
1 

 

 

 



2 

 

 

 که دل تنگ مامان نسرین است «مهراوه»تقدیم به 

 

 

 

 

 

 مقدمه

 4831) مدنددی  5002 سدا   در« کداتین  کدار  »توسد   « مامان به خاطر حق رأی به زندانن رتد   » کتاب

در  نددیمد  4150تدا   4148 هدای سدا   بدن  کتاب  ی ن ماجرنی .نس  شاه منتشر ننویورک در( شمسی

بده  نی  بدا نوشدت  نامده    یکدایی نز دو هدانر زن آمر  نشب نددیم 4350سا   در. نتتاده نس  آمریکا نتفاق

زیدرن در آن زمدان در آمریکدا    . شدانا به زنان  «یحق رأ» یخونستار نعطا یکا،متحاه آمر یاالتدول  ن

دولد   . توننستنا در ننتخابات شدرک  کنندا و رأی باهندا    زنان نمیماننا همه کشورها نز جمیه نیرنن، 

نمدا  . ورزیدا کرد و نز دندن حق رأی به آنان خوددنری مخالف  درخونس  زنان با آمریکا در آن زمان 

( یشمسد  4514نسدفناماه  ) 4148 سدا  مدار    مداه  درکده   ید  تدا ن  یات  ندنمه یکادر آمر زنانمبارزنت 

 4141 ژننویده  در. کردندا برگانر  یرأبه حق یابیدس  یبرنرن  بارگی یی، رژهگروهی نز زنان آمریکا

 آلدن  »زندی بدا ندا      یبه رهبدر مانتعان حق رأی برنی زنان،  همن نز  گروهی ،(یشمس 4512ماه  ید)

برخدی نز آندان دسدت نر و بده      نمدا . کردندا  نا تحص در برنبر کاخ سفشان برنی رسنان به خونسته ،«پا 

آگوسد    52 درکده   ید  تدا ن ندنمده یاتد     ،یرأحدق  کسب مبارزه زنان آمریکایی برنی  . زنانن نتتادنا

 یبتصدو  بدا  در آمریکدا، « ییسدون و وودرو» جمهدوری  ریاسد   زمان در( شمسی 4511 یورشهر) 4150

نز  پ و سه ماه  شونا برخوردنر یرأ حق نز توننستنا یکاییباالخره زنان آمر ی نی  کشور،سنامجی  
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ریاسد    ننتخابات در بارن نول زنان توننستنا برنی سا  همان نونمبر قانونی شان حق رأی برنی زنان، در

 . شان، رأی باهناکننا و به کانایا مورد عدقه جمهوری آمریکا، شرک 

 4532مردندمداه   41در . سا  پدنش،  زندان نیرنندی نز حدق رأی محدرو  بودندا       20در نیرنن هم تا           

نمدا  . برخدوردنر شدانا  « قدانون نساسدی  »نز بار شمسی یعنی در زمان ننقدب مشروطه، نیرنننان برنی نولن 

توننسدتنا رأی باهندا و   نمدی  دنده شداه بدود و زندان   « حدق رأی » متأسفانه در نی  قانون، تق  به مدردنن  

صدایقه  »به همن  خاطر نز همان زمان، گروهدی نز زندان نیرنندی، نز    . نمایناگان مجی  رن ننتخاب کننا

. شروع به مبارزه برنی گرتت  حق رأی برنی زنان نیدرنن کردندا   ،«مهرنن نا منوچهریان»تا  «آبادیدول 

سدا  مبدارزه و    22یعنی پ  نز  4814نسفناماه  45تا نی  که در  ها به طو  ننجامناها سا نما مبارزه آن

شدانا و نولدن  بدار در     برخدوردنر  ینز حدق رأ  محمارضاشداه پهیدوی  در زمدان   تدش، زنان نیرننی نندا 

-سدال ی برسدا مدی    43نمروز هر دختر نیرننی وقتی به س  . اردنشرک  ک در ننتخابات  4815شهریور 

