همییهده میلییون تومییان  ییه میی  داد و وپا تمیان 

کرد تیا اینکیه معلیوم شید  زد؛، و باشتر از قبل  ه م  سر میی برایم اوا ه 
 ا دا م. دبر  ا  ه  وش او  ساندم. شوکه شید و از می  دواسیت  چیه 
کنم!   تم: نه، امکان نیدا د. تیو  ایید شی ال  ا طیالن  یدهی.   ا سق  

کیردم "شیود. تیوانم. زنید ی ددتیرم دیراب می نمی"  ت:   ت دییدش 
کمی صیبر "برم.   ت:   ر تکلیف مرا  وش  نکنی، وب  یت  ا میا که
 "توانم  کنم. ی  ماه  ه م  فرصت  ده، ببینم چکا  می ؛ک 
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اش تل یی   یی  میاه، دو میاه شید و دبیری از او نشید. چنید  یا   یه ادا ه
کیییی  زدم،   تنییید  یییه مردصیییی  فتیییه اسیییت. نمی کجیییا و از  دانسیییتم 

کیرده بیود. چ یا  سرا ش  ا  گیرم. د  تل   همراهش   ا هیم عیو  
مییاه  عیید، مییدت عقیید موقییت مییا تمییام شیید و میی  و او  ییه هییم نییامحرم 

سییاله اسییت و هنییوز شناسیینامه نییدا د. او از میی   شییدیم. ددتییرم سییه
دانم چییییه وییییواب   ییییدهم.  امییییا میییی  نمییییی ؛ یییییرد سییییراغ پیییید ش  ا می

کیرده  ،اش  ویند امیرحسی   ا زن و  چیه می کیود  کشیو    یه دیا   از 
 1«است.

 بار تزندگی رّق 
کیه  و یت دانیش و فریلش، از دییدن وی همیوا ه  یه دوستی داشیتم 

کییا ی،  مسیی    می شییدم. او بییرای میی  تن ییا  فیییق و مییونز بییود. بییرای 
کییردم و از او وییدا شییدم. تییا مییدتی  ییا هییم مکاتبییه  ناچییا  قییاهره  ا تییرت 

پیز  .ای از او  یه می  نرسییدولی مدتی  ذشت و دیگر نامیه ؛داشتیم
همسیییایگان  .او از ونجیییا  فتیییه بیییود ؛ ولییییاش  فیییتم  یییه دانیییهاز سییی ر، 
که تغیار مکیان داده و نمیی»  تند:  کجیا  فتیه  دیر زمانی است  دانیم 
کردم« است.  او  ا نیافتم.  اما ؛کوشش  سیا ی 

که  ه طر  منزل میی د  یکی از شت  فتم،  اه  ا  های تا ی  ودر ماه 
کییردم و ندانسییته  ییه محلییه کوچییه  ای د    ییم  های تنیی  و  افتییاده،  ییا 

وحشیییتنات  سییییدم. نا  یییان د  یکیییی از منیییازل  ییییران، ددت  چیییه 
که لبا  مند سی  یه تی  داشیت و می پید م »  یت:  زیبای   ا دیدم 
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کییه د  حییال وییان دادن اسییت! یییاب  ای بییرد.   ییه  االدانییهمییرا «  ا د 
انیییدازه نیییاتوان شیییده بیییود. دسیییتم  ا  وی  نزدیییی  بامیییا  نشسیییتم، ب 

کیرد پاشانی  .اش  ذاشتم، چشم دود  ا  شیود و میدتی  یه می  نگیاه 
کییه دوسییت » ییا صییدای  سیییا  عییعی ی   ییت:  ،سییپز دییدا  ا شییکر 

کیییردم!  مشیییده کیییه  یییه « ام  ا پایییدا  از شییینیدن ایییی  سیییخ ، ف مییییدم 
.  اتعجت از او پرسیدم: چرا  ه ایی  وعیع ستا  مشده دود  سیده

 ای؟ دچا  شده
ای اقامیییت داشیییتیم،  ده سیییال تمیییام، مییی  و میییاد م د  دانیییه»  یییت: 

که ددتر زیبای  داشیت  سییا   ؛همسایه مجا   ما مرد ا وتمندی بود 
یاد شی ته او شدم. پز از تالش کردم و  یه او  ،های ز  ا او ا تباط پادا 

کیییردم ،ایییی  امییییدوعیییده ازدوا  دادم و  یییا  تیییا اینکیییه  یییاب  ؛او  ا قیییانع 
ونچییه نباییید  شییود  ،دوسییتی و مییراوده مییا  ییاز شیید و د  یکییی از   زهییا

کییه ددتییر وییوان، ف زنییدی د  شییکم  ات ییان افتییاد. دیلییی زود ف میییدم 
کییردم و  ییه مکییانی دیگییر منتقییل شییدم و از ون  دا د. میی  هییم او  ا  هییا 

ها  ذشیت تیا یی    ز،  سیال ،از او دبری نداشتم. از ای  قصیه ،پز
کیه ایی  مطالیت د  ون نوشیته شیده بیود:  نامه   زی "ای  ه می   سیید 

کییردی،  چییه امییا تییو هیییچ اعتنییای   ؛ای د  شییکم داشییتم کییه مییرا تییرت 
که دود  یه وویود و  ده کردی تا ونایتی  ا   .نبینیی ،ای ننمودی و فرا  

چنیییان  قلیییبم ماالمیییال  صیییه و انیییدوه شییید. ون و ع یییت میییرا دزدییییدی
کیردم و د  د  که ازون دانه مجلل و  اشیکوه فیرا   مانده و باچا ه شدم 

کوچ  د  محله ای د  افتاده و مت وکیه اسیکان   ییدم. پید  و  منزلی 
میاد م، هییر دو د   یییاب میی  وییان سیپردند. اینیی  د   سییتر مییر  قییرا  

ویرائم و  ،همیه  یذ انم.  یاای  ام و   زهای ودر زند ی دود  ا می  رفته
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 گیییویم: تیییو د و گیییوی ، مکیییا  و حیلیییه  یییری؛ دزد و وناییییات  ایییید 
کنم دداونیید عییادل تیو  ا وزاد  گییذا د و حییق   مییان نمیی .ونایتکیا ی

