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خانواده
فقيرنشين محلههاي يكي از در و سنتي مذهبي خانوادة يك در من
مذهبي متعصب يك پدرم آمدم. بهدنيا شوش، ميدان يعني تهران، جنوب
دين نمايندة سمبل و را آنها او بود. آخوندها مريد پروپا قرص و معتقد و
كرده نفي را مذهب و دين كند، نفي را آنها اگر مي كرد فكر و ميدانست

است.
بخواند درس اگر دختر مي گفت و بود من رفتن مدرسه مخالف پدرم
از ارتجاعيش اساس اعتقادات و بر خاطر نميخورد. بههمين  بهدرد ديگر
آرزويش نهايت كنم، ازدواج من ميكرد تالش شدم، ۱۳ساله من وقتي كه 
و روشني باسواد زن كه مادرم اما باشد. آخوند يك دامادش كه اين بود هم
كوچكترم حمايت مي كرد و خواهر من از برادرم  و مقابل پدرم در  بود،
به دست فاميل زنان همسايه و زنان براي خياطي كه از ناچيزي درآمد با و
ما به هميشه او فرستاد. به مدرسه زحمت بسيار، و تالش ما را با مي آورد،
بدبخت من مثل و باشد جايي بند به دستتان بخوانيد تا درس ميكرد سفارش
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نشويد. توسريخور و
روي پدرم از بيش بعدها و پدرم  از بعد  كه بزرگم برادر محمد،
تمامعيار بهطور بعدًا او بود. خميني مريدان از داشت، سلطه خانواده
زندان در شكنجه گر و بازجو بهعنوان و درآمد آخوندها رژيم بهخدمت
اصلي عامل اين كه عالوه بر داشت. او انسانها اشتغال كشتن و دريدن اوين به
شكنجة و در بازجويي شخصًا هم خودش بود، من شدن زنداني دستگيري و
نقاب هم او و دارم من چشمبند فكر مي كرد چون البته او داشت. دست من
بشناسم، درحالي نيستم او را قادر من صحبت هم نميكند، و چهره زده به
و به خصوص كردم احساس را منحوسش وجود اول لحظة از همان من كه
آنها كه پسرعموهايم، يا او خود كه فهميدم ميشد مطرح كه سؤالهايي از
مرا ايستادهاند و من باالي سر بودند، اوين زندان مقامهاي و بازجوها نيز از
باال را چشمبندم كه موقعيتي حدس، يكبار در اين البته ميكنند. شكنجه
ماجراي كه شد تبديل ديدم، به يقين را به چشم «عزيز» پسرعمويم و زدم

كرد. خواهم بيان مشروحتر را آن
و محيطي در چنين من كنم روشن كه بود اين اين گريز از منظورم
بزرگ و بهدنيا گشودم چشم آخوندي، ايدئولوژي با خانوادهيي مرتجع در
به مرد براي خدمت و فقط ندارد ارزشي هيچ در آن زن شدم. ديدگاهي كه
كند، لباسش حل را مرد و خوراك اينكه خورد براي است. آفريده شده
كند و بزرگ بياورد بچه برايش كند، برآورده را نيازهايش بشويد، ساير را
را او نكرده ازدواج وقتي تا ندارد. مستقلي هويت زن ديدگاه اين در و...
حتي ميشود. شناخته شوهرش به كرد، ازدواج وقتي ميشناسند. پدرش به
شناخته خودش  هويت و نام به  او هم باز بميرد،  همسرش كه هم  وقتي
در ما محلة در ميزنند. صدا و ميشناسند پسرش بهنام را او بلكه نمي شود
صدا خودشان به نام همسرانشان را ميدانند كه خانه ها، مردان عيب بسياري
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اسم فرزندان به را خود همسران مردان كه است رايج خاطر به همين بزنند
«زن»! در اوهوي! نظير الفاظي با يا حسن»! «ننه مثًال ميزنند صدا خود پسر
فوت شدة فرزند معموًال اسم كه مردانه اسم يك با را زن خانوادهها برخي

