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Dear Readers in Iran,

 I am thrilled that AMAL UNBOUND is available for you to read.
 In this novel, Amal loves poetry and speaks frequently of
 her love of the poets Hafiz and Rumi. I am a big fan of these
 amazing Persian poets; their words have carried me through
 many trying times in my life. It means a lot that you will get to
 learn Amal’s story and to travel on her journey of hope and
 bravery alongside her.

With love and gratitude,

Aisha
خوانندگان عزیز ایرانی

رمان این  ان زده ام. ق از این که دختر انار به دسـت شـما هم رسـیده اسـت، هی
نا حر می زند.  قه اش به حاف و مو ، عاش شعر است و همیشه از ع داستان، ام
یر ایرانی هسـتم، شـعرهای آن ها در بسـیاری از  من هم عاشـ این دو شـاعر بی ن
ات دشوار زندگی مرا یاری کرده اند. این که شما هم داستان زندگی ام را بخوانید  لح

اعت کنار او قدم بردارید، برای من بسیار باارزش است. و در مسیر امید و ش
دوستتان دارم و سپاس گزارتان هستم.

اِیشا سعید
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سـمان پسـرها را تماشـا می  کـردم کـه جسـت  وخیزکنان از  ـره  ی ک از پن
ساختماِن آجرِی مدرسه  ای بیرون می  آمدند که در زمیِن روبه  رویی قرار داشت. 

سمان باز هم بیش از اندازه طول کشیده بود.  ک
ی  دخترهـا روی صندلی  هایشـان بی  قـرار بودنـد و دزدکـی بـه سـاعت بـا

تخته  سیاه نگاه می  کردند. دوستم، حفصه1، آه کشید. 
خانم سعدیه2 رو به ما گفت: »خب، خبر بدی براتون دارم.« یک دسته کاغ 
از روی میزش برداشت و ادامه داد: »برگه  های امتحان   ریاضی  تون رو تصحی 

کرده  م. فق پن نفرتون قبول شده  ین.«
س آه کشیدند.  ه  های ک همه  ی ب

خانـم سـعدیه برای این  که سـاکتمان کند گفت: »خب، خـب« و ادامه داد: 
ال  های امتحانتون رو مرور  »معنی  ش اینه که باید بیشتر تمرین کنیم. فردا س

می  کنیم و هفته  ی بعد دوباره امتحان می  گیرم.«
ال  هاش خیلی سخت  خواهرِ کوچک  ترم، سـیما3، نزدیک گوشم گفت: »س

1- Hafsa 2- Sadia
3- Seema
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12  دختر انار

بودن.« ما، همگی جلوی تخته  سیاه به ص ایستادیم تا برگه  هایمان را تحوی 
ِس سـال پایین  تر  تـر بود تا پاییـز توی ک بگیریـم. خواهـرم دوبـاره گفت: »ب

می  موندم.«
من آهسـته جواب دادم: »ای بابا، دسـت بردار. تو که می  دونی به احتماِل 

» زیاد قبول شده ی. تا حا شده امتحانی رو رد بشی
سـیما، همان  طـور   که آسـتین  های لباسـش را با می  کشـید، بـه طر خانم 
سعدیه   رفت. فق بلندی آستین  ها نشان می  داد که لباس مدرسه ی قدیمی من 
برایش بزر اسـت. خانم سـعدیه برگه  ی سیما را به دستش داد. همان  طور که 
ره  ی سیما تبدی به لبخند شد و با قدم  های سبک  تری  ار داشتم، نگرانِی چ انت

س بیرون رفت.  از ک
س خالی شـد به خانم سـعدیه گفتم: »ببخشـید، امروز نمی  تونم  وقتی ک
کمکتـون کنـم.« برای من، دوست  داشـتنی  ترین وقـت روز، زمانی بود که همه 
ـا می  مانـدم. ح می  کردم سـاختماِن  می  رفتنـد و مـن بـا خانم سـعدیه تن
ه  ای که  ار ب ِ حب  شـده  اش را بیرون می  دهد. بدون سـی  وچ مدرسـه نف
س هیـ جایی را  همیشـه دوتـا دوتا پشـت یک میـز می  نشسـتند و توی ک
س انگار کمی بازتر می  شد. »مادرم دوباره  ای ک اشتند ف خالی   باقی نمی  گ

