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پیشگفتار

در طـول تاریـخ و در تمامـی دنیـا بیـگاری کشـیدن از کـودکان مرسـوم بـوده 
اسـت و آن هـا همیشـه سـهمی در کار داشـته اند. آن هـا چـه در خانـه و چه در 
مزرعـه، بـه ادامـه ی زندگـی خانواده شـان، یا بـه بهبود جامعه کمـک کرده اند. 
در کشـور هایی که صنعت جانشـین زراعت شـده، کار کودکان پایه ی اصلی 
در  چـه  کشـتزارها  در  چـه  کـودکان  ایـن  اسـت.  بـوده  کشـورها  آن  پیشـرفت 

کارگاه هـا و کارخانه هـا نقـش اساسـی داشـته اند.
امـروز، بیـش از دویسـت میلیـون کـودک بیـن سـنین پنـچ تا هفده سـاله 
در پیشـرفت کشورشـان سـهم دارنـد. درحـدود 23میلیـون از ایـن کـودکان زیـر 
سـن ده سـال دارند و در حدود شـش میلیون آن ها کودکانی هسـتند که به کار 
اجبـاری گمـارده شـده اند، یـا بـرای جبـران بدهـی خانواده شـان کار می کنند.

یکی از انواع کار اجباری، کاری است که در ازای پرداخت وام یا برای 
کاهـش بدهـی خانـواده باشـد. بسـیاری از اّولین مهاجران آمریـکا با قبول کار 
اجباری به مسـتعمره ها آمدند و پس از چند سـال خدمت توانسـتند آزادی 

خـود را بخرنـد. گاه حتـی سـند ملکی هم به آن ها داده می شـد. 
در بسـیاری از کشـورها، کار اجبـاری کـودکان بـرای پیشـرفت اقتصـاد 
می شـود  مقـروض  خانـواده ای  وقتـی  اسـت.  اجتناب ناپذیـر  و  ضـروری 
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از  کودکانشـان را کرایـه می دهنـد. ایـن کـودکان حتـی ممکـن اسـت بیـش 
چهـار یـا پنـچ سـال نداشـته باشـند و بـرای ارباب هایـی کار  کننـد کـه زندگی 
آن هـا را در دسـت می گیرنـد و تـا  مادامـی که بدهی خانواده پرداخت نشـده 
باشـد بـر آن هـا سـلطه ی کامـل دارنـد و حتی ممکن اسـت این کـودکان را به 

کارگاهـی دیگـر و نـزد اربابـی دیگـر بفرسـتند.
در پاکسـتان کشـوری که داسـتان اقبال در آن اتفاق می افتد، کارهایی 
آجرپـزی  کار  در  اسـت.  کـودکان  کار  بـه  متکـی  قالی بافـی  و  آجرپـزی  چـون 
همـه ی خانـواده بـه کار گمـارده می شـوند و کودکان خردسـال در کنار پدران و 

مادرانشـان و در شـرایط سـخت و خطرنـاک مشـغول بـه کار می شـوند.
صنعـت قالی بافـی مدیون کار کودکان و مهارت آن هاسـت. فرش های 
زیبـا حاصـل کار انگشـتان ظریـف آن هاسـت کـه یـاد می گیرند سـریع کار کنند 
غیـر  بسـیار  کار  بزننـد. شـرایط  گـره  فـرش  پـود  و  تـار  در  را  نخ هـا  بـه سـرعت  و 
انسـانی اسـت. ایـن کـودکان از طلـوع تـا غـروب آفتـاب، بـدون غـذای کافـی 
و در حالـی کـه سـاعت ها روی نیمکت هـای چوبـی کوتـاه چنبـره زده انـد و بـه 
دسـتگاه بافندگـی خیـره شـده اند و خـاک و پشـم تنفـس می کننـد، مشـغول 
کار هسـتند. بسـیاری حتی به دسـتگاه بافندگی شـان زنجیر می شـوند. وقت 
بـرای بـازی وجـود نـدارد و حتـی بـرای اسـتراحت هـم وقـت کافی نیسـت. این 

کـودکان نامریـی هسـتند و دنیـای خـارج آن هـا را نمی بینـد.
اقبـال داسـتانی تخّیلـی اسـت دربـاره ی انسـانی واقعـی بـه نـام اقبـال 
مسـیح و مبـارزات او بـرای پایـان دادن بـه کار اجبـاری کـودکان. داسـتان از 
زبـان دختـری جـوان بـه نـام فاطمـه نقـل می شـود، دختـری که زندگـی اش بر 

اثـر شـهامت اقبـال بـرای همیشـه دگرگـون شـد.
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فصلاّول

بلـه، مـن اقبـال را مـی شـناختم. اغلـب بـه او فکـر می کنـم و از ایـن کار لـّذت 
می بریـم. احسـاس می کنـم ایـن خاطـرات را مدیـون او هسـتم. توّجـه داشـته 
باشـید کـه مـن بـرای اقبـال نامریـی نبـودم. مـن وجـود داشـتم و او مـرا آزاد کرد. 
ایـن اسـت داسـتان اقبـال آن طـور کـه مـن بـه یـاد دارم و آن طـور کـه مـن او را 

شـناختم.