 دیده مظلوم  ا از تو نگیرد.  م  ستم
کیییه تیییو نیییزد مییی  امیییانتی دا ی و ون  ایییی  نامیییه  ا از ون و یییت نوشیییتم 

 حمیییت، عاط یییه پییید ی   نیییاه توسیییت. ا یییر د  دل ب  ددت  چیییه ب 
کودت ب  ووود دا د  "س پرست  ا از م   گیر. باا ای  

کیه  یید.  یا سیرعت  یه منزلیی  وقتی ای  نامه  ا دوانیدم، تمیام  یدنم ل ز
همیییی  منیییزل بیییود. وا د ایییی   االدانیییه  ،ومیییدم و ون ،نشیییانی داده بیییود

حرکیییییت افتیییییاده و  دییییییدم  وی همیییییی  تخیییییت،  یییییدنی ب  ،شیییییدم
کنیییا ش نشسیییته و  یییا وعیییع نا احیییت ددت  چیییه   ییییه ای  کننیییده ای 

 یییییوی  د  ون موقیییییع ویییییرائم  ؛ادتییییییا  با یییییوش شیییییدم کنییییید. ب  می
 یرانسانی م   ه صو ت د ند انی وحشتنات د  نظرم مجسم شیده 
که از ای   االدانیه دیا   نشیوم و  یه وبیران  کردم  بودند.  ا ددا ع د 

کردهها ستم که بر ون ددتر مظلوم  کینم و ماننید  ،ام ی   م ل او زنید ی 
 کنم مر م فرا  سییده اسیت. البتیه احسیا  میی او  میرم. این  موقع

 «دداوند ورائم مرا  ا  خشیده و ون همه  ناهانم  ا وم زیده است.
کالمیی  انش  ند ومد و  ن  صو تش  ه ز کیرد. ودی ی   کیه کلی تغیایر 

 ،سیپز و« سیپا م دوسیت ع ییز، ددتیرم  ا  یه تیو می»ایی  بیود:  ،  ت
 1وان داد.

                                                                                       
کیرده و د  ولید 1 . ای  داستان  ا دطیت ش یر، مرحوم شیف محمدتقی فلس ی، ترومیه 

کتییاب ویییوان از نظییر عقییل و احسیییا  و  ده  رفییی  »اسییت. عنییوان اصیییلی داسییتان،  ییی  
 ، نوشته مصط ی لط ی من لوطی است. «االحزان



 شمیم عفاف  232

 ازدواج مجّدد
کیرد و ۲۰ددتری حدود  ساله د  دانشگاه برای مشا  ه  ه م  مراوعیه 

کسی؟   ت: ع  تم: « ام! م  عاشق شده»  ت:  عاشیق »اشق چه 
یییی  عشییییق ظیییاهری و قلبییییی  صییییرفاو  ،ام! و ایییی  ام شییییده شیییوهرداله

کیه دالیه می   ؛نیست  لکه قریه ازدوا  د  میان است!  ه دیانمش 
دیواهی  مییان.  ون بی و، میدیواهی از زنید ی میی  بای    تیه می ،اسیت

کیه زن دومیم ددتیر دیواهر  م  می دواهم زن  گیرم! فق   ه او نگ ته 
 ؟تیپیه ال ید دیلیی دیوش ؛  تم: چند سیالش اسیت  «دودت است!

سییال دا د؛ ولییی ۶۰شییاید بییرای دیگییران نباشییه، چییون حییدود »  ییت: 
 ،نییه»اسییت؟   ییت:  دیلییی پولییدا    ییتم: حتمییاو « بییرای میی  هسییت!

 « !ست اننده مردم ا
کرد و   ت:  حا  وقا! حیاال هیم پیاش » عد نگاهی طلبکا انه  ه م  

 لکییه  ؛هییا و از اییی  حر  "غ راهللتاسیی"ام  ییه میی   گویایید  شییما نیامییده
کیه  ییه می   گویاید مییاد م  ا چیه ومیده کینم ام  کیه شیینیده  .کا   مییاد ی 

دواهییید د  یییا ه زن  گییییرد، سیییکته نیییاق   ا زده  شیییوهر دیییواهرش می
 زن دوم ایییی  وقیییا، ددتیییر دیییودش اسیییت، حتمیییاو  اسیییت؛ ا یییر    مییید

 « دواهم  دانم وان ماد م ا زش عشق م   ا دا د یا نه؟ میرد. می می
که ددتیری باسیت دو سیاله و   تم: قبول دا ی دیلی عجیت است 

کنیید؟   ییت: ۶۰ ییا مییردی حییدود   اسییتش  ا  خواهییید »سییاله ازدوا  
مسیافرت  دانم ولی ی  چیزی  ا دیلی دوب میی ؛دانم چی شد نمی

 ،ام  احییت بییودم؛ م ییل پیید م بییود دیلییی  ییا شییوهرداله ، فتیم کییه مییی
هییای  زد و د د دل تییوب بییر سیی وکله میی  مییی ،کییردم والیبییال  ییازی می
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حتیییی پییید  و  ؛دادیم هیییای قشییین  و عاشیییقانه میییی دصوصیییی، پاام
که م   ا شوهرداله ماد م هم می اما دبر از عشیق میا  ؛ام  احتم دانند 

ددتییر  لییم، ددتییر  لییم، تبییدیل  ییه  ،ندا نیید.  عیید از مییدت طییوالنی
 1 «همسر  لم شد!