توی رختخواب افتاده.«
» ه داره به دنیا می  آد »ب

»بله. برای همین، پدرم گفته باید برم خونه و مواظب خواهرهام باشم.«
1. ولی پدرت  »خیلی خوب می  شد اگه می تونستی بمونی و کمکم کنی ام

ح داره. خونواده در اولویته.«
می  دانستم که کمک کردن به خانواده وظیفه  ی بزر  ترین دختر هر خانواده  ای 
راندم فق برای سرگرمی  است، ولی زمانی را که بعد   از مدرسه با خانم سعدیه می  گ
نبود؛ واقعا برایم اهمیت داشـت. می  خواسـتم وقتی بزر شدم معلم شوم و چه 

1- Amal



فص اول  13

ترین معلم زندگی  ام می  توانسـت الگوی من باشد عاش این بودم  کسـی جز ب
کـه تخته  هـا را بشـویم، زمین را جـارو بزنم و در همان حال به داسـتان  های دوران 
الب و  ح م دانشـگاهش گوش کنم. دوسـت داشـتم موق مرور درس  ها و اص
تر جواب داده بود، تماشایش کنم. من با تماشا  بررسی این  که روز قب کدام روش ب

مید کردِن او خیلی چیزها یاد می  گرفتم. چه طور پدرم این را نمی  ف
خانـم سـعدیه بـه من گفت: »خـب، می  تونم برای شـعر هفتـه  ی بعد روی 
ی   از دانش  آموزها اص دوسـت ندارن شـعر بخونن.  کمکت حسـاب کنم. بع
فکـر می  کنـی بتونـی حفصـه رو قان کنی که دسـت از مخالفت بـرداره تو که 
می  دونی چه طور همه رو با خودش همراه می  کنه. اما به حر تو گوش می  ده.«

مون  »فکـر نکنم اون با شـعر خوندن مشـکلی داشـته باشـه، ولـی وقتی ب
تکلی شعر نوشتن می  دین، دل  شوره می  گیره.«

»من فکر می کردم همه شـعر نوشـتن رو دوست داشته باشن؛ آخه از انشا 
کوتاه  تره.«

ـ غالب1، رومـی2، اقبـال3، ... اون  ها  »فـر می  کنـه. شـاعرهای بزرگی م
حر  های زیادی برای گفتن داشته  ن.«

» »اون   وقت شماها حرفی برای گفتن ندارین
خندیـدم و گفتـم: »آخه من درباره  ی چی شـعر بگم دربـاره  ی خواهرهای 
کوچک  تـرم دربـاره  ی زمین  هـای نی  شـکر و درخت  هـای پرتقـال پـدرم من 
ِ خوندِن شـعرم، ولی واقعا چیزی ندارم که درباره  ش شـعر بگم. زندگی  عاشـ

ما خیلی یکنواخته.« 
یاهات.  »این درسـت نیسـت. درباره  ی هر چی می  بینی شـعر بگو. درباره  ی ر
» یاهای شاعران پاکستان شد. مگه ما از همین آب و خاک نیستیم پاکستان با ر

Ghalib -1: میرزا غالب یا غالِب دهلوی از شاعران هندوستان
نا، مولوی و رومی ل الدین محمد بلخی، معرو به مو Rumi -2: ج

هوری، شاعر اه پاکستان Iqbal -3: اقبال 



14  دختر انار

یلی که باع می  شـد این  قدر خانم سـعدیه را دوست داشته باشم  یکی از د
همین شـوروحاِل حر  هایش بود. اما هنوز قان نشـده بودم. من به خانواده  ام 
و زندگی  مـان افتخـار می  کردم و خوش  شـان بودم که در یکـی از موف  ترین 
اب1 به دنیا آمده بودم. با این همه در  قه ی پن خانواده  های روسـتایمان در من
روسـتای خیلـی کوچکی زندگی می  کردم که روی نقشـه حتی بـه اندازه  ی یک 

ه هم نبود.  نق
قول دادم که با حفصه صحبت کنم. 

راندم این  هـا در خاطرم مانده: بوی  ری که در مدرسـه گ از آخریـن بعدازظ
ه  هایی که پشـت در ایسـتاده بودند و  تخته  سـیاِه پـر از گردوخـاک، صـدای ب

بیش   از همه، این  که چه قدر به زندگی معمولی  ام عادت کرده بودم. 

1- Punjab
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شتم تا به سیما و حفصه برسم. خورشیِد  ِ شنِی مدرسه گ دوان  دوان از حیا
ان بود، گرم می کرد.  سوزان بر سرمان می  تابید و چادر و موهایم را که زیر آن پن
حفصـه غرغرکنـان گفت: »می  خوام یکی از اون زن  ها که تلویزیون نشـون 
مـی  ده بـرای خانم سـعدیه بخـرم. می  دونین کدوم رو می  گـم از همون  ها که 

س تموم می  شه زن می  زنه.« وقتی ک
مون نمی  داره.« س نگ من اعترا کردم: »ولی همیشه که تا دیر  وقت توی ک

حفصـه گفـت: »هفتـه  ی قب رو یادتـه هی درباره  ی صور فلکـی حر زد و 
حـر زد. وقتـی رسـیدم خونه، برادرهام لباس  هاشـون رو عو کـرده بودن و 

نص مش  هاشون رو هم نوشته بودن.«
رت جالب نبود این که وقتی گم می شیم ستاره های آسمون  پرسیدم: »ولی به ن
» کمک می کنن راهمون  رو پیدا کنیم و این همه داستان قشن درباره شون هست

ه توی آسـمون بـه چه درد من  حفصـه گفـت: »آخـه وص کردِن چندتا نق
می  خوره من می  خوام اولین دکترِ خونواده  مون باشم، نه اولین ستاره  شناس.«
مـن و حفصـه خیلـی وقـت بـود که با هـم دوسـت بودیـم. از زمانی کـه او را 
نمی  شناختم چیزی به یاد نمی  آوردم. ولی وقتی این  طور حر می  زد اص درکش 

فصل 
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نمی  کردم. برخ حفصه، من می  خواستم همه  ی دانستنی  ها را بدانم؛ م این  که 
ی از آن  ها دنبال خودشان ردی  هواپیماها با چه سرعتی حرکت می  کنند چرا بع
ارند و بقیه این  طور نیستند کفش  دوزک  ها هنگام باران  های  شبیه ابر باقی می  گ
1 یا نیویورک2 یا کراچی3 چه  ا می  روند راه رفتن در خیابان  های پاری شدید ک
حسی دارد چیزهایی که نمی  دانستم آن  قدر زیاد بودند که اگر همه  ی زندگی  ام را 

ره  ای از آن  ها را یاد بگیرم.  هم وق یادگیری می  کردم فق می  توانستم 
حفصه پرسید: »مامانت حالش چه طوره مادرم می  گفت کمرش درد می  کنه.«

گفتم: »بدتر شده. دیروز اص نمی  تونست از رختخواب بیرون بیاد.«
ه پسره.  حفصه گفت: »مادرم می  گفت این نشونه  ی خوبیه. کمردرد یعنی ب

می  دونم که اگه پسر باشه پدر و مادرت خوشحال می  شن.«
گفتم: »برادر داشتن خوبه.«

شتیم، حفصه گفت: »ببینین چی  ی که سرِ راِه خانه  هایمان بود گ وقتی از پی
« و به ساختمانی اشاره کرد که سروکله  اش کناِر  این  جاست این در رو نگاه کنین
ِد روستا پیدا شده بود. تا به حال هی ساختمانی در روستایمان این  قدر  مس
انی سر از زمین بیرون نیاورده بود. دو هفته پیش، در زمینی که همیشه در  ناگ
آن فوتبال بازی می  کردیم، شالوده  ی سیمانی ریختند. یک هفته بعد، دیوارهای 
اشـته بودند،  ره  ها ظاهر شـدند، امروز هم که در را کار گ آجری با آمدند و پن

دری به رن سبز لیمویی
» از حفصه پرسیدم: »می  دونی قراره از این ساختمون چه استفاده  ای بشه

اشـتند،  حفصـه بـا نیشـخند گفـت: »بله.« اگـر او را به حـال خودش می  گ
ـازه  ی خانوادگی  شـان کنـارِ جعبه  هـای میـوه می  مانـد و همه  ی  همیشـه در م
هن می  سپرد. او ادامه  یات به  حر  و  حدی  هایی را که می  شنید با تمام جز

داد: »خان صاحب4 داره یه کارخونه می  سازه.«

- aris 2- e  Yor
3- arachi 4- han Sahib
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رویم را با غی برگرداندم. در روسـتای ما، شـایعه و غیبت، بخشی از زندگی 
ـ وضعیت  بـود. گاهـی موضـوع حر  هـای مـردم چیزهـای معمولی بـود؛ م
ت کشـاورزی یا آب  وهوا، اما بیشـتر شـایعه  ها و حر  ها درباره  ی خان  محصو

صاحب، مالک قدرتمند روستا بود. 
سـیما گفـت: »آخـه چرا این  جـا می  خواد کارخونه بسـازه اون کـه یه  عالمه 
هـور2 داره. چیزی که مـا نیاز داریـم درمانگاهه.  م  آباد1 و  کارخونـه تـوی اسـ
ر خوبه، ولی این روسـتا هم یه  ببینیـن کمـرِ آما3 چه قدر درد می  کنه. دکترِ شـ

زم داره.« درمانگاِه درست  وحسابی 
حفصه با تمسـخر گفت: »تو واقعا فکر می  کنی خان صاحب داره این  جا رو 

» می  سازه که به ما کمک کنه
من گفتم: »شاید کسی که داره این ساختمون رو می  سازه خان صاحب نیست.«

»ایـن درِ سـبزِ پر  زر  و  بـر رو نـگاه کـن به  جـز خـان صاحـب کسـی رو 
می  شناسـی که این  همه وقت و پول برای هدر دادن داشـته باشه خودت هم 

می  دونی که ح با منه.«
هر موقعیِت غیر قاب   توضیحی همیشه به خان صاحب رب داشت. او شخصیت 
مرموزی بود که من از کودکی حر  های زیادی درباره  اش شنیده بودم ولی هرگز او 
را ندیده بودم. وقتی کوچک  تر بودم، در خیالم او را مردی درشت  هیک و ترسناک 

تصور می  کردم؛ م شخصیِت اصلِی داستان  های وحشتناک. 
 دوبـاره چشـم غره رفتم و گفتـم: »آره خان همونی نیسـت که وقتی حر 

» می  زنه از دهنش آتش بیرون می  آد
سـیما چشـمک زد و گفـت: »اون نبـود که همـه  ی میوه  های درخـِت گواوای4 

» نعیمه۵ رو چید

1- Islamabad 2- Lahore 
Amma -3: کلمه ی هندی به معنِی مادر

4- Guava 5- Naima
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من ادامه دادم: »من شنیده  م تقصیر اونه که چند ماهه بارون نیومده.«
ول حر  هایی کـه مـردم می  زنن  حفصـه بـا عصبانیـت گفـت: »مـن مسـ

تون گفتم.« نیستم. فق چیزی رو که شنیده  م ب
میم قـراره از  خـره می  ف بازویـم را در بـازوی سـیما انداختـم و گفتـم: »با
این  جـا چـه اسـتفاده  ای بشـه. ولـی تـا معلـوم بشـه، می  تونیـم دعـا کنیم که 

درمانگاه باشه.«
اولین خانه  ای که سـرِ راهمان به آن می  رسـیدیم خانه  ی حفصه بود؛ درست 
بعـد از اداره  ی پسـت. بعـد از آن، خانـه  ی مـا بـود. می  توانسـتم آن را از دور 
ببینم. م همه  ی خانه  های اطرافش خاکسـتری بود. اما دورتادور خانه پر از 
بوته های گ سرخی بود که مادرم درست قب از به دنیا آمدن من کاشته بود. 
ار شـکوفه می دادند. به  بوته   هایی که هر سـال، درسـت همین موق از فص ب

قه  ی من بود.  ار فص مورد ع ، ب همین دلی
دوستم، عمر1، که لباس آبی و خاکی   رن مدرسه به تن داشت با دوچرخه 
مت  شـت. او زن دوچرخه  اش را سـه بار به صدا درآورد. این ع از کنارمان گ

ما برای دیدار بود. عمر داشت به سمت رودخانه می  رفت. 
داخـ کیسـه  ی کتاب  هایم را نگاه کردم و گفتـم: »وای، نه. برگه  ی امتحانم 

اشته  م.« س جا گ رو توی ک
» حفصه اخم کرد: »دوباره

» به سیما گفتم: »به آما بگو زود برمی  گردم. باشه
 پدرمان به  زودی به خانه برمی  گشـت و سـیما مردد بود. اما می  دانسـت که 
می دارد.  ِ دوچرخه  اش را به صدا درمی  آورد حتما کار م وقتی عمر سه بار زن

له کن.« او سر تکان داد و گفت: »باشه. ع

- mar
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رم بود.  شـت، منت عمـر کنـار رودخانه  ی باریکی که از وسـ روسـتا می  گ
این، یکی از جاهایی بود که معمو همدیگر را می  دیدیم؛ محدوده  ای پوشیده 
از درخـت نزدیـک زمین  هـای پدرم، جایی که سـاقه  های سـبز و بلنِد نی  شـکر 
ی می  شـدند و بعد از آن، تا چشـم کار می  کرد درخت  بـه درختـان پرتقال منت
قه خیلی از مرکـز زمین  هایمان دور بود. کارگرها بیشـتِر  پرتقـال بـود. ایـن من
ر می  پاشـیدند، درخت  ها را هرس  راندند؛ ب وقتشـان را در مرکز زمین  ها می  گ
می  کردند و از سـاقه  های نی  شـکر مراقبت می  کردند. اگر کسـی به حاشـیه  ی 
ِ این قسمت، ما  زمین  ها نزدیک می  شـد، سـایه  ی درختان انبوه و پرشا  وبر

ان می  کرد.  را از دید پن
وقتی جلوتر رفتم و روی درخت ق شده  ای که به عنوان پ روی رودخانه 
ِی  « و کتابی با جلـِد نارن انداختـه بودنـد کنـارش نشسـتم، گفت: »آوردمـش

پررن به دستم داد. 
. ما یک  ِ برجسـته  ی روی جلد کشـیدم. کلیات حاف دسـتم را روی حرو
موعه  ی کوچک کتاب در مدرسـه داشـتیم، اما بی  خبر نبودیم که مدرسـه  ی  م

پسرها کتابخانه  ی خیلی بزر  تری دارد. 

فصل 
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» قه  ت کدومه رت چیه شعر مورد ع از او پرسیدم: »خب، ن
» قه با اخم گفت: »شعر مورد ع

» ب فریاد زدم: »عمر حتی یه دونه هم نخونده ی با تع
»قراره کتاب  هایی رو که می  خوای برات بیارم، نه این  که اون    ها رو بخونم.«

لویـش زدم و گفتـم: »چـرا، قراره بخونـی. من دوسـت دارم درباره  ی  بـه پ
کتاب  هایی که می  خونم با یکی حر بزنم.«

دست  هایش را به نشانه  ی تسلیم با برد و گفت: »باشه. وقتی تو خوندیش، 
مـن هـم چندتا از شـعرهاش رو می  خونم. ببین چه دوسـت خوبی هسـتم.«
ر  وه  ای به ن ر، مای به ق موهای سـیاه عمر در روشـنایِی خورشیِد بعدازظ
می  رسـیدند. همان  طـور کـه نگاهش می  کـردم، دوباره فکر کردم کـه چه قدر از 
ِ خـدا به دور اسـت که دوسـتی بـه من داده کـه مـرا تمام  وکمال درک  انصـا

می  کند، ولی او را پسر آفریده است. 
چند ماه پیش که دوازده  سـاله شـدم، مادرم در این مورد سخنرانی مفصلی 
، می  دونم که اون دوسـتته. ولی تو دیگه بزر شـده ی. نباید  کـرده بـود: »ام

رونی.« وقتت رو با اون بگ
» من اعترا کرده بودم: »ولی اون م برادرمه. چه طوری می  تونم نبینمش

زم بشـه باهاش حر  »بـه هـر حال اون رو دوروبرِ خونه می  بینی و ممکنه 
بزنی، ولی نه این  که با هم مدرسه برین و هر وقت دلتون خواست با هم حر 

بزنین... مردم براتون حر درمی آرن، اگه تا حا این کار رو نکرده باشن.«
مـن و عمـر به فاصله  ی سـه روز به دنیا آمده   بودیم. او بـا مادرش پروین1، 
کـه خدمتکارمـان بـود، در آلونکی پشـت خانه  ی ما زندگی می  کـرد. آن  ها بعد 
از مـر پـدر عمـر به این  جا آمـده بودند. من هرگز زندگـی  ام را بدون او به یاد 
نمی  آوردم. او بخشی از وجودم بود. من نمی  توانستم به این قانون عم کنم. 
انی یکدیگر را می  دیدیم و با هم حر می  زدیم،  عمر هم نمی  توانست. پ پن
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