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سخن
می گویند انسـان وقتی نعمتی داشته باشد در بیشـتر مواقع ارزش مؤلف

آن را نمی دانـد، مثـًا اگـر بـاران همیشـه بـه موقـع ببـارد و آفتاب 

هـم بـه قـدر کافـی از آسـمان سـر بـر آورد و زمسـتان ها پربـرف و 

تابسـتان ها همیشه پرنعمت باشـد، هیچ وقت معنای خشکسالی 

و یـا برعکـس سـیل و ویرانـی را نمی فهیم و قدر  بارش همیشـگی  

ابرهـا و تابیدن هـای به هنگام آفتـاب را نمی دانیم. حجاب داشـتن 

ـر اسـت و هیچ  در کشـور ما هم نعمتی اسـت که به سـادگی میسَّ

وقت پیش نیامده برای روسـری سـر کردن، یا چادر پوشـیدن، کتک 

خورده باشیم و بهمان توهین کرده باشند. حال تصور کنید که سالها 

در همیـن مملکـت بانـوان و دخترانـی برای حفظ حجـاب خویش 
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کتک خورده، تحقیر شـده و چادر و روسـری از سرشـان کشیده شد. 

برای حفظ همین چادر سـیاه و روسـری جنایت مسـجد گوهرشـاد 

به وقوع پیوسـت و حرمت بارگاه ملکوتی امام هشـتم علیه السـام 

شکسـته شـد. سـال ها بانـوان مؤمن ایـن مـرز و بوم خانه نشـین 

شـده و اجـازه خـروج از خانه را نداشـتند. آنها حتـی از تحصیل منع 

شـده و نمی توانستند در مدرسـه حاضر شوند. باز تصّور کنید همین 

حـاال که مشـغول مطالعـه و ورق زدن این کتاب هسـتید در کشـور 

دیگری مانند فرانسـه دختری به خاطر حجابش از رفتن به مدرسـه 

و ادامـه ی تحصیـل منع شـده اسـت. اگر می توانسـتید سـوار بر ابر  

جادویـی خودتـان را به او برسـانید و پای درد  دلش بنشـینید به او 

چـه می گفتید؟ حتمًا شـنیده اید کـه سپاسـگزاری در برابر نعمت ها 

موجب افزایش آنها و برعکس ناسپاسـی نعمتها را کاهش می دهد. 

نمی دانـم حـاال من چطـور باید برای چادر مشـکی رنگی کـه هر روز 

صبـح، وقـت بیـرون رفتـن از خانه بـا خیـال راحت بر سـر می کنم 

باشم. سپاسگزار 

زینب کریمی


