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صدای اشک و فریاد بلند شد . دخترک وقتی جنازه پدر و مادرش را دید، با ترس و وحشت  

پاهایی   با  کرد.  میفرار  طی  را  کوچه  خونیبـر*ه*ن*ه،  موهای  و  و  کرد  سر  روی  اش، 

 .پاشیدصورتش می

 !حیا وایستادختر بی -

به بن بست رسید؛ دیگر کوچهکوچه به یک طی کرد و در آخر  پاهای  ها را یک  نبود.  ای 

 :اش را روی خاک کشید و عقب رفت. با صدایی که خراشیده شده بود گفتخونی

گناهم رو  خواین؟ مسلمونین که پدر و مادر بیخواین؟ چی از ما میچی از کشورمون می  -

کشتین؟ مسلمونین که به جون منی افتادین که فقط دوازده سالمه؟ مسلمونین که کشورمون  

قدر وحشی میشه؟ کدوم صفات خدا رو به ارث  رو با خاک یکسان کردین؟ کدوم مومنی این

 رحمه؟ بردین؟ کدوم خدایی وحشی و بی

 !ی نامسلمونیرین زبونش رو ببرین، دخترهبگ -

دو دست دخترک گرفته شد و او را کشان کشان سمت مردی بردند که شکم بزرگی داشت  

 .و سبیلش نصف صورتش را گرفته بود

 .نامسلمون تویی و امسال تو! شماهایی که ننگ حضرت محمدین -

 گیری یا نه؟ هات رو پس میحرف -

شما! الهی توی آتیش جهنم بسوزین. با لباس گوسفند شاید گرگ   نه، نه، نه! لعنت خدا به -

 .رو گول بزنی؛ اما گوسفند رو نه! تو از جنس مومنین نیستی

 .مرد، زبان دختر را در دست گرفت و با چاقو در یک لحظه زبان او را جدا کرد



 

 

 
4 

 آرمیتا حسینی نویسنده رمانیک  |  دین دروغین

 
*** 

 .خانه تاریک بود و با چراغ شمع، فضا اندکی روشن شده بود

نصف کرد و قطعه بزرگی را به من، قطعه کوچکی را به خواهرم و قطعه دیگری  مادرم نان را  

را هم به پدر داد. خورشت لوبیا که دو سه تا لوبیا داشت و بیشتر آب بود، در وسط سفره  

 .کردیم نان بیشتری و غذای کمتری برداریمقرار داشت و ما سعی می

 خوری؟ مامان تو نمی -

 :مادر لبخندی زد و گفت 

 .ن خوردم عزیزمم -

 :پدر آهی کشید و گفت

کس بهم کار نمیده. با این ماه، تقریباً نزدیک به سه  هر جا رفتم سر زدم کاری نبود، هیچ  -

 !کارم. شرمندتونمماهه که بی

 .مامان: عزیزم تو مقصر نیستی

انداختم و نانم  رسید، نگاهی  به خواهرم که نانش تمام شده بود؛ اما بسیار گرسنه به نظر می

 .را به او دادم

 .بیا عزیزم، من سیرم -

 مامان: 

 .نه تو باید بیشتر بخوری -
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 ذاری؟ مامان شما هم بین دختر و پسرت فرق می -

با خشم بلند شدم و به گوشه اتاق رفتم. روی قالی پالستیکی نشسته و به تابلو نگاه کردم.  

د همه چیز را درست کنم! باید دوباره پدر  قبل از این ماجراها، اوضاع جور دیگری بود. بای

های زیبایش را پوشیده  سرکار برود و با دستانی پر از غذا وارد خانه شود. باید خواهرم لباس

قهقهه دلم  بدهد!  اشک  بوی  نباید  مادرم  لبخندهای  بگیرد.  آیینه، ژست  مقابل  را  و  هایش 

تنها فکرم، تمام کردن کتاب    خواندم وخواهد. ای کاش مثل قبل، بدون دغدغه درس میمی

 .و بازی کردن بود

*** 

 راوی 

ریختند. دستی به اش، میاش، تا زیر چانههای عـ*ـرق، از روی پیشانیهوا گرم بود و دانه

دانست  هایش سرعت داد. هرچند نمیسیاهی که چون تیغ مانده بود، کشید و به قدم  ریش

بار دست  هایی او را رد کرده بودند. اینبا بهانه  قرار است به کجا برسد. هر کجا که رفته بود،

داد؟ از زمانی  خالی قرار بود در خانه چه کند؟ باز باید به خانواده گرسنه خود چه جوابی می

ها، پر کشیده و رفته  ها قهر کرده و تمام برکتکه طالبان آمده بودند، خورشید با روزگار آن

داد. با کارهای زشت، نماز و قبله را آلوده کرده بودند.  بودند. این روزها جانماز بوی دروغ می

جا فقط یک سالح بود، نه سالم! سالم نبود، کشیدند که دین در آنداشتند در دیاری نفس می

کوچه از  یکی  در  نبود.  میدوستی  گمان  کرد.  ناله  و  افتاد  زمین  روی  زندگیها،  اش  کرد 

برند. راهی برای رسیدن به دریا نیست  ر میهایی شده که در تنگ به سهمچون روزگار ماهی

می فقط  لـ*ـبو  میان  از  صدایی  هیچ  کنند.  بسته  و  باز  را  دهانشان  بیرون  توانند  هایشان 

هایی که به ظاهر لـ*ـب شود و دوباره، سکوت! ماهیپرد. فقط امواج ریزی در آب حل مینمی

 .سدرها صدایی نمیکنند و اما به گوش انسانباز و بسته می
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شنیدند. این  کردند؛ اما طالبان صدایی نمیها هم چنین بودند. به ظاهر دهان باز و بسته میآن

گفتند ضد دین زدند؟ حداقل اگر مستقیم میطالبان طالب چه بودند؟ کدام دین را رنگ می

 .کنند، بسیار دردناک استهستند، انقدر درد نداشت. اما وقتی پشت پرچم دین گناه می

برد. سمت مسجد حرکت کرد. مردان زیادی  بلند شد. باید صدایش را کمی باالتر می  دوباره

 :جا جمع شده بودند. جلوتر رفت و با صدای بلندی گفتهای سفید و گشاد، آنبا لباس

ها تا کی باید هرچی طالبان میگه رو قبول کنیم؟ من چندین مدته که بیکارم! از وقتی این  -

 .یاهی رو به مملکت ما آوردناومدن برکت هم رفته. س

خواست ادامه بدهد که چشمانش سیاهی رفت. وقتی بیدار شد، در سلولی بود تاریک و نمور.  

سلول از  شالق  میصدای  گوش  به  دیگر  شکنجه  های  داشتند  را  نفری  چند  انگار  و  رسید 

 .دادندمی

*** 

 نور

 .اشک آلود، سمتم آمد  هایم را برداشتم بگذارم کتابخانه که خواهرم با چشمانیکتاب

 داداش میشه هرچی بهت یاد میدن به من هم یاد بدی؟  -

 :دادم، گفتم که موهایش را نوازش می  آهی کشیدم و او را در آغوش گرفتم. درحالی

 های من برات سنگین نیستن؟ تر از منی. درسچرا که نه، اما تو هنوز کوچیک -

 .نه نیستن -
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های شور درد شده  اش را نوازش کردم. چشمان سیاهش پر از دانهگونهسرش را بوسیدم و 

رسید. شانه را از روی میز برداشتم و  اش، پریشان به نظر میگونه  بود و صورت گرد گندم

آرام شانه   را  سیاهش  و  نرم  موهای  که  درحالی  زدم.  را شانه  بلند خواهرم  و  سیاه  موهای 

کردم  رسه آموخته بودم را، با ذوق برای او تعریف میکردم، بخشی از چیزهایی که در مدمی

 .و در این مدت، حتی یک لحظه وسط کالمم نپرید و فقط به سخنم گوش سپرد

*** 

شمردم. آرزو داشتم  هایم را میهمه جا تاریک بود. بی حال به زمین خیره بودم و بندکفش

لهانه بود. در آن لحظه به خاطر  برای یک بار هم که شده نور بیرون را ببینم. کارم کامالً اب

کردم بی پولی برای یک مرد،  ام. فکر میبردم به آخر خط رسیدهدردی که داشتم گمان می

بدترین درد است؛ اما خب بدتر از آن هم بود. یک لحظه در آن واحد تصمیم غلطی گرفتم  

ند. اصالً سالم  هایی به من بدهدانست قرار بود چه شکنجهو خودم را گرفتار کردم. خدا می

بچه و  زن  میپیش  باز  آنام  میگشتم؟  چه  من  بدون  هیچها  اگر  خالصی  کردند؟  راه  گاه 

لرزاند. انگار همین یک لحظه پیش بود  یافتم، چه؟ حتی تصورش بند بند وجودم را مینمی

زدم و نور خورشید، تمام تنم را خیس کرده بود. حال در یک  ها قدم میکه آزادانه در کوچه

