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  ي مترجم مقدمه
 باهللا من شرور  نعوذ نستغفره و عينه ونست ان الحمدهللا نحمده و

من يضلله  له و  من يهده اهللا فال مضل. من سيئات اعمالنا انفسنا و
  .اله اال اهللا واشهدأن محمداً عبده ورسوله اشهدأن ال له و   هادي فال

معموالً زنان بيشتر از مردان در معرض ترفندهاي نفس و 
  .شيطان قرار دارند

 ‐ موازين اسالمي حجاب و حفظ با – اسالم صدر  زنان
به تبليغ  گرفتند و مي اسالم را فرا دوشادوش مردان، تعاليم گهربار

 فاطمه، حفصه، عايشه،  بسياري از زنان، همچون . پرداختند آن مي
 چنان به قرآن وسنت تسلط داشتندكه گاهي برخي از... سلمه و ام

آنان   هب ريزناگ اصحاب برجسته، براي حل پاره اي از مسايل،
  .كردند مراجعه مي
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اين مطلب به خوبي بيانگرديد وسيع اسالم، نسبت به 

متأسفانه در قرون بعد، . رشداجتماعي وتحصيلي زنان مي باشد
هاي اجتماعي، تحصيلي   بعلت سهل انگاري، بتدريج زنان ازصحنه

وعبادي دورنگه داشته شدند، كه اين امرنه تنها منجربه 
نيمي ازامت اسالمي يعني زنان،ازعرصه  سوادشدن ودورماندن  بي

ي تعليمات ديني شد، بلكه مردان را نيزتحت الشعاع خود قرار 
توانند فرزندان شايسته   زيرا مادران شايسته وآگاه، مي. داد

 از خبر  بي سواد و هرگزدردامان مادران بي. وآگاهي تربيت كنند
 امام شافعي و اسالم، مرداني همچون امام ابوحنيفه، تعاليم گهربار
اند، بلكه عكس آن، يعني  تربيت وپرورش نيافته... و   امام بخاري

  .جامعه تحويل داده اند فرزنداني بي تربيت ونادان به 
هاي شكست وانحطاط مسلمين،نبايداين  تحليل گران انگيزه

 »ازتعاليم اسالمي عدم آگاهي آنها زنان و   سوادي يعني بي«  مسأله
 همچنين آنهايي كه در بهبود اوضاع و .شته باشنددا دور نظر از را
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ي درخشان امت اسالمي هستند، بايد به اين مورد  خواهان آينده
توجه داشته »   تعاليم اسالمي از نمودن مادران، ور يعني بهره«

دامان چنين مادران تحصيلكرده، حافظه  آنگاه به راحتي از. باشند
به جهان عرضه  ش يافته وشايسته، پرور قاري، فرزنداني نيك و و

    .گردد مي
بحمد هللا اخيراً دربسياري ازكشورهاي اسالمي، مدارس ديني 

 ي بانوان تأسيس و هيأتهاي تبليغي ويژه ودانشگاههاي اسالمي و
. برداشته است آميزي در  موفقيت اندازي شده كه نتايج بسيار راه

اين  ختن اميدوارم علماي اسالم وداعيان الي اهللا، براي آشنا سا
 سعي و همه جا ازتعاليم اسالم در) زنان   قشربزرگ ومحروم امت،

اين فشربزرگ به فراموشي سپرده  زيرا اگر. نمايند تالش بسيار 
نمودنشان تالش  ديندار مردان و فقط براي تعليم وتعلم  شود و

بسامردان متديني  آمد، چه  ي دلخواه بدست نخواهد گردد، نتيجه
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دست  از را ايمان خود دين و هاي زنان، فتنه و كه درچنگال حيله

  .اند  داده
براي    باشد كه آنحضرت موردي مي ي زنان يكي از دو فتنه

اي كه به فرمايش  امت خويش، سخت ازآن هراس داشت؛ فتنه
  .اسرائيل بدان مبتال گشتند مردان بني  پيامبر 

  
ا طرفي همين غفلت وعزلت زنان، باعث شده است كه آنه از

 اسالم، ناآشنا بمانند و ي خود در شايسته نسبت به جايگاه رفيع و
كه  دشمنان دانا ديگر ازسوي نتيجه توسط دوستان نادان و در

حقوق زن وبنام آزادي وتمدن، درصدد به  تحت عنوان دفاع از
باشند، روي به فساد  دختران مسلمان مي دام انداختن زنان و

دام مردان  زيبايي كه ناآگاهانه دردختران  چه بسازنان و. بياورند
يا  ابزاري سرگرم كننده و  يا صياد، تبديل به عروسكي متحرك و

  .اند پوستري تبليغاتي براي فروش كاالهايشان شده
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را  اين رساله ي كوچك سرگذشت چند زن معاصر در
شهوت بوده اند، سپس  درياي معصيت و خوانيد كه غرق در مي

استغفار گشته وخود را به  بركشتي توبه و به ياري پروردگار، سوار
 دلسوز و اينك به داعياني مخلص و اند و ساحل نجات رسانيده
 نهي از به معروف و اند كه امر تبديل گشته دار پارسياني شب زنده

اشك ريختن به حال زنان وجوانان اين امت، مهمترين  منكر و
  .باشد شان مي ي فكري مشغله

به پيروي ازآنان،  نيز ي ما  جامعه جوانان باشدكه دختران و
اينكه فرصت را از دست بدهند، خود را ازچنگال نفس  قبل از

خدا، معني واقعي  با روي آوردن به سوي  وشيطان برهانند و
  .دريابند آرامش را

                                                 
  اهللا ريگي احمدي عبد                                             

۱۴/۵/۸۰    
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  ي معروف ي يك هنرپيشه سرگذشت توبه

يكي از كساني كه اخيراً به كاروان تّوابين وداعيان الي اهللا 
است  بهتر. مي باشد» عايشه حمدي«ي معروف  پيوسته، هنرپيشه

  :از زبان خودش بشنويم  را داستان سفرش از تاريكيها به سوي نور
ترين  اينها شيرين زيرا كنم، مي آغاز »الحمدهللا« سخنم را با

گرچه مدتها . آن را سراغ ندارم از تر كلماتي است كه من شيرين
 روي آوردنم به حجاب، و پيش، در مورد كناره گيري ام ازهنر

ولي درواقع حدود يك سال ونيم پيش،  سخناني شايع شده بود،
  .زدم عمالً دست به اين كار

من  يدم كه خداوند ازخواب د روزي خوابيده بودم، در
 در به بعد مكرر آن روز از. بخوانم خواهد كتابي را بازكنم و مي

شد، شركت  ايراد مي مساجد هايي كه در خطابه مجالس وعظ و
خيلي . نمودم با شوق فراوان مطالعه مي كردم وكتابهاي ديني را مي
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درخود شجاعت  خواست كه حجاب بپوشم؛ ولي هنوز دلم مي

  .يافتم نين كاري نميالزم رابراي چ
جمعه به  نماز روزهاي جمعه براي شركت در يكي از در

نمازها، خصوصاً  مسجد رفتم، همواره عادت كرده بودم كه در
. طبق عادت، به شدت گريستم نيز آن روز. نمازجمعه، گريه كنم

اتمام  پس از. هاي آن روز، در من تأثيربسزايي گذاشت گريه
آن جمله اين دعا  از. زبان آوردم ادي بري زي ادعيه نماز، اوراد و

  :كردم مي تكرار را بيشتر
  )اللهم وفقني لما فيه الخير(
  ).باشد، موفق بدار مرا درآنچه كه بخيرم مي! بارالها(

را بقدري تكراركردم وگريستم كه وارد عالمي ديگر  اين دعا
شدم؛ قرآن را  فوراً بلند. كرد شدم؛ عالمي كه مرا به خدا وصل مي

ي  ي سوره از قضا چشمم به اين آيه بدست گرفتم وگشودم،
  :افتاد» حج«
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يا عظيم يوم  ايهاالناس اتقواربكم انّ زلزلة الساعة شيء
تضع كل ذات حمل  ارضعت و ترونها تذهل كل مرضعة عما
لكنّ عذاب اهللا  ما هم بسكاري و حملها وتري الناس سكاري و

  شديد
 پروردگارتان بترسيد، ـ ابعذ عقاب و ازـ  !اي مردم:ترجمه
. است انگيز هراس قيامت چيزبزرگ و ‐ي هنگامه و ‐واقعاً زلزله

اي كه  ي زنان شيرده  بينيد همه را مي روزي كه زلزله ي رستاخيز
 اند، كودك خود را رها و نهاده پستان به دهان طفل شيرخوار

ي  ازخوف اين صحنه ‐جملگي زنان باردار كنند و فراموش مي
بيني ولي  مردان را مست مي تو كنند و سقط جنين مي ‐كبيمنا

  .است ‐وحشتناك و –بلكه عذاب خدا سخت  مست نيستند و
شروع به تالوت آن  اندامم افتاد، ديدن اين آيه، لرزه بر با
بستم هنرپيشگي  عهد خود سوره تمام نشده بودكه با هنوز. نمودم
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كه آن شب را تا  آورم به ياد مي. زني محجبه شوم رها كرده و را

صبح نخوابيدم، حالت خاصي به من دست داده بود، فقط قبل از 
 فجر، براي اداي نماز بعد مدت يك ساعت به خواب رفتم و نماز،
هميشه اول وقت، براي  به بعد جالب اينكه ازآن روز. شدم بيدار
خواب  از هاي ظهر حاليكه قبالً تا نزديكي شوم در مي بيدار نماز
  .شدم نمي بيدار

 كنم و سعادت مي اكنون به فضل خدا احساس خوشبختي و
اين همه  به خاطر خداوند نيز از ام خشنودم و زندگي نهايت از بي

  .سعادتي كه به من ارزاني داشته است، سپاسگزارم نعمت و
  :گويد هنرپيشگي مي گيري از مورد كناره در

 خواستم با اين كار، هنرپيشگي را كنار گذاشتم زيرا نمي
 چشم مردان بيگانه، ظاهر شوم و در برابر شهرت كسب كنم و

نوع آلودگي  پروردگارم از هر خالصه اينكه هنگام مالقات با
  .پاك شده باشم
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گذرد به  دنياي فيلم مي در واقعيت اين است كه آنچه امروز

ي يك زن مسلمان نيست زيرا آنها به صورت  هيچ وجه شايسته
  .شوند به بازي گرفته مي نقشهاي گوناگون آوري در شرم
جهاتي  از شان، ي قبال توبه همنوعانش در و اينكه به او مورد در

  :گويد مي شود، پاداشهايي داده مي
  حسبي اهللا ونعم الوكيل 

  )است بهترين كارساز او براي ما كافيست و خداوند( 
. باشد اي بيش نمي شايعه واقعيت است و از اين گفته، دور 