خانه ی ارباب ما حسـین خان، بیرون شـهر الهور بود و با زمین های روسـتایی 
که گله ی گوسفندان شمال الهور در آن می چریدند، فاصله زیادی نداشت. 
خانه ی بزرگی بود، نیمی از سـنگ و نیمی از ورقه های آهن سـاخته شـده بود 
رو بـه طـرف حیاطـی کـه یـک چـاه آب داشـت و سـایه بانی بـرای حفاظـت از 
عدل هـای کتـان و پشـم کـه از نـی سـاخته شـده بـود قـرار داشـت و یـک وانـت 

تویوتـای قدیمـی در آن بود.
بـود.  کشـیده ای  سـاختمان  منـزل  مقابـل  حیـاط  دیگـر  سـمت  در 
آن جـا  مـا  نفـری  چهـارده  گـروه  و  بـود  قالی بافـی  کارگاه  سـاختمان  ایـن 
مشـغول بـه کار بـود. همـه ی مـا بـه کار اجبـاری گمـارده شـده بودیم تـا بدهی 

شـود. پرداخـت  رباخـواران  بـه  خانواده هایمـان 
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سـقف ایـن سـاختمان حلبـی و زمینـش خاکـی بـود و در نتیجـه در 
تابسـتان بی نهایـت گـرم می شـد و در زمسـتان بـه شـّدت سـرد بـود.

پنهـان  نیمـه  زنـگ  زده ای،  آهنـی  در  حیـاط،  انتهایـی  گوشـه ی  در 
در پشـت بوته هـای خـار و علـف هـرز قـرار داشـت. پشـت آن در، راه پلـه ی 

کوتاهـی بـا شـیب تنـد بـود. کـه بـه قبـر ختـم می شـد.
کار مـا نیـم سـاعت پیـش از طلـوع آفتـاب شـروع می شـد، هنگامـی 
کـه همسـر اربـاب بـا لبـاس خانـه و دم پایـی در تاریـک روشـن سـحر از حیاط 
می گذشـت و یـک گـرده نـان جـو کلفـت و خمیـر با کمی سـوپ عـدس برای 
مـا مـی آورد. همـه بـا هـم غذا می خوردیم؛ بـا ولع عجیبی نانمان در کاسـه ی 

سـوپ فـرو می بردیـم و مـدام راجـع بـه خواب هایمـان حـرف می زدیـم.
مادربـزرگ و مـادرم می گفتنـد خواب ها از نقاط ناشـناخته ی بهشـت 
و از دوردسـت ها می آینـد و وقتـی بـه زمیـن نزدیـک می شـوند کـه انسـان ها 
آن هـا را صـدا کننـد. ایـن خواب هـا می تواننـد غم،شـادی و آسـایش همـراه 
داشـته باشـند، یـا نـا ُامیـدی بیاورنـد و گاهـی هـم هیـچ معنایـی ندارنـد و 
بـد خواب هـای شـیطانی  آدم هـای  کـه  ایـن  اّمـا  نمی آورنـد.  چیـزی همـراه 
می بیننـد و انسـان های سـاده خواب هـای بی معنـی، حقیقـت نـدارد. مـا 
کـی هسـتیم که اسـرا ملکـوت را بتوانیم بدانیـم؟ مادربزرگم می گفت خواب 
ندیـدن بـد اسـت و بـه ایـن می مانـد کـه گرمـی ُمحّبـت کسـی را، کـه حتـی از 

راه دور بـه فکـر ماسـت، حـس نکنیـم.
ماه هـا بـود کـه مـن خـواب ندیـده بـودم. حـدس مـی زدم کـه بسـیاری 
ایـن موضـوع وحشـت  بـه  از اعتـراف  از مـا دیگـر خـواب نمی دیدنـد و مـن 
تنهایـی شـدیدی می کـردم، در نتیجـه شـروع  داشـتم. صبح هـا احسـاس 
خواب هایـی  بودنـد  زیبـا  همـه  خواب هـا  ایـن  خـواب.  آفرینـش  بـه  کردیـم 
بـه هـم بافتـن  بـا یـک دیگـر در  نـور و رنـگ و خاطـرات خانه هایمـان.  از  ُپـر 
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ُپـر  دهان هـای  بـا  و  سـرعت  بـا  می کردیـم.  رقابـت  افسـانه ای  خواب هـای 
کار  کـه صـدای همسـر صاحـب  ایـن  تـا  بازگـو می کردیـم  را  خواب هایمـان 