ساله هم حتا نگر پاشک و  20نما پنجاه سا  پنش، یک زن   کنا و رأی باهاتوننا در ننتخابات شرک

توننسد  در  سداله کده حتدا سدوند هدم نانشد  مدی        43توننس  رأی باها ولی یک پسدر  معیم بود  نمی

 . ننتخابات شرک  کنا و رأی باها

تدونننم  ما زنان نیرننی مدی  نگر در کشورمان « حق رأی زنان» تصویبسال رد نمروز در پنجاهمن           

رأی بداهنم، حاصدم مبدارزه و تددش مدادر      مدان  رد عدقده در ننتخابات شرک  کننم و بده کانایدا مدو   

نمدروز هدم مدادرنن و    . نناتدش کرده با همه وجودشان ما،  نولنۀ مان نس  که برنی نی  حقهایبارگ

مدادرننی  . در زنانن بده سدر مدی برندا     محرو  هستنازنان بسناری به خاطر حق و حقوقی که زنان نز آن 

دختر نسری  سدتوده، بدنش نز دو سدا  نسد      « مهرآوه»نکنون . که در زنانن نس « نسری  ستوده»ماننا 

کده شخصدن  نصدیی نید      شدان ببنندا همانطور  که به خاطر زناننی شان مادرش، نتوننسته نو رن در خانه

آغوش گر  مادرش کده بدرنی حدق رأی زندان در آمریکدا مبدارزه       هم نز  «سوزنن نلنانب »دنستان یعنی 

-نی  دنستان رن به همه دخترنندی کده مدادرنن    یهبرنی همن  نس  که ترجم.  ، محرو  شاه بود کردمی

 .کنم، تقایم می«مهرآوه»شان به خاطر حق و حقوق زنان در زنانن هستنا، مخصوصاَ به 

 احمدی خراسانینوشین  -1931 آبان ماه -تهران 
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 .«مامان، م  نز نی  شیونرهای پفی زنانه با  مناد»: گفتم
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نی  شیونرهای پفی زنانه خنیی مارن . پرت و پد ن و سوزنن نلنانب »: مامان حتا پیک هم ناد و گف 

پوشنان خودت ببن  با ... یادت باشا که م  وقتی به س  تو بود  نجازه نانشتم شیونر بپوشم. هستنا

 .«نی  شیونر چقار نمروزی و مارن شای

لبا  گاوچرننی و لبا  سرخپوستی با تنر و کمان رن بنشتر نز نی  »: نما باز هم نصرنر کرد  که

 .«شیونرهای پفی دوس  دنر 

ببن  سوزنن نلنانب ، »: های مامان درهم برود و با لحنی قاطع و محکم ب ویان  باعث شا تا نخمحرف

نی بناننه و نشانه عدوه  نی  شیونرهای پفی،به.  دننی که م  با خشون  مونتق ننستممی خودت خوب

تر باهنم تا زنان رنح  تغننرنتی زنانما لبا  طرز پوشش و در خونهنم نس  نز نی  که ما زنان می

 .«پا گنر هستناهای زنانه خنیی دس  و نالن لبا . کنناتعالن   بتونننا

مامان . ها بسازیمکردن رن دوس  دنش  و م  و بابا هم یاد گرتته بودیم تا با نی  بناننهمامان بناننه صادر

بعضی نز . کردشان حسابی تدش میبرنی زنان بود و برنی رسنان زنان به حق رأی« حق رأی»مانتع 

 . ی مامان، برنی م  جالب بودکارها در مبارزه
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    رن نشانه  کسانی ن تنر و کمان  .کمان هم، یک بناننه نس  مامان، تنر و»:  زیر لب غر زد  و گفتم

 «.گنرناکه جیوی حق رأی زنان رن میرودمی

وق  به کسی  جا به وسنیه رأی، ما هنچ یادت باشا که سوزنن نلنانب ،»: مامان خنیی جای گف 

مان نس ، نما نه ها و نظرنتکردن دیاگاهمبارزه برنی گرتت  حق رأی، به خاطر مطرح! کننمحمیه نمی

 .«کناکمانی عمم میبه هرحا ، رأی دندن، بهتر نز هر گیوله و تنر و»: و ندنمه دند« !با خشون 

 .«!بیه مامان»: آهی کشنا  و گفتم

 .دندن، برنی م  سخ  بود سر در آوردن نز مبارزنت مامان به خاطر رأی
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با . شا  منتظر  نباشنا»: هایش رن پر نز سن ار کرد و به مامان گف آیا یک روز بابا جنبیاد  می

 .«شودشویم تا ببنننم ننتخابات چطور برگانر میبارگان و معتمای  محم، در سال  عمومی جمع می

سن ار بردنری و بروی بچرخی ببننی موقعی خونهی مامان تو نمی»: با هنجان به طرف مامان برگشتم 

 «چه خبر نس ؟دهی در سال  عمومی که رأی می

نی  ونقعاَ یکی نز چناهایی نس  که !  نلبته که نه، سوزنن نلنانب »: های مامان در هم رت  و گف نخم

 .«ما زنان آرزوی تغننرش رن دنریم

 «خونی رأی باهی؟پ  نصد چرن می... آه»: انبعا رو کرد  به مام. برنی چنا لحظه تو تکر ترو رتتم

م و زنجنرنا چون زنان در غ»: ونقعاَ پرونز کناخونس  مامان، دستانش رن نز هم باز کرد، نن ار که می

ما زنان نصف »: نوکه بیناقام  و کشناه رو به رویم نیستاده بود و ن اهم می کرد  ندنمه دند«  !دختر 

چون  !ولی هنوز هنچ قارتی در چ ون ی ندنره نی  ممیک  نانریمجمعن  نی  می  بارگ هستنم، 

سپ  چشمانش برقی زد « ...زنان نمی تونننا در ننتخابات رأی باهنا یا به عنونن کانایا ننتخاب شونا

 .«رسا که حتا بتونننم یک زن رن برنی  ریاس  جمهوری ننتخاب کننمنحتماال روزی می»: و گف 

 «یک زن مثم تو، مامان؟»: ب و شادمانی باز ماناه بود گفتمدرحالی که دهانم نز تعج

 .مامان جونبی ناند نما سرش رن پاین  ننانخ  و یونشکی لبخنای زد
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ها بعضی وق . نن نا شاپ  نز آن، مبارزه مامان برنیم بنشتر نز بازی سرخپوستی و گاوچرننی هنجان

: پرسناکرد نز نو میحالی که مامان رن نونزش میگش ، با شوخی و در که بابا نز سرکار به خانه بر می

نی  سئون  « ها در ننتخابات جمع کردی؟عایا ، نمروز چنا تا نمضاء برنی حق رأی و شرک  خانم»

نما در نکثر مونقع بابا نن ار به . دنش و شکای  و جوش و خروش ونمی بابا، مامان رن نغیب به گیه

سرنغ شا   حرف رن عوض می کرد وکه معموال هم  شو آخر دندهای مامان خنیی گوش نمیحرف

همه جای خانه پنچناه، به  ،نی که نالن بوی آنببننم دختر ، ونسه پخت  کباب خوشماه»: گرت رن می

دونی دختر  نی  خنیی عالی نس  که هنوز بعضی نز زنان، خانه رن گر  می... مامان  کمک کردی؟

 .«دنرنان ه می

 چرن نی  کار خوبه، بابا؟ -

زناگی مردنن  شخبینشورنز قایم گفت  که زنان ... اکنخب معیومه، چون بابا رن خوشحا  می» -

شان مایه آسایش و گردنا خانه،  وجود زنان، برنیوقتی که مردها خسته نز سر کار بر می. هستنا

 .«آرنمش نس 

نما باون آن که جونبی ب نر ، رتتم و روزنامه و « ...مئ  هستنا؟بابا شما در نی  مورد مط»: پرسنا 

  .های بابا رن برنیش آورد دمپایی
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رنستش عدقه زیادی نانشتم که به آرنمش و آسایش بابا کمک کنم، کمک به مامان برنی رسنان به 