راهي را  ما. است تر ارزش با ديگر چيز ز هرحجاب، براي ما ا
  .كنيم آرامش مي احساس امنيت و آن، برگزيده ايم كه كامالً در

  :گويد به عنوان يك داعي مي
كنم كه به  احساس مي ابتداي راه قراردارم و در من هنوز

 از اين حال، با. مبرم دارم مسايل ديني، نياز فراگيري احكام و
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حالوتي كه  ام و ي كه بدست آوردهآرامش انتقال سعادت و

  .ام به همنوعان خويش، دريغ نخواهم كرد چشيده
ام، بحمدهللا تا  با وجودكمبود بضاعت علمي كه تاكنون داشته

ام با بسياري از خانمها صراحتاً سخن بگويم  حد زيادي مؤفق شده
ايمان، با آنها  بديهيات دين و موررد مسايل ابتدايي و در و

 اختيارشان قرار ام در ن چه را كه خود فرا گرفتهآ صحبت كنم و
 اين است كه همانگونه كه خودم در همواره سعيم بر. دهم

قانع سازم كه حجاب  ام، آنها را نيز امرحجاب اسالمي قانع شده
فرايض،  ساير همانند نماز، روزه و دستورات مهم الهي و يكي از
ه سخنانم را گويم ك مي خدا را سپاس .باشد ضروري مي الزم و
دانم چگونه احساسم را  نمي. داده است كننده قرار قانع و مؤثر

 مجلس علمي و خواهران، بعلت تأثير بينم يكي از هنگامي كه مي
گردد، بيان  به آن پايبند مي و پذيرد حجاب اسالمي را مي ديني،
  .كنم
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 خواهم، همانگونه كه قبالً در خداوند منان مي پايان از در

 الگو دعوت الي اهللا نيز قرارگرفته بودم، اكنون در لگوهنرپيشگي ا
  .ي حسنه قرار گيرم اسوه و
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  خانم معروف، ي يك دعوتگر سرگذشت توبه

  مسلمان فرانسوي  ي يك زن  به وسيله »سوزي مظهر«
ميدان دعوت الي اهللا سرگرم  بيست سال است كه در حدود
يشگاني است كه توبه، هنرپ آن دسته از از نيز او. باشد فعاليت مي

 داراي نام و ايشان روزگاري در ميدان هنر. نصيبش شده است
  .اند شهرت فراواني بوده

  :كند خودش سرگذشت خود را چنين بيان مي
ي روزنامه نگاري، فارغ  رشته ي ادبيات در دانشكده از

ي  هنرپيشه آن زمان با مادربزرگم يعني مادر در. التحصيل شدم
 و. كردم باشد زندگي مي كه عمويم مي »رمظه احمد« معروف
 و خيابانها، پاركها منزل يعني در اوقات خود را، بيرون از بيشتر
ي  به بهانه را اينكه خود از و. كردم سپري مي اماكن عمومي، ساير

معرض ديدگان زهرآگين انسانهاي حيوان  تمدن، در آزادي و
دربزرگم به بيچاره ما. بودم گذاشتم، خرسند صفت به نمايش مي
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 مادرم نيز و حتي پدر. داد امورم را نمي خود حق دخالت در

واقع خودم  در. ام نداشتند زندگي خصوصي چندان نقشي در
 سر، متأسفانه فرزندان خود. ي سرنوشت خود بودم تعيين كننده

رقم  آنها از بدتر يا  اينگونه زندگي خود را مانند چهارپايان و
  .نجاتش دهد كسي لطف كند و حق در دخداون اينكه مگر. زنند مي

دستورات اسالم فاصله  من بطوركامل از: با صراحت بگويم
 آوردم، نسبت به ساير زبان مي چند كلمه كه بر بجز گرفته بودم و

مالي مشكلي نداشتم ولي  نظر از. احكام آن بيگانه شده بودم
! وحشت داشتم؟ اجاق گاز برق و دانم چرا هميشه از نمي
همين  دنيا، معصيتهايم در دم كه روزي خداوند به خاطرترسي مي
شدم،  گاهي كه تنها مي. مجازاتم كند ‐قبل از آخرت ‐جا

  :گفتم با خود مي كرد و سرزنش مي وجدانم مرا
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ناتوان است، نمازهايش را  آنكه مريض و مادربزرگ با! ببين

عذاب الهي  از خواهي فردا  چگونه مي آنگاه تو كند؛ قضا نمي
  !ت پيداكني؟نجا

خاطرم را آشفته سازد  خواستم كه اين افكار، ولي چون نمي
براي  يا كشيدم و مي روي تختخواب دراز شدم و مي فوراً بلند
روزي به واتيكان  اينكه سرانجام، تا. رفتم به پارك مي گردش،

توجه مرا بخود  چيز هر اين سفر، بيش از آنچه در. كردم سفر
ي پاپ، مجبورمان كردند كه به  موزههنگام ورود به  جلب كرد،

  :ي شان پالتوي سياه بپوشيم، باخود گفتم احترام دين تحريف شده
اينها به پاس دين تحريف شده ي شان اينگونه رفتارمي كنند، 

  !پس چرا احترام دين واقعي خود را حفظ ننماييم؟
روزي درهمين سفر، دلم خواست به خاطرسعادتي كه ظاهراً 

، باگزاردن دوركعت نماز، شكرخدا را بجاي نصيبم شده بود
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آورم؛ نظرشوهرم را دراين مورد جويا شدم؟ موافقت كرد 

  !!من كه به آزادي فردي،احترام قائل هستم: وگفت
درحادثه اي ديگرروزي بالباس بلند وچادري مناسب، 
واردمسجدبزرگ پاريس شدم ودرآنجا دو ركعت نماز، بجاي 

اردرب خروجي مسجد هنگامي كه پس ازاتمام نماز، كن. آوردم
مشغول درآوردن چادر ولباسهايم بودم، اتفاق عجيبي برايم رخ 

كه  ‐داد؛يك زن جوان فرانسوي با دوچشم آبي زيبا
درحاليكه كامالً محجبه بود به  ‐هرگزفراموشش نخواهم كرد

سوي من آمد وبا يك دست، دستم راگرفت وبادست ديگرش 
  :بت آميزي گفتشانه ام را فشرد وبا صداي مح

چراحجابت را درون كيفت مي گذاري؟ مگرنمي داني كه 
  اين دستور پروردگارعالم است؟

من كه غافلگيرشده بودم، باتعجب به سخنانش گوش مي 
باالتماس ازمن خواست تاچندلحظه اي با او درمسجد . دادم
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 اي بياورم ولي برخورد بسيارمؤدبانه و نخست خواستم بهانه. بنشينم

 اي با اوبنشينم و جذابش باعث گرديد كه لحظهسخنان 

  :من پرسيد از. صحبتهايش را بشنوم
شهادت مي دهي؟ آيامعني اين  »الاله االاهللا« آيا به كلمه

برزبان آوردن اين چند كلمه كافي ! كلمه رامي داني؟ خواهرم
نيست؛ بلكه هدف واقعي، تصديق قلبي وعمل نمودن به مقتضاي 

  .آن است
آن زن جوان،درچندلحظه،مشكل ترين درس  بدين صورت،

قلبم ازجاتكان خورد وجدانم درمقابل . زندگي رابه من آموخت
سپس درحاليكه دستم را دردستش گرفته بود . سخنانش بيدارشد

  .تنها نگذاريد دين اسالم را! خواهرم :خداحافظي نمود وگفت
آنگاه درحالي ازمسجد بيرون شدم كه غرق درافكارگوناگون 

اتفاقاًعصرهمان روزبه پيشنهاد شوهرم درشب نشيني يك  .بودم
كاباره،شركت كردم؛ جايي كه زنان ومردان باهم رقص 
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وپايكوبي مي كردند واعمال وحشيانه اي انجام مي دادند كه به 
نظرم نه تنها انسان ها بلكه حيوانات نيزازارتكاب چنان اعمال 

ازخود بيخود  آنها بانواختن آهنگهاي متنوع. زشتي، شرم دارند
من . شده،لباس هاي خودرا بيرون مي آورده وعريان مي شدند

ازآنها وازخودم نيزكه درچنين محفل شرم آوري قرارداشتم، 
بدين جهت به بهانه ي . متنفروبيزار شدم ونتوانستم طاقت بياورم

  .هواخوري، ازشوهرم خواستم كه ازسالن، بيرون رويم
ولين گامهايي كه برداشتم پس ازبازگشت ازفرانسه به قاهره،ا

هرچه دراين راه پيشرفت مي . درراه شناخت معارف اسالمي بود
باوجودي كه قبالً . كردم، آرامش بيشتري به من دست مي داد

دركمال رفاه وآسايش زندگي مي كردم، اماازچنين آرامشي 
هرچه بيشتربه خواندن نمازوتالوت قرآن روي . بهره بودم بي
  .س مي كردم كه گمشده ام را مي يابمآوردم بيشتراحسا مي
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سرانجام باتوفيق خداوند وياري وي اززندگي جاهالنه ي قبلي 
خودفاصله گرفتم وبه تالوت قرآن ومطالعه ي كتب ابن كثير، 

درشبانه روزچندين ساعت را . روي آوردم... سيدقطب و
باشوروشوق فراوان، صرف مطالعه ي كتابهاي ديني مي كردم وبه 

ي وشب نشيني هاي بيهوده به جستجوي خواهران جاي ولگرد
  .مسلمان وداعي پرداختم

شوهرم ابتدابامن مخالفت كرد، خصوصاً با حجابم كه شديداً 
چراكه من ازمصاحفه با مردان وشركت  بود؛ باآن مخالف

اي كه مرد بيگانه اي درآن حضورمي داشت، امتناع  درجلسه
جديدم، برايم درواقع مخالفت شوهرم با زندگي . كردم مي

من نيزمي دانستم كه اولين شرط . امتحاني بودازجانب خداوند
ايمان عبارت است ازتسليم در پيشگاه پروردگارواستقامت درراه 

 همه چيز همه كس و رسولش را از او، پس مي بايست خدا و
  .داشتم مي عزيزتر
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بعدها حوادثي پديد آمد كه نزديك بود منجربه جدايي من 

لي به فضل خدا اينطور نشد، بزودي خداوند وشوهرم گرددو
دست شوهرم را نيزگرفت وهدايتش كرد؛ چنانكه اواكنون داعي 

 من در ‐مخلصي شده است كه به مراتب ازمن بهترمي باشد
 بهتر بندگانش را كنم البته خداوند مي فكر موردش اينطور

گرچه بعدها دچار يك سري مشكالت ومصايب  ‐شناسد مي
ط به اموردنيوي بود وبحمدهللا تاكنون شديم، كه مربو

گرفتارمشكالت ديني نشده ايم، بدين جهت احساس سعادت 
  .١وخوشبختي مي كنم
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  اي ديگر سرگذشت هنرپيشه