حس شده و صدای ناله اطرافیان، رهایم  ام و دست و پایم بسته است. تمام تنم بیسلول افتاده

دادم به خاطر نور خورشید بیهوش شده باشم و تمام  کند. شبیه کابوس بود! ترجیح مینمی

 .ها دروغ باشنداین

یان نداشت.  های دستم، جرخواستم ریشم را بخارانم؛ اما دستانم بسته بود و خونی در رگمی

کرد. حداقل شانس هم با  آشوبی، این تهوع را بیشتر میخورد و نگرانی و دلحالم به هم می

طالبان آن افراد  لحظه  دقیقاً آن  نبود.  یار  لرزش  من  بودم.  ندیده  من،  و  داشتند  جا حضور 

خودم  کرد، تمامی نداشت و در این لحظه  خفیفی که به جانم افتاده بود و عضالتم را منقبض می

 .دانستمترین آدم میرا بدبخت
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درهای آهنی باز شدند و دو مرد قوی هیکل، دست و پایم را باز کرده و من را روی صندلی  

هایش سفید شده  چوبی نشاندند. البته با آن مردها سر و کار نداشتم. مرد دیگری که ریش

نشست. انگار اول  داری داشت، صندلی خود را مقابل من گذاشت و  بود و پوست تیره و لک

خواستند از در مهربانی وارد شوند. بنابراین یک لبخند نصف و نیمه زد و به دو مرد قوی  می

 .هیکل، اشاره کرد تا کنار بمانند

 ها رو زدی؟ ما دین آوردیم براتون و حاال فراری دهنده برکت شدیم؟ چرا اون حرف -

نم و خودم را نجات دهم، یا زبان باز  دانستم باید مدارا کنم یا حق را بگویم. سکوت کنمی

داد، از طرف دیگر  ها من را آزار میهای آنکنم و خودم را به کشتن دهم. از یک طرف دروغ

 .دانستم قرار است چه بالیی سر زن و بچه من بیایدمردم نمیاگر من می

ین. اما اگر  سوزدین هستین. توی آتش جهنم همتون میفکر و بیتو و امسال تو، آدمای بی  -

تر از دهنت نزنی،  توبه کنی و قول بدی دیگه با حکومت کاری نداشته باشی و حرف بزرگ

 .کنیمولت می

های مزخرف و  دستانم را مشت کرده بودم و حال خوبی نداشتم. برایم سخت بود این سخن

 .توانستم یناحق را بشنوم و چیزی نگویم. کل وجودم را منقبض کرده بودم تا خفه بمانم؛ اما نم

 کنی؟ خب، اشتباهت رو قبول می -

این اشتباه؟  کدامین  نمیاشتباه؟  یا  که  و  کند  کار  بخواند،  درس  برود  دخترانمان  گذاشتند 

توانستند تأمین کنند، خوب بود؟ عالی بود؟ مقصر تمام  که حتی شغل مردهایشان را نمیاین

ها با نام دین، آزادی تمام  دیم؟ اینها ما بودیم؟ مقصر گرسنه ماندن خانواده، ما بوبدبختی

مردم را گرفته بودند و مقصر همه چیز ما بودیم؟ کدام اشتباه؟ مگر ما کدام اشتباه را مرتکب  

 شده بودیم؟ 
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کنین تا به قدرت  خفه شو مرد! من هیچ اشتباهی نکردم. شما دارین از دین سواستفاده می -

دم رو به بند کشیدین. کدوم دین؟ کدوم  برسین. شما دین رو بازیچه کردین و با دین مر

 !کنی و امسال تومسلمونی؟ من هیچ اشتباهی نکردم، اشتباه رو تو می

*** 

این بیرون رفت.  مرد دیگر بدون  به دو مرد دیگر اشاره کرد و  که حتی یک کلمه بگوید، 

وم؛ اما  دادم راحت و بی دردسر بمیرم و خالص شها هم من را به دیوار بستند. ترجیح میآن

زدند، بیش از حد توانم بود. سرتاسر لباس سفیدم،  های تند و تیزی که میطور نشد. ضربهاین

کرد. بعد چند  های سیاهم، خون چکه میبا رنگ خون، تزئین شده بود و حتی از روی ریش

بیرون سلول نور  بسته. و دیگر، دیدن  به  ضربه دیگر، تمام بدنم سست شد و چشمانم  ها، 

 .حال تبدیل شدندآرزوی م

*** 

 فریبا 

نمیلباس در کمد مخفی کردم.  و  یکدیگر گذاشتم  را، روی  بودم  که دوخته  خواستم  هایی 

و می لباس دوخته  بفهمد مخفیانه  را  کسی  از خستگی کشیدم و کمی گردنم  فروشم. آهی 

ت  فشار دادم تا از دردش کم شود. شکیبا کنار پنجره ایستاده بود و به کوچه خالی و خلو

با  کرد. نگران دخترم بودم. او همیشه با نشاط و پرانرژی بود. ساعتنگاه می ها در کوچه 

کرد. اکنون  نوشت و تلوزیون تماشا میها، تمام تکالیفش را میکرد و شبدوستانش بازی می

تواند ببیند و تلوزیون هم  هیچ یک از چیزهای قبلی را ندارد. بسیاری از دوستانش را نمی

ها حق ندارند بازیگری کنند،  کند. آخر دیگر زنهای تکراری گذشته را پخش میمفقط فیل 

گویند یک زن هرگز نباید با مرد نامحرم در  شود. طالبان میبنابراین فیلمی هم ساخته نمی

های دیگر! حتی یک زن حق ندارد تنهایی  ارتباط باشد. چه از لحاظ همکار بودن و چه از لحاظ
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و از مرد، غذا بخرد. باید همراه با شوهرش به چنین جاهایی برود. دخترم    به رستورانی برود

تواند با دوستانش بازی کند، نه فیلم ببیند و نه درس بخواند. زندگی برای ما تبدیل به نه می

 !جهنمی شده، بدون آتش

ها را روشن کردم و سپس در یخچال را باز  آهی کشیدم و وارد آشپزخانه شدم. تمام چراغ

 آمد؟ ردم. هیچ نداشتیم. یعنی امشب عبداهلل با دست پر به خانه میک

 مامان میای بازی کنیم؟  -

 .خوام شام درست کنم، بعد شام عزیزم من می -

شکیبا روی زمین زانو زد و چیزی نگفت. خانه ما زیاد بزرگ نبود. یک آشپزخانه کوچک با  

شد. اتاق پسرم میزی داشت که  ا نمیهای آهنی. دو اتاق که درونشان چیز خاصی پید کابینت

جا معموالً مشغول درس خواندن بود، با یک کمد چوبی! اتاق ما هم فقط کمد را دارد با  آن

های زیادی  میزی برای آرایش. فرش خانه هم یک قالی قدیمی رنگ و رو رفته است. ترک

دلگیر است    توان پیدا کرد. سر جمع یک خانه کوچکهم روی دیوار کرمی رنگ خانه، می

شود و دید خوبی ندارد. واقعاً این بچه  اش هم روی کوچه تنگ و باریکی باز میکه پنجره

 جا سر کند و کالفه نشود؟ تواند اینچگونه می

کابینت میکمی  منتظر  تا شب  باید  نبود.  غذا  از  اما خبری  را گشتم؛  ببینم عبداهلل  ها  ماندم 

 آورد، یا خیر؟ چیزی می

 دخترم بیا بازی کنیم. چی بازی کنیم؟ خب   -

اش گذاشت تا درباره موضوع بازی، کمی فکر  شکیبا با ذوق سمتم دوید و دستش را زیر چانه

 .کند
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 !های معصوم ریز جثهشد. مثل دختربچهخواند؛ اما کم سن و سال دیده میشکیبا پنجم را می

 .مامان بیا پرسش بازی کنیم -

 چجوری؟ پرسش؟ یعنی  -

*** 

دیدم. اشک، دیدم را پر کرده بود و رغبتی برای پاک کردنشان نداشتم. به همه جا را تار می

هایم را برای مادرم  توانستم وارد خانه شوم و دلیل اشکدر خانه تکیه دادم؛ اما در نزدم. نمی

کردم و  توانستم توضیح بدهم. باور نمیتوضیح دهم. حتی این مشکل را برای خودم نیز نمی

خواستم جوری خودم را گول بزنم. روی سه پله مقابل خانه، نشستم و سرم را به  حداقل می

زد. فقط بچه  دیوار گچی، تکیه دادم. هوا تاریک شده بود و هیچ انسانی در کوچه، قدم نمی

کرد. آسمان هم مثل همیشه  گربه ریزی آرام روی زمین دراز کشیده بود و به آسمان نگاه می