بـس کنیـد.« و می گفـت: »بـس اسـت دیگـر  بلنـد می شـد 
در ایـن هنـگام بـه مـا اجـازه داده می شـد یـک بـه یـک ُپشـت پـرده 
یـم کـه سـوراخ مسـتراح را از انظـار پنهـان می کـرد. ایـن مسـتراح  کثیـف برو
پشـت اتـاق بزرگـی قـرار داشـت کـه نیمکت هـا و دارهـای قالـی  در آن صـف 
تمـام  کـه  برونـد  مسـتراح  بـه  داشـتند  اجـازه  اّول  آن هایـی  بودنـد.  کشـیده 
شـب از مـچ پـا بـه دار قالی شـان زنجیـر شـده بودنـد. اربـاب بـه آن هـا لقـب 
کله پوک هـا داده بـود، چـون آهسـته کار می کردنـد و نتیجـه ی کارشـان هـم 
رضایت بخـش نبـود. رنگ هـا را اشـتباه بـه کار می بردنـد و حتی در نقش هم 
اشـتباه می کردنـد و ایـن گنـاه کبیـره ای بـود و هـم ایـن طـور از درد تاول هـای 

می کردنـد. گریـه  بلنـد  انگشتان شـان 
می دانسـتند  بایـد  کـه  چـرا  نبودنـد  هـوش  بـا  خیلـی  کله پوک هـا  ایـن 
چـاره ی تاول هـا، بریـدن پوسـت آن هـا بـا چاقـو ی فرش بافـی اسـت، مایـه ی 
تاول بیرون می ریزد و محل زخم مدتی دردناک اسـت ، ولی باالخره پوسـت 
تـازه  و سـفتی روی زخـم را می پوشـاند و دیگـر درد احسـاس نمی شـود. فقـط 
می بایسـت یـاد می گرفتنـد کـه صبر داشـته باشـند. آن عده از مـا که به زنجیر 
بسـته نشـده بودیـم گاهـی دلمـان بـرای کله پوک هـا می سـوخت و گاهـی هـم 
سـر بـه سرشـان می گذاشـتیم. آن هـا به طور معمـول کارگر های تـازه  وارد بودند 
و هنوز نمی دانسـتند تنها راه به  دسـت آوردن آزادی این بود که کوشـا باشـند 
وقتـی  و  شـود  پـاک  کوچک شـان  لـوح  روی  خط هـای  تـا  کننـد  کار  سـریع  و 
همـه ی خط هـا پـاک می شـد می توانسـتیم نـزد خانواده هایمـان برگردیـم. من 

هـم ماننـد بقیـه لـوح کوچکـی داشـتم کـه بـاالی دارقالـی ام آویـزان بود. 
سـال ها پیـش کـه مـن بـه این کارگاه آمدم حسـین خان یـک لوح تمیز 
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برداشـت و روی آن چیزهایی نوشـت و گفت: »این نام توسـت.«
جواب دادم: »بله آقا!«

بعـد، او خط هـای مسـتقیمی کنـار هـم کشـید کـه چـون مـوی ُپشـت 
 سـگی وحشـت زده صـاف بـود و هـر چهـار خـط عمـودی را یـک خـط افقـی 

بـه هـم وصـل می کـرد.
ارباب پرسید: »بلدی بشماری«؟

جواب دادم: »تا ده بلدم«.
ایـن  از  یـک  هـر  توسـت.  بدهـی  ایـن  »ببیـن  گفـت:  حسـین خان 
خط هـا یـک روپیـه اسـت. بـرای هـر روز کار مـن بـه تـو یـک روپیـه می دهـم. 
ایـن نـرخ، عادالنـه اسـت و کسـی بیش تـر از ایـن به تو نخواهـد داد. از هرکس 
اربـاب خـوب  گفـت؛ حسـین خان  کـن. همـه خواهنـد  می خواهـی سـوال 
ایـن خط هـا  از  و منصفـی اسـت و حّقـت را می پـردازد. هـر غـروب، یکـی 
را جلـوی چشـمت پـاک می کنـم. هـم تـو احسـاس غـرور خواهـی کـرد و هـم 

ثمـره ی کار توسـت. متوّجـه شـدی؟« ایـن  خانـواده ات، چـون 
دوبـاره جـواب دادم: »بلـه، آقـا.« چیزی دسـتگیرم نشـده بـود و دوباره 
خط هـای مرمـوز را وارسـی کـردم. خط هـای کلفتـی کـه چـون جنگلـی انبـوه 
بـه نظـرم می رسـد و نمی توانسـتم نامـم را از مبلـغ بدهـی تمیـز دهـم. از نظـر 