نيزازكساني است كه توفيق پروردگارنصيبش شد  »اميره«
  :كند اوشرح حالش را چنين بيان مي. وتوبه كرد

. وپايبندآن بودمنمازمي خواندم . درطول عمر، بيادخدابودم
پس . حتي دردوران اشتغال، براي اداي نماز، وقت تعيين مي كردم

ازازدواج،براي اداي حج،عازم مكه شدم ولي در بازگشت بازهم 
بعداً نيزچندين مرتبه موفق به عمره . حجاب رارعايت نمي كردم

يادم مي آيد كه پس ازپنجمين عمره، براي مدت نه ماه . شدم
كه  ‐به خاطريك سري فشارهاي خطرناكحجاب پوشيدم ولي 

نتوانستم مقاومت كنم وباالخره  ‐الزم نمي دانم توضيح دهم
با ترك حجاب، نه تنها آرامشي به من . حجابم راكنارگذاشتم

بلكه ازفشارها چيزي كاسته نشد وبرعكس وجدانم . دست نداد
ازاين رودوباره تصميم به . ناراحت بود ومرا عذاب مي داد



  
  

  
  
  

  25                                      توبه كنندگان
متأسفانه اين بارنيزحجابم درمقابل . اب گرفتمپوشيدن حج

  .تندبادهاي فساد نتوانست دوام بياورد
آخرين باري كه به حجاب روي آوردم تقريباً يك سال پيش 

) سومي ماندني است( »الثالثة ثابتة« بود، مثلي معروف است كه
اين بارباتوكل به خدا،عزمم راجزم نمودم كه به حجابم 

اكنون وضعيتم با سابق كامالً فرق دارد؛ قبالً البته . وفاداربمانم
تنهابودم، مجتمعي كه درآن بسرمي بردم، باحجاب، سازگارنبود 

  .وكسي دركنارم وجودنداشت كه همكارومشوقم گردد
  :افزايد ي سخنانش مي درادامه

به ياد ندارم كه كسي مرابراي پوشيدن حجاب مجبور كرده 
كه قبل ازمن محجبه شده  »هناء ثروت«باشد، حتي دوستم خانم 

جزاينكه روزي . بود،هيچگاه صراحتاًازمن چنين درخواستي نكرد
پس . براي مالقاتش رفته بودم ازمن خواست كه نماز بخوانم
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اگروقت مالقات با كسي كه  :ازاتمام نمازروبه من كرد وگفت

  چه لباسي مي پوشي؟. برايت بسيارعزيزباشد فرارسد
  .ازيباترين لباسهايم ر: گفتم
چراموقع مالقات باخداوند، يعني هنگام نماز، لباسي : گفت

كه شايسته ي مالقات با خداوندباشد، برتن نمي كني؟پس 
ازمّدت كوتاهي ازاين واقعه، متوجه شدم كه درمن عالقه به 

 شده است، عملي را كه چندين بارآن را به اختيار پيدا حجاب
  .سپس نقض نموده بودم خودم پذيرفته و

چنين تصميمي  گويم كه به من فرصتي داد تا سپاس مي را خدا
  .بار بودم قبض نكرد بي بند و حاليكه بدحجاب و مرا در بگيرم و
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  »نوريه سليمان« ي اماراتي ي هنرپيشه توبه

زني كه فقط دوسال دردنياي هنرماند وبراي هميشه سينما 
  .وهنرپيشگي را كنار گذاشت وبه سوي خدا شتافت

م دررشته ي خبرنگاري فارغ . ۱۹۸۹سال  »نوريه سليمان«
م درتلويزيون دبي ظاهر . ۱۹۹۰التحصيل شد وبراي مدتي در سال

  :خودش چنين توضيح مي دهد. شد
من مدت : نخست، كمي درمورد شغلم توضيح مي دهم
م به . ۱۹۹۱زيادي دردنياي فيلم وهنر نماندم فقط در سال 

پيوستم كه  »ريگهاي  دانه« بازيگران نمايشنامه ي موسوم به
محض . ي قاهره به نمايش گذاشته شد مدت دوروزدرجشنواره

آنگاه خواستند كه . اينكه از قاهره برگشتيم ازآنهاجدا شدم
دراجراي همان نمايشنامه درامارات شركت كنم ولي من 

  .نپذيرفتم
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سپس نمايشنامه ي ديگري را كه جميله نام داشت وخودم آن 

ولي . درامارات بنمايش گذاشتندرااجراكرده بودم، چندهفته 
هنگامي كه ازمن خواستند براي اجراي آن درجشنواره ي قاهره 

  . شركت كنم، امتناع ورزيدم
گرچه تمام آرزوهايم درتئاتروسينماخالصه نمي شد، ولي 
اعتراف مي كنم كه براي مدتي،آنقدربه آن عالقه مند شده بودم 

  .خود قرارداده بود كه سايرامورزندگي وآرزوهايم راتحت الشعاع
مرا  ،»مرداب هنر«تنهاكناره گيري ازميدان هنريا به عبارتي 

پايبند به حجاب نمي كرد، زيراممكن بودازصحنه ي فيلم 
وتئاتردورشوم ولي درزندگي خصوصي همچنان به بدحجابي 
وبي بندوباري ادامه دهم، اما تصميمي كه من گرفته بودم 

كه كناره گيري ازتئاتريكي  مسيرزندگي ام را به كلي عوض كرد
  . ازجزئيات آن بود
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ام، اعم  هاي زندگي تصميمي بود جامع وفراگير كه تمام برنامه

 همه را دربر... از طرزتفكرم، ظاهرم، معامالتم، خواهشاتم و
دريك كالم خالصه كنم من قاطعانه تصميم گرفته  .گرفت مي

هايم  نامهبودم كه رضايت پروردگارم را براي تمامي كارها وبر
من ازميدان   اي كه باعث شدند هاي ويژه انگيزه. دهم قرار معيار

  :هنركناره گيري كنم عبارت بودند از
  .رشد بيداري اسالمي در جامعه ‐۱
 .فشارهاي روحي ورواني ‐۲

پندواندرزهاي مستمرشوهرم كه ازهمه به من نزديك  ‐۳
يم تربود وشرايط بسيارخوب ومسالمت آميزي رادر منزل برا

 .فراهم نموده بود

ارزشهاي اخالقي، درآن : درمورد ميدان هنرالزم است بگويم
كامالً زيرپاگذاشته مي شد واثرناگواري برانديشه ها وتصوراتم 

  .برجاي مي گذاشت، ازاين رونتوانستم بيشتردوام بياورم
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خانواده وخصوصاً شوهرم، بسيارخوشحال شده بودند وبه 

ازميان دوستان . م تشويقم مي كردندتداوم راهي كه برگزيده بود
وهمكاران، برخي همكارانم برايم تبريك مي فرستادند وعده اي 

به اعتقاد آنان من . ديگرناراحت شده ومرا مرتجع مي ناميدند
آنها مرا به . احساساتي شده ودركارم تعجيل به خرج داده بودم

خاطرازدست دادن فرصتي كه بخاطرموفقيت درتئاتر، به دست 
كردند؛ خصوصاًهنگامي كه  بزدل وترسوقلمداد مي. ده بودآم

آخرين صحنه هاي فيلمي را كه من درآن بازي كرده بودم دراوج 
واين زماني بود كه من به همه . موفقيت به نمايش گذاشتند

  .١چيزپشت پازده بودم
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  الجزايري ي ي يك رقاصه توبه

د، ولي اودرسرزميني كه ميليونها شهيد داده است به دنيا آم
بعلت تربيت نادرست، به انحراف كشيده شد ودردام زني يهودي 

  .افتاد كه اورا به پاريس فرستاد وازاو يك رقاصه ساخت
صدا  »هديه جزايري«كه توسط همياران شيطان »خديجه«
  :سرگذشت خود را چنين بيان مي كند زدند، مي

درخانواده اي متدين،چشم به جهان  »شلف«ي  من درمنطقه
خيلي  ‐كه خداوندمغفرتش كند ‐يكي ازافراد خانواده ام. گشودم

سخت گيربود، من هنوزطفلي بيش نبودم كه اوبجاي آموزش 
  .صحيح دستورات اسالم، بشدت كتكم مي زد

حادثه اي رخ داد كه منجربه جدايي پدر ومادرم از يكديگر 
من ازخانواده فراري شدم و . كانون گرم خانواده ازهم پاشيد. شد

 »محي الدين«نخست به باند . نه بدبختي ام آغاز گشتاينگو
. يهودي گذاشتم   ي زن پيوستم، سپس جهت يافتن كارپابه خانه
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اوپس ازمدتي مرا به پاريس فرستاد تا به عنوان دلقك وبذله گو 

نقش من دراين خالصه . دراختياردومرداهل همين فن قراربگيرم
ي  خنده و ي تمسخر هشد كه بالباس وقيافه ي الجزايري انگيز مي

  .تماشاگران رافراهم سازم
. كه اونيزالجزايري بود آشناشدم »ليلي«درپاريس با زني به نام 

كرد ازمن يك  مي شياد معروف كار »اطرش فريد« ليلي كه با
  .رقاصه ساخت وكم كم به اوج بدبختي ورذالت كشيده شدم
پيش ازهمان ابتدا مي دانستم كه راه خطرناك واشتباهي را در

وجدانم  كردم و ندامت مي همواره احساس پشيماني و. گرفته ام
مرا سرزنش مي نمود تا اينكه روزي فرارسيد كه تصميم قاطع 
گرفتم، به خانه برگشتم وآنجا دريافتم كه هنوزوجدانم زنده است 

  .وازرحمت خدا جزكافران، كسي ديگرنااميد نخواهد شد
ام  ه كرده وبسيار گريستهازآن روز به بعد كتابهاي زيادي مطالع

ام  دست داده گرانبهايي كه آنرا به بطالت از عمر بر اكنون نيز و
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كران  الطاف بي مشمول رحمتها و اميدوار ريزم و اشك مي
ام را به درگاه  توبه كنم تا عاجزانه التماس مي شوم و پروردگار

  .١خويش بپذيرد
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  اي الجزايري ي دوشيزه توبه

  :دكن خودش چنين نقل مي
اي پرورش يافته وبزرگ شدم كه پرستش خدا فقط  درجامعه

درنماز، روزه، حج وچند شعائرظاهري ديگرخالصه مي شد كه 
. متأسفانه آنهاهم توسط زنان ومردان سالخورده انجام مي گرفت

اما جوانان، نه ازآنها توقع انجام كارخيري مي رفت،نه ازمنكرات 
  .شدند  وگناه بازداشته مي

 شدم كه در همكالسيهايم آشنا از نفر حصيل، با دوسال سوم ت
 من تحت تأثير. خواندند مي نماز نفر ميان مجموعه، فقط همان دو