ميزنند. صدا است، خانواده
عشق فقدان البته نبود. هم خبري و عاطفه عشق از خانوادهيي چنين در
ما- به كه جايي تا اما به خصوص برادرانم بود، و پدرم سوي از عاطفه و
من از كوچكتر و ديگري بزرگتر كه يكي  دو خواهرم و من مادرم، يعني
و عاطفه ميبرديم، رنج آن از درد مشتركي كه به خاطر ما برميگشت، بود-
چنين برابر در مي توانستيم كه تا آن جا و داشتيم بههم نسبت عميقي محبت
مسخ آخوندي ارتجاعي در انديشة كه به راستي «برادران»ي چنين و «پدر»

ميكرديم. حمايت يكديگر از بودند، شده
در خانهمان بيروح و خشك دنياي جز چيزي كودكيم دوران از
سرمان بر آن چه جز چيزي زندگي از تصويرم آنروزها است. نمانده خاطرم

بودم، نبود. آن شاهد خود پيرامون در ميآمد و
به همواره  كه است اين زن ابدي و ازلي سرنوشت ميكردم فكر 
باشد. مردها توسريخور زندگي تمام  در  و شود تحقير زنبودن، خاطر
يا شوهر بعد است، پدر است، بعد اسمش برادر اسمش يكبار كه مردي
بهدنيا را او خود تو كه است پسري آقاباالسر، پا به سن ميگذاري، آن وقتي

آن بود. از نمونهيي مادرمان كه تلخ سرنوشتي كردهاي! بزرگش آورده و

بزرگتر برادر بر خروج
اين با شناختم،  و راستم را چپ بهقول معروف دست وقتي كه از
قرار گرفتم تضاد برادرانم در با به خصوص آن حاكم بر و مناسبات خانه
بودم. خود براي ديگري زندگي ساختن براي راهي يافتن صدد در و
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ديگران به كمككردن و دوست داشتن انسانيت،  آن، در كه زندگييي
ميرسيد، بهعقلم و ميفهميدم كه آنجا تا بنابراين باشد. داشته جايي
بودم هفتم كالس هست يادم ميكردم. مقاومت نا«برادران» اين دربرابر
نوعي مذهبي، از جلسات به مرا پاي كرد سعي بزرگترم، محمد، برادر كه
ديگر من اما دهد. آموزش بهاصطالح مرا و  بكشد خودش ميرفت، كه
تبعيض حككردن مگر نيست چيزي آموزش اينگونه كه بودم دريافته
گريستن و بر سروسينهزدن و ماتم فرهنگ مغزها، ترويج در مرد و زن بين
رفتن براي راهي و خداوند طرف از ابتاليي بهعنوان بدبختيها  پذيرش و
دافعه برانگيز برايم كه داشتم پاييني بهرغم آگاهي كه چيزهايي بهشت! به
زن جالب اينكه نكتة بود. بدبختيها دربرابر صبوري جلسه موضوع آن بود.
نداشت. را ميكرد، تبليغش آنچه با سنخيتي هيچ مربي، خود بهاصطالح
كرده آويزان خودش به زيورآالت طال و كيلو حدود يك اين كه ازجمله
داشتم، كه سن كمي بهرغم مرا توجه كه بود بارز تناقض آن چنان اين بود.
قبول تو از بايد من گفتم: چرا او به اعتراض با  خاطر بههمين كرد جلب
تو كه  درحالي  كنم تحمل را بدبختيها و بسازم زندگي بههمين كه  كنم 
گفتند آنها اما منطقي بود. خيلي خودم بهنظر داري؟! حرفم ثروت همه اين
از هم من بيرونم كردند. جلسه از و هستم پررويي گستاخ و دختر من كه
مواجه محمد غضب با علت بههمين و نرفتم جلسه آن به ديگر خداخواسته
را در جمعي آبرويش خودش، من بهقول چون طرد كرد مرا و او ديگر شدم