 لجاجت بیجا

 وشیی  ا  دفعه صدای زن  تل ی   لنید شید. عصر یکی از   زها، ی 
کییرد و سییپز کییرد. تیینم  ،برداشییتم. پسییر وییوانی سییالم  اظ ییا  وشیینای  

ییید و  نیی  چ ییره کییرد.  وشییی  ا   ل ز کییا   مذاشییتام تغیاییر  و  ییه دنبییال 
ای  عیید، د  ییا ه تل یی  زنیی  زد.  ییا تردییید  وشییی  ا  دییود  فییتم. لحظییه

که   ت:  چرا  وشیی  ا قطیع »برداشتم. د  ا ه صدای همان پسر بود 
ک  می اّولیی  اشیتباهم  ،ون   ز «دواهم  ا تو حر  بیزنم! کردی؟ صبر 

هییایش  ا شیینیدم و   ا د  اییی   ییازی دطرنییات مرتکییت شییدم. حییر 
کیسیت و ه که  یچ نگ تم. از ون لحظه  ه  عد، هموا ه د  فکر او بودم 

 دواهد؟ هدفش چیست و صدها پرسش دیگر.  از م  چه می
ون شت تیا صیب ، اندیشیه ون ویوان از ذهینم بای ون نرفیت.   ز  عید، 
کیییه مشیییغول د   بیییودم، د  یییا ه زنییی  زد.  وشیییی  ا  هنگیییام  ییی وب 

کییه سییالیان سییال اسییت مییرا ؛برداشییتم شناسیید. شیی وگ  ییه  می انگییا  
کییرد. میی  هییم  ییا او هم احوال کییه نییامش  پرسییی  سییخ  شییدم.   ییت 

کیرده و قصید دا د  دس و، تن ا ف زند دیانواده اسیت. سی  ازی  ا تمیام 
                                                                                       

 ، نشانی:8/11/1396.   گاه حجاب ایرانی، تا یف دسترسی: 1
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از م  دواستگا ی نماید. می  نییز ف ییت دیو دم. او  ا پنیاهی ییافتم و 
کیییه ا یییر یییی    ز تل ییی   دل  یییه او  سیییتم. ون قییید   یییه او وا سیییته شیییدم 

ام از ا تبیاط می   یا او  کیردم. دیانواده ها  فتیا  می کرد، م ل دیوانیه نمی
که دست از وتش کردند  ولیی  ؛ام بردا م زدن زند ی و اه شدند. اصرا  

کیییه ییییا دسییی و ییییا هییییچ و لجاویییت پافشیییا ی کز دیگیییر. ایییی   کیییردم 
کیه دسیت از د   و مد سیه شسیتم و  اشتباهم  ا تیا ونجیا ادامیه دادم 

کا ی می ،داطر او  ه پای او نشستم.  ه  زدم.  دست  ه هر 
هایمان، میییییرا بیییییرای پسییییییرش  د  همیییییی  زمیییییان، یکیییییی از همسییییییایه

که از نظیر ادیالن و ایمیان ز یانزد اهیل محیل  کرد. پسری  دواستگا ی 
های میییؤم  و از دوسیییتان صیییمیمی بیییراد م  یییه حسیییاب  بیییود و از  چیییه

ان وقتیی ون ویو ، یه همیی  دلییل .اما دلم د   ی وه دسی و بیود ؛ومد می
کییرد، د  پاسییف   ییتم: نییه. د   همییراه دییانواده اش از میی  دواسییتگا ی 

تیییوو ی  اییی  میییان، ونکیییه سییرا ی از میی   رفیییت و مییرا از  ییرداب ب 
اش  یییه   یییا دیییانواده ،دیییانواده  هانیییید، همیییان دسییی و بیییود.  یییاألدره

کییرد و   ییت: ا دواسییتگا ی میی  تحقیییق »م ومدنیید. بییراد م مخال ییت 
یییییی  ودم معتیییییاد و باکیییییا  و ادراویییییی یکیییییی از  ،کیییییردم؛ ایییییی  پسیییییر

کیه دسی و  ا می «هاست. ادا ه کردم  ک ش  دیواهم و  یه  م  پا د  ی  
کییه  ییه دوسییتت وییواب  د دادم.  بییراد م   ییتم: تییو بییرای اییی  مخییال ی 

امیا تییو لیاقییت او  ا  ؛ون  نیده دییدا دیلییی دیوب اسییت»بیراد م   ییت: 
کنیی،   زی پشییمان  کیه دیگیر  میندا ی. ا ر  یا دسی و ازدوا   شیوی 

حالییت ق ییر از دانییه  هییا  ا   ییت و  ییا بییراد م، اییی  حر  «فاییده نییدا د.
 با ون  فت. 



235 

 

 

 عفتیپیامدهای بی

دییانواده متقاعیید شییدند تییا پاسییف م بییت  دهنیید و میی   ییا  ، ییاألدره
کردم اما تمام شی ینی زند ی میا فقی  یی  ه تیه بیود.  ؛دس و ازدوا  

 زهیا  ا های براد م  ه م  اا ت شید. شیوهرم،   ت  حر   عدها، ت 
 ذ انید.  ها  ا  ا ی  دسته افیرادی م یل دیودش می  ه  طالت و شت

کیییت می امیییا  ؛ ذشیییت و مییی  سیییخت پشییییمان بیییودم   ز یییا م  یییه فال
دییودکرده  ا تییدبار نبییود. ناچییا  بییودم چیییزی نگییویم و دییاموش  مییانم. 

کشید.  ای  زند ی د ت   ا ، یازده ماه طول 
کییه اطییرا  دانییه شییلوغ یکییی از   زهییا، وقتییی  ییه دانییه ومییدم، دیییدم 

کییه  فییتم،  اسییت. مییرمو ان انتظییامی حرییو  داشییتند. دادییل دانییه 
های دسی و د  حلقیه دسیتبند میرمو ان بیود. دسی و  ا پیین    ز  دسیت

 یییه علیییت اعتییییاد شیییدید، د   ،د  زنییدان نگیییه داشیییتند. شیییت پیینجم
رد و ییی  ددتییر معصییوم  وی دسییت میی  مانیید! همییان  ازداشییتگاه ُمیی

تیییر    ز ب     یییذ د. ددتیییرم   ز یییه  زهیییا میحیییاال چنییید سیییال از ون  
دانم ویواب او  ا چیه  یدهم؟   یرد. نمیی شود و سراغ  ا ایش  ا می می

ام  ا  یه  و ی، م   ا دست دودم و افکیا  و اعمیال نسینجیده، زنید ی
کشاندم.  1 یرانی 