مـن همـه ی آن هـا یکسـان بودنـد.
حسـین خان اضافـه کـرد: »وقتـی همـه ی خط هـا بـه کلی پاک شـد؛ تو 

آزاد خواهـی شـد و می توانـی نزد خانـواده ات برگردی.«
مـن هرگـز لوحـی ندیـدم کـه بـه کلی پاک شـده باشـد. نه مال خـودم را 

و نـه مـال بقیه را.
پـرده  ُپشـت  در  پنهـان  مسـتراح  از  کله پوک هـا  کـه  ایـن  از  پـس 
از مسـتراح  بودیـم  آزاد  مـا  بـه دارهایشـان زنجیـر می شـدند،  و  برمی گشـتند 
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بـاالی  کوچکـی  پنجـره ی  بزنیـم  صورتمـان  بـه  آب  کمـی  و  کنیـم  اسـتفاده 
دیـوار نزدیـک سـقف قـرار داشـت که با تالش می توانسـتیم آسـمان و شـاخ و 
بـرگ درخـت بادامـی را کـه شـکوفه کـرده بـود از آن جا ببینیم. هـر روز صبح، 
دقیقـه ای بیش تـر می مانـدم تـا بلکـه بتوانـم خـود را از چارچـوب پنجـره بـاال 
جثـه ای  بـا  داشـتم  سـال  ده  وقـت  آن  بینـدازم.  بیـرون  بـه  نظـری  و  بکشـم 
کوچـک و الغـر هنـوز هـم همان طـور هسـتم و هرگـز نتوانسـتم خـود را تـا   لبه ی 
پنجـره بـاال بکشـم. بـا وجـود ایـن هـر روز احساسـم ایـن بـود کـه توانسـته ام 
خـود را کمـی باالتـر بکشـم. حتـی نمی توانسـتم بدانـم چقـدر بیش تـر، شـاید 
ذره ای بیش تـر هـم نبـود. اّمـا مـن شـک نداشـتم کـه بـه زودی موفـق خواهـم 
شـد خـود را آن قـدر بـاال بکشـم کـه بتوانـم دسـتم را در هـوای آزاد بـه درخـت 

بـادام برسـانم. 
بـدون شـک، اگـر هـم می توانسـتم خـود را بـه پنجـره برسـانم یـا حتـی 
بـه بیـرون بخـزم، تـازه بـه بـاغ کنـاری می رسـیدم و زن حسـین خان ترکـه بـه  
دسـت پیدایـم می کـرد و فریـاد مـی زد: »دختـره  کثیـف،  ای افعـی کوچـک 
ناسـپاس!« و در نتیجـه الاقـل سـه روز یـا بیش تـر بـه قبـر فرسـتاده می شـدم. 
شـک نداشـتم کـه ایـن سرنوشـتم می بـود. با ایـن وصف هر روز صبح سـعی 

خـود را می کـردم.
سـه سـال بـود کـه بـرای حسـین خان کار می کـردم و تـا آن وقـت بـه قبـر 
آن هـا  بـه  و  می خوردنـد  حسـرت  بّچه هـا  از  بعضـی  بـودم.  نشـده  فرسـتاده 
می گفتـم کـه نـاز پرورده ی حسـین خان هسـتم و بـه این دلیل اسـت که هرگز 
تنبیـه نشـده  ام. ایـن حـرف واقعیـت نداشـت و دلیـل تنبیـه نشـدنم این بود 
کـه تنـد و خـوب کار می کـردم و هـر غذایـی جلـو رویـم می گذاشـتند بـدون ادا 
می خـوردم و وقتـی اربـاب آن دور و بـر بـود سـکوت را رعایـت می کـردم؛ بـه 
عکـس بعضی هـا کـه یکـی بـه دو می کردنـد. بایـد اعتـراف کنـم کـه گاهـی 
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فاطمـه  کوچولـو،  »فاطمـه  می گفـت:  و  می کشـید  سـرم  بـه  دسـتی  اربـاب 
دلـم  و  می ترسـیدم  می لرزیـد.  مـدت  آن  تمـام  در  تنـم  و  مـن.«  کوچولـوی 
می خواسـت نامریـی می شـدم دلـم می خواسـت پنهـان شـوم. دسـت های 
حسـین خان از روغـن نارگیـل چـرب بـود و هـر چـه را لمـس می کـرد رد چربـی 

را روی آن باقـی می گذاشـت.  
بعضی شـب ها، آن هنگام که هنوز می توانسـتم خواب ببینم، تصور 
می کـردم حسـین خان ُدزدکـی در تاریکـی بـه مـن، که کنار دار بـه خواب رفته 
بـودم؛ نزدیـک می شـود. صـدای نفس هـای عمیقـش را می شