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  : دختران ایرانی بخوانند
  برنامه یک دختر مسلمان آمریکایی

 
 
 
 

شـود   چشم همه آنان بدون استثنا به سمت سـارا خیـره مـی          
خواست، بـه    که روسري سرش کرده است و اگر سارا می        

توانست به پوشش خود ادامه     ها توجهی کند، نمی     نگاه  این  
حجـاب،  . در بین کارکنان، فقـط او باحجـاب اسـت         . دهد
ششی اسـت کـه مـو، گـوش و گـردن زنـان مـسلمان را               پو

تناقض عجیبـی بـین سـارا و اعـضاي          . دارد  پوشیده نگه می  
روي مـسجد بـدون حجـاب منتظرنـد،        اش که روبه    خانواده

  .وجود دارد

فروشـی، دختـر نوجـوان        در پشت پیـشخوان یـک اغذیـه       "
، مـشغول رسـیدگی بـه    »سـارا اسـماعیل   «اي بـه نـام        محجبه

چشم همه آنان بـدون اسـتثنا بـه    . استدرخواست مشتریان  
شود که روسري سرش کرده است و         سمت سارا خیره می   

هــا تــوجهی کنــد،  نگــاه خواســت، بــه ایــن  اگــر ســارا مــی
ــی ــد   نمــ ــه دهــ ــود ادامــ ــه پوشــــش خــ   ''.توانــــست بــ

  
کریستین «، روزنامه »بازتاب«الملل  به گزارش سرویس بین   

ــانیتور ســاینس ــا زن و شــوهر : نوشــت» م ها، در برخــورد ب
جـور    هاي کوچکشان و پسرها، با همـه یـک          مادران و بچه  

در بین کارکنـان،  . دهد کند و کارش را انجام می       رفتار می 
حجـاب، پوشـشی اسـت کـه مـو،       . فقط او باحجاب اسـت    

. دارد گــوش و گــردن زنــان مــسلمان را پوشــیده نگــه مــی 
  ه کــــــاش  ارا و اعضاي خانوادهـــــبی بین ستناقض عجی

  

  

  

ــه ــد، وجــود دارد  روي روب ــدون حجــاب منتظرن   .مــسجد ب
ــه     ــتان نوجــوانش ک ــان دیگــر دوس ــارا در می ــشخیص س  ت

را در مورد آنان بـه      » ها  حجابی«دوستان غیرمسلمانش لفظ    
ن ایـن دخترهـا پـس از خوانـد       . برند، سخت اسـت     کار می 

  پردازند تا پول به دست      نماز، به فروش کیک شکالتی می     
آوري کننـد و بعـد از آن،    معآمده از آن را براي مسجد ج 

ــه گفــت   SMSوگــو و خنــده و بررســی   وقــت خــود را ب
آمـوز سـال    او دانـش . کنند  هاي خودشان صرف می     موبایل

: گویـد  آخر دبیرستان است و درباره حجـاب خـودش مـی    
دهنـده سـبک      این تنها یک نوع پوشش نیست، بلکه نـشان        

نوشـد   او الکل نمـی . دهنده هویت من است    زندگی و نشان  
گـذارد و   سري نمـی کشد و قرار مالقات با پـ        و سیگار نمی  

 به نمـاز    - مشغول انجام هر کاري باشد     -پنج نوبت در روز   
او یکی از تعداد رو به رشد نوجوانان آمریکایی         . ایستد  می

  چیزي که در دوره متوجه . مسلمان است که حجاب دارند
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 11ها و تردیـدها بـه سـمت اسـالم پـس از حادثـه           سوءظن
ــپتام ــب دا ســــــــــــ ــاي تعجــــــــــــ   .ردبر، جــــــــــــ

هــاي  کـه سـال آخـر دبیرسـتان اسـت، تقاضـانامه       او بـا ایـن  
هـاي مختلـف کـه اطمینـان پـذیرش در             گوناگون از کالج  

رسد، ولی همچنان منتظـر شـنیدن      براي او می  . آنها را دارد  
» بوسـتون «پاسخ تقاضاهاي از گزینه برترش یعنی دانشگاه        

  .اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
  

فروشـی کـار     غذیـه سارا یک زندگی معمـولی دارد و در ا        
هاي جمعه را در  شب. رود کند و به باشگاه ورزشی می       می

مــسجد و تعطــیالت آخــر هفتــه را هــم بــا دیگــر دوســتان  
همچنـین بـا آنـان بـه راننـدگی در      . گذرانـد   باحجابش مـی  

 هـاروارد در   پردازند و یا بـه گـردش در میـدان    بوستون می 
ــی  ــریج مــــــــــــــــ ــد کمبــــــــــــــــ   .رونــــــــــــــــ

  
 اصـول اخالقـی و مـصمم اسـت و در عـین       بـه    سارا پایبند 

قـدم مـذهبش اسـت و        برخورد بودن، نماینـده ثابـت       خوش
هــاي  هــا و پرســش توانــایی ایــن را دارد کــه از پــس نگــاه

  .دیگـــــــــــــــــــــــــــــران برآیـــــــــــــــــــــــــــــد
  

او به این سؤال که یک زن مـسلمان بـودن بـه چـه نحـوي               
اي که خود سارا، تـصمیم        است، پاسخ داده است، به گونه     

کــدام از  در حــالی کــه هــیچ. فــتبــه انتخــاب حجــاب گر
وقتــی او مــسئله . خــواهران دیگــرش ایــن کــار را نکردنــد

حجاب را مطرح کرد، مادر مصري او از وي خواست که            
  .بـــــا دقـــــت ایـــــن موضـــــوع را بررســـــی کنـــــد     

  
ــرآن و حــدیث     ــدن ق ــه خوان ــستان همــان ســال ب ســارا تاب
پرداخـــت و خـــود را آمـــاده انتقـــال از یـــک دبیرســـتان  

ــه    ــالمی ب ــصوصی اس ــرد  خ ــومی ک ــتان عم ــک دبیرس   .ی

  
ــدرس« ــه »ســینتیا ان ــسنده مقال ــانیتور«، نوی ــستین م در » کری

در اسالم بـه حجـب و اعتـدال    : گوید می» حجاب«تعریف  
. در پوشش و رفتار همه پیروان این دین تأکید شـده اسـت    

شوند، دست، بـازو و      زنانی که در محیط عمومی ظاهر می      
  .دارنـد  ه نگـه مـی  پاي خود را از دید مردان جامعـه پوشـید     

  
حجاب یک تذکر دایمی براي اوست کـه        : گوید  سارا می 

بــه خــود و دیگــران احتــرام بگــذارد و ایــن کــار، او را بــه 
اش بــر اصــول اســالمی، اطاعــت و نیکوکــاري و    پایبنــدي
شـما بایـد   : دهـد  او ادامـه مـی    . کنـد   دوستی تشویق مـی     نوع

، همیشه خدا را در هر کاري که در حـال انجـامش هـستید        
کنیـد، بایـد خـدا از آن        هر کاري کـه مـی     . در نظر بگیرید  

شـده و محـدود     طرز رفتار سارا کامال حساب    . راضی باشد 
خواهید از یک الگوي رفتـاري    اگر می : گوید  او می . است

البتـه  . متعادل و محترمانه پیروي کنید، باید خودتـان باشـید       
 باید گفت سارا تاکنون به خاطر حجابش مورد اذیت قـرار   

نگرفته، چراکه بیشتر ایـن امنیـت را مرهـون زنـان مـسلمان       
ــت   ــودش اســــــــــــــ ــیش از خــــــــــــــ   .پــــــــــــــ

  
ــهرا دوســتان غیرمــسلمان هــم دارد کــه  ســا  ســطح  در البت

ــایی  . معمــولی اســت ــه مرزه ــط ب او معتقــد اســت در رواب
د؛ یعنـی نوشـیدن    رسـید کـه نبایـد پـا را فراتـر بگذاریـ              می

ــ  ــارتی رف ــدارد تمــشروب و پ و ا. ن در زنــدگی او وجــود ن
زنـدگی بـه همـراه خــانواده و شـش خـواهر و بــرادرش را      

گونـه کـه در عکـس نـشان داده      او همـان  . دهـد   ترجیح می 
او خـود بـه   . سازي با کـامپیوتر اسـت      شده، سرگرم آهنگ  

اسالم روي آورده و در عین حال، خـود را یـک نوجـوان            
  .خواهد خودش باشد داند که می آمریکایی می
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