 آموزی یک دختر فراری عبرت
 .ودهنیوز بیرن نگیاهش پیات و زالل بی ، نی   وستای  بیود، سیاده و ب 

از  ییی  هیچ و های  وتییش  رفتییه داشییت  ون  ییا  ونییه صییو تی م تییاب
                                                                                       

ک یمی1 هیا؛ فرویام همنشیینی و  فاقیت  یا  ها و عبرت ددتیران، دوسیتینییا،  . محمدعلی 
 .23، ج دوستان نا اب
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لباسیی سیاده  یه تی  داشیت و  .های ددتران ش ری  ا نداشت و ایش
کشیییده بییود.  ییا نگییاهی حیی ی    وسیی یش  ا تییا  ییاالی ابیی وانش پییایا  

کیردم  یم  .ای زییر  غلیش بیود کیرد.  قچیه اطرا   ا نگاه می ا تیدا فکیر 
کسی می کیردم  یه . ردد شده یا دنبال  سیاد ی  نزدیکش  فتم و سیالم 

کیرد و   ییت:  پرسیییدم: دنبیال وییای  می .ویوا م  ا داد  یردی؟ نگییام 
کسی هستم؛ اسمش ز ی است.» پرسیدم: سواد دا ی؟  «نه، دنبال 

کییال .»  ییت:  کییا ه اسییت؟   ییت:  «پیین    «دونم. نمییی»  ییتم: چییه 
کییردم:  «نیه؛ دوسییت بیودیم.»پرسییدم: فامیلتیه؟   یت:  د  یا ه سیؤال 

کییا  دیگییری دا ی؟   ییت:  ومییده کییا  »ای  ییه او سییر بزنییی یییا   اهییاش 
پرسییییدم: ویییای   و دا ی بیییری؟ سیییرش  ا  یییه عالمیییت من یییی  «دا م.

کسی  اهات نیامید؟ ویواب  نیداد. پرسییدم: از  تکان داد.   تم: چرا 
کردی؟ وواب  نداد.   دانه فرا  

کیرده اسیت. ردطیری  دانسیت چیه  اه ُپ  مطم   بیودم نمی ا انتخیاب 
کییرده؟ سییرش  ا  ییه عالمییت تریایید تکییان داد.  پرسیییدم: ز ی هییم فییرا  

کیییا  چییییه؟   یییت:    یییتم: می امیییا ز ی »دانیییی ودیییر و عاقبیییت ایییی  
حیییرفش  ا ب ییییدم و   یییتم: چنییید سیییال  «  یییت وعیییعش دو یییه. می

کردی؟ قبیل از  «شانزده سال.»دا ی؟   ت:  پرسیدم: برای چی فرا  
دندییدم و  «نویسید؟ شما   زنامه می»د، پرسید: اینکه ووا م  ا  ده

 دواهنید از دسیت میاد م، از دسیت  ا یام. می»وواب  نیدادم.   یت: 
کیردم. ؛ز    ه یی  پارمیرد شیوهرم  دهنید  ه مرا   یتم: فکیر  «مینم فیرا  
کیییردی؟ دییییدم حرفیییی نیییزد.   یییتم:  می کنیییی  اه د سیییتی  ا انتخیییاب 
 «شناسییی؟  ی  ا میمگییه تییو ز»دییواهی بییری پییاش ز ی؟ پرسییید:  می
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ونکیییه ویییوا ش  ا  یییدهم، دسیییتش  ا  یییرفتم و  لنییید شیییدم، ماننییید  ب 
 اه  ییه دنبییالم ومیید. تییوی  اه از دطییرای تییوی شیی ر بییرایش  سیی  ه ای  چییه

که وعع  دی داشتند. از معتیاد    تم.  عد بردمش پاش چند ن ری 
کیه دودف وشیی می  رفته، تیا دزد و قاچیان کسیانی  کردنید. از  فی وش و 

کردنییدحییق نگیی کمکییم  کییه ون ییا هییم  یم  توانسییتند، تییوی دل  تییا می و ذ 
که دیود ق  یانی ایی   اه سییاه بودنید کسانی  کردند.   ؛ددترت  ا دالی 

کییه از فییرط  ؛شییان  ا   شییا د کسییی نبییود تییا دسییت دسته امییا کسییانی 
  ا ی داشتند.  باما ی د  حال مر  بودند و زند ی ذلت

کییه  ییه وییای اّولمییان  سیییدیم؛  ن  او گییش پ یییده بییود.  ییه یی وب بییود 
از دانییه  یدیییال ییی    ز  ییا ب  ؛  ییتم: این ییا همییه م ییل ز ی هسییتند

پیا می با ون زدند و ام  ز تا دردره توی مینجالب دسیت زننید. م یل   
دسییتش  ا  ییرفتم و   ییتم: تییا دیییر نشییده بر ییرد.  .کییرد ابییر ب ییا    یییه می

از صییب  تییا حییاال حتمییاو دا نیید  ؟وییواب  ا ییام  ا چییی  ییدهم»  ییت: 
کیییه نیسیییت؟   یییت:  « ردنییید. دنبیییالم میییی دو »پرسییییدم: دیلیییی د   

 و بوسییی شیید  ییا هییم  فتیییم  ییا ا  سییوا  ییی  مینییی «سییاعت  اه اسییت.
کییردم و پییایا  ومییدم.  او کنییا  پا زنییی نشسییت. سیی ا ش  ا  ییه پایی زن 

کیه دنبیالم ومید و   یت:  د   یا ا  مییطیر   ا عجلیه  یه  ،سپز  فتم 
کردیدی» کمکم  که   عید  «زنم.  وم  ا  ا ام حیر  میی می .لی ممنون 

اش د و  د و  یه می  داد و   نید چرمیی  ا از  قچیه چیزی م ل ی   ردن
سییرعت  ییه طییر    ییه  عیید .«یاد ییا ی ه اشیی ؛ویییه قییرون توشییه»  ییت: 
 بو  د ید. مینی
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کسیی مصیاحبه می برای اّولیی  کیه وقتیی  یا  دوشیحال  ،کیردم  یا  بیود 
کییرده تییا حییا ؛بییودم کییه تییازه فییرا   ال  ییه دیلییی از ددتییرا بردییو ده بییودم 
دانسیتم تیا د  ایی   می .کدام حاعر  ه بر شت نشیدند اما هیچ ؛بودند