آن . دوستانش برگانر کردنام  عاشق رژه باشکوهی بود  که مامان و . تر بودحق رأی، سرگر  کنناه

در آن  آنان رن ،های رن ارنگ زنانروز مامان روی یک نسب سفنا بارگ نشسته بود و پنشاپنش دسته

-رسنا، هانی  میسفنا می گذش  و به کاخآمریکا می در خنابان پنسنیونننا که نز برنبر کن ره رژه

 .کرد

 .«نت روی نسب بنشننم و سونری کنمباه همرنه مامان نجازه»: به مامان نلتما  کرد 

-بارگتر نشاهتا وقتی یک کمی . شودعایا ، متأسفانه نمی»: مامان نز روی زی  نسب خم شا و گف 

 .«نی بایا صبر کنی دختر 

 «!ونی نه»: در حالی که خنیی دلخور شاه بود  گفتم
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جمعن  زیادی نز زنان ننا به حرک  . کردنش به آهست ی شروع به حرک  مامان با نسب  پ  نز آن،

مغرور و سرترنز روی زی  نسب . رسنانلعاده به نظر میمامان روی آن نسب سفنا، توق. درآمانا

هایی که تعاندی ترن ینما گوجه. باشکوه بود ونقعاَ. های سرخپوس درس  مثم پرنس  .نشسته بود

ا، لبا  پر زرق و برق و قشنگ مامان رن حسابی خرنب پسربچه در خنابان به سم  آنان پرتاب کردن

 .کرد

. نی  کار پسرها  مرن آنقار عصبانی کرد که چنا تا تخم مرغ پنان کرد  و به سم  شان پرتاب کرد 

ها باشا نما نز آن جایی که هنچ کان  نز ما هنوز مطمئ  نبود  که نی  رنه مناسبی برنی جن نان با آن

 .توننستم ننجا  باهمنی  تنها کاری بود که می حق رأی نانشتنم، شایا

 
 

« حق رأی»ها هم نتوننستنا مامان و دوستانش رن به پ  نز یکی دو سا ، وقتی که تظاهرنت و رژه

ی خود رن به باالتری  مقا  کشور، یعنی به خود ها باالخره تصمنم گرتتنا که خونستهبرساننا، آن

 .برساننا  رین  جمهور
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گفتنا که نن ار رین  جمهوری آنقار مشغو  هناهوی جنگ ها میکار رن هم کردنا ولی آنهمن  

تا آنجایی که توننستم  ولی. گوش باها هایشانرسا به حرفدر سرنسر قاره نروپاس  که نمی

بازی در گیفسفنا ن اه کنم، رین  جمهور نحتماال بنشتر مشغو  های باغ کاخیونشکی نز منان نرده

 .زمن  چم  کاخ بود تا جنگ در قاره نروپا

 

حاال دی ر نو بنشتر نز یک . مامان پ  نز آن، تما  روزش رن صرف نیستادن در برنبر کاخ سفنا کرد

 .«کنابانی میسوزنن نلنانب ، م  دی ر مثم سربازی هستم که دیاه»: مانتع حق رأی بود

 دها؟که یک سرباز پنغا  رسان  ننجا  می خونی ب ی مثم همان کارید مامان می

رین  خود ها رن شخصاَ به م  پنا »: و ندنمه دند« !بیه، سوزنن نلنانب »: مامان سرش رن تکان دند و گف 

 .«رسانم تا بخونناجمهور می

 «!خونهم یک سرباز باشم، مامانپ  م  هم می»: با خوشحالی گفتم

 .«توننی پ  نز مارسه بنایی نینجا و ن اه کنیعایا  تو می»: مامان با مهربانی مرن بوسنا 

کرد  که کم پنش خود  تکر مینما کم. رتتم آنجام  هم هر روز پ  نز تعطنم شان مارسه می

چون مامان تما  زمستان و بهار رن آنجا . نن ار نحتناج به عننک جایای دنرد« وییسون»رین  جمهور 