بودم. برده آنها آبرو داشت، بين در او كه
هيأتهاي جلسات و به مرا كرد تالش ديگر چندبار آن پس از محمد
كالس در وقتي بكشاند. بود، سازگار خودش سليقة و فكر با كه مذهبي
بيشتر هفته يك هم آنجا كه برد «صادقيه» هيأت به مرا بودم، متوسطه نهم
برادرم، يكي بودند. مرتجع منزجركنندهيي به نحو آنها چون دوام نياوردم.
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آنها  اعتقادات و كارها انداخت. «حجتيه»(۱)  هم مرا گير انجمن بعد سال دو
وقتي به خصوص كند. جذب نبودكه مرا و چيزي ميرسيد مبتذل به نظرم هم
ديگر هستند، خرپولها آن از فهميدم كه شناختم و را آنها سردمداران بعضي

كردم. قطع با آنها را رابطه ام
ازجمله اينكه مرا به  تالشهاي خود، همة در محمد، ترتيب، اين به
خودش به راه طريق اين از و كند راضي خودش همفكر با دوستان ازدواج
مطالعة دبيرستان  آخر سالهاي در  كه  آنجا  از خورد. شكست بكشاند، 
آن از ميشد، محسوب كفر او نظر  از بودم كه كرده شروع را كتابهايي
برادر بزرگتر هژموني از كسي كه خانه بهعنوان آن در من ديگر وجود پس
او نميگرفت. تعلق من به حقي هيچ و ميشد محسوب اضافي زده، سرباز
نهتنها خودش ديگر كند مجبور به اطاعت از خودش مرا صرفًا براي اينكه
را هم او داشت، پدرم روي كه نفوذي با بلكه نميكرد، من به هيچ كمكي
پول پرداخت هرگونه هم پدرم بود. بهطوري كه برانگيخته عليه ما كامًال
ميكرد. تلقي حرام و غيرشرعي امري را ما تحصيل و زندگي مخارج براي
التماس و گريه نزد مادرم مدرسهام بارها مخارج ۳۰۰تومان مثًال من براي
همة اين سختيها وجود نداشت. با بساط در متأسفانه چيزي ميكردم اما او
مرا معلم وقتي كالس درس سر در يادم هست ميدادم. ادامه تحصيلم به من
كسي اينكه دهم، براي سؤالهايش جواب كه به صدا ميكرد تابلو پاي به
نيستم! و ميگفتم بلد تابلو نميرفتم نبيند، پاي مندرس مرا پاره و كفشهاي
سرسوزني هرگز و بودند كينهورز شقي و چنين ما با برادرم كه و ________________________________________________________________پدر

حمايت  تحت  شاه زمان در كه بود ارتجاعي مذهبي انجمن يك حجتيه انجمن   -١
بهطور محافل مذهبي كه آن در به پر وبال دادن از رژيم شاه قرار داشت. هدف ساواك
سوي به را مذهبي جوانان اعتراضي پتانسيل كه بود اين بودند، شاه مخالف طبيعي
مثل همدستانش و جالد مؤتلفه يعني الجوردي دهد. سران باند سوق بهاييان با مبارزه
مؤثر فعاالن شمار در است ارتجاع مجلس رييس اكنون كه عادل حداد و عسكراوالدي

بودهاند. حجتيه
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و مهربان گشادهدست براي همپالكيهايشان نميكردند، كم ما فشار روي از
پرداخت را همسايه پسر چشم انحراف معالجة مخارج تمام برادرم بودند.
و مطيع او چشمبسته مطيع چون بيمارستان برد. به عمل براي را و او كرد
همين و بودم  او  خواهر كه من معالجة براي مقابل در اما بود.  آخوندها 