امییا دوشییحال  ؛ ییه زمییی  نخو نیید، پشیییمان نخواهنیید شیید ، اه سیییاه
 1شان بر شت. بودم از اینکه سا  ل  ه دانه

 آزاریکودک
کودکیان  فرد سا قه که پز از  بودن  سیاله، ۱۱تیا شیش دردسیال دا ی 

کرد، د  یکیی از مییادی  اصیلی شی ر تب ییز، اقدام  ه تجا ز  ه ونان می
شییود. مییدیر  وا یی  عمییومی داد سییتری وذ  ایجییان شییرقی، اعییدام مییی

کییه مترهییل نیییز هسییت،  عییا نییام دا د و دا ای »  ییت:  اییی  شییخ  
کودکیان ددتیر کی ری است و  ه ات ام زنای  ه عنیف  یا   شیش سا قه 

  «ساله،  ه اعدام محکوم شده است.۱۱تا 
دادن  کودکیان  ا  یا حیلییه و نیرنی  و  یه ب انیه نشییان ، عیا»وی افی ود: 

 ییا چییاقوی و شییته  ییه  نیی   ،النییاز منییازل افییراد موهییومی ماننیید سییاناز و
کییید بییر اینکییه قییبالو  ،دییون قرمییز و احتمییاالو  نیییز افییرادی  ا  ییه قتییل  و  ییا تر

کشییت،  سییانیده اسییت و د  صییو ت داد وف یییاد، ونییان  ا نیییز دواهیید 
تمیام و ییا  هیای نیمیه کودکان دردسال  ا  ه دیا   از شی ر، سیادتمان

داد و پییییز از هییییای مخ   ییییه انتقیییال مییییید  حیییال احییییدا  و مکیییان
کیییه د  میییوا دی موویییت  د و  دن طالهیییا ماننییید النگیییو و  وشیییوا ه یییی 

کودکییان وحشییت  ونییان هییی  یی شییدزده مییی مصییدومیت دسییت و  ییوش 
 شد.و متوا ی می نمود د  همان محل  ها می  عدو  کرد میتجا ز 

                                                                                       
 70، ج های واقعی از ددتران فرا ی فرا  چرا؟ داستان.   ا ه اکبری، ددتران، 1



239 

 

 

 عفتیپیامدهای بی

و هنگییییام وزا  و اذیییییت ددت  چییییه   ردییییید شناسییییای  ،او د  ن ایییییت
ساله دیگیر، توسی  میردم و میرمو ان و یاهی دسیتگیر شید.  عیا  ه ت

کرد پز از دستگیری،  ه اعمال دود  ه  .صراحت اعترا  
ی تب ییز، از حییث عمیوم ۳۸از تکمییل پ ونیده، د  داد یاه شیعبه   عد

کیراه،  یا د  نظیر  یرفت   عیت و وحشیت ایجادشیده  زنای  ه عنیف و ا
شییدن د  یکییی از میییادی   د  شیی ر،  ییه اعییدام از ط یییق  ییه دا  و یخته

از حییییییث سیییییرقت و  اصیییییلی تب ییییییز محکیییییوم شییییید. وی همچنیییییی ،
عییی  ه شیییالن تع ییییری  ۷۴سیییال حیییبز و  ۲۰  یییای   یییه تحمیییل  ودم

 1«محکوم شد.

**************** 
که طی ساله۳۴د مر کیرده  ۴۶سال  ه  دوای  کودت م ودشتی تعر  

کییه  ییه سییاله۳۴پ ونییده مییرد  ،دسییتگیر شیید.  ییه  ییزا ش ایسیینا بییود، ای 
کودت م ودشیتی  ا  بیوده، طالهیای ون یا  ا سیرقت  ۴۶مدت دو سال 

کییرده بییود، د  داد سییتری م ودشییت فییا   د  حییال  و  ییه ون ییا تعییر  
باییان ترفنیید اییی  مییرد، بییرای   سییید ی اسییت. قاعییی اییی  پ ونییده د 

 اعمال منافی ع تش   ت: 
کودکان سّ  » سیال اسیت و متعلیق  یه منیاطق  ۱۱تیا  هشیتبا   ،ای  

مختلف ش ر م ودشت هستند. ترفند ای  مرد برای  یه دام انیدادت  
که  ه ای از پد شیان دا د   تیه نامیه د وغ  ه ون ا می کودکان، ای  بوده 

هیای اطیرا  م ودشیت کرده و  ه باا یاندود میو ون ا  ا سوا  بر موتو  
                                                                                       

 .139، ج 2،   شکا  وواناننیا،  . اسداهلل محمدی1
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طالهای ون یا  ا دزدییده و ون یا  ا  ،برده است. پز از تعر   ه ون امی
  «کرده است. ها می

سیییپز طالهییا  ا  یییه  ،اییی  میییرد ونایتکییا »قاعییی پ ونییده ادامیییه داد: 
هرچنید وقیت،  یا  ،داده تیا ون یا  ا    وشید و ایی  عمیلهمسر دیود میی

 «شده است. تکرا  می ،طالهای دزدیشدن پول  تمام
کرد:  امیرا   ،باکیا  اسیت و از همیی  ط ییق ،ایی  میرد»وی داطرنشان 

کییرده اسییت. همسییر اییی  مییرد نیییز دسییتگیر شییده و  ییه اییی  معییاش مییی
کرده است. وی نیز د  زندان      «برد.سر میه اقدام اقرا  

هیا  ییه کییید بیر اینکییه  سییا ی از دییانوادهر یا ت ،ایی  قاعیی داد سییتری
کننید، چنیی  میوا د و حیوادای  ا مخ یی میی ،مسائل حی یتیو ت 
وی  « ییا همکییا ی دییانواده ق  انیییان دسییتگیر شیید. ،اییی  فییرد»  ییت: 

کییرد:  دزدییید و د   مییی  ییا هییم  ییاه بییراد  و دییواهر  ا ،فییرد م بییو »اعییافه 
   «کرد.حرو  براد ، اقدام  ه تعر   ه دواهر می

د  ییا ه تشییکیل داد ییاه اییی  داد سییتری م ودشییت  دوقاعییی شییعبه 
 ا حریو  اط یال و پید ان  ،نخستی  ولسه داد اه»ونایتکا    ت: 

کییه  ییه  کیان،ک ییرت شیی دلیییلق  انیییان تشییکیل شییده  ولسییه  عییدی  ا
 «موکول شد. ن م م رماهداد اه  ه 

مییییت م د  » ئیییییز شییییعبه دوم داد ییییاه عمییییومی م ودشییییت   ییییت: 
سییییرقت  ،وهلییییه اّولاعترافییییات دییییود، انگیییییزه  بییییودن ددتییییران  ا د  

کیرده  وسوسه ،زیو والت ون ا و سپز شیدن و وزا  ونسیی ونیان عنیوان 
  «است.
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کودکیان دیود وی عم  هشدا   ه دانواده اظ یا  ها مبنیی بیر ومیوزش 
از اسیت اده از زییو والت  ،کودکان  ایید د  مواقیع  یرعی   ی»: داشت

کننید و دیانواده ا   از  ا تن یا  یه دی یشهیا نییز ف زنیدان دیودوددا ی 
کودکییان سییاعت  م حتییی نیییمو  منیزل ن رسییتند بییرای  ،شییدن و تییردیر 

طو کیه میت م ایی  پ ونیده د   همیان ؛هیا یی  زنی  دطیر اسیتدانواده
وزا    بییوده،  ا می هییاددت  چییه ،سییاعت تییا ییی  سییاعت فاصییله نیییم

  «کرده است.می  ها د  باا ان  ا ونان  عد داده و می شانونسی
که توس  ای  فرد  بیوده شیده بودنید، تعدادی از د»وی   ت:  دتران 

ورئیییت بایییان میییاورا بیییرای پییید  و میییاد  دیییود  ا نداشیییتند و چیییه  سیییا 
کییه توسیی  اییی  مییت م مییو د وزا   ددتییران دیگییری نیییز د  شیی ر  اشییند 

کیییه از مشیییکل  ؛ ونسیییی قیییرا   رفتیییه  اشیییند  حتیییی بردیییی از میییاد ان 
ز ووودومیییییده بیییییرای ددتیییییران دیییییود و یییییاه بودنییییید، حقیقیییییت  ا ا  یییییه

مسییییائل امنیتییییی و  والییییدی   اییییید کردنیییید.پن ییییان مییییی شییییانشوهران
کیه ومیوزش نیدادن  یه  کودکان دود ومیوزش دهنید؛ چرا اوتماعی  ا  ه 

کییه زمینییه ا تکییاب اییی  نییوگ  اسییتای یکییی از دالیییل عمییده ،کودکییان
 1«.کند میمت م فراهم  ام ال ای  ونایات  ا برای

 خودکشی
مییاد  او  ییا شیینیدن اییی  دبییر،  سییاله وقتییی از دانییه فرا کییرد،19ددتییر 

کیییرد و ویییان دیییود  ا از دسیییت داد. مقابیییل اتیییان قاعیییی  دودسیییوزی 
دسییییت ددتییییر و پسییییر وییییوانی  ییییا  ،دادسییییرای ونییییای  1156 شییییعبه
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کیه  سیه ند ق ل شده اسیت و  یه فاصیله چنید متیری ون یا،  دست ن یر 
کرده کشیند. اند، مدام برای ددتر د  و نشیان مییلبا  سیاه  ه ت  

ددتیییر و  ، یییرد و چنییید دقیقییه  عیییدمییییز قاعییی قیییرا  مییییپ ونییده  وی 
شیوند. د   مرد سییاهپوش وا د اتیان داد یاه میی سهپسرووان  ه همراه 

که چند   ز پیاش، ددتیر ب  سی مقدماتی پ ونده، مشخ  می شود 
کنییون  ییه عنییوان  سییاله19 کییه ا ای پییز از دوسییتی دیا ییانی  ییا وییوانی 

  ال شده است. وقتیی مت م مقابل میز قاعی نشسته، ازسوی وی ا
کیرده اسیت و قاعی علت فرا   ا سیؤال میی کنید، ددتیر ویوان  غی  
 .وقیای قاعیی! می   یول دیو دم» :کنیدتن ا  ه ی  وملیه  سینده میی

کاش فیرا  نمیی کیه لبیا  سییاه  یه تی   !«کیردمای  قاعیی از پارمیردی 
کند.  دا د، می  دواهد شکایت دود  ا مطرا 

کلمییه  غی  مییی پییز از  !وقییای قاعیی» ویید: و مییی کنیدمیرد  ییا اّولیی  
کییییه تیییاب و تحمییییل ایییی  ننیییی   ا نداشییییت  ،فیییرا  ددتییییرم، همسیییرم 

کییرد و پییز از  سییاعت وییدال  ییا مییر ، سییرانجام  ییه  48دودسییوزی 
 ییا ابییت  «وییان دییود  ا از دسییت داد. ،علییت شییدت وراحییات وا ده

پلییز  11پ ونده  ا برای ادامه تحقیق  ه شیعبه  ،ای  شکایت، قاعی
کییه ددتییر و پسییر وییوان د حییال انتقییال  ییه و ییاهی فرسییتا د. هنگییامی 

 ،کیردمیدام میاد ش  ا صیدا میی کیه د حالی و اهی بودند، براد  ددتیر
کیه  الفاصیله میرمو ان  د  ی  لحظه  ه سوی دواهرش حملیه    شید 

شییییدت   ه کییییه د حالی ،مییییانع از اییییی  د  یییییری شییییدند. پسییییر وییییوان
کشییییتی.: »زد   یسییییت، ف یییییاد مییییی میییی  ،ددتییییر وییییوان «تیییو مییییاد م  ا 
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کیییاش از دانیییه فیییرا    ای» :کیییرد عنیییوان میییی ،  یسیییتمیییی کیییه د حالی
 1!«مددو  سرانجام  ا نمی های ب کاش ف یت دوستی  ای !کردم نمی

 آبروریزی
کییه د  مسیییر مد سییه سییاله  ییه نییام شیی رام بییرایم 22پسییری  ،مییدتی بییود 

کیییرد. او پسیییر شیییری بیییود. حرکیییات شییی رام  ا  یییا مزاحمیییت ایجیییاد میییی
کیه یی  دفعییه  دادم. نمییویواب مییدشیونت  دانم چیه ات یاقی افتیاد 

متووه شدم تمام ن یرتم تبیدیل  یه عالقیه و عشیق شیده اسیت. پید  و 
ماد م دایم  ا هیم د  ییر بودنید. پید م شیغل وزاد داشیت و میاد م دانیه

کیردم او واقعیاو  دوسیتم دا د. میاد م  دا  بود. از سماوت شی رام دییال 
ک ؛ یا  ه او  گیو متووه دوستی ما شد و   ت:  یا ای  موعوگ  ا تمام 

 یییه دواسیییتگا یت باایییید. موعیییوگ  ا  یییا شییی رام د  مییییان  ذاشیییتم او 
کیه  یه دواسیتگا یت بااینید. میدتی   ت: والدینم  ا  اعی میی کینم 

 ذشییت؛ از دواسییتگا ی دبییری نشیید. شیی رام د  ن ایییت   ییت ون ییا 
 ییا هییم  وینیید چییون حاعییر نیسییتند،  ییه دواسییتگا ی تییو بااینیید. مییی

اید، وینده دوب  نخواهید داشت. ش رام تل نیی  یا میاد   دوست بوده
کییرد و   ییت دییودش  ییه یم مییی صییحبت  وییید و  تن ییای   ییه دواسییتگا 

کیه پیایش  ا از  ماد م هم  ه کیرد و از شی رام دواسیت  شدت مخال ت 
کنا   کشد.  عد از ایی  و ییان کنتیرل  ،زند ی م   میاد م شیدیداو میرا 

دیاد  ها  ا دودش ویواب مییومد، تل  مد سه میکرد. همراهم  ه می
العییاده بییرایم نییا وا  و  یرقابییل تحمییل بییود.  ییه  فییون ،اییی  شییرای  . ... و
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کیرده و زنید ی  نظرم  سید  ا ش رام تما   گیرم و برای همیشیه فیرا  
کییه مییاد م دییواب بییود کنیییم. د  ییی   عییدازظ ر   ،مشییترکمان  ا شیی وگ 

کیردم و پیا  یه فیرا   ذاشیتم. چنید  یا   یه دانیه  تصمیم دیود  ا عملیی 
داشییت و  ییه میی  ناسییزا میییمیییبرشیی رام زنیی  زدم، مییاد ش  وشییی  ا 

کردم. ساعت نزدیی  ده شیت بیود؛   ت و م  هم  وشی  ا قطع می
کشیت. بیرای ودی ی   شتم پد م میرا میی شدیداو نگران بودم. ا ر برمی

د   . ییا   ییا شیی رام تمییا   ییرفتم. اییی   ییا  دییودش  وشییی  ا برداشییت
حییال   یییه،  ییه او   ییتم تییوی دیا ییان منتظییرش هسییتم و از دانییه فییرا  

کییالم میی  »ام. شیی رام   ییت: کییرده ب تییر اسییت بر ییردی دانییه، د  ییی  
 وشییی  ا  ذاشییت. دشییکم زده بییود.  ، ییدون دییداحافظی« .نیسییتم

کینم، ف ییاد  کشیم،  اه بی وم نمی  نشیینم.  یا  م نمیی ییا دانستم   یه 
کنیا   گیذا د.  ،ش رام  ا ون همه عشیق که شد  یه همیی  سیاد ی میرا 

کرده بودم و حاال او  یه همیی   احتیی دیودش  رایام  ا ب زند ی او فدا 
کنا  می  کشید.   ا 

که دو پسیر و یی  ددتیر سرنشیی   ،د  ای  اوعاگ و احوال ی  دود و 
کییرد. ب  کییردم و سییوا  شییدم و   ا ادتیییا  د  عقییت ون بودنیید، ترمییز   ییاز 

د  ییی  وپا تمییان نسییبتاو قشیین   ،یییه دادم. وقتییی  ییه دییودم ومییدمتک
بایدا  »م ومید و  یا  وی  شیاده   یت: طیرفبودم. همان ددتر دانم  ه 

انگا  دیلی دسته بودی؛ وب   ه صیو تت بیزن و بایا سیر مییز « شدی؟
کنییا  میییز نشسییته بودنیید. تمییام ذهیینم  یم. ون دو پسییر هییم  ناهییا   خییو 

کی هستند کنند؟ مرا بیرای چیه  یه اینجیا ؟ چکا  میسؤال بود، این ا 
 ...؟   اند وو  ده
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کالسیی بودنید. دیلی س یع وواب سؤال هایم  ا  رفتم. ون یا دزدان  ا
کیف زنی میاهر تبیدیل شیدم و  عید  یه میواد مخید   وی  دیلی زود  ه 

اعمییال  ، ییه تناسییت موقعیییت ،و  دم. دالصییه د  عییر  سییه سییال
ییییادی  ا انجیییام دادم. نقشیییه  سیییرقت مسیییلحانه طالف وشیییی دیییال  ز

ب   ییییی  ا  یختیییییم. طبییییق نقشییییه  ییییه طالف وشییییی  فتیییییم؛ صییییاحت 
طالف وشی و امید د  یر شدند. میا هیم پیا  یه فیرا   ذاشیتیم. عیابران و 

 یه ون ییا  و ییت،دواسیتند میا  ا  گیرنیید و  یه همیی  کسیبه محلیی مییی
کردیم و چند ن ر مج وا شدند کنییم  ؛تیراندازی  ولی نتوانسیتیم فیرا  

کردنید. مجیازاتو  هیای حیبز، دستگیر شدیم. پد  و میاد م  ا دبیر 
تیی ی  مجییازات بییرایم دیییدن  شییالن و و یمییه بییرایم م ییم نبییود. بیی   