وقتی . هایش رن نایاه بودنما هنوز رین  جمهور، نن ار که مامان و پنا  جیوی کاخ سفنا نیستاده بود

 .بانی مشغو  شا تابستان آما، م  هم به جبهه جنگ پنوستم و در کنار مامان به دیاه
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دوستان مامان . بر ما رن دیا نز یاد نمی ،وق  آن روزی رن که باالخره رین  جمهور وییسونهنچ

: ن  رن دوس  دنشتمم  تک تک رنگ های پرچم. درس  کرده بودناپرچم  سه رن ی رن برنیم 

به خاطر سرزناگی « سبا»نش، و به خاطر خیوص و پاکی« سفنا»نش؛ به خاطر وقار و سن ننی« بنفش»

بانی جیوی کاخ سفنا برو   و در ها دوس  دنشتم که برنی رتع خست ی، نز دیاهوق بعضی. و نمناش

نما رنستش بنشتری  چنای که دوس  .   رو به روی آن خنابان بود، بازی کنمکه درس« التای »منانن 

 .ن  بوددنشتم رژه رتت  با پرچم

 

با نی  حرف . «نرتش بارگ آیناه هستی سوزنن نلنانب ، تو حاال جاو»: آن روز مامان به م  گف 

-ان یک دسته جایا نرتشیناگه.  ن  رن باالتر ن ه دنشتممامان، نحسا  خوبی به م  دس  دند و پرچم

خونستنا به جن ی بارگ در سربازنن و میوننانی بودنا که می. رتتناآنها هم رژه می. ها ونرد شانا

آن مردنن بنرون نز کاخ سفنا . زدهایشان برق میشان خنیی نو و شنک بود و تفنگیوننفر . دریا برونا

دننم ناگهان چه نتفاقی نتتاد نما نمی. گوش باهنانیستاده بودنا تا به سخنرننی رین  جمهور وییسون 

 ... هم ریخ  نن ار یک چنای منفجر شاه باشاکه در یک لحظه، همه چنا به

: ها شروع شا، مامان مرن به سرع  به آن طرف خنابان به منانن التای  ترستادوقتی شینک گیوله

زود برو آنجا و جیوتر ! تهمنای! بمانیدهم که بایا پش  جبهه سوزنن نلنانب ، دنر  به  دستور می»

 .«یادت باشا چی به  گفتم. ننا
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رسنا به نظر می. رتتم تا بهتر بتوننم آن جا رن ببننم« التای »در آن طرف خنابان، تورنَ به باالی مجسمه 

 .که سربازنن و میوننان نصد نحترن  و نرزشی برنی نرتش آیناه مامانم قائم نبودنا

  «!نشننی نک مامان عقب»: جسمه تریاد زد نز همان باالی م

-تفنگ دیا  که نما. پنچناشا، همه جا میهایی که شینک میصانی گیوله ،ناتسبات  رگ زوردر آن 

ن رنن مامان شا ، نما بایا به . های سربازنن به آسمان و به سوی پدکاردها و پرچم ها نشانه رتته نس 

 .مانا دند  و همان جا میامانم گوش میحرف م

نش دستبنا بودنا و پینسی با زور نو رن به دس . رن دیا  منز دور مامان. ها سر رسناناپ  نز آن، پین 

 «!م و زنجنر هستیتو حاال دی ه ونقعاَ در غ!... مانما»: ن  بنا آماه بودنف . کشنامی
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م و زنجنر بعضی نز دوستان مامان رن هم در غ هاپین . هاسم  آننز مجسمه پاین  آما  و دویا  به 

 لبا  آن آقای پین  که مامانم رن ن ه دنشته بود. همه پدکاردها روی زمن  ریخته بود. کرده بودنا

م  هم !... آقای پین  مرن هم دست نر کننا»: کشنا  و در حالی که بغض کرده بود  نز پین  خونستم

 «.نم هستمجاو نرتش ماما

چون . گذنر  شما برویا خانممی»: آن پین  قوی هنکم تق  به م  لبخنای زد و بعا رو کرد به مامان

 .«تان باشنابایا مونظب دختر کوچولوی شجاع

زناننی شان برنی ! مرن آزند کننا الز  ننس »: گف  خنیی محکم مامان به چشمان پین  خنره شا و

 ن  رن بوسنا وخم شا و صورت و بدتاصیه به م  ن اه کرد و «!دختر  نس نعتقادنتم به خاطر آیناه 

به بابا ... نمروز شایا بازناه شاه باشنم نما هنوز جنگ تما  نشاه... ن رنن نباش نصد دختر » :ندنمه دند

 .«ب و منتظر شا  نباشا

نو برنی گرتت  حق رأی به زنانن . به خانه ننامابرنی شا  مامان غروب آن روز هرچه منتظر مانایم 

نش رن حتا خورنک مرغ هم نتوننس  نارنحتی. نارنح  بودغم ن  و  خنیی باباسر منا شا  . ه بودرتت

خنیی برنیم سخ  بود که تصویر آن زنجنرهایی رن که به دس  مامانم . م  هم گرسنه نبود . کم کنا

ها به ما گفتنا وقتی م  و بابا به پاس اه پین  رتتنم پین  حتردن صب ...بسته بودنا نز سر  بنرون کنم

نلبته وقتی ... مان نامه بنویسابار برنیتونننم مامان رن مدقات کننم ولی مامان توننس  ماهی یککه نمی

 .حالش خوب بود

 «بابا، م ه مامان مجر  نس ؟»: سر منا شا  نز بابا پرسنا شب، یک 

مامان  تق  به عنونن یک آمریکایی نز حق قانونی خودش برنی ! مجر  ننس  دختر  معیومه که» -

 .«...کردهنش نستفاده بنان نعترنض

 «نگر نو حق نعترنض دنرد، پ  چرن حق رأی نانرد؟» -
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« ...خوب، رنستش»: نش رن پاین  بکشا نن ار گرمش شاه بودنش رن روی منا گذنش  تا یقهبابا چن ا 

گنری، معموال جای مناسبی های رأیدونی دختر ، حوزهمی»: گیویش رن صاف کرد و ندنمه دندنو 

 .«های محتر  ننس برنی خانم

گنری برونا، آنجا هم جای های رأیآیا نگر زنان به حوزه... زنانن هم جای مناسبی ننس  بابا» -

 «مناسبی نخونها شا؟

 

 
 

 .نش رن آرن  کنار کشنا، و منتظر مامان شابشقاب. بابا دی ر جونبی ناند

م  که دی ر نز ننتظار کشنان خنیی، خنیی . ننتظار بابا برنی آمان مامان، مات زیادی طو  کشنا

رنستش م  هم جاو نرتش آیناه مامانم بود  و نو تق  به م  سفارش کرده بود که . خسته شاه بود 

بیا بود  که چ ونه پرچم و پدکارد درس  ... ک کنمپش  جبهه بمانم ولی ن فته بود که جبهه رن تر

 .پدکاردی درس  کرد  و به جیوی کاخ سفنا رتتم و آنجا نیستاد  ،کنم، برنی همن 
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رین  جمهور وییسون نحتماال عننک جایای خریاه بود چون نو خنیی زود مرن دیا و در حالی که 

 .ش رن نز سر بردنش  تا با م  صحب  کنازد به در ورودی کاخ سفنا نادیک شا و کدهقا  می

 «ها برنی چنس  خانم کوچولو؟نی » : رین  جمهور وییسون گف 

 .«ها رن بخوننا، آقانسم م ، سوزنن نلنانب  نس  و تکر کرد  رین  جمهور حتماَ بایا نی » -

 «  ونقعا؟» -

 «بایا حق رأی دنشته باشنا؟که زنان و تو معتقای» : و دوباره به پدکارد  ن اهی کرد و گف 