نكرد. اقدامي كوچكترين داشتم را مشكل
سلطهاش همچنان اما داشت، جداگانهيي زندگي و خانه اينكه با او
به موظف را گويي خود كه آنجا از و بود كرده را حفظ پدري خانة بر
و داشت را خانه كليد در مي دانست، كوچكم «نجمه» خواهر و من پاييدن
سرزده وارد و مي كرد خانه را باز در اينكه در بزند، بدون وقتو بيوقت
مواجه او مزاحم آزاردهنده و ناگهاني با حضور همواره بهطور ما و ميشد

ميشديم.
بزرگتر نجمه من و از ولي او كوچكتر از كه علي به نام ديگرم برادر
من و بود خميني هواداران  جزو  چه اگر  هم علي  بود. ما  همخانـة بود،
اما ديدم، كردند، حمله خيابان در ما به كه چماقداراني ميان در را او يكبار
نفوذ زير اين كه هميشه بهخاطر تنها او نداشت. خميني اعتقادي به باطن در
عمل نيز مثل در و بود پيوسته آنها به معاش، امرار براي همچنين محمد بود و

نمي كرد. ضديت ما هيستريك با بهطور محمد
يعني آنها، انجاميد، بهطول ۵سالو نيم كه من دورة زندان تمام در
اين دادن براي هم آن آمدند، من بار به مالقات فقط يك دو برادرم پدر و
ميكردند فكر آنها هستي! مرگ به محكوم يا باشي ما با بايد يا كه اخطار
لحظه يي از بنابراين ميآيم. كوتاه هستم، اسير دژخيمان دست در من چون
آرمان و به اهانت به شروع كردند قرار گرفتند مالقات شيشه اتاق پشت كه
و توبه بيا كردي، بدبخت خودت را قبيل اينكه از اراجيفي و اهداف من

است! و… و مرگ اعدام آخرش ميروي راهي كه كن! اين
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كرد خواهند من ضعف يا بر ندامت حمل مرا سكوت كردم احساس
يكبار! شيون هم يكبار، مرگ گفتم خود با شد. جري خواهند بيشتر و
بميرم خودم هويت با حداقل كه چه بهتر پس بمانم، زنده نيامدهام كه من
سازمانم و آرمانم از دفاع در شكستم و سكوتم را بنابراين ذليل! و خوار نه
سكوت بودند كه ديگر آنها اينبار گفتم. آنها به داشتم كه در دل را هرچه
هيچوقت آن ديگر بعد از هم نگاه نكردند. را پشت سرشان رفتند و و كردند

مرگ هستي! محكوم به و منافق تو گفتند و مالقات ندادند من به
يك من شكستن درهم براي آنها كذايي مالقات يكبار در همان
براي بودند، كجا آورده از نبود معلوم كه را، و مندرس كهنه لباسهاي سري

ريختم. دور را آنها لباس همة به به رغم نيازم من كه آوردند من
و داشتن دوست و عشق جز چيزي مجاهد، بچههاي جمع در اما
كس هر نداشتم، مالقات من كه زندان دورة  تمام در مثًال نبود. مهرباني
من و و ميرفت ميگذاشت برايم بودند، آورده برايش كه لباسي را بهترين

ميگذارد؟ لباس برايم چهكسي نفهميدم هيچوقت

خميني پيروان شقاوت كانون در زنستيزي
برادرم و پدرم خميني كه ايدئولوژي مورد قدر در هر ميكنم فكر
اين كه  بدهم شرح هرچقدر و بنويسم و بگويم بودند، او مقلد و مريد 
فرزندانش و  زن و خانواده به نسبت حتي را، انسان چگونه ايدئولوژي 
پدرم برنخواهم آمد. عهده از هم باز ميكند، سنگ و و صلب بيعاطفه
بود معتقد ميكرد. پرهيز محبت هرگونه از و عالقه ابراز هرگونه از هميشه
يا خواهرم را او من كه ندارم بهياد هرگز ميشود. را ببوسي پررو اگر بچه
نميفهميدم نميفهميدم. را رفتار اين ريشة هرگز من آنروزها باشد. بوسيده
مادرم نسبت به حتي بلكه و خواهرم من نسبت به نهتنها و برادرانم پدر چرا
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بي عاطفه هستند. بيرحم و و شقي ميكشيد، براي آنها زحمت زيادي كه
و عقب مانده  انديشة  كانون در زنستيزي كه نميكردم درك  آن وقتها

رفتارهاست. اين آخوندها منشأ قرونوسطايي
و بي عاطفگي همين از ناشي سال۵۶، در  مادرم زودرس مرگ 

بود. زنستيزي
قفسة سينه اش در و درد ناراحتي وجود مادرم از روزي بودكه چند
از بهكلي او را بيماري وقتي تا مي دانستيم همه چون ميكرد، اما شكايت
را او كه نيفتاديم بهفكر ما نه نه خودش و نيست، خبري دكتر از نينداخته پا
و خورد بههم حياط خانه حالش در يكروز اين كه تا  ببريم. پزشک نزد
داخل به و جابه جا كنم او را كوشيدم و طرفش دويدم به افتاد. من زمين بر
و دويدم اتاق داخل  به سرآسيمه نداشتم را آن توان اما چون ببرم، اتاق
افتاده است. بياعتنا حياط در بههم خورده و حالش برادرم گفتم مامان به
رفتن اميد كه به هم پدرم نيست. طوري خورده، غذاي ناجوري البد گفت
وقتي داد. ادامه خود بهكار بياعتنا بود، قرآن خواندن مشغول بهشت، به
اهميتي برايشان مادرم زندگي و  مرگ  و  ندارند  واكنشي هيچ آنها ديدم
او بهكمك و رفتم ديواربهديوارمان همساية زن به سراغ سرآسيمه ندارد،
نزديكي در  بيمارستاني به تأخير مدتي از پس را مادرم بزرگم، خواهر  و
بيمارستان يك به و بايد كرده بود قلبي كرديم. مادرم سكتهٴ منتقل خانهمان
مادرم درنتيجه نداشتيم. بساط در هم آه ما ولي ميشد. منتقل قلب تخصصي
به امكانات رسيدگي فاقد دولتي نزديك خانه، كه همان بيمارستان در را
روز بستريبودن، پنج از پس رنجديده زن اين نگهداشتيم. قلبي بود، بيماران
كه بود درحالي اين درگذشت.  و شد  قلبي  حملة دچار  هم ديگر دوبار
بيمارستان يك به او را كه داشت امكان آن را كامًال مالي به لحاظ برادرم

نجاتش دهد. مرگ از و ببرد تخصصي قلب
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دست داديم خود را از اصلي حامي خواهرم، مرگ مادرم، من و با
كه دوران اين در ما  تكيه گاه  تنها شد.  بيشتر بسا ما  روي  زندگي فشار و
كه بود خواهرم مهين ميكرد، براي ما پر را مادر خالي جاي حدودي تا

بود. بزرگتر من از ۱۱سال
كه من  نزديكتر شديم و از آنجا ديگر من و نجمه بههم  از سوي
همة در تقريبًا او بعد به اين و از تأمين ميكردم را او داشتم، مستقلي درآمد
بود، پرتحركي و باهوش فوقالعاده دختر كه نجمه بود. من همراه فعاليتها
اين در مستقل شاه، خودش بهطور مردم عليه ديكتاتوري قيام اوجگيري با
سراسر كه حركتي و انقالب بهيمن ترتيب اين به مي كرد. فعاليتها شركت
خواهرم نيز، و زندگي من تاريك و تنگ فضاي در فراگرفته بود، جامعه را
از كه روزنهيي آزادي، تازة هواي تنفس براي روزنه يي شد. باز روزنهيي

