‰ÏÚŸ¯‰
זאת אני כשהייתי בת עשר.
זה היה ב–.1980

וזאת תמונה של הכיתה שלי .אני יושבת בקצה הכי ימני ,ובגלל
זה לא רואים אותי .מימין לשמאל :גוֹל ְנ ַאז ,מאג'יד ,נ ַארין ,מִינ ָה.

ב– 1979פרצה המהפכה .מאוחר יותר קראו
לה "המהפכה האסלאמית".

ואז הגיעה  :1980השנה הראשונה שבה
היתה חובה ללבוש רעלה בבית הספר.

תלבשי את זה!

לא ממש אהבנו ללבוש את הרעלה ,בעיקר כי לא הבנו למה אנחנו צריכות את זה.
חם מדי!

זאת הוצאה להורג
בשם החופש.

את
תחזירי
הרעלהלישלי!
רק אם תלקקי
לי את כפות
הרגליים.

ִדיו! ִדיו! ִדיו!
הוּוּוּוּ!
אני מפלצת
החושך.
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וגם כי שנה לפני כן ,ב– ,1979למדנו בבית
ספר צרפתי חילוני,

ופתאום ב–…1980
חובה לסגור את כל בתי
הספר הדו–לשוניים

שבו למדו יחד בנים ובנות,

כי הם סמל של
הקפיטליזם העולמי

בדיוק!

של התנוונות.

כל הכבוד!

לזה אני קוראת "מהפכת
תרבות".
פתאום היינו עטופות ברעלה ומופרדות מהחברים שלנו.
וזהו זה!
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בכל הרחובות היו הפגנות בעד או נגד הרעלה.
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באחת ההפגנות ,עיתונאי גרמני צילם את
אמא שלי.

ואפילו בשבועון אחד אצלנו.
אמא שלי ממש פחדה.
ראית
אתה זה?
את

הייתי גאה בה מאוד ,באמת .התמונה שלה
הופיעה בכל העיתונים באירופה.

היא צבעה את השיער.

אל
תדאגי,
יקירתי.
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והרבה זמן הרכיבה משקפיים שחורים.

דת תמיד היתה חלק ממני.

האמת היא שלא ממש ידעתי מה לחשוב על
הרעלה הזאת .נכון שהאמנתי באלוהים ,אבל
המשפחה שלנו היתה מאוד מודרנית ומתקדמת.

כבר בגיל שש הייתי בטוחה שאני האחרונה בנביאים.
זה היה כמה שנים לפני המהפכה.

¯Â‡ ¨Â‰
˘°ÈÓÈÓ

רציתי להיות נביאה…
כי המשרתת
שלנו לא
אכלה איתנו
ליד אותו
שולחן,

לפנַי היו כמה אחרים.

אני
האחרונה
בנביאים.

כי לאבא שלי
היתה קדילק,

מה ,אישה?

ובעיקר כי לסבתא שלי כאבו
תמיד הברכיים.
בואי ,מרג'י!
תעזרי לי לקום.
אל תדאגי ,סבתא.
עוד מעט לא יכאב
לך! את תראי.
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כמו כל קודמַי ,גם לי היה
ספר קדוש.

שלושת הכללים הראשונים בו היו של זרתוּסטרא ,שהיה הנביא
הראשון שלנו עוד לפני שהערבים פלשו לארצנו.
עליכם לנהוג תמיד
לפי שלושה כללים:
להתנהג יפה ,לדבר
יפה ,לפעול יפה.

רציתי שנחגוג גם את החגים של
זרתוסטרא ,למשל חג האש,

שלפני הנוֹרוּז ,ראש השנה הפרסי שנחגג
ב– 21במארס ,היום הראשון באביב.

אף אחד לא ידע על הספר שלי ,חוץ מסבתא שלי.
כלל מס'  :6לכל אדם
מגיעה מכונית.
כלל מס'  :7כל המשרתות
יאכלו עם שאר בני הבית.
כלל מס'  :8שום זקנה
לא תסבול מכאבים.

אם כך ,אני אהיה
המאמינה הראשונה
שלך.
באמת?
אבל תגידי לי ,מה תעשי כדי
שזקנים לא יסבלו מכאבים?
זאת לא בעיה.
זה פשוט יהיה
אסור.
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כל ערב היו לי שיחות ארוכות עם אלוהים.

את כן מוכנה ,אור
שמימי! אני בחרתי
בך ואת בחירתי
האחרונה והטובה
ביותר.

אלוהים ,תן לי
עוד קצת זמן .אני
לא ממש מוכנה.

חוץ מסבתא שלי ,ברור שרק
אני האמנתי בעצמי.
ואת  ,מה את
רוצה להיות
כשתהיי גדולה?

חה–חה!
חה–חה!
חה–חה!

A–α
אני אהיה
נביאה.

איזה משוגעת.

המורה הזמינה את ההורים שלי לפגישה.

בתכם אינה יציבה
בנפשה .היא רוצה
להיות נביאה.

לא! בכלל לא!

אז מה?
זה לא מדאיג
אתכם?
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?

ובכל זאת ,הוַרי לא היו שקטים.

אני רוצה להיות רופאה.

יופי ,מתוקה
שלי ,נהדר.

אמרי לי ,בתי,
מה את רוצה
להיות כשתהיי
גדולה?

נביאה.

הרגשתי אשמה כלפי אלוהים.
לא ,לא ,אני אהיה
נביאה ,אבל אסור
להם לדעת.

אז מה ,זה נכון? את
רוצה להיות רופאה?
ואני חשבתי…

רציתי להיות הכול ביחד :הצדק ,האהבה והזעם האלוהי.
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