کیییاش فرصیییتی بیییرای وبیییران  والیییدینم د  ون وعیییع و حیییال بیییود. ای 
که ولوده  ه  ی و  اییدز هسیتم و تیا پاییان زنیدان ؛داشتم  ،اما افسو  

 1رد.دواهم ُم 

 زنان ناامنی
شیییجوی ددتیییر،  یییا شیییو  و هیجیییان داصیییی د  یکیییی از ولسیییات دان

 ت یبون وزاد دانشگاه، مشغول سخنرانی است:
سیییرعت د  حیییال تغیایییر اسیییت.   یییه ،شیییرای  اوتمیییاعی و فرهنگیییی»

های  هیییییای  نییییییادی  وامعیییییه د  سیییییطوا و الییییییه هنجا هیییییا و ا زش
د ر ییییونی و  ؛هییییای فراوانییییی شییییده اسییییت مختلییییف، دچییییا  د ر ونی

که هیچ   م میا  یزی از ون نیسیت. د  ایی  بیا ، حقیون مسیلّ تغیاری 
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داد  د  حیییال ترییییاع اسیییت. تبعیییی  د  ا عیییاد مختلیییف دیییود، بییی 
هیای  کند.  نیاه زنیان و ددتیران مظلیوم میا چیسیت؟ محیدودیت می

ت، هیییای پدیدومیییده از سیییّن  برومیییده از میییذهت  یییه همیییراه ممنوعیت
 ییییافتگی زنیییان  زنجییییر، میییانع  شییید،  النییید ی و توسیییعه همچیییون  یییل

هییای داصییی د  مسیی له حجییاب و  وامعییه ماسییت! ووییود چا چوب
عوا    ی ه د  ا تباط ددتر و پسر، یکی از ا عیاد ایی  ماوراسیت. میا 

 «ها و ادتیا ات باشتری هستیم! زنان و ددتران، دواهان وزادی
ی»دهد:  ای  دانشجوی ددتر، چنی  ادامه می رد، عقالنییت ما اهل د 

تیوان و  اند. دیگیر نمی و ابیات اندیشیه و منطقیم. زنان دا ای استقالل
کیییرد. دیییود  نبایییید تکلییییف، هنجا هیییا و الگیییوی   ا بیییر ون یییا تحمییییل 

کییه چگونییه بپوشیییم و چگونییه د  اوتمییاگ حاعییر  انتخییاب مییی کنیم 
تی باندیشیییم؟ مییا دییود تصییمیم چییرا  اییید تقلیییدکرده و سییّن  .شییویم

که ویا حجاب داشته  اشیم یا نه می  « . ی یم 
کیرد د  ن ایت،  ای  ددتر دانشجو،  ا تشویق حاعیران، دیداحافظی 

کیرده و میدل دیاج  و از سال  دا   شد و  ا تووه  یه ظیاهری و اییش
ک یییش  میییو، همیییراه  یییا عینییی  وفتیییاب ،  یییا میییانتو،  وسیییری، شیییلوا  و 

د ی  مد   ز،  ه اعافه لبخندها، حرکات چشم و ابی و وهماهن   ا 
کییه تووییه هییر باننیی ای  ا  ییه دییود ولییت  ده ییا نییوعی داصییی  اه  فییت  

 وی منت یی  کند، از د ب اصیلی دانشیگاه دیا   شید و د  پایاده می
کنیید. د  مسیییر، دو پسییر   ییه ایسییتگاه اتوبییو ، شیی وگ  ییه  اه  فییت  می

که عصیبانی  کنند. او د حالی ووان د  حال عبو  متلکی ن ا ش می
دهیید. همییی   و  د و  ییه  اه دییود ادامییه می اسییت،  ییه  وی دییود نمییی
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افتد. ددتیر دانشیجو د  یا ه دیود  ا  می نیز د  ایستگاه اتوبو  ،نات ا
کیییرده و سیییوا  اتوبیییو  می شیییود. د  اتوبیییو  نییییز چنییید پسیییر  کنتیییرل 

ومییز کیم،  یا   تیا  و  فتیا  زننیده و وسیا ت دبارستانی،  ا ووود سّ  
شیدت عصیبانی و   یه د و اودهنی دود، ددتر دانشجو  ا هد  قرا  می

پسران دبارسیتانی نییز  یه  شود، میتوبو  پااده از ا . وقتیکالفه است
شیود  افتند. او مجبو  می شوند و  ه دنبال او  اه می همراه او پااده می

کالفییه اسییت و چشییمانش از  ،سییوا  ماشییینی مییدل  ییاال شییود. ددتییر
کییه  شییدت دشییم، سییر  شییده و ون قیید  د  افکییا  دییود  ییرن اسییت 

کییه د  ماشییی  نشسییته کمییی  عییدشیی اند، نمی متووییه سییه مییردی   ،ود. 
نا  یییان ماشیییی  از دیا یییان اصیییلی تغیایییر و یییت داده و سیییرعتش  ا 

 یییردد. حیییاال دیگیییر  دهییید. دانشیییجو متوویییه اوعیییاگ می افیییزایش می
قطیره اشی  او نییز چیون چشیمه،  قطیره ؛چشمانش فق  سیر  نیسیت

 یه ییاد نطیق  ،اما دیلی دیر شده است. د  همی  حال ؛سرازیر است
هییای  دواهییان وزادی ،زنییان و ددتییرانمییا »افتیید:  وتشییی  امیی  زش می

 «باشتری هستیم.
عیدم ع یا  و  ، سید ه نظر می»اما حاال، شاید د  ای  اندیشه  اشد: 

هییییای فراوانییییی قییییرا   ها و وفت پوشییییش زن، او  ا مییییو د ت دییییید وسیییییت
کیه عیدم توویه  یه ون یا، مشیکالت و  ها و وفت وسییت ؛دهید می هیای  

 1« ه همراه دواهد داشت. ناپذیری  ا برای او های وبران سختی

                                                                                       
 .130، ج معجزه ع ا . محمدعلی یاد ا ی، 1
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