مي تابيد. زنان رهايي براي اميد نور آن

شده ربوده انقالب
زياد دزديد، را ضدسلطنتي انقالب رهبري اين كه خميني مورد در
معتقد حزباللهي و خانوادة از يك بهعنوان عضوي من اما شده است. گفته
آخوندهايي از كه برادرم و پدر كه ميدهم گواهي خميني، پروپاقرص
انقالب قيام و هرگز اهل ميكردند، تبعيت حكومت رسيدند، بعدًا به كه
بلكه برنميداشتند، قدمي خودشان نه تنها بود، خطري هرجا آنها نبودند.
دوران كشاكشهاي ميشدند. خود خانوادة جوانتر افراد شركت و ورود مانع
در كه بي باك بودند آنها ميرفت. پيش جوانها توسط در اساس انقالب،
بهفاصلهيي كه همانها ميشدند. كشته و ميشتافتند جلو به مختلف صحنههاي
خميني بهدست بلكه شاه  توسط نه اينبار انقالب پيروزي از پس كوتاه 
سال۵۷، ۱۷شهريور روز قتلعام شدند. و كشتار زندانها دژخيمانش در و
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آمد. تهران به وجود در خوني حمام چه كه دارند بهياد را همه سياه، جمعة
و رفتند صحنه به خودشان برادرانم نه و آنروز پدر كه دارم بهياد خوب
رژيم زيرا برويم. بيرون خانه جوانتر خانواده از اعضاي ما، دادند اجازه نه
آنروز ميدانستند كه همه و بود كرده اعالم نظامي حكومت شاه آن روز

بود. خواهد متفاوت قبل روزهاي با
نداشتم، دم در  را خانه در ماندن ۱۷شهريور۱۳۵۷ من كه تاب روز
كه ميخواستم برادرم و پدر از و مي كردم گريه و بودم ايستاده خانهمان
ميگفتند و نميگذاشتند آنها  اما  بپيوندم، به مردم  و بروم بيرون بگذارند
۲۰ساله ديپلمة دختر يك من با اينكه ها ميشوي! آن روز كشته دارد، خطر
و كاري بكنم بيرون بروم خانه اجازة آنها از بدون را كه بودم، جرأت اين
زنان بيدفاع و مردم كشتهشدن خبر وقتي اما ميترسيدم. آنها و از نداشتم
تظاهرات شركت آن در كه را از كساني برخي و شنيدم را بغل بچه در و
معطل چرا و نرفتم چرا كه مالمت كردم را خود ديدم، در پيرامونم داشتند،

شدم. و برادرم پدر اجازة
بدون اجازة ديگر بعد روز از شد. دگرگون وجودم در آنروز چيزي
مخفيانه هنوز را كار اين البته ميكردم، شركت تظاهرات در برادرم و پدر
به خانه آنها، بازگشت از كه قبل ميآمدم ميرفتم و طوري و انجام مي دادم
و زنان با آشنايي و تماس و مردمي حركتهاي در شركت با باشم. برگشته
بودند، كم كم جرأتم آن بهاي پرداخت آمادة و آزادي به دنبال مرداني كه
زير ستم زن بهعنوان يك را خود سركوبشدة تمام آرزوهاي بيشتر شد.
ميكردم گمان و ميديدم آن شعارهاي  و  انقالب آن در  تحقيرشده، و
فشردة بههم صفوف در و انقالب در بودهام، بهدنبالش را كه گمشده يي
به طور حتي بلكه بهلحاظ فكري، نهتنها آنموقع چون تا كردهام. پيدا مردم
كه و مدرسه خانه بين من دنياي بودم. محبوس خانه حصار هم در فيزيكي
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مدرسه و خانه مسير در  حتي بود. محدود بود، سكونتمان  محل نزديك
بهعنوان يك و بودم شنيده چون ببينم، را اطرافم كه نميكردم بلند سرم را
باشد هميشه سربهزير خوب بايد دختر بود كه شده من حك ذهن در ارزش
درحالتي مرا برادرم پدرم يا باشم و يكبار اين غير از اگر ميترسيدم من و
ديگر و بود خواهد آخر اول، بار بار همان خيابان ببينند، در سربه زير از غير
عقيده داشت جدي بهطور پدرم چون بروم. مدرسه به داد اجازه نخواهند
حمايت با تنها كوچكترم خواهر و من ميكند. خراب را دختر مدرسه كه
اين ميترسيديم و كنيم كسب را مدرسهرفتن اجازة بوديم توانسته مادرم
دعوا و ما التماسهاي گريه ها و با تحصيلي سال اول هر كه را لرزان امتياز
دست از براي هميشه  تخلف، كمترين با ميشد، تمديد مادرم  حمايت  و

بدهيم.
بهپايان برسانم را دبيرستان دورة توانستم كه بود چنين شرايطي در
مرا اجتماعي، و خانوادگي موقعيت كه حرفهيي و شغل تنها بگيرم. ديپلم و
معلم بهخصوص زيرا معلم، بود. معلمي ميكرد، به آن كردن فكر به مجاز
پدرم مجاز نظر از نداشت، تماس غريبه مردان با كه آنجا از مدرسه دخترانه
ما فقير براي خانوادة نيز اين كار از درآمد ناشي ضمن اينكه مي شد. شمرده
مخالف آن طبعًا نميتوانست پدرم و ميشد محسوب قابل توجهي كمك
را دوست بچه ها بودم. چون عالقمند خيلي معلمي به هم خودم البته باشد.
كمك محروم بچههاي به بهخصوص و آنها به ميخواست دلم و داشتم
عوارض و آثار و فقر موحش چهرة با تدريسم، كوتاه دوران طول در كنم.
فقر خانوادگي، شرايط بهدليل فكر ميكردم  كه من شدم. آشنا بيشتر آن
عميقتر فقري بسا دريافتم كه كرده ام، زندگي آن اصًال در و ميشناسم را
نفر آن آشنا بودم، چگونه زندگي ميليونها من با از آنچه كه دردناكتر و
آن اولين قربانيان دختران و محروميتي كه زنان و فقر كرده است. تباه را
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بودند.
يكي در دخترانهيي دبستان ميكردم، تدريس آن در كه مدرسهيي
با شبها آنجا معموًال كودكان بود. تهران نقاط و فقيرترين از جنوبيترين
ميآمدند. مدرسه به گرسنه صبحها و ميگذاشتند بالين بر سر گرسنه شكم
سرما از را  آنها بههيچوجه زمستان سرماي در كه ژنده لباسي و  كفش با
و هقهق ميرفتند ميز كالس من گاهي زير كوچولوهاي نميكرد. محافظت
گرسنه بگويند ميكشيدند خجالت ميترسيدند يا و مي دادند سر را گريه
غول اول گام همان در ياد بدهم، چيزي به آنها بودم آمده كه من و هستند
من چگونه آخر مي كردم فكر و ميديدم خودم مقابل در را فقر گرسنگي و
سوز از يا ندارد به چهره رنگ  فرط گرسنگي  از  كه  بچهيي به ميتوانم
مادرش و پدر دعواي شاهد روز صبح هر بچهيي كه به مي كند، گريه سرما
چيزي ميباشد،  پدرش از  مادرش و كتكخوردن روزانه سر خرجي بر
غذايي برايشان يا مي كردم آنها كمك ناچيزم به درآمد از بياموزم. گاهي
بود. روز دو و روز يك كار يا و بودند يكي دوتا آنها مگر اما ميكردم، تهيه
درماندگي ناتواني و احساس ميداد، آزارم بهسختي كه اين درد درمقابل
روزگار و درقبال وضع اين مقابل ميكردم در فكر خود ساعتها با ميكردم.
زده دوست داشتني رقم و آن كوچولوهاي زيبا براي فقر هيوالي كه سياهي

نميبردم. راه به جايي اما است؟ من ساخته از چهكاري بود،


