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� از ز��ن �وچ �و�ود ��	ت و � ا�ط�ح»������و�ری �دار�د، ()��د از 'ود�ون &روع ���د،  دو	��ن در #�ل ا�� � ! س و 

&��د ا�ن ���1	� را�ون ز��دی ��د، و0� .'ش &دن ! س و ���م د'�رای �وچ �/ل ا�ن ���و�� �� �ودت .'ش &ده �&�! و 
� و �&�ر '��واده ھ�&�� دا&�� 5ش ��دن ا��� �� د��4 ����و�� ازدواج ��� و �� ازدواج 'و �� �د'�را&ون  ���ر�ن وا��&

����ل �� �ردای �وچ ��دن. .س ا��طوری ��	ت �� �4د 'ب � �� �6ر�وچ �� راش �5م ��&� ازدواج ���د. در  �رو �1ط 
رای ھ�	ر &دن �ر�ت ��&�م. �� ھو�ت �دار�م �� ا�� �  �4
'�وص ا�� � ا�� 
را &وھر �ردن ا��1در ���5، �� د'�را از 

�وغ ��	� ر	�د�م، آ��ده ازدواج ���م و � !�وان ھ � ��	ر �� ��در ھو�ت .�دا ���م از �ود�� �وری �ر�ت ��&�م �� و#�
ازدواج �&�م. !رو	; ھ� رو در ھ&ت �� 	�40� از �� ���4رن. ��ر�ون د�دن �و 	ن ده ��زده 	�40� �	'ره و '�ده داره. ا(� 

وا	��4ر�ت، �5د�د ��&�م. ���ت �&و���1ون 'وب آ&.زی ��د�4ر، ��ر دی  ��م � ���ت �و &وھر (�رت ����د �� �	� ����د '
 �'و�� رو 'وب ���ز �ن، �� ��وی '��واده &وھرت 	را� �ده �&� ھ	ت. ا�/را �و دوازده 	�40� ���زد، �و 
�5رده 	�40

��	

� رو ���ر�م. �=�ر�ن آ��ر �ودک ��دری در ا�ران ��ل �و��. �� (و&� �دار�م. ��4 <د ازدواج و �و .و�زده 	�40� او�0ن 
زور درس ��'و�ن و  ��&�ر�� �� راھ���� .�&�ازدواج ھ�	ر ا��زه ده و �رون 'و�� ����و��م ر�م، ��4 ا�� � ��1د �در	� 

 ��زه اون رو ا(� &وھر ا��زه ده ���و�ن 'و�ن. 
�د ھ�	ری �� ���� !�د�� ھ��&� ��د ?وا	ت �&� �� زن دوم و 	وم ���د.
#��ون 	� ط�#� ا���� ھ	ت. د�ن �ورت �� ا(� &وھرت 	� �ر ���� ط�ق رو � زون ��ره، !1د�ون �طل ��&�. رای ھ��ن 

� �ردن ھ�	ر رو �دار�م، ��دا �و '&�ش ط�#�ون ده .و ا���ور�� �� �دای �� از �و0د �� ��� دا'ل 'و�� ھم �رات !��?
�� ا�ن د'�ر �� �ود�� � رده و ھر روز 	�ل طوری �ر�ت  �رگ ')� ��&� و ھر 0?ظ� ز�د(��و  ��& =�? .��رس ��4ذرو�

� �ظر�ون ا����ش ��ده؟ 	رز�ش ھ�ی '��واده و  �4و ا(� ! 	ت .'ش &�، ����و�� ازدواج �� �&� �&ده �� ھ�	ر 'و
�?�ل �� ��؟ �� ! س ھ��� �و�ود ھ	ت  ����ل رو�� �و آروی ��رو ردی از او����� �� ھ�� ھ�د�4رو در ا���� ��&��	ن رو

 � �و0� اون ھ� ز��ن �وچ .��	��ن و !ر	��ن ھ	�ن �� ا�ران. در ا���� ?�� ا(� ھ�	رت ا��زه ده، ����ل ا��زه ���ده و ر	وا�
���د، ��زه ?	�ب ���د. �� ?�� ! س د	ت ھ��و�و � �رس و 0رز ��زار�م �� ��دا �	� از روی آ	��ن )��5 ا�ن د	ت ���. 

ر	� ! س �ورت. در ا�/ر ��ھ� ا��زه ���دن &�ل �'�وص 0�	�ون رو  �
 ،�&�� �&�?�ھ��ن ! 	� در ������ش .ر 
 �ر�م �رون. ا�ن �رھ�E ?��ل 	�ل ھ� �?روم ودن �و
	���� و � #��ون در	ت و ر	�د( �
�در �&  �	ر�ون ���م و ��د 

�و
	��ن و ��ر�E �ردن �ذھب .�&ر�ت �!ظ��� ?��ل ��&�. زن �وچ در �و
	��ن .��	��ن �� ?د ز��دی در �ره وطن  
��ر�F و �رھ�4ش ��دو�� و �?��� رده ز��د داره، 
�زی �� در �و
	��ن ا�ران و�ود �داره. <�ت !دم �و	<� ا#���دی ا�/را 

'ش !�ده �وچ ھ�ی ��1ر رو	�� �&�ن و �.ر �&�ن &5ری ��&د�د و ط�1 ��و	ط &5ری  ��وچ &��د در �<���ت (	�رده ا����!

ون .�رک، 	����، ���Gر، �را�ز زرگ 'ر�د و... رو� رد ���م �ری � ?1وق ز��ن ��دا&ت.  �ز�د(� &5ری � .د�ده ھ��

E�� 4ذر�م ���<� ا�ران .ر از 	���، ھم 	�ت ھ�ی در	ت، ھم 	�ت ھ�ی ��در	ت. � د	�� دوم ��د ���4د. ا(� از ا�ن ? و�ت 
� �ردم،  ��&�. ��زه <داز آ�دن �; ? و�ت ��  �� �?�ر در .�ش دار�م. ا0�� #��ون ھم ��د .&���ن ?1وق ا�	�� �طو=�

 «.��ر	��ر !ظ��� درا�ن ���طق ����د ا���م &�
 

 .���زی .'ش &د�و&�� رو ��� ��?�J �ردم ود	ت ردم �� واJI �ر�&�. ?�= و�د�و ز�ررو��4ه ���د �� 
�دی .�ش در��Iی 
 

� �<�ر�Iد، ر'� ھم دون �>�� از�ردان آن ���طق ھ�وز �?ت ?���ت �; رو?��� در���ز ��<� � رژ�م I>در?��0 � 
� �����د. و� 0طف ا�ن ا!�را�Iت �='ره از زن �وچ �?ت &د. درا�ن ��ھ��ھ�4� و�	�1ل � ا�ن �را	م � ا!�را�Iت '��

وس &دن، 
1در  �ن ���وان ���5د د'�ران ا�ن?� �و�د�و 
1در &��ع ھ	��د. 0�	�5ی ر��4&ون �� 	��50	ت ز�ر 
�در �& 
 .ز��	ت. ا����	ت �� &<�ر زن ز�د(� آزادی �<�� �� &�، ا����	ت �� ا�ن ا��1ب از '��� ھ�ی �; �; ا�را���ن &روع &ده
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� ��; از ردا&��.و�� .��ھ�  �و&��Iوک �ر���س   
 