کردی. ، زیادی تاریک بود، آنقدر تاریک که خودت را میان رنگ جوهری تلخش، گم مینبود

ابر، روی صورت سفید ماه، خدشه   بود. ذرات تاریک  ماه در میان این همه تاریکی، مرده 

توانست با آه  نمایی و درخشندگی، منع کرده بود. امشب ماه فقط میانداخته و او را از قدرت

ها، بخوابند و این شب وحشتناک را نبینند!  ها، الالیی بخواند تا بلکه زمینیو ناله، برای زمینی

 گیر ما شد؟ توانم بخوابم؟ این چه شب زهرآگینی بود که دامناما من چطور می

کس  کنم. هیچکردم در جایی غریب هستم. شبی سرد، دور از خانواده را سپری میحس می

اترین آدم روی کره زمین بودم و از ترس، در خود  شناسم. تنهکس را نمیرا ندارم و هیچ

گربه بود،  دلم خوش  فقط  و  بودم  تنها  مچاله شده  تنگ،  کوچه  این  در  من  همچو  هم،  ای 

شود؟  نشسته. چطور باور کنم خانواده خوش بختمان این چنین بدبخت شد؟ آخر مگر می

نم که مامورها او را گرفته و  پدرم قرار بود امروز با دست پر به خانه بیاید، حال چطور باور ک 
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کند. بی شک همه  اند؟ خبر مرگ پدرم را چطور به مادرم بدهم؟ او از ناراحتی دق میکشته

 .منتظر هستند پدر با دست پر به خانه برود

توانم بعد این را تصور کنم. یعنی بعد از  حال نه تنها پولی نیست، بلکه پدری هم نیست. نمی

شود  چرخد و زندگی جریان دارد؟ چطور میکند؟ زمین میمی  امشب، باز خورشیدی طلوع

 با این همه سختی باز ادامه داد و باز زندگی کرد؟ چطور بعد از این باز هم زندگی ادامه دارد؟ 

 دونی مامان چقدر نگرانت شد؟ کنی؟ میداداش تو دم در چی کار می -

کرد،  ایستاده و نگران نگاهم می  سرم را از روی دیوار برداشتم و به خواهرم که باالی پله

کردم. از روی پله بلند شده  ها را خراب میدادم و حال آنچشم دوختم. نباید چیزی را لو می

 .و سمتش رفتم

 خواستم کمی هوا بخورم. بریم تو. بابا نیومده؟ -

را    شکیبا اخمی کرد و سرش را به نشانه نه، باال فرستاد. همراه با او وارد خانه شدم و درب

پریشان دیده می به دنبال چیزی بود و  تا من را دید،  بستم. مادر در آشپزخانه، گویا  شد. 

 :سمتم دوید و پرسید

کنی؟ نگفتی تا االن چی کشیدم؟ باباتم نیومده. هیچی نداریم  کجا بودی نور؟ چرا نگرانم می  -

 .تو خونه برای خوردن

 .شرمنده سرم را پایین انداختم و چیزی نگفتم

*** 

هایم را عوض کردم. وقتی مقابل آیینه ایستادم، نور قبلی را  خسته سمت اتاقم رفتم و لباس

دیدم. صورتم تیره شده بود و چشمانم، ریز و قرمز شده بودند. گچی که روی موهایم  نمی
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خواستم سمت شیر آب بروم  نشسته بود را، با دست، پاک کردم و نفس عمیقی کشیدم. می

به رویم   اما تیرگی  و یک آبی  ببرم؛  بین  از  و  تا این همه تیرگی و کثیفی را بشویم  بپاشم 

کردم؟ یعنی آبی بود که روی زندگی بیابانی و تاریک ما جریان پیدا کند  ام را چه میزندگی

داد. شاید هم  ها رخ نمیو تمام مشکالت ما را حل بکند؟ معجزه! اصالً معجزه برای ما بدبخت

رخ دهد. صورتم را که شستم، چیزی تغییر نکرده بود. باز هم تاریک    ای نبود کهاصالً معجزه

های آلوده به من، از زیر چانه سرازیر بودند. صدای شکمم به راه بود؛  و تیره بودم. فقط آب

کردم؟ مادرم که پولی نداشت. با صدای بلند  گفتم؟ چه میاما حق اعتراض نداشتم. چه می

ام نشست. واقعاً دردآور بود و احساس ضعف  روی معدهام درهم شد و دستم  شکمم، چهره

نمیمی چیزی  اگر  میکردم.  صبح  تا  حتماً  ضعف  خوردم،  خاطر  به  روزها  این  حتی  مردم. 

 .شدندجسمانی، درس خواندنم ضعیف شده بود. دیگر کلمات در مغزم جا نمی

و به دیوار نگاه ای نشسته بود  از دست شویی خارج شدم و سمت پذیرایی رفتم. شکیبا گوشه

 .کردمی

دهد. یک کالم از  او بسیار افسرده و غمگین و کم حرف شده؛ اما اصالً این را به ما لو نمی

کند، هرچه هست فقط در چشمان ملتمسش نشسته. سمت شکیبا رفتم  وضعیت اعتراض نمی

 .امو کنارش نشستم. منتظر بودم چیزی بگوید، اما او حتی نفهمید که کنارش نشسته

 هی آبجی! دلت واسم تنگ نشده بود؟ بگو ببینم داداش رو چقدر دوست داری؟  -

 .ام گذاشت و چیزی نگفتشکیبا سرش را روی شانه

 آهان، پس یعنی دوستم نداری؟  -

 من کی گفتم ندارم؟ کی همچین داداش خوشگلی رو دوست نداره؟ -
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 خوشگلیم دوستم داری؟ اوالً که کجام خوشگله؟ دوماً پس فقط به خاطر  -

 :ای گفتشکیبا خودش را بیشتر در آغوشم انداخت و با لحن بامزه

های سرخت خیلی خوشگله.  های بادومیت و لـ*ـباوالً، موهای سیاه و پرپشتت و چشم  -

 .دوماً نخیرم من همه چیت رو دوست دارم

 زنی فندقم؟ پس چرا با من حرف نمی -

 چی باید بگم؟  -

 .نه نرم شکیبا بردم و آرام صورتش را نوازش کردم دستم را سمت گو

 .درباره همه چی -

 .من گرسنمه داداش -

هایمان گریه کنم؛  خواهم اشک بریزم و بلند بلند برای بدبختیکردم دوباره میاحساس می

 :اما خودم را کنترل کردم. نفسم را با صدا بیرون فرستادم و با لحن مطمئنی گفتم

میباشه    - درست  مامان  االن  شام خوشگل  یک  میعزیزم!  گیر  کنه  پول  کلی  بابا  خوریم. 

تونه بیاد پیشمون؛ اما پول خیلی زیادی  آورده. یک کار پیدا کرده شبانه روزیه، خودش نمی

 .تونیم بخوریمداره. با اون پول همه چی می

 بینیم؟ بابا رو نمی -

 .نه فعالً -

 .برم ببینم مامان چی درست کرد -
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 .ای، او را ترک کردمموهای بلند و خرمایی شکیبا را به هم ریختم و با لبخند نیمچه و مسخره

*** 

 :وارد آشپزخانه که شدم، فهمیدم مادرم غذایی بار گذاشته. نزدیکش رفتم و گفتم

 خوبی؟  -

 آره پسرم. مدرسه چطور بود؟  -

 .بد نبود -

 .پزم بخوریمتخم مرغ می -

 م. از کجا پیدا کردی؟ ما که چیزی نداشتی -

 حاال بماند. مادران اسرارآمیزند. از بابات خبر نداری؟  -

کردم و خرج خانواده  مجبور بودم دروغ بگویم. باید از فردا به جای رفتن به مدرسه، کار می

 .دادم. راهی جز این نداشتمرا می

تونین  همین فعالً نمیبابام یک شغل شبانه روزی پیدا کرده که درآمد خوبی داره، برای    -

ذارن برین پیشش؛ اما من میرم پول رو ازش  ببینینش محل کارشم پر از مرده و طالبان نمی

 .گیرم و میاممی

 چجوریه؟ مرخصی نداره؟  -

 .جا باشهمامان تازه رفته سرکار باید مدت زیادی اون -

 !خیره -
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تنهایی به دوش بکشم؟ مادر  خیری نبود. برای ما هیچ خیری نبود. چگونه این همه درد را  

نان، وسط سفره گذاشت.   اندکی  با  را،  بود  پخته  که  مرغی  تخم  تنها  و  پهن کرد  را  سفره 

خورد. قشنگ دقت داشتم که چند شب  خوردیم، او هیچ نمیدرحالی که من و شکیبا شام می

ا به همه که غذگفت، قبل از ما چیزی خورده؛ اما برای اینخورد و به دروغ میبود هیچ نمی

 :داشت. ناراضی اخمی کردم و گفتمبرسد و ما سیر شویم، برای خودش غذا بر نمی

 خوری؟مامان چرا نمی -

 !دونی که بدم میاد از تخم مرغ من کمی پنیر مونده بود، خوردم. می -

 .دونستم بدت میادنمی -

می رفت.  اتاق  و سمت  کرده  تشکر  مادر  از  شد،  که سیر  ر شکیبا  این  زیادی  دانستم  وزها 

رنجاند؛ اما چاره های مادر هم من را میکرد. حتی دروغگیر شده و این من را نگران میگوشه

ای با دقت به او خیره شدم. اندام تپلش،  چه بود؟ در جمع کردن سفر، کمکش کردم و لحظه

دیده می استخوانی  مادرم،  بود و صورت  لـ*ـبحال الغرتر شده  پوسته  شد.  نازکش،  های 

 شد های سفید روی موهایش، بیش از قبل شده بود، آنقدر زیاد که دیگر نمیسته و دانهپو

 .است گفت موهایش جوگندمی

 در این مدت کوتاه چطور آنقدر ضعیف و پیر شد؟ 

آید. مادر بینم و کاری از دستم بر نمیگونه پژمرده میشود وقتی مادرم را ایندلم کباب می

خوابد. نتوانستم بغضم را  نازنینم گوشه خانه، بدون شوهر گیر افتاده و هر شب گرسنه می

خفه کنم. پس سریع به اتاقم پناه بردم و در را قفل کردم. پشت به در نشستم و سرم را روی  

هایی که فرش  هایم معلوم بود و اشکم گذاشته و آرام اشک ریختم. فقط لرزش شانهزانوان
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ریختم برای پدری که نبود، برای مادری که پیر و فرسوده شده  کردند. اشک میرا خیس می

ریختم  ریختم برای خواهر تنها و ساکتم، اشک میو لبخندهای شادش مرده بودند. اشک می

 .کردمدیگر باید رهایشان می هایی کهبرای کتاب و درس

 !ریختم برای زندگی روی آبمانماشک می

*** 

 شکیبا 

دانستم و اوضاع را  خبر باشم. همه چیز را میمن فقط یک دختربچه ساده نبودم که از دنیا بی

می میدرک  تظاهر  اما  میکردم؛  عادی  کارهای  به  و  نیفتاده  اتفاقی  که  پرداختم.  کردم 

توانم  دانستم نمیتوانم بروم بیرون و با دوستانم بگردم، میزادانه نمیدانستم که دیگر آمی

درس بخوانم و حتی اگر درس بخوانم هم حق ندارم شغلی برای خودم داشته باشم و فرد  

دانستم باید محتاج پول مرد خانه باشم و آینده من فقط ازدواج  مفیدی در جامعه باشم. می

 .م همه چیز به شکل عجیبی بد شده استدانستکردن و بچه آوردن است. می

باشند؟ نصف مردها  مگر می نداشته  تعامل  با یکدیگر  و مرد  شود در یک جامعه اصالً زن 

نامحرم هستند، پس اگر چنین حساب کنیم زن باید در خانه زندانی شود و شوهرش همه  

ا مرد داشته باشد؟  کارها را بکند. چطور ممکن است که زن نتواند در جامعه تعامل و ارتباطی ب

ها مجبور هستند با چادر و حجاب کامل بیرون بروند، باز هم نباید برخورد  که زنحتی با این

اعتماد بودند؟ البد  و صحبتی با مرد نامحرم داشته باشند. یعنی چه؟ یعنی به مردها آنقدر بی

توانستند  ن، نمیطالبان از ه*و*س باالیی برخوردار بودند که حتی با وجود حجاب کامل یک ز 

که  ها برای اینزن نامحرم ببیند و با او در ارتباط باشند؛ اما به ه*و*س خود غالب شوند. آن

نیفتند، زن گناه  این مسخره  به  کردند.  را حذف  در جامعه  نقششان  و  زندانی کردند  را  ها 

 !است، زیادی مسخره
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زادید به این راه یا به آن راه  کنید، بکنید. آدر دین خدا گفته، شما آزادید هرکاری که می

دهد، طالبان  بیاید. شما حق انتخاب و اراده و اختیار دارید. وقتی خدا چنین اختیاری به ما می

گیرد؟ این چه زندگی مزخرفی است؟ حتی  آید و آزادی را از ما میچه کسی است که می

اند  اساس آوردهنون بیدهند تا از این خراب شده برویم. رسماً یک قا دیگر پاسپورت هم نمی

 .دهندو حق رفتن از این کشور را هم نمی

ماند برای همین  شده نمی  کند و در این خرابدانند کسی این قوانین را تحمل نمیآخر می

دهند. بعد از این چطور زندگی کنم؟ به چه امیدی زنده باشم؟ قبالً آرزو  اجازه خروج نمی

اصلیم این بود که به بیمارها کمک کنم و فرد مفیدی    داشتم درس بخوانم و دکتر شوم. هدف

دار متکی به  باشم. حال چه؟ هدف اصلیم این باشد که چه کنم؟ آخرش چه؟ یک زن خانه

داری که حتی حق ندارد تنهایی به یک مغازه ساده برود و یا آزادانه  شوهر؟ یک زن خانه

اجبار یک چادر سیا به  باید  زنی که همیشه  بگردد؟  این سو آن سو  بیرون  به  با خود  را  ه 

 بکشاند تا مبادا مردی دچار گناه شود! آینده من این است؟ 

از ایناکنون تنها هدفم فرار از این کشور است. می جا بروم، حتی شده غیرقانونی!  خواهم 

باید یک کاری کنم و جوری آزادیم را به دست بیاورم. کره زمین جای بزرگی است، حتماً  

توانم با خوشحالی زندگیم را بکنم و به  ن کره، برای من هم جایی هست. میدر بخشی از ای

توانم آزادانه زندگی کنم و از زندان رهایی یابم. باید بروم. آری! رفتن از  هدفم برسم. می

 .دهدجا تنها چیزی است که به من امید نفس کشیدن میاین

طوفت و مهربانی دارد، صلح و دوستی  گویند مسلمان هستند، اما نیستند. اسالم، عطالبان می

در    روی  دارد، هیچ اجباری در اسالم نیست، هیچ زور و خشونتی در اسالم نیست، هیچ زیاده

ها  کننده  اسالم نیست و پیامبران و امامان، انتقادپذیر بودند. انتقاد را دوست داشتند و انتقاد

 !کشتند. این بود اسالم واقعیرا نمی
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دهد دهد. آنقدر زیاد آزار میکند و این من را آزار میاصول، رفتار نمی  کس براساس   هیچ

فهمد. این کلمات باید  های من را نمیکس حرف  که دیگر دوست ندارم سخن بگویم. هیچ

ها الیق سخنان من  شنود. آنها صدای من را نمیدر قلبم بمانند و من را بسوزانند. گوش آن

 .نیستند

روی بالشت کوبیدم و سعی کردم بخوابم. وقتی پدرم در خانه نیست، احساس  با خشم سرم را  

هایش عادت دارم. او  دانم چرا، اما به دوستت دارم گفتنریشه و تنها هستم. نمیکنم بیمی

 !که نیست، بیش از پیش غمگینم

*** 

 فریبا 

به نظرم یک    شد که چیزی نخورده بودم. دریغ از یک تکه نان.حالم بد بود و چند شبی می

 .ها طاقت بیاورمکردم به خاطر بچهشد که گرسنه بودم، اما سعی میهفته می

آخرین لباس را که دوختم، درون چادر بزرگ و سیاهی گذاشتم و دهانه چادر را بستم. باید  

فروختم. خسته روی تشک دراز کشیدم و نگاهم را به سقف تاریک  ها را فردا میاین لباس

رفتند. سواالت  که امروز شکیبا در بازی از من پرسید، از ذهنم بیرون نمی  دوختم. سواالتی

کردم که او هم به این ماجراها فکر کرده باشد. آن دختر همیشه  عجیبی بودند و تصور نمی

این موضوع من را آزار می نمیزیادی درونگرا بود و  فهمیدم درونش چه حسی  داد، چون 

نمی جدیش  زیاد  مدارد،  و  اما  یگرفتم  است؛  سرگرمی  و  بازی  مشغول  تنهایی  خب  گفتم 

گفت. بازی این چنین  کشید و چیزی نمیطور نبود. شاید حتی بیشتر از تمام ما درد میاین

 :بود که او گفت

 پرسم و تو صادقانه باید جواب بدی. باشه؟ مامان من یک سوال می -
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 .من نیز قبول کردم و کنارش نشستم

 ؟کی وضعیت درست میشه -

ابتدا متوجه نشدم منظورش چیست؛ اما وقتی به وضعیت کنونی نگاهی انداختم، قلبم لرزید.  

 واقعاً چه زمانی قرار بود درست شود؟ اصالً مشکالت قرار بود پایان یابند؟

 .دونمنمی -

 طوری بگذرونیم؟ قراره تا آخر عمرمون رو این -

 .فکر نکنم -

 مامان چرا از افغانستان نمیریم؟  -

 .جاستعزیزم کجا بریم؟ خونه و زندگی ما این -

زندگی  - و  خونه  چه  بکنیم.  جا  یک  به  محدود  رو  خودمون  این  نباید  زندگیه؟  این  ای؟ 

 ست؟ خونه

 .با فکر کردن به سواالت شکیبا، چشمانم گرم شدند و خواب، واقعیت تلخ را از من ربود

*** 

 نور

همراه با کیف مدرسه از خانه خارج شدم؛ اما مسیرم سمت مدرسه نبود. راهم را کج کردم  

ها سر زدم؛ اما به نیروی  شود یا خیر! به تمام مغازهسمت بازار تا ببینم کاری برایم جور می

کار نیاز نداشتند. فقط یک رستوران کوچک باقی مانده بود که به آن هم امیدی نداشتم. در  
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ز کردم، بوی غذا، من را بیش از پیش گرسنه کرد. برای صبحانه هیچ نخورده بودم  را که با

گشتم. جلوتر رفتم و به مردی که پشت میز نشسته  و تمام این مسیر را پیاده دنبال کار می

دانستم سخنم را چطور بود، سالم کردم. مرد فقط سرش را تکان داد و چیزی نگفت. نمی

 .ترساندمرد، جوری بود که آدم را می بیان کنم. چهره جدی و خشن

تونم براتون کار کنم. قول  من برای کار اومدم. به نیروی اضافی نیاز دارین؟ اگر بخواین می  -

 .میدم پشیمون نشین

کاری کرد و به سر تا پای من با اخم عمیقی،    ای رنگ خود را دستمرد کمی ریش بلند و قهوه

خاطر پرپشت بودن ابروانش باشد. در کل چهره تیره و  خیره شد. البته شاید این اخم به  

ساخت؛ اما صدای مهربانی  زمختی داشت. هیکل بزرگش هم، مجموعه وحشت را تکمیل می

 .های ریزش بیرون جست، تمام افکارم را به هم ریختکه از لـ*ـب

رو خوب  آره پسر جون اتفاقاً آشپز کم داریم. اگر هر روز صبح بتونی منظم بیای و کارت  -

 .تونی یکی دو روز رو آزمایشی بیایکنم. میانجام بدی، من هم استخدامت می

 تونم االن شروع کنم؟ چشم. می -

 .آره، چرا که نه. برو پیشبند سیاه رو ببند و شروع کن -

، سمت آشپزخانه رفتم و پیشبند را از روی میز برداشتم. سر جمع یک  با شادی وصف نشدنی

ای و تیره که مشتری زیادی هم اتفاقاً دور میزها جمع شده  رستوران کوچک بود با تم قهوه

کثیف و  نداشت  نظم  آشپزخانه  می  بودند.  دیده  زیادی  عطری  کاری  چنان  از  غذا  اما  شد؛ 

دیگر وسواسی بودن اهمیتی نداشت. به جز من، دو آشپز الغر، اما با سن  برخوردار بود که  

حرفه کار  در  هم  دو  هر  بودند.  کار  به  مشغول  میباال،  نشان  زرنگ  و  اینای  از  که  دادند. 

اما غممی بودم،  بسیار خوشحال  ببرم،  پولی  برای خانواده  و  پایان  توانستم کاری کنم  هایم 
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دانستم باید چطور کنار بیایم و نگران بودم مادرم بفهمد که  مینداشت. با نبود پدرم هنوز ن 

دانم چه بالیی سر  ام. آن موقع نمیروم و درباره پدر دروغ گفتهبه جای مدرسه، سرکار می

آید. کنار مردی که موهای کمی داشت و قدش بسیار بلند بود، ایستادم. او به  ام میخانواده

کردم به جای مشکالتم، کمی حواسم  داد و من سعی میمن طرز پختن غذاها را آموزش می

را به کار بدهم. وقتی سخنانش تمام شد، از او تشکر کردم و دوباره همان کار را انجام دادم.  

 .برای اولین بار که بد نبود

 .تونی با این اسم صدام بزنیراستی پسرجون، اسم من عبدالرحمانه. می -

 .چشم. منم نورم -

 !جالبی  نور؟ چه اسم -

تمام ظرف ابتدا  رفت.  کار خود  ترکم کرد و سمت  لبخند  با  و  سپس  را شستم  های کثیف 

لباس تمیز کردم، سپس خسته،  را  را  آشپزخانه  را عوض کردم. عبدالرحمان دستش  هایم 

 :ام گذاشت و گفتروی شانه

 !هستی. موفق باشی پسر قوی -

گونش او را شیرین   و پوست گندم  مرد دیگری که سی سال بیشتر نداشت و موهای فرفری

نیز، لبخندی زد و بدون گفتن چیزی، مغازه را ترک کرد. وقتی همه رفتند،  نشان می داد. 

 :کار رفتم و با تته پته، گفتمسمت صاحب

 .ببخشین میشه من ساعت کاریم کم باشه؟ یعنی زود برم خونه -

 چطور؟  -
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بابام مرده و به خانوادم دروغ گفتم    - کنه جایی و کارش شبانه روزیه.  که کار میاخه من 

کنه. اگر بفهمن بابام مرده، خیلی بد  خودمم میرم مدرسه، دیر دیر برم خونه مامانم شک می

 .ها طاقتش رو ندارنمیشه. اون

 .پس خرج خونه گردن تو افتاده. باشه پسرم، بیا این غذای امشب، ببر خونتون -

 !ممنونم واقعاً -

 .نگرانت نشناالنم زود برو  -

*** 

 شکیبا 

 .دارماین لباس خیلی خوبه همین رو برمی -

 .باشه -

 چنده؟  -

 .قیمت رو روی کاغذ نوشتم -

 .باشه وایستا برم از خونه پول رو بیارم -

او که رفت، نگاهی به انتها و ابتدای کوچه انداختم. باید با پولی که گیرم آمده بود، به خرید 

پرسید پول را  ماندم نور بیاید، اما اگر میشد. حتماً باید منتظر میرفتم؛ اما تنهایی که نمیمی

فهمید  ر میام، جوابی نداشتم. او همین االنش هم بابت من بسیار ناراحت بود، اگاز کجا آورده

شد. باالخره زن رسید و  تر میها به جای خوابیدن مشغول دوخت و دوز هستم، غمگینشب

پول را داد و لباس را گرفت. فقط چند دست لباس مانده بود و به خاطر تاریکی هوا، دیگر  
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توانستم باقی را بفروشم. کوچه را طی کردم و سمت خانه رفتم. بی شک تا االن نور به  نمی

 .آوردمرسیده بود. باید دلیلی برای بیرون رفتنم گیر می خانه

*** 

 نور

وارد خانه که شدم، مادرم هنوز نیامده بود. شکیبا سمتم دوید و من را در آغوش گرفت. آرام  

هایم، با ذوق و  دستم را روی کمرش زدم و سرش را بوسیدم. سپس بعد از تعویض لباس

 .ودم را، روی اپن گذاشتمکارم گرفته ب شوق، غذایی که از صاحب

 .ای قراره بخوریمامشب شام خیلی خوشمزه -

 !امروز نه ناهار خوردم، نه صبحانه -

 پس بیا زود برات بریزم بخور. مامان کجا رفت؟  -

 .دونم. داداش یک حرف مهمی هست که باید بهت بگمنمی -

برنج و خورشت را روی  که با خوشحالی ها را برداشتم. در حالیوارد آشپزخانه شدم و ظرف

 .کشیدمخواندم و سوت میکردم، زیرلب آواز میظرف خالی می

 بگم؟  -

 .زنی سفره رو هم پهن کنآره عزیزم بگو. فقط در حالی که حرف می -

 !چشم -



 

 

 
25 

 آرمیتا حسینی نویسنده رمانیک  |  دین دروغین

 
قالی   روی  و  برداشت  زیری  کابینت  از  را  و خم شد، سفره  داد  دامن خود  به  چینی  شکیبا 

ها را کنارش چیدم. بدنم آنقدر  روی سفره گذاشتم و قاشق  ها راآشپزخانه، پهن کرد. ظرف

بیرون  خسته بود که فقط می از تنم  این غذاهای خوشمزه، خستگی را  اما  خواستم بخوابم؛ 

 .برده بودند

 جا بریم. میای بریم؟ داداش باید از این -

 کجا؟  -

 .کشور دیگه. یک جوری باید بریم -

مان مصممش، خیره شدم. تصمیم او جدی بود و هیچ  با تعجب، کنار شکیبا نشستم و به چش

جا بسیار سخت بود. کمی به فکر فرو رفتم و نگاهم را پایین  ای نداشت؛ اما رفتن از اینشوخی

 .دوختم که شکیبا بلند شد و در را برای مادر باز کرد

 کنم؟ این بوی غذاست یا من اشتباه می -

 .نه مامان! داداش برامون غذا آورده -

ر آمد و کنارمان نشست. با شرمندگی به غذا خیره شدم. فقط یک دیس برنج و یکی دو  ماد

خوردم و یا حتی  تا خورشت بود. به نظرم برای هرسه ما این غذا کافی نبود. باید من کمتر می

 .ای کشید و فرار کردتوانستم امشب نخورم. هر چند مادر خمیازهمی

 .ها رو بشورینبخوابم. وقتی خوردین ظرفمن گرسنم نیست، میرم  -

خواستم سوالی بپرسم که مادر سریع سمت اتاق رفت و درب را بست. بیخیال شدم و کالفه  

داد و به نظرم  سرم را به دیوار تکیه دادم. شکیبا با خوشحالی و اشتهای باز، غذا را قورت می
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آورد تا در  و قاشق بعدی را باال می  های او پر از غذا بودطور که گونهجوید. هماناصالً نمی

جا برویم؟  شد از ایندهان فرو کند، من در فکر سخن او بودم. رفتن از این کشور! یعنی می

 چطور؟ 

*** 

خوابیدم چون فردا کار زیادی داشتم  سمت اتاقم رفتم و تشکم را پهن کردم. باید زود می

تعجب کردم. شکیبا بالشت و تشکش را    برای انجام دادن. وقتی شکیبا وارد اتاقم شد، اندکی

کشان کشان داخل آورد و کنار تشک من، روی زمین انداخت. سپس درب اتاق را بست و  

 .کنارم دراز کشید

 داداش میشه پیشت بخوابم؟  -

با مهربانی به چهره شکیبا که در این تاریکی معلوم نبود، لبخندی زدم و او را در آغوشم جای  

تا   را  پتو  را در سینهدادم.  نفسباالی گردنش آوردم و سرش  بردم.  و  ام فرو  هایش آرام 

صدا بود. به نظرم نبود پدر، باعث شده بود که او به آغوش من پناه بیاورد و کمبود پدر را  بی

هایش  گونه جبران کند، چون او عادت داشت همیشه میان بازوان پدر آرام بگیرد و غماین

دانست با این غم، تنهایی چگونه سر کند. لبم را  پدر نبود، نمی  را فراموش کند؛ اما حال که

همان و  بوسیدم  گرم  را  سرش  و  کردم  نزدیک  موهایش  نوازش  به  را  موهایش  که  طور 

 :کردم، گفتممی

 دلت برای بابا تنگه؟  -

.  ام فشردمام را ببیند، اما من دوباره او را به سینهشکیبا کمی سرش را کج کرد تا بتواند چهره

 .داددوست نداشتم چشمانم را ببیند. چشمانم تمام غمم را لو می

 .آره. دلم برای همه چی تنگ شده، خیلی تنگ شده -
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 .کنیمبا هم درستش می -

می  - هم  میباز  دوستام.  پیش  برم  خونهخوام  برم  بگذرونیم.  خوام  خوش  هم  با  و  اشون 

 من دکتر نمیشم؟خواد. پس خوام به مدرسه برم. دلم خیلی چیزها میمی

 .نفسم را روی صورت شکیبا فوت کردم که باعث شد لبخند بزند

این  - میشه،  میشی. درست  نشی؟  نفسها میدکتر؟ چرا  مثل  بادی گذرا  گذرن.  های من، 

 .هستن

های  های داغ تو رو دوست دارم، حس خوبی بهم میدن. این اتفاقات مثل نفساما من نفس  -

 .تو نیستن

 :تر آمدم. دماغم را به دماغ ریز شکیبا مالیدم و گفتمو پایین سرم را خم کردم 

 .های من خوبن؟ بذار پاشم برم پیاز بخورم ببینم باز هم خوب میشنآهان، پس نفس -

 !اِ داداش -

او بلند شد. وقتی  خنده ریزی کردم و چانه از  ام را روی سر شکیبا گذاشتم. دیگر صدایی 

کردم و  خوابش برده. هنوز داشتم موهایش را نوازش میهایش منظم شد، فهمیدم که  نفس

کردم. یعنی قرار بود چه شود؟ این اتفاقات واقعاً بادی گذرا بودند؟ یا  مان فکر میبه آینده

نبودند؟ حداقل خوشحال بودم که خواهرم و مادرم را داشتم. وقتی شکیبا را در آغوش خود  

 .وت قلبی بزرگی برایم بوددانستم او با من است، این یک قداشتم و می

*** 
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برنج را روی ظرف ریختم و کباب را دورش چیدم. سینی را برداشته و سمت میز بردم و  

کرد و با لبخند تمام حرکاتم را  کار از دور نگاهم می  دوباره به آشپزخانه برگشتم. صاحب

می دستپاچه  بیشتر  را  من  این  و  بود  سنظارگر  عبدالرحمان  خوشحال!  تا  و  کرد،  آمد  متم 

 :سفارش بعدی را دستم داد و در این حین گفت 

 رئیس خیلی هوات رو داره. خبریه؟  -

 چه خبری؟  -

 .دونمنمی -

 :های آماده را کنارم گذاشت و گفتامید کباب

 .ام شدهها تموم شد، بیاین ما هم یک چیزی بخوریم گرسنهکه سفارشبعد این -

کردم و حتی  جا کار میریختم. چند روزی بود که اینچیزی نگفتم و فقط برنج را روی ظرف  

حقوقم را زودتر از زمانش دریافت کرده بودم و وضع خوبی داشتم. البته در حدی نبود که  

مان جور شود و لباس و وسایل بخریم. هنوز تازه راه افتاده بودم. غذای کامل برای خانواده

را میها درسشب دربارهایم  از دوستم  و  اینخواندم  را خواندهه  امروز چه چیزی  اید،  که 

می میسوال  چون  همچنین  و  بود  گرم  سرش  چون  هم،  مادرم  شبکردم.  تکالیف  دید  ها 

رسد،  دید، پول به دستمان مینویسم، شکی نکرده بود. درباره حقوق و پول هم وقتی میمی

رفت.  طور پیش نمیایناز بابت پدر، خیالش راحت بود. تقریباً اوضاع خوبی بود؛ اما تا ابد  

خواستم این  زد. میهمچنین سخن خواهرم درباره ترک این کشور، مدام روی مغزم زنگ می

باید می رفتیم و این چیزی بود که خواهرم هر شب  موضوع را به شکل جدی مطرح کنم. 

 .کردگفت و من هم به سخنش معتقد بودم؛ اما مادرم همیشه سکوت میمی
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دور میزی جمع شدیم و مشغول خوردن غذایمان شدیم. امید با دهان  مشتری که تمام شد،  

 .پر، شروع کرد به تعریف کردن خاطره تا سکوت را بشکند

من اولین بار که قرار بود کباب درست کنم، کباب رو به میل زدم و توی آتیش گذاشتم    -

 زنین چی شد؟حدس می

 عبدالرحمان: همشون سوخت؟ 

کدوم رو درست حسابی نزده بودم. همش هم    وی زمین افتاد. هیچامید: نه. کباب از میل، ر

 .گفتم تقصیر من نیست این کباب خرابه، ولی تو واسه اولین بار خیلی خوبیامی

 سعی کردم غذایم را قورت بدهم و بعد تشکر کنم، اما عبدالرحمان خیالم را راحت کرد 

د با  تاریکیه.  در  نوری  اسمش  مثل  پسر  این  بعضیعبدالرحمان:  مثل  هم  پر  حرف  هن  ها 

 .زنهنمی

 .امید پیاز را برداشت و اخمی کرد

 .که االن دهن تو پر نیستامید: نه این

 !من: ممنون از تعریفتون 

 امید: راستی تو هجده سالته نه؟ چرا اومدی سرکار؟

 .عبدالرحمان: فضولی نکن

 .من: نه اشکالی نداره. پدرم مرده و مجبورم کار کنم

 !بدامید: چه 
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*** 

 فردای آن روز 

توانستم  غلتی زدم و سرم را در بالشت فرو کردم. امروز روز تعطیل بود و یک دل سیر می

که خودش  بخوابم. وقتی صدای شکیبا از باالی سرم آمد، اخمی کردم و جواب ندادم؛ اما زمانی

 .شمتفاوت بارا در آغوشم انداخت و سرش را روی بازویم گذاشت، دیگر نتوانستم بی

 داداش میشه من رو ببری بیرون بگردیم؟ دلم تنگ شده  -

 .آخه االن؟ خوابم میاد  -

گونه و  خم شد  که  شکیبا  کارهایی  این  با  ریخت.  صورتم  روی  را  موهایش  و  بوسید  را  ام 

 .اش را کشیدمکرد، خوابیدن دیگر ممکن نبود. از روی تشک بلند شدم و گونهمی

 کجاست؟ باشه. آماده شو بریم. مامان   -

 .بیرون -

 .چند روزه عجیب شده -

 .فروشهها میبره به همسایهدوزه و میها لباس میمن فهمیدم مامان شب -

آوردم. از روی زمین بلند شدم و  االن وقت گالیه کردن نبود. باید شکیبا را از ناراحتی در می

پوشیدم و دستی به موهایم  تشک را جمع کردم. لباس سفید بلندم را با کاله و شلوار سفید  

کشیدم. به نظر مرتب و خوب بودم. شکیبا نیز یک چادر سیاه پوشید و دست در دست من،  

 .از خانه خارج شد

 کجا بریم؟  -
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 .هرجایی تو بگی -

 پارک بریم؟  -

 !باشه -

می حرکت  آرام  من،  دست  در  دست  نمیشکیبا  بود.  خیره  اطراف  به  و  چه کرد  دانستم 

فهمیدم.  کند؛ اما غم نگاهش را میالنه کرده و به چه چیزهایی فکر میچیزهایی در دلش  

فهمید. همیشه بیشتر فهمیدن، دردناک  شک شکیبا داناتر از همه ما بود و بیشتر از ما میبی

 :وار پرسیدماست. کنار صورتش زمزمه

 تو فکر چی هستی؟  -

 .بل پایش جمع کردشکیبا سرش را سمت من چرخاند و با یک دست، چادرش را از مقا

 میشه صادقانه حرف بزنیم؟  -

 .اهوم -

 بابا کجاست؟  -

نمی جا خوردم.  واضحش  باید صادقانه سخن  از سوال  کنم. چون  یا چه  بگویم  چه  دانستم 

 .توانستم سکوت کنم شد انکار کرد و دروغ گفت. فقط میگفتیم، نمیمی

هات بوی روغن میده. وقتی هم  لباستو مدرسه نمیری؟ سرکار میری. وقتی میای خونه    -

 ذاری تو کیفت میری بیرون کتاب جدید نمی
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آورد. او زیادی تیز و باهوش ها را فهمیده و به رویم نمیزدم که شکیبا اینباید حدس می

گذشتیم، به رستورانی که در آن کار  های مختلف میبود. درحالی که در بازار از مقابل مغازه

 .مکردم، اشاره کردمی

 !کنم و دیگه مدرسه نمیرم. فکر کنم بدونی چراجا کار میمن اون -

 آره. بابا چی؟ کجاست؟  -

 این رو بعداً میگم. باشه؟ -

 .باشه -

 .رسیدیم پارک -

شکیبا به پارک سرسبزی که پر بود از گل و درخت، خیره شد و لبخند عریضی زد. من این  

 .هایش باشدلبخند همیشه روی لـ*ـبخواستم، دوست داشتم این لبخند را می

*** 

 فریبا 

دیدم و حالم خوب نبود. به نظرم  توانستم به دوختن، ادامه بدهم. همه جا را تار میدیگر نمی

های پشت سر هم، زیادی ضعیف و فرسوده شده بودم. درد شدیدی  به خاطر گرسنه ماندن

. از روی صندلی بلند شدم؛ اما سریع که در سرم پیچیده بود و حالت تهوع، امانم را بریده بود

روی زمین افتادم. دستم را به دیوار گرفته و خودم را کشان کشان سمت آشپزخانه بردم.  

اندکی از غذای دیشب مانده بود. کمی برداشتم و در دهانم گذاشتم تا حالم بهتر شود؛ اما  

 .گونه ادامه دهمتوانم اینگفت دیگر نمییک حسی به من می
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*** 

 هفته بعد یک

 نور

 .این رو ببر به میز شماره یک -

 .باشه -

سینی را گرفتم و سفارش را سمت میز بردم. دوباره به آشپزخانه برگشتم و غذا را بررسی 

کردم تا ببینم ته گرفته یا نه. آشپزخانه زیادی گرم بود و امروز یکی از روزهای پرکار به  

زدم. فقط یک آب  کردم و نفس نفس میمیآمد. مدام با دستمال عرقم را پاک  حساب می

اینخنک می از  قبل  را خوب کند.  بروم، صاحبتوانست حالم  را    که سمت آب خنک  کار 

 :دیدم. با اخم، سمتم آمد و پرخاشگرانه پرسید 

 جا بیاد؟ تونه ایناین دختر کیِ با تو کار داره؟ بهش نگفتی نمی -

جا بیاید؟ با  ر ممکن است آخر او برای چه باید اینجا بود؟ اما این غیدختر؟ یعنی شکیبا این

تته پته معذرت خواهی کردم و از رستوران خارج شدم. شکیبا کنار درختی ایستاده بود و  

 :ریخت. با سرعت خودم را به او رساندم و با وحشت پرسیدماشک می

 !چی شده؟ دِ بگو دیگه -

ریخت.   فقط اشک  و  انداخت  در آغوشم  را  ناچار  نمیشکیبا خودش  باید چه کنم.  دانستم 

های  شدیم، تقال و اشکتر میجا دور شدم. هر چه به خانه نزدیکدستش را گرفتم و از آن

بیشتر می نگاه غریبهاو  وقتی  ناخواسته  شد.  بیاید.  نگران شدم طالبان سمتمان  را دیدم،  ها 
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دستی که روی گونه    آلود و سیلی به صورتش زدم که درجا خفه شد. با چشمانی گشاد و اشک

 .توانست باور کند که از من سیلی خوردهکرد و نمینشسته، به من نگاه می

اما من فقط خسته بودم. از آن همه کار کردن و به جایی نرسیدن، از این دروغ و دغل و راز  

های  مرگ پدری که با خود نگه داشته بودم! من از این اوضاع خسته بودم و طاقت دیدن اشک

دانستم هنوز  را نداشتم. سریع او را در آغوش گرفتم و محکم در خود فشردم؛ اما میشکیبا 

از دستم بسیار دلخور است. برای اولین بار، مقابل شکیبا اشک ریختم. دیگر طاقت دویدن و  

 .تالش کردن برای این زندگی مزخرف را نداشتم

 .خواستم بزنمتام! متأسفم نمیشکیبا، من خسته -

هایم، دستم را کشید اهمیت به اشکاهمیت به حرکات من، حتی بینگفت و بی  شکیبا چیزی

 .و من را سمت خانه برد 

*** 

جان و  وارد خانه که شدیم، با جنازه مادرم رو به رو شدم. بی روح، با رنگی سفید سفید و بی

 .حرکت، روی زمین افتاده بودبی

حرکت روی زمین افتاده. سرم  مامان بیمن خواب بودم، وقتی بیدار شدم اومدم دیدم که    -

تپه. به خاطر گرسنه موندن و کار کردن زیاد و یا به  رو روی قلبش گذاشتم و فهمیدم نمی

 .ای، اون از پیشمون رفت. تموم شد! ما االن فقط بابا رو داریمخاطر هر کوفت دیگه

 :آمد گفتمبا صدایی که به زور در می

 !م. بابا هم مردهما االن فقط همدیگه رو داری -

 :شکیبا با فریاد و وحشت گفت
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 منظورت چیه؟  -

اما من دیگر نایی برای پاسخ دادن نداشتم. روی زمین افتادم و سرم را با دو دستم گرفتم و  

با صدای بلندی، اشک ریختم. شکیبا هم آرام آرام سمتم آمد و من را در آغوش کشید و  

 .اشک ریخت

*** 

چمدان ریختم و نگاهی اجمالی به خانه انداختم. شکیبا دستم را محکم گرفته  وسایل را داخل  

جا را ترک کنیم.  کرد. حال وقتش شده بود که اینبود و با اندوه، به سرتاسر خانه نگاه می

آمد. سریع دست کردیم، هیچ یک از بالهای قبلی سرمان نمیالبته اگر زودتر این کار را می

داد.  دو راهی شدیم. هوا تاریک بود و ساعت حوالی یازده را نشان میشکیبا را گرفتم و هر  

که با آن مرد همراه شویم و قاچاقی از افغانستان خارج شویم، بسیار کار کردم و  برای آن

شود؛  جا به بعد چه میدانستم از اینجا همه چیز گران بود. نمیهایم را جمع کردم. آنپول

های آبی رسیدیم. مرد تا ما را دید، سرش را آرام هایی تند، به وانترفتیم. با قدماما باید می

ای داشت؛ اما حریص  آمد و همیشه چهره خستهبرایمان تکان داد. به گمانم چهل ساله می

های روی پوستش، آن  بودن از چشمانش، مشخص بود. هرچند پوست تیره و دانه عـ*ـرق

ریز و سرخ رنگ بود. به هرحال من و شکیبا    نگاه را تا حدودی محو کرده بودند. چشمانش

بی بچه،  و  زن  با  افغانستانی،  زیادی  تعداد  شدیم.  سوار  و  رفتیم  وانت  پشت  و  سمت  قرار 