 آنكه احكام و نخوانم با چرا نماز :خود گفتم با گرفتم و قرار
 هر بر مگرنه اينكه نماز گرفته ام؛ را فرا دستورات مربوط به نماز

 خره توفيق خداوند شامل ضروريست؟  باال فرد مسلمان الزم و
 نماز. شروع به خواندن نمازكردم آن روز به بعد از حالم شد و

جزئي  بياورم و حفظ قرآن رو باعث شد كه من به تالوت قرآن و
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همچنين به رعايت حجاب  را حفظ كنم و آيات كالم اهللا مجيد از

  .اسالمي وگوش ندادن ترانه وموسيقي بينديشم
به سن تكليف مي گذاشتم، پديده  كه كم كم پا ۱۹۸۰درسال
. به وجودآمدوگسترش يافت ‐اگرتعبيرم درست باشد ‐ي حجاب

دركالس درس مادوخواهرحقيقي بودند كه حجاب را رعايت 
باآنكه . من براي آنهابيشترازديگران احترام قائل بودم. مي نمودند

آوردم، ولي دراينكه  تا آن روزازحقيقت حجاب چيزي سردر نمي
را پديده اي نو يا سرپوشي برحقايق يا پنهان كردن مردم آن 

  .شخصيت واقعي خويش قلمداد مي كردند متردد بودم
يادم مي آيد پس ازاينكه به فرض نمودن حجاب يقين پيدا 

  : نمودم، واقعه اي برايم رخ داد
ترانه  فجور و فسق و وجود دخترعمه ام كه دوستدار شيطان در

مدرسه برگشته  روزي از. نه كردبود، رخ آور هاي جنون نغمه و
زناني را كه  زير سؤال برده و بودم متوجه شدم كه حجاب را
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پوشند به باد استهزاء گرفته است،من كه ازشنيدن  حجاب مي

  : سخنان وي بشدت عصباني شده بودم به او گفتم
امروز به بعد انشاءاهللا من هم حجاب اسالمي رارعايت  از

  .خواهم كرد
  :طنت آميز درجوابم گفتاوبا لبخندي شي

عزيزم توهنوزنوجواني،چه لزومي دارد،جمال وزيبايي ات را 
  !پنهان نمايي؟

اين برخورد دختر عمه ام به خيرمن تمام شد وموجب شد كه 
  .درمورد پوشيدن حجاب قاطعانه تصميم بگيرم

هنوزچند روزي ازاين واقعه نگذشته بود كه به ديداريكي 
خواستم ازاو خداحافظي  گامي كه ميازدوستان نزديكم رفتم، هن

كنم يك عدد برقه وچادري بلند به من هديه كرد وگفت شايد 
هدفش برايم مشخص بود، . روزي به اينها نياز پيدا كردي

  .ندكخواست بدين صورت به پوشيدن حجاب وادارم  مي
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روزي  ديري نپاييد كه آرزوي دوستم تحقق يافت،

دستم به برقه وچادررفت، آنها خواستم بيرون بروم ناخودآگاه  مي
همه را  امروز: با  خود گفتم. منزل بيرون شدم از را پوشيده و

  .كنم بگذار بخندند ومسخره ام كنند مي غافلگير
اكنون بحمدهللا حدود پنج سال است كه به حجاب پايبند شده 

دردوسال اول ترس از خداوند بطرزعجيبي برمن تسلط يافته . ام
انم گرفته بود، مي ترسيدم كه اگرخداوند بود، خواب راازچشم

درآن روزهاي غفلت قبض روحم مي نمود، چگونه با اين وجود 
سراپا آلوده به گناه مالقاتش مي كردم،آن هم كسي كه ديده 

خصوصاً . ودانسته گناه كند و معصيت را پيشه ي خويش سازد
هنگام تالوت سوره ي نور، كه بحمدهللا آن را حفظ كرده ام 

  :رد به اين حديث پيامبر، ترسم افزايش مي يابدوبرخو
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نساء كاسيات عاريات مائالت  
 به گناه ميل و اند و واقع برهنه در زناني كه ظاهراً پوشيده و( 

  )رغبت دارند
درخاتمه خدمت دوشيزگان بد حجابي كه دربازارها واماكن 

  :عمومي تردد دارند عرض مي كنم
 زهرآگين چشم مردان ازخواهيد نشان تيرهاي  تا به كي مي

لحظه  دانيد كه خداوند هر نمي مگر !بگيريد؟  قرار خبر بي خدا 
مگرفراموش نموده ايد  است؟  اعمالتان ناظر حال و مشرف بر

ونمي دانيد يا خود را به فراموشي زده ايد كه زيبايي واقعي زن 
  درحجاب وحيا و وقارش نهفته است؟

رانسه به احترام چادرش مانند فاطمه شيرزن باشيد كه درف( 
حاضرشد ازمدرسه اخراج گردد و درنتيجه ي استقامتش دادگاه 

  .)به نفع وي حكم صادركرد
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  خضعت فرانسا والعصاة توتروا       انسيت فاطمة التي لحجابها   
مگرفاطمه را ازياد برده اي كه فرانسه در مقابل حجابش ( 
  ).وسرد مداران معصيت تيره رو شدند. زانوزد

  بتت علي ايمانها وتسامقت                كا لنخلة الشماء ال تتئاثرث
برايماانش استقامت ورزيد ومانند نخل تنومند كه ازبادهراس ( 

  .)ندارد پايدارماند
  الوسائل كيف عزالمخبر انسيتها انسيت كيف تحدثت           عنها

 بردي نديدي چگونه خبرگزاريهاي دنيا و ياد از را او آيا(
  )تاب خبرش را منتشر كردند آب و برنگاران باخ

  :خواهرم
برخيز، طهارت كن ودوركعت نماز بخوان وباخداي خويش 

  )انشاءاهللا.     (پيمان ببندبقاياي عمرت را باحجاب بگذراني
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  زن ي يك وكيل مدافع سرگذشت توبه

اين زن، يك باره دست ازوكالت برداشت وتبديل به يك زن 
كارش سرزدن به مساجد وتشكيل  محجبه ي داعي شد كه

مي  ‐زنان ودختران ‐جلسات وعظ وارشاد براي همنوعان خويش
  .باشد

  :دهد مورد سرگذشت خويش چنين توضيح مي خودش در
اثناي اداي عمره، حالتي بمن دست داد كه بشدت  در

ريخت احساس  چشمانم اشك مي از چه بيشتر گريستم هر مي
درهمان چند لحظه با . ي شودتر وشفاف ترم كردم قلبم پاك مي

  .خودعهد بستم كه شغلم را رها كنم
پس ازاينكه خودم را براي چنين تصميمي قانع ساختم احساس 
كردم تمام وجودم ازتصميمي كه اتخاذ نموده ام،ابرازرضايت 

همين كه ازسفربرگشتم همه ي لباسهايي را كه مغايربا . كند مي
ازآن . حجاب شرعي شدمپوشش اسالمي بود درآورده وملتزم به 
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روزبه بعد دروازه ي خانه ام را برروي مشترياني كه براي وكالت 

  .مراجعه مي كردند، بستم
اعضاي خانواده ام با اين تصميم موافقت كردند به جزنامزدم 

خوشبختانه خودم قبالً با اوشرط . كه به طالق تهديدم نمود
نوان يك زن اين بشودكه من به ع مانع از گذاشته بودم كه اگر

نهايت  در. ازدواج نخواهم كرد او مسلمان واقعي زندگي كنم، با
 من هرگز انتظارم بود و باري كه در زندگي ذلت طالق، مرا از

  .١خواهانش نبودم نجات داد

                                                 
  365المسلمون  -1
دراعتراف يك وكيل مدافع زن كه مدتهاست ازشغلش كناره گيري نموده  -1

 من با صراحت اعالم مي كنم كه وكالت ونمايندگي در:چنين آمده است
سرشت زنان سازگاري ندارد بلكه كامالً با  مجلس به هيچ وجه با طبيعت و

 بغل گرفته و اش در يك زن روستايي كه بچه. باشد مصالحشان در تضاد مي
ي مجلس  نماينده هزاران وكيل و دهد براي اجتماع خويش از شير مي
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  مصر اي از ي دوشيزه توبه
  :گويد اين دخترجوان مي

عربي ديدن كردم كه  چندين كشور ام از همراه خانواده
بستان سعودي بود، جايي كه حرمين شريفين درآن آخرينشان عر

  .دارند قرار
. فردي متدين است و »جامع ازهر«پدرم فارغ التحصيل 

 اما مادرم برعكس از. ي علوم اسالمي است اكنون مدرس رشته
همواره با من  اين رو از. سطح پاييني قرار دارد علوم ديني در نظر
  .كند مسايل ديني مشاجره مي در

سفرهايم، بسياري اززنان روستايي را مي ديدم كه دراثناي 
لباسهاي بلندومناسب بر تن دارند وبه هيچ وجه جلوي مردان 

من اين رفتارشان را به حساب فرهنگ . بيگانه ظاهر نمي شوند
                                                                                         

باشيد نه اهل  مادر همين است كه شما خواست خدا. خواهد بود ندترسودم
  .اي ديگر پيشه
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ملي وعادات محليشان مي گذاشتم، غافل ازاينكه اسالم چنين 

  . دستوري داده است
ديدم  مي نيز مادرم را  دم وباآنكه به سفرهاي زيادي رفته بو

پوشاند، ولي  مقنعه مي با موهايش را  كند و تن مي بر كه لباس بلند
هنگامي كه براي . نشنيده بودم» حجاب«متأسفانه چيزي به نام 

 دبيرستان شدم در وارد مصرمستقر شديم و رسماً در اولين بار
اودرهمان . آنجا خوشبختانه دخترباحجابي دركنارم مي نشست

 من به جاي اينكه به او شد ام را جويا حجابي وز اول علت بير
اينكه  با. نگريستم تعجب به ديدگانش مي جوابي بدهم فقط با

طول  در. دست بردار نبود فاصله بگيرم ولي او او سعي داشتم از
 تصور آن لحظه هرگز مسايلي كه تا آموزشهاي ديني و سال مرا با

ي  بطورمثال درباره. اختنكرده بودم كه حرام است آشنا س
آن زمان كه اودرمورد آن صحبت نكرده بود، نمي  ، تا»حجاب«

دختري باحيا،  او. دانستم كه برتك تك زنان مسلمان فرض است
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مؤدب وكوشا بود ازاين جهت بسياردوستش داشتم وبه سخنان 

  .سپردم واندرزهايش گوش مي
م سال تحصيلي به پايان رسيد ومن به علت دوري ازدوست

هرگاه چشمم به زنان ودختران محجبه . كردم احساس تنهايي مي
دل تمنا مي كردم اي كاش مانند آنها با حجاب بوده  افتاد در مي

اگر چشمم به زنان ودختران  همينطور. وچهره ام را مي پوشاندم
كردم كاش بجاي اينها بودم كه  مي دل آرزو افتاد در بدحجاب مي

  !خود حركات زيبايي بجا مي گذارند از
بدين صورت متحيروسرگردان بودم تا اينكه همراه پدرم عازم 

 پسر و عربستان سعودي شديم؛ تنها كشوري كه اختالط بين دختر
  .ازمقاطع تحصيلي وجود ندارد هيچ يك  در

ي  من دركالس دوم دبيرستان قبول شده بودم لذا براي ادامه
دختران  درآنجا. انها ثبت نام كردمدبيرست يكي از تحصيل در

زيبايي را ديدم كه دورازچشم مردان بيگانه، آزادانه درس 
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 هنگام بيرون شدن از كردند و ورزش مي خواندند، تفريح و مي

هايشان را  چهره رعايت نموده و مدرسه حجاب كامل را
  .پوشاندند مي

ا قرارگرفتم لذا ب جالب تحت تأثير بسيار با ديدن چنين منظر
كمال ميل  شدم با مدرسه بيرون مي هنگامي كه از آنها، تأسي از
اي هستم كه  كردم ملكه احساس مي پوشانيدم و ام را مي چهره

  .تن دارم بر زيباترين لباسها را 
تعطيالت تابستاني به اتفاق خانواده ام گاه گاهي براي  در

طال و زندگي مرفه، اتومبيلهاي پيشرفته، . خريد به بازارمي رفتيم
پوشاك پرزرق وبرق ديدگانم را خيره مي ساخت،  جواهرات و

به آرزوهايم برسم، يابايدهنرپيشه شوم  بايد اينجا: گفتم دل مي در
  .هواپيما مهماندار  يا آوازخوان و يا خواننده و و

رؤياهايي بود كه نفس سركشم مرا بدانها  اي از اين نمونه
را ثروتمند تصور  به خانه كه برگشتم خود. كرد دعوت مي
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 سر رؤياهاي پوچ را در اين قبيل تصورها و كردم و مي
دنيا با تمام مظاهرفريبنده اش درجلوي چشمانم . پروراندم مي

  . مجسم مي شد
بعدازسپري شدن تعطيالت تابستاني، دوباره به مدرسه برگشتم 
تاكالس سوم را كه به خاطربرخي مشكالت ناشي ازانتقال 

سعودي،نتوانسته بودم تكميل كنم، جبران  ماازمصربه عربستان
اغلب . اين باردرمدرسه دوستان زيادي براي خودپيداكردم. نمايم

زنگ تفريح را درنمازخانه ي مدرسه مي گذراندم وبه درسها 
ازنمازخانه درحالي كه چشمانم . ووعظ ها گوش فرا مي دادم
م ازصميم قلب ازخدا مي خواست. اشك آلود بود، بيرون مي آمدم

  .كه مرا دختري شايسته ونيكوكار بگرداند
يكي ازصفات خوبي كه خداوند به من عنايت كرده است، 
اينكه ازنصيحت بدم نمي آيد بلكه به آن عالقه مندم، خصوصاً 
هرگاه ازجانب فردي خيرخواه ودلسوزباشد درذهنم باقي خواهد 
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ماند وآن رانيزآويزه ي گوشم  قرارمي دهم وتا جايي كه برايم 

  .مقدورباشد، باصداقت وامانت برآن عمل خواهم نمود
خالصه درمدت كوتاهي، بسياري ازمعارف ديني بالخصوص 
حالل وحرام هاي زيادي را فرا گرفتم، بطورمثال قبالً كه 
درمصربوديم تصورنمي كردم كه پوشيدن چهره براي زنان فرض 
 ‐باشد، گمان مي كردم امريست استحبابي؛امااكنون دراين كشور

پس ازگوش دادن به نوارهاي سخنراني علما  ‐عربستان سعودي
ومطالعه ي كتابهاي مذهبي متوجه شدم كه پوشيدن صورت 

  .١امريست الزم

                                                 
قرص  مورد فرض بودن پوشانيدن دو كف دست و قديم در از علما -1

گروهي برآنند كه  دانند و اي آن را فرض مي عده اند، چهره اختالف داشته
 قرص چهره فرض نيست بلكه مستحب است پوشانيدن دو كف دست و

 )ترجمم(
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 زماني كه حجاب را درك نموده وخود را ازنظرروحي و

همان حجاب مصري  خواستم از مي رواني براي آن آماده ساختم،
ي فوقاني جسم را  صهاي كه ح پوشيدن مقنعه :كه عبارت است از

آن مانتوي گشادي وجود دارد، استفاده  زير در گيرد و مي بر در
حجاب بايد : گفت زبان يك عالم ديني شنيدم كه مي كنم ولي از
  .١ي بلندي باشد كه ازفرق سرتانوك پا را دربرگيرد تكه پارچه

بنابراين تصميم گرفتم عبا بپوشم؛ نه به خاطراينكه خودم را به 
بلكه به خاطراينكه . ختري از عربستان سعودي معرفي كنمعنوان د

مي خواستم، يك مسلمان واقعي بشوم كه ازاوامرواحكامات الهي 
  .كند اطاعت مي

  :با خود گفتم  زندگيم سايه افكند، اين تحولي كه در از بعد
                                                 

. اين همان جلبات است كه درقرآن آمده است،چيزي شبيه عباي عربي -2
وليضربن بخمرهن ﴿:چنان كه قرآن مي گويد. اماصورت رابايد باچادرپوشاند

  ﴾علي جيوبهن
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ي پوشيده،هنرپيشه يا  چگونه ممكن است با اين عبا وچهره

 در دوست داري متدين باشي وتوكه ! مهماندارهواپيما شوي؟
صاحب  او با ايمان ازدواج كرده و از آينده با شوهري نيك و

شوي،  صالح باشي، شايسته نيست كه بازيگر فرزنداني نيك و
منجربه انحراف شوهر، فرزندان وحتي برادران،  چون اين كار

  .گردد ات مي خانواده خواهران و
اي سقوط  حادثه رشوي چه معلوم كه هواپيما د مهماندار اگر
 از هم آخرتت را ، آنگاه هم دنيا ويتبديل به خاكستر نشو نكند و

  .دست داده اي
بغض . آورد من هجوم مي پريشان كننده يك باره بر اين افكار

رفت،  مي ام سر حوصله. كرد گلويم را مي فشرد، سرم سنگيني مي
  :گفتم حالي كه عصباني بودم مي در گذاشتم و مي دست روي سر

  !بازيگرخواهم شد هرچه باداباد من . بس كن، بس كن
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يك طرف دلم  از من تسلط يافته بود، دوگانگي عجيبي بر

 يكي از سرت بيرون كني، زيرا هنرپيشگي را از نبايد: گفت مي
 سرمايه و شهرت و خوشبختي و آرزوهاي مهم زندگيت بوده،

 ي دّوم با دسته مقابل، افكار در و. آن است گرو عزت در
خسارتي  و ضرر آن را  بازيگري مخالف بود و هنرپيشگي و
پشيماني  ندامت و دانست كه عاقبت محصولي جز آشكار مي

  .نخواهد داشت
اين كشمكش دروني به اوج خود رسيد كه من با اتخاذ يك 

تصميمي كه باعث خرسندي . تصميم قاطعانه به آنها خاتمه دادم
وپروردگارم را  وآسودگي خاطرم گرديد ومهمترازآن، خالق

عروسكي  اي مبتذل و اينكه هنرپيشه از لذا. ساخت خشنود مي
. باشم صرفنظركردم اي بنام مهماندار برده و متحرك بنام بازيگر

  :با خود گفتم سپردم و به خدا  را خود
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شيرين  زيبنده و ي او سايه در زندگي با خدا و آه، چقدر

 خداوند. ي كاذبشها جلوه با است؛ نفرين براين دنياي زودگذر
  :چه زيبا فرموده

 من عمل صالحاًمن ذكراوانثي وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبه
  1ولنجزينهم اجرهم با احسن ماكانوا يعملون

 هركس چه زن وچه مرد كارشايسته اي انجام دهد و: ترجمه
بخشيم  خوشايندي مي زندگي پاكيزه و ‐دردنيا ‐مؤمن باشد به او

اند، خواهيم  آنچه عمل كرده از بهتر را هاپاداش آن ‐ درآخرت ‐و
  .داد

الوصفي به من دست  با اتخاذ اين تصميم آرامش خاطر زايد
براي دنيا  مرگ هراس ندارم و از به بعد ديگر آن روز از. داد

نگرم كه  اين احساس مي با  دنيا را. كوچكترين ارزشي قائل نيستم

                                                 
  97نحل  -1
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 چيز سرسبز و ناظرهرگاه م. آن كوچ خواهم كرد يا فردا از امروز

 و بهشت زيباتر: گويم خود مي كند، با جلب مي زيبايي نظرم را
معصيتي ميالن كنم،  به سوي گناه و اگر و. بود تر خواهد پاينده
جلوي چشمانم مجسم  دوزخ را فراگير آتش سوزان و فوراً
. شده ودست ازمعصيت برمي دارم كنم، آنگاه بيدار مي

 ازخدا وتقوي را تمرين وبدينصورت مدتي است كه ترس 
  .كنم ممارست مي

 :از گذشته بزرگترين آرزوهايم عبارت بودند در اگر
اكنون بفضل وتوفيق ... مهمانداري و خوانندگي، هنرپيشگي،

خداوند،بزرگترين آرزويم اين است كه دعوتگري مخلص براي 
آن عملي كه موجب  هر خداراسپاس كه اكنون از. دين خداباشم

هاي  مطالعه مجله: قبيل از وردگارم باشد،غضب پر خشم و
مبتذل  و هاي هيجان انگيز قصه داستانها و و جنون آور ارزش و بي

 موسيقي را تمامي نوارهاي ترانه و ام و نجات يافته دست برداشته و
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سخناني  ديگر و پيامبر احاديث گهربار آيات كالم پاك الهي و با

ي  همه. ام داده تغيير خشنودي پروردگارم باشد، و كه موجب رضا
ماه رمضان  در. دومين سفرحجم اتفاق افتاد از بعد اين رويدادها

جهت اداي عمره  باري ديگر توفيق خداوند شامل حالم شد و
  .مشرف شدم
  !خواهرم

مالحظه نمودي كه چگونه خداوند مرا ازبيراهگي وگمراهي 
اب نجات داد وبه اين سرزمين مقدس آورد تا بتوانم پا يبند حج

اسالمي شده وازافكارفاسديكه خاطرم را مشغول ساخته بود، 
رهايي يابم وامروزدرحاليكه درعنفوان جواني بسرمي برم، به 
. توفيق خداوند توانسته ام فريضه ي حج ودوبارعمره را بجا آورم

اينها نعمتهاي گرانقيمتي است كه خداوند به وسيله ي آنها برمن 
واعضاي بدنم ازسپاس وتشكري  حقاً كه زبان. منت نهاده است

  .كه شايسته ي مقام خداوندي باشدمعذوروكوتاه اند
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  كوچكتان، به عنوان خواهر درآخر

  :اي دارم اي خواهر عربستاني توصيه خصوصاً به تو 
  !خواهرم

 به حجابت همچنان برس، حجاب نشانه ي عفت وپاكدامني و
 بيانگر حجاب نمايانگرعزت نفس و. شرافت شما است حيا و رمز

فشاري  تحت هر هرحالتي و نبايد در. زيبايي واقعي شماست
حياتت  زندگي و براي حجابت بيش از. آن برداري دست از

  .اهميت قائل باش
  
  

  !خواهرم
 ترين و داني كه خوشبخت آيا مي. عربستاني اي دختر

هستي؟  آخرت تو در) انشاءاهللا( دنيا و در ترين دختر شانس خوش
اي  بدان دست يافته كه تو اي آزادي ديگران از آزادي و زيرا تو

 .مقررات الهي باشد با حدود و  ماهنگهكه  اي يعني آزادي
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 ،»مصر«كشورم  من در گويم؛  نمي  گزاف. محروم هستند

نقاب  هاي درس زير كالس جلسات و مجبورم چندين ساعت در
 هم و پسران با آنجا دختران و زيرا در. همانجا خفه شوم بمانم و
به درون  چنين نيستي، زماني كه پا ولي تو. دارند هم قرار دركنار

بلندت را  خيال راحت چادر گذاري با دانشگاه مي دبيرستان و
مطمئني كه  سازي، زيرا مي آشكار ات را چهره گذاشته، كنار
نخواهد  معرض ديد چشمان زهرآگين بيگانگان قرار ات در چهره
  .گرفت

  
  
  

  !خواهرم
آزادي  از كشورهاي ديگر دختران مصري يامپنداركه  هرگز

چنين نيست؛  هرگز! آن محرومي، خير از تو و اند شده مند بهره
بلكه اين توهستي كه ازبزرگترين نعمتهاي الهي يعني آزادي، 
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 اما آزادي كه زنان مصري و. احترام وشخصيت برخورداري

 ،زن و اختالط مرد :عبارت است از. كنند مي ديگران بدان افتخار
است آنرا بندگي  بدحجابي كه به نظرم بجاي آزادي بهتر لختي و

واقع اين يك نوع  در زيرا. خواهشات نفساني ناميد شيطان و
آن زن به عروسكي متحرك  لباس جديد است كه در بردگي در

  ازمصر      ... ات ديني خواهر  .حيات است تبديل شده كه فاقد روح و
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  محفل قرآن اي در ي دوشيزه سرگذشت توبه

كالس دوم  در ي عربي و هم اكنون ساكن امارات متحده
قلبم جايگاه  در اين كشور. دبيرستان مشغول تحصيل هستم

به راه راست  مرا همين سرزمين خداوند در بخصوصي دارد زيرا
  .هدايت نمود

اين كشوردوست وهمسايه شديم به  هنگامي كه تازه وارد
ايشان قرارداد  است بگويم با بهتر. شدم مند عالقه تلويزيون شديداً

 ترانه، هيچ سريال،. نشستم به تماشايش مي زانو دو ساعتها! بستم
 از آن غافل شوم و اي از نمايشي نبودكه لحظه برنامه كودك و

هاي فرهنگي وديني  فقط زمان پخش برنامه. نظرم پوشيده بماند
  .شدم مي بلند

  !بلندشدي؟ چرا:تعجب مي گفت خواهرم با
 و رسيدگي به درسها كردم كه به خاطر مي دروغ وانمودبه 

  .ام شده كارهاي منزل بلند



  
  

  
  
  

  توبه كنندگان                       58
دانست كه قضيه  مي خواهرم كه متوجه كارهاي من بود

به  حاال :گفت مي گذاشت و بعضي اوقات سر به سرم مي چيست،
 درس وكارهاي منزل افتادي؟ قبالً كه محوتماشاي فيلم و فكر

  !كارهايت نيفتادي؟ رترانه بودي چرا به فك رقص و
زماني كه توسط مادرم  از او خواهرم كامالً بامن متفاوت بود؛

 در. ترك ننمود آنرا هيچگاه بدون عذر گرفته بود، فرا را نماز
 بار هفته چند در شايد حاليكه من به نماز چندان پايبند نبودم؛

خواهرم تاحدامكان ازنشستن جلوي . خواندم نمي نماز بيشتر
همنشين  دوست و براي خودش چند. كرد مي پرهيزتلويزيون 

تشويق  صالح انتخاب كرده بود كه توسط آنان دركارهاي نيك،
  .شد ياري مي و

جهت  هاي شهر بيمارستان يكي از ام كه در تااينكه خاله
حاليكه لباس  در خواهرم را سقط جنين بستري بود، جلوگيري از
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 :گويد ام مي كه به خاله بيند خواب مي تن داشته در زيبايي بر سفيد

  .انشاءاهللا بزودي شفامي يابي !نگران مباش
صبح كه خاله ام ازخواب بيدارمي شود مي بيند كامالً صحيح 

  .وسالم است
خواهرم همواره مرابه پيروي از دستورات الهي نصيحت 

 و كرد ولي متأسفانه من بجاي پذيرفتن اندرزهايش لجوجتر مي
. شدم ي تلويزيون مي قبل شيفته از ربيشت روز هر شرورتر شده و

فيلمهاي  ارزش، هاي بي سريال شد؛ هاي متنوعي پخش مي برنامه
 آنها كه خطر هاي مضر برنامه ديگر و آور هاي جنون ترانه مبتذل،

  .كنم ام احساس مي اكنون كه به راه راست قدم گذاشته  را
م من ازحكم اينگونه معصيتها بي خبرنبودم،كامالً متوجه بود

همچنين مي دانستم . كه مرتكب كارهاي ناجايزوحرام مي شوم
كه شاهراه هدايت براي كساني كه بخواهنددرآن قدم بگذارند 

وجدانم دائماً مراسرزنش مي كرد، چون من به . بازوروشن است
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ارتكاب گناه اكتفا نمي كردم،بلكه فرايض راداشتم ازدست 

شها خاطرم را زياد سرزن و گذاشتم اين افكار نمي اما. دادم مي
ساختم حتي  شفته كندازاين جهت هميشه خودم رامشغول ميآ

 نمودم تا  را سرگرم مي اي خود مجله كتاب و خواب با قبل از
مدت پنج سال  اين روال تا. كردن نداشته باشم فرصتي براي فكر

اينكه آن  گذشت تا بطالت مي بدينصورت عمرم در ادامه داشت و
ي  تعطيالت نيمه در رسيد؛ فرا يتم نمود،هدا روزي كه خداوند

روزي توسط  اول سال،خواهرم دركالس قرآن كه براي چند
  من  از و شركت نمود گروههاي اسالمي دايرشده بود، يكي از

التماس نمود  مادرم نيز. هم به كالس برويم دعوت كرد كه با نيز
. آنها مخالفت كردم كه شركت كنم ولي من به شدت با پيشنهاد

 خواهم بروم، نمي :فرياد كشيدم وگفتم قتي اصرار كردندو
  ...خواهم بروم نمي
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تماشاي . تلويزيون متعهدبودم با! من همچنان به قرارداد خودم

الينفك زندگي بيهوده مرا تشكيل  هاي آن جزء تك تك برنامه
 شاعر! كالسهاي قرآن كجا؟ من كجا و :گفتم مي خود با. داد مي

  :چه خوش سروده است
  في قلب عبدليس يجتمعان      ب القرآن وحب الحان الغناح

دوستي ومحبت قرآن ودوستي نغمه هاي ترانه درقلب يك (
  )انسان باهم جاي نخواهند گرفت

 خواهرم به او و دست مادر سركارش برگشت از پدرم كه از
دخترم كاري نداشته باشيد  با :گفت پدرم به آنها. شكايت كردم
  .احت است باشدطوريكه ر بگذاريد هر

 ام بودم و خانواده نازپرور الزم به يادآوري است كه من دختر
 داشتم لذا خود از برادري كوچكتر بزرگتر و فقط يك خواهر

پدرم متوجه نبود كه من . ديگران مرا دوست داشت پدرم بيش از
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 كرد، من سؤال مي از مورد نماز چون هرگاه در خوانم، نمي نماز

  .ام ماز خواندهن :گفتم به دروغ مي
پدرم هميشه درمنزل نبود وبه علت دوري محل كارش ازخانه 

  .گشت نمي بر روز چهار رفت تا سه يا مي وقت سركار هر
 كالس قرآن شركت كنم تا نشدم در حاضر خالصه آن روز

خواهرم  من خواست كه همراه با اينكه روزي پدرم شخصاً از
سنديدم تنوعي اگرنپ دوست داشتم ادامه دهم و اگر بروم،
  .خيلي دوست داشتم،موافقت كردم چون پدرم را. شود مي

  همراه خواهرم به سوي گلشن قرآن
وارد محفل  همينكه، باهم به سوي كالس قرآن به راه افتاديم،

ديدگاني  ايمان و به نور منور هايي درخشان و چهره با آنان شدم،
 نشده بودند، آلوده ناجايز به حرام و نظر گريان كه برخالف من با

 احساس زايدالوصفي وجودم را فرا ديدن آنها با. برخورد نمودم
احساس  احساس خوشبختي، احساس ترس توأم با گرفت،
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اي  خداوند چنان فاصله از  هنوز :گفتم خود با... توبه پشيماني و
اينكه  قبل از ام لذا برگشت باشد نگرفته قابل جبران و كه غير

  .چه سريعتر بايد برگردم هر ازدست بدهم، فرصت را
براي  و اشكهايم سرازيرشد، قلب سنگم ترك برداشت،

روزهاي گرانبهاي عمرم كه پاي صفحه ي تلويزيون وبادوستان 
  !مجالس بيهوده باخته بودم سخت پشيمان شده وگريستم ناباب در
اينگونه محافل نوراني كه توسط  امثال من از من و چقدر

 جانب خداوند بر لحظه از هر د وشو فرشتگان الهي احاطه مي
. ايم غفلت بوده در بارد، رحمت مي باشندگان آنها باران سكينه و

من منت نهاد  بر خداوند« :اسالم سيدقطب ي شهيد بزرگوار بگفته
  بچشم كه  نعمتي را ي قرآن بيارامم و سايه روزگاري در تا
خاطري  ي قرآن با سايه در ...نچشيده بودم زندگي هرگز در
باورم شد  و دلي روشن زندگي نموده اندروني آرام و سوده وآ

هيچ آسايشي نصيب اين  كه هيچ اصالحي براي اين زمين و
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طهارتي حاصل  بركت و هيچگونه ترقي و گردد و بشريت نمي