 .«بیه آقای رین  جمهور» -
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... م ر نی  شیونرهای زنانه، ما  نی  دوره و زمانه ننستنا؟»: ن  نشاره کرد  و گفتمسپ  به شیونر پفی

زنان . مان رن ندنره کننابایا نز همه کمک ب نریا تا بتونننا کشور بارگ هم در نی  دوره شماپ  

 «!مخصوصاَ مامان م . ا، نه نی  که در زنانن باشنابایا به شما کمک کنن

نتفاقاَ م  چنا . کنم حق با توس  خانم جوننتکر می»: رین  جمهور نف  عمنقی کشنا و گف 

بعا . «سوزنن نلنانب  نی درباره همن  موضوع برنی مجی  سنا آماده کرده بود  نما نز تو ممنونمکیمه

  ...نش رن به سرش گذنش  و به کاخ سفنا برگش هنز نی  حرف، رین  جمهور وییسون کد

 

 

شش ماه باون مامان خنیی، خنیی، . کنناه بودی مامان به خانه، خنیی عالی و خوشحا بازگش  دوباره

مامان، زنانن و غذنهای آنجا رن نصد دوس  نانش  نما نو یک . خنیی طوالنی بود و سخ  گذش 

 . نش رن پذیرتته بودمجازنت ،سرباز ونقعی بود و برنی همن 

نش، بدتاصیه به جبهه جنگ بازگش  و دوباره پدکاردهایش رن مامان پ  نز نتما  دورنن مجازنت

 . م  هم همرنه نو بود . کاخ سفنا نیستاد رویروبهباز هم رت   بردنش  و 
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چون دو سا  نز . بودهای رین  جمهور در مجی  سنا کمکی نکرده زنم که صحب حا  می

که باالخر پ  نز آن، مامان در نش گذش  تا نی پنروزی رین  جمهور وییسون در جنگ بارگ

 . نش پنروز شا و زنان حق رأی به دس  آوردناجنگ

. های ونقعی ننتخاباتی برو بعا نز پنروزی، مامان به م  هم نجازه دند تا همرنه نو و بابا  به یکی نز حوزه

مامان نصد به سن ار نحتناجی نانش  بیکه همه آنچه که نو نناز دنش  یک برگه : عن  دنش آره ونق

رأی و یک قیم و یک تکر بکر درباره نی  بود که چه کسی نحتماال خونها توننس  کشور بارگ ما 

 .نش رن بنشتر کناو بارگی شکوهو  رن بسازد

 

 

 

 

 



20 

 

 

 

 

آن . «زناننی آزندی»: نی بود  که روی آن نوشته شاه بودسننه نقرهونی که م  عاشق آن سنجاق 

مامان هم آن .  به خاطر زناننی شان مامان به نو هایه دنده بود« حاب میی زنان»سنجاق سننه رن 

سوزنن نلنانب ، روزی نی  سنجاق سننه، ما  تو »: زدنش میسنجاق سننه رن مثم یک مان  روی لبا 

 «...نگر. خونها شا

 مامان؟... د نگر چی

نگر تو صمنمانه قو  باهی که وقتی به ننانزه . نگر تو جنگ رن برنی چناها خوب  ندنمه باهی» -

 .«کاتی بارگ شای در هر ننتخاباتی شرک  کنی و رأی باهی

به  قو   .مامان، تو در نی  مورد نصد ن رنن نباش»:  بدتاصیه دستم رن روی قیبم گذنشتم و گفتم

 «!دهممی
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 5000در سا   «ن گیان ک» یاهو جا 5008 در سا « آگاتا» یاهکتاب، برناه جا ی ن یسناهکار، نو کاتین  :توضیح

 ننا «کننامیمرن آزند  نوننو سول نیبرتگ»با عنونن  یو هایکتابیکی دی ر نز . شا نییدنستان تخ ی بهتر یبرن

 یبرن یخیدنستان تار»کتاب نز نظر بارگساالن جونن در بخش  ی و بهتر رن به دس  آورد «ین. ن . ین»نوبم  جایاه

 .  شناخته شا ،«رهبرنن جونن

 