غمگین و برخی هم نگران، پشت وانت نشسته بودند و تعدادی هم جلو بودند. با رسیدن ما،  

ب این مردم، دردآور  از  به هر کدام  نگاه کردن  به شکل  ود. همه آنوانت حرکت کرد.  ها 

منفی و  مشوش  فضای  و  بودند  پریشان  مثل  عجیبی  هم  امشب  بود.  حاکم  وانت  پشت  ای، 

ها نبود. آسمان تاریک تاریک، با ابرهایی که  های قبلی، خبری از ماه درخشان و ستارهشب

 .چتر روی آسمان، پهن کرده بودند
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دانستم اکنون  کرد و فقط من میمع میجویید و چادرش را جهایش را میقرار، ناخنشکیبا بی

 .چه احساس بی پناهی و تنهایی بدی در دل او النه کرده

دستم را دور پهلوی شکیبا حلقه کردم و او را به خود، فشردم. پس از طی کردن مسیری  

طوالنی، احساس گرسنگی به من دست داد. چند بسته ساندویچ کوچک که قبالً درست کرده  

رداشتم و یکی را به شکیبا دادم و دیگری را خودم برداشتم. وانت همچنان  بودم را از کیف ب

کرد و هوا بسیار سرد بود. شاید هم به خاطر استرس و اضطراب، یخ  با سرعت حرکت می

بسته بودیم. بعد از طی کردن مسیری طوالنی، در سیاهپات )دشت سیاه(، توقف کردیم تا  

ود و فقط مخصوص قاچاقچیان بود. همراه با شکیبا،  کس نبجا هیچاندکی استراحت کنیم. آن

 .از وانت پیاده شدیم و چادر سیاه و کوچکمان را، برپا کردیم

 .هایش را به هم مالیدشکیبا داخل چادر شد و با ذوق، زیپ چادر را بست و دست

خونم و موفق  تونیم خیلی خوب زندگی کنیم. من هم درسم رو میداداش از این به بعد می  -

 .اراده، رفتار نمیشههای بیمیشم. درسته؟ از این به بعد آزاد میشیم. دیگه با ما مثل حیوون

ناراحت کنم. برای همین   هرچند دلم به آینده روشن و خوش نبود؛ اما نخواستم شکیبا را 

 :سرش را روی بازویم گذاشتم و گفتم

 .بخواب، روز خوبی در پیش داریم  -

ازویم، خوابید و من نیز، به سقف مثلثی چادر خیره بودم. یعنی  شکیبا با گذاشتن سرش روی ب

 از این به بعد قرار بود چه شود؟ 

*** 

 .صبح با جمع کردن وسایل، دوباره راه افتادیم
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 .است  "محل سارقین"ما در حال رسیدن به هامون ماشکیل هستیم که معروف به 

ترین  ای شور و یکی از خشکیاچهوانت ما به منطقه وسیع هامون ماشکیل وارد می شود که در

های پاکستان است. ظاهراً دزدان در این قسمت به دنبال مهاجران افغان هستند که پول  مکان

نقد با خود دارند. در بعضی موارد، سارقین با رانندگان همدست هستند. خوشبختانه به راحتی  

جا فراتر برویم و از این به  اینرسیم؛ اما ما قرار است از  کنیم و به ماشکیل میمسیر را رد می

حس شده  شود. به دلیل زیاد نشستن، پاهایم کرخت و بیبعد ماجرا سخت و خطرناک می

کرد و من فقط سعی داشتم با مهربانی او را  بود. شکیبا که کالفه مدام از وضعیت گالیه می

 .دانستم ترس و اضطراب او را انقدر بد اخالق کردهآرام کنم. می

 :که کنارم نشسته بود، کنجکاو نگاهی به من و شکیبا انداخت و گفت  پیرمردی

 کنین؟جا چی کار میهی پسر. شما تنهایی این -

 .کننکنیم که بقیه میهمون کاری رو می -

 .جا را کنار بگذارد، اما از رو نرفتکالمم را قاطع و با خشم بیان کردم تا دخالت بی

 .رفتیدیدم چقدر قربان صدقش میدی؟ از دور میبا این دختر که عاشقشی فرار کر -

ام را برای کسی بیان کنم. پیرمرد  ترجیح دادم چیزی نگویم، چون دوست نداشتم زندگی

 :تر شد و دوباره گفتکمی به ما نزدیک

این سفر رشوه  - بهره  در  است،  از آدمخوری معمول  از  کشی  و خبری  بیچاره عادی  های 

 .های کم سنی مثل شما خوب نیستخطرناکیه برای بچه جا جایقانون نیست. این
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دوباره چیزی نگفتم؛ اما شکیبا نگران به چشمان من، سپس به چشمان پیرمرد خیره شد و  

 :پرسید

 یعنی ممکنه بالیی سرمون بیاد؟  -

 .چرا ممکن نباشه؟ منی که شصد سالمه با ترس و لرز این مسیر رو میرم -

 :وار گفتمشکیبا گذاشتم و کنار گوشش زمزمهدستم را روی شانه  

 .باهاش صحبت نکن -

شانه به  سرش  دادن  تکیه  با  و  کرد  اطاعت  را  شد.  شکیبا سخنم  خیره  مقابلش  به  فقط  ام، 

پیرمرد که نتوانسته بود کنجکاوی خودش را برطرف کند، زیر لـ*ـب کلمات نامفهومی را  

 .آمدهای فضول، بدم میگیرد. واقعاً از انسانگفت و برگشت تا از مسافران دیگر، اطالعات ب

غذاهایی که با خود آورده بودیم را تمام کردیم و حال، ساعت از نیمه شب، گذشته بود. حال  

دانستم چرا  کشیدند. نمیلرزید. به مرز نزدیک شده بودیم و مردم فریاد میتمام وجودم می

 .تم و فشردماین هیاهو به پا شده. فقط سریع دست شکیبا را گرف 

دانستم باید چه کنم،  ریخت. نمیصدای تیراندازی بلند شده بود و شکیبا در آغوشم اشک می

توانم برگردم به آن جهنم قبلی! باید فقط این مشخص بود که با این همه تالش، دوباره نمی

 .رفتیمکردیم، باید میفرار می

*** 

مرز هجوم بردیم. شکیبا جلوتر از من از  نزدیک به مرز، از ماشین پایین پریدیم و به سمت  

مرز عبور کرد، اما تیری دقیقاً کنار قلبش خورد و شکیبا روی زمین افتاد. با وحشت سمت او  

کرد و زمین  دویدم و جسم ضعیف و نحیفش را به آغوش کشیدم. این خونی که فواره می
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های اشک را  ه. دانهشک یک اشتباهی رخ دادخاکی را رنگ میزد، خون خواهر من نبود! بی

 .از روی چشمانم پاک کردم و صورتم را به صورت شکیبا چسباندم

 .عزیزم چیزی نیست، چیزی نیست -

 .میرمکنم دارم میحس می -

 .نه، نه! چیزی نیست -

با هیاهو، بی به زخمیمردم  به آن  توجه  های روی زمین، هرچه زیرپایشان بود له کرده و 

به سینهدویدند. شکیبسوی مرز می را  بودم.  ا  راه چاره  با وحشت، دنبال  و  بودم  ام فشرده 

 :سمت مرزبانی که تفنگ در دست داشت دویدم و با التماس گفتم

 !باید خواهرم رو نجات بدم. به اورژانس زنگ بزنین -

 .مرزبان پوزخندی زد و من را به آن سوی مرز هل داد

 .میرهداره میشما هنوز به فکر مرزبانی هستی؟ میگم خواهرم  -

 .پس بهتره اون طرف مرز بمیره  -

ای توی سرش شکیبا را روی زمین گذاشتم و با خشم، تفنگ را از مرزبان گرفته و گلوله

خالی کردم. دوباره خواستم شلیک کنم که قلبم تیر کشید. شکیبا روی زمین، با چشمانی نیمه 

گونه شد! شاید آن شعر درست  چرا این  دانمباز افتاده بود و من انگار تیره خورده بودم. نمی

 .بوده باشد

 ها ای آدمک
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 روی زمین 

 جهان گل و بلبل و بهشتی

 !نیست

 !شودنهری از لبخندهای بی همتا، جاری نمی

 کمان، مسیری به مقصد رنگین

 !رسدنمی

 هرچه بروی 

 .بینیهمان جاده خاکی را می

 !بخواب

 !بخواب و در رویا

 .کمان برسرنگینبه مقصد 

*** 

پایان داستان کوتاه 
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 »با تشکر از نگاه زیبای شما، این اثر به پایان رسید.«

 

 

 

 برای مطالعه دیگر آثار نویسندگان، از سایت رمانیک بازدید فرمایید. 

این  برای ارسال اثر نوشته شده توسط شما و انتشار آن بر روی سایت رمانیک، به 

 مراجعه کرده و یا به اعضای انجمن رمانیک بپیوندید.  لینک
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