زيستن درسايه قرآن نعمتي  ...برگشت به سوي اهللا شود مگر با نمي
 . باشد  كسي كه خود چشيده است كه قدر آن نشناسد مگر

  ».گرداند مبارك مي آنرا پاكيزه و و افزايد مي را  نعمتي كه عمر
 كردم، ي معصيتهايم با خداوند مبارزه مي من به وسيله! آري

 پيروي از داشتم، رضايت او مقدم مي خشنودي نفس خويش را بر
اين  با دادم، دستورات خداوند ترجيح مي بر دستورات شيطان را

  .لطف كرده وهدايتم نموددرحق من  همه خداوند
خواب عميقي  من در :كنم بدينصورت خالصه مي ا سخنانم ر

ارشاد  چه زيبا خداوند. رفته بودم كه قرآن بيدارم نمود فرو
  :فرموده است
 ان هذاالقرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشرالمؤمنين الذين

  يعملون الصالحات ان لهم اجراً كبيرا
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است راهنمايي  اهي كه پايدارتراين قرآن به ر همانا :ترجمه

مژده  دهند، كه اعمال شايسته انجام مي مؤمناني را كند و مي
 ‐پاداش بزرگي  ‐خداوند نزد ‐دهد به اينكه براي آنان مي

  .است ‐تدارك ديده شده
معلوم  كرد، هدايتم نمي خداوند اگر :پرسم خودم مي اكنون از

  كردم؟ او مالقات مي چه حالتي با در نبود
 پيش وجدان خويش نيز در پيشگاه خدا و من در يقتاًحق
چنين  شاعر. خداوند غافل است از انسان چقدر. ام شرمنده

  :سرايد مي
  ام كيف يجحده الجاحد      فيا عجباً يعصي االله                     

  )شگفتاازكسي كه خداوندراانكارويامعصيت مي كند(
  تدل علي انه واحد                وفي كل شي له آيه                   

گواهي  يگانگي او هاي جهان هستي بر حال آنكه ذره(
  )دهند مي
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 خدايا توگواه باش كه من توبه كرده وبه سوي تو برگشته ام و

  .مهرباني بخشنده و همانا تو. خواهم تو معذرت مي از
  .نشسته اند تو انتظار بشتاب،كالسهاي قرآن در! خواهرم

  )دوم دبيرستان( امارات از ‐خواهرت
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  ي مخصوص فارغ التحصيلي جامه

 هاي ده، بچه ديگر مانند دال منطقه،ئوبزرگترين ف ليلي دختر
 را پدرش او. رفت ي محلي نمي براي تحصيل به مكتبخانه

 هاي ده را بچه باالي برج بلند، از او. كرد مي صدا »ياسمين خانه«
ارهاي بلند قصر ديو ي باالي خودش و روحيه. كرد تماشا مي
. كرده بود ايجاد ساالنش سد هم سن و ديگر و ميان او بزرگ،

ليلي براي دخترش معلم خصوصي جهت آموزش زبان  پدر
. آمد روز مي لباسهايش طبق مد. خارجي تدارك ديده بود

  .بود »سان گورگ« نخستين پرورشگاه ليلي مدرسه
 تمدن غرب  به فرهنگ و شد مي چه بزرگتر هر او
ليلي براي تحصيالت عاليه به . داد به آن دل مي و نديشديدا مي

دانشگاه  چهارسالي كه در در. فرستاده شد ‐سوربن –دانشگاه 
غربي  اهميت تفكر «تحت عنوان  اش را پايان نامه اقامت داشت،

  . تكميل نمود »تمدن بشري ساختار در
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ي ويژه  اوكه همواره درآرزوي فارغ التحصيلي وپوشيدن جامه

رسيدن آخرين روزهاي دوران  فرا كم با فيلمبرداري بود، كم و
 بنابراين براي خريد. رسيد داشت به آرزوهايش مي تحصيلش،

بازگشت سري به  در. بازارهاي پاريس شد پيراهن مخصوص وارد
جشن  جهت شركت در او از تا زد »آن«ي دوستش خانم  خانه

  .فارغ التحصيلي خويش دعوت بعمل آورد
التحصيلي را  ي فارغ ي جامه قضيه آيا :يلي پرسيدل از »آن«
دانم كه اين تقليدي  من فقط مي !خير:پاسخ گفت در داني؟ او مي

  !فرهنگ واالي غرب است از
كني؟ واقعيت اين است كه  اشتباه مي !خير: گفت »آن«

روزگاري دانشگاههاي اسالمي اندلس درجهان غرب به عنوان 
فارغ التحصيالن  آمدند، مي دانش به حساب هاي علم و مناره

به عنوان نشان  عباي عربي را همين جامه يا اروپايي اين دانشگاهها
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دانشي كه توسط اساتيد  علم و نخبه بودن خويش در بر

  .كردند تن مي بر دست مسلمان آموخته بودند، چيره
كسي كه عمري  دل ليلي نشست؛ تيري بر همانند» آن«سخن 

 خود لب با زير. گذرانيده بود راه فراگيري فرهنگ غرب در
  :زمزمه كرد

  !اساسيم؟ اصل و مسلمانها پس ما 
  :سخنان مادربزرگش افتادكه گفته بود به ياد و 
متعادل  يك شخصيت موزون و ،     دخترم شخصيت اسالمي 
به  فارغ التحصيل شد و ‐سوربن –دانشگاه  حالي از ليلي در. است

دست رفته  از زادگاهش بازگشت كه دلش براي اندلس
 همچنين غم سالهايي راكه درفراگيري فرهنگ و. سوخت مي

حالي برگشت كه  در او. خورد مي دست داده بود، تمدن غربي از
فكرآشنا ساختن فرزندان  در رسالت جديدي بود؛ و حامل تفكر
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 تمدن بشري و ساختار اسالمي در نقش تفكر ي خويش با جامعه

  .عقايد بيگانه بود و فكارورطه ي ا سقوط در نجات آنان از
ي محلي  باالي برج بلند فقط به نظاره مكتب خانه از ديگر او

ديد احترام به آن  بلكه ضمن اينكه با كرد، ده اكتفا نمي
براي  فرزندانش را كه داراي فرزندگرديد، بعدها نگريست، مي

عظمت از  فرستاد تا بومي به آنجا و  فراگرفتن فرهنگ اسالمي
  .كند احيا ديگر بار دست رفته را
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  مصر از اي ديگر ي دوشيزه توبه

كشتي ) سالم ايكس پرس. (دريا ساكن بود شب آرام و
موجهاي درياي سرخ را به  سرنشين، ۵۰۰ مسافربري مصري با

  .شكافت مي مصر بنادر سوي يكي از 
ركوع  لغويات وعده كمي در و مسافران مشغول لهو برخي از

 وقت، جويي در اخدا به خاطرصرفهن. نيايش بودند سجده و و
به  بجاي راه اصلي راه ديگري را درپيش گرفت كه منجر

كوههاي سخت  كشتي به علت برخورد با. شد اي غم انگيز حادثه
. سرنشينانش نابود شدند اكثر كمي، تعداد بجز مرجان، متالشي و

دلهاي برخي را فرا  دلهره، ترس و ي رقت بار، اين حادثه از
اين رويداد قرار  جمله كساني كه سخت تحت تأثير از. گرفت
  :گويد صاحب همين سرگذشت است كه چنين مي گرفتند،
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 از من منت نهاد و بر خداوند. مصر كشور اي هستم از دوشيزه

سرگذشتم را براي . هدايتم نمود خواب غفلت بيدارم ساخت و
  .كنم كه خداوند آنرا براي همه سودمند واقع گرداند شما بيان مي

باري  و بند بي همنشيني با مردان و اختالط و زندگي من در
 درآمد نسبتاً. كردم به دلخواه خود زندگي مي گذشت، مي

 كه خالف دستور خداوند ي خوبي داشتم ولي از آنجا ماهيانه
كرد حدود سه چهارم  كفاف نمي و بركت بود بي شد، صرف مي

 خريد و روز آن صرف خريد لباسهاي تنگ وكوتاه مطابق مد
 انظار انواع لوازم آرايشي جهت به نمايش گذاشتن خود در

  .شد مي بيگانگان
بطوريكه  كردم؛ را تهيه مي خوشبوترين وگرانترين عطرها

وقتيكه بوي  ي دور، فاصله از ‐دختر و پسر ‐دوستان  همسايگان و
 عالقه و. شدند متوجه قدوم من مي رسيد، عطرتند به مشامشان مي

اغلب براي سشوار موهايم به . به آرايشگاه داشتم دلبستگي خاصي



  
  

  
  
  

  73                                      توبه كنندگان
بعضي . رفتم كردند مي مي آن كار جايي كه مردان در »كوافير«
 ‐دختران پسران و متشكل از ‐مواقع به سفرهاي دسته جمعي  از
 كار آواز بجز شوخي ومزاح ورقص و طول سفر كه در رفتيم؛ مي

ت كه دشمنان اسالم اي اس همان مسأله اين عيناً و. ديگري نداشتيم
ما  از آنها. ميان جوانان مسلمان هستند پي ترويج آن در در
 غمي بجز و هيچ فكر زبان، خواهند كه همچون چهارپايان بي مي

جمعي آواز  دسته در يك سفر. ١پرداختن به شهوات نداشته باشيم

                                                 
هنگاميكه مبلغين مسيحي نتوانستند درمصر وديگر كشورهاي   -1

كي ازرهبران عربي،مسلمانان را به سوي آئين خويش جذب كنند،ي
  :تنصير،خطاب به زيردستان خويش چنين گفت

شماموظف نيستيدمسلمانان رابه كيش مسيحيت درآوريدزيرا بااين كارشما به 
وظيفه ي شمااينست كه مسلمانان راازاسالم بيگانه . آنها كرامت مي بخشيد

اخالق . كنيد وازآنها انسانهايي بسازيد كه باخداوندرابطه اي نداشته باشند
  . نه راازآنها بگيريد تااعتمادجهانيان از آنان صلب شودحس
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 كرديم و  لطيفه تعريف مي جك و كشيديم، فرياد مي خوانديم، مي
حركات  راننده كه از داديم، مي قهقهه سر صداي بلند با
به ما  با ديدي تحقيرآميز رفته بود، اش سر حوصله ما خوشايند نا

  :گفت نگاه كرد و
  هستيد؟ بلد  ترانه و نوع آواز هر شما 
دوست داري  اگر بلي،: اطمينان به خود پاسخ دادم من با

  برايت بخوانم؟

                                                                                         
بدينصورت شما گروهي تربيت خواهيد كردكه نه باخدارابطه داشته باشند 
ونه خواهان برقراري رابطه با اوهستند،ازمشكالت وكارهاي مهم، گريزان 
ودوستداراستراحت وكسالت است،مهمترين آرزويش رسيدن به خواهشات 

وي درراه رسيدن به خواهشات صرف مي شود،ثروت خواهد بود،دانش 
رابراي رسيدن به خواهشات كسب خواهدكرد،باالترين مراكز رابراي رسيدن 
به شهوتها وخواهشات مي سازد،خالصه حاضراست همه چيزرافداي 

 . خواهشات وشهوتهايش كند
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ز لب به سخن اندكي سكوت با از بعد بيچاره چيزي نگفت و

  دانيد؟ مي سؤالي را  جواب هر :گشود وگفت
  . جواب بدهيم سؤالي را حاضريم هر بلي،: هم گفتيم با يكصدا
داراي چند تا فرزند   رسول خدا: سؤال كرد ما از آنگاه او
  بوده است؟

هاي دستمان را به صورت  همگي پنجه ،با شنيدن اين سؤال
مبالغه . دانست آنرا نميما پاسخ صحيح  چون هيچ يك از. زديم
. دانستيم را نمي حقيقتاً ما تعداد فرزندان رسول خدا كنم، نمي

 اين گذشته ما، از. به اينگونه مسائل اهميتي قائل نبوديم چون ما
 به تعمير ترجيح داده بودند و دنيا كساني را كه آخرت را بر

و  كرديم مسخره مي پرداختند، زندگي اخروي خويش مي
  .نموديم مي حجابشان تحقير حجبه را به خاطرخواهران م

اينكه براي  تا شد روزهاي سياه من به همين منوال سپري مي
اي كه براي  مسأله با آنجا در. اشتغال عازم عربستان سعودي شدم
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 ‐ نمود مواجه شدم، حجاب كامل زنان آنجا من خيلي عجيب مي

شش نمودم اين پو ابتدا تصور در. غافلگيرم نمود ‐سعودي
هنگاميكه  اّما باشد، ادارات دولتي مي مخصوص زنان شاغل در

حيرتم  كنند رعايت مي حجاب را همه جا برايم محقق شد كه در
كردم كه  نمي تصّور هرگز آن روز بخدا قسم من تا. شد بيشتر

بدين صورت رعايت  دنيا جايي از حجاب كامل اسالمي در
  .شود مي

وبم كه خواهري شايسته همكاران خ يكي از محل كارم با در
 همواره با من در او. آشنا شدم آشنا به معارف اسالمي بود، و

 مزاح، خنده و من بجز گفت و مورد حجاب سخن مي
به خاطرهمين سخنانش بودكه زياد . العمل ديگري نداشتم عكس

ايشان علي رغم اينكه من  اّما. او بنشينم آوردم كه با طاقت نمي
اندرزهايش  و به پند و نبود دست بردار كردم، بيزاري مي ابراز

اي كه احساس  ارزنده و كتابهاي مفيد و نوارها. داد ادامه مي
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هديه  شوند، واقع مي مفيد كرد براي افرادي چون من، مي
  .نتيجه اندكي به سخنانش دلبستگي پيداكردم در. آورد مي

 شوهري نصيبم نمودكه مهربان و تقدير شد، روزها سپري مي
 مورد در خصوصاً حقوق خداوند، مورد همواره در او. بودمتدّين 
 من تحت تأثير سخنان شوهرم قرار گرفتم،. كرد ام مي توصيه نماز
راهنمايي  به سوي خدا اش، مرا اسلوب حكيمانه توانسته بود با او

  .كند
اينكه خبر  دستورات ديني نشده بودم تا هم من پايبند باز
اعماق درياي سرخ بگوشم  درغرق شدن كشتي  ي ناگوار حادثه

 تلخ و اين خبر. آمد وجودم فرود اي بر همچون صاعقه رسيد و
 دست دادم، از تعادلم را خود ساخت، بي خود از دهنده مرا تكان
 پشيماني و ي تلخي كه بيانگر گريه شد، اختيار اشكهايم سرازير بي

  .نداد  امانم ندامت بود،
  :پرسيدم خود از بدينصورت ازخواب غفلت بيدار شده و
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 نفس و اسير كي بايد تا! ببري؟ غفلت بسر در كي بايد تا

  !شيطان باشي؟
سراغ  جا بلند شدم و از فوراً تدبر و لحظه تفكر چند پس از

چندين . آمد گرفتم او خوشم نمي از كه قبالً همان خواهري را
نوارترانه وموسيقي داشتم،همه را به اوسپردم تا برروي آنها تالوت 

  .ضبط كند  را م خدا وسخنراني علماي بزرگواركال
 دنيا خداي خويش عهد بستم كه در با آشكار ساخته، ام را توبه

دين  استقامت در و بدست آوردن رضايت پروردگار هدفي جز
  .نداشته باشم

 ساخت و خواب غفلت بيدار از سپاس فراوان كه مرا را خدا
  .رسيدن اجل هدايتم كرد فرا قبل از
  

  نخواهرتا
  ايمان   
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  اشكهاي حسرت
 به سوي تو مرا فرجام ناخوشايند، ترس از سوزش گناهانم و !بارالها

  ...كشاند به سوي تو مرا سرزنشهاي مدام وجدانم،! پروردگارا. آورد
  ...نمود ور شعله قلبم را هراس انگيز، روز هاي ترس از تازيانه

  ...يرددست بگ از روشنايي ديدگانم را فغان، نزديك بود آه و
  )كند دوشم سنگيني مي بر خداي من بارگناهان چقدر... آه( 

 اكنون من بر... نخواهد شد توگريان آيد طرد در هركس بر !بارالها
من  از آنگونه كه توالبته  ...اين قرار است از داستانم  ام و آمده تو در

   بحال من آگاهتري تو ...شناخت داري خودم ندارم
 مرا ...كرده پشيمانم از ام و برگشته تو من به سوي! پروردگارا

  ...به حال خودم وامگذار مرا... رسوايم مكن... ببخش
 راه خدا كه درآن سفر بجز ...ام بوده همسفر شيطان همه جا من با
براي رفاقت  مرا... بيراهگي كنارم بود در ابليس همه جا ...ننموده ام

را  او بودن دركنارنادان بودم كه  من چقدر و ...برگزيده بودخود 
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 آنها مراگول زدند و... من گماشته بود شيطان سربازاني دور ...پذيرفتم

  .من فريبكاري كردند با
 توبه الزم نيست، :گفتند به من مي افتادم، توبه مي چون به فكر و

  ...نگرد به دلها مي پروردگار
  ) كند دوشم سنگيني مي بارگناهان بر خداي من چقدر... آه(  

 ...ام مغرور ساخت جواني فراغت و زيبايي، ثروت، مرا! گاراپرورد
  ...نيك جلوه دادند  را مبرايم سوزاندن حجاب شيادان،
تكه پاره  چگونه حاضرشدم لباسهاي تنم را... احمق بودم چقدر

ام را به  خانه ي پنجره وب هنگاميكه در !پريده بود؟ عقلم كجا !كنم؟
ي اعمالم را  اين موردكه نامه من هيچگاه در ...روي مدها گشودم

  ...فكرنكردم دست چپ، بدست راست خواهم گرفت يا
 فكر ‐دوزخ در ‐پهلوها ها و مورد داغ شدن چهره هيچگاه در

  ...نكردم
  )كند دوشم سنگيني مي گناهان بر بار چقدر !آه خداي من(  
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اصالً به  اي به گرگها سپرد، آنگاه كه ابليس مرا بسان بزغاله !بارالها

 شدم شرفم را چگونه حاضر نادان بودم، چقدر. حساب نيفتادم روز ياد
  !پسنديدم؟ نمي گناهان را من كه كشتن بي!نابود كنم؟
طبيب  من از .به دواي دردم آشناهستي به درد و تنها تو !بارالها

  ...همه كس به من نزديكتري از تو... طلبم ديگري دارو نمي
  )دوشم سنگيني مي كندچقدربارگناهان بر! آه خداي من(  

 ...راست كند بسپار ام را خيمه ‐مياني ‐به كسي كه تير مرا !بارالها
به  ساده است يا دانم اوكودن و نمي... در شگفت انداخته ام مرا ولي امر

  ...كند دروغ چنين وانمود مي
 آمد دارم؟ به كجا رفت و ام و من سؤال نكرد كجا بوده هيچگاه از

  ...دارم وكار چه كساني سر من با ود،برايش اصالً مهم نب
 امر در واقع مرا در مايحتاج زندگيم، آذوقه و با فراهم نمودن آب و

 او با ...اختيارم گذاشت جوان بيگانه در ي راننده ...كرد گناه ياري مي
بدون اينكه مزاحمي داشته باشم زيرپا  را  شهر  خيابانهاي بازارها و

  ...گذاشتم مي
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 يخردمند عقل هر ...ماند بازيگران مي اه رفتن ابلهان وراه رفتنم به ر

با دستان   آتش دوزخ را سرخاب، ادكلن و عطر و با... ربودم را مي
  ...افروختم خود برخويشتن مي

  )كند دوشم سنگيني مي گناهان بر بار چقدر !خداي من آه،(  
  ...ي گناهان اي بخشنده... ي دعاها  اي پذيرنده !الها بار
 خواب غفلت بيدار از بودي كه قلبم را تو هايم درگذر،خطا از

اين به  بندم كه از عهد مي من به عنوان يك زن مؤمن با تو و ...ساختي
  ...بيني نمازم  روزه و تسبيح، همواره در بعد

  ...ام اعتراف آمده تو براي ابراز زبوني و در بر !بارالها
پاكدامني  ت وبه عف تمامي راههاي انحراف دست كشيده و من از

عفت قدم نخواهم  راه خالف حيا و به بعد در امروز از ...ام چنگ زده
 ...بستند ها بكار  حيله ...شيادان كوشيدند كه مرا برگردانند ...گذاشت

قتل من نيز برآورده  آرزوهايشان با ...آيد بكنند مي دستشان بر چه از هر
  ...شد نخواهد
  ...ام روي آورده همان لباس گناه به تو با !بارالها
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لباس تميز  اميد پاسخگويم، محسن و توانا، شنوا، پروردگار من از و
حسرتهايم را  ها و گريه! مهربان خداي بخشنده و يا... شايسته دارم و

  ...را برگناهانم بكش قلم عفوو  ...ناديده مگير
  
  پايان              
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  مطلب پشت جلد

  
  اشكهاي حسرت

 به سوي تو مرا فرجام ناخوشايند، س ازتر سوزش گناهانم و !بارالها

  ...كشاند به سوي تو مرا سرزنشهاي مدام وجدانم،! پروردگارا. آورد

  ...نمود ور شعله قلبم را هراس انگيز، روز هاي ترس از تازيانه

  ...دست بگيرد از روشنايي ديدگانم را فغان، نزديك بود آه و

  )كند ني ميدوشم سنگي بر خداي من بارگناهان چقدر... آه( 

اكنون من ... نخواهد شد توگريان آيد طرد در هركس بر !بارالها

  ... اين قرار است از داستانم  ام و آمده تو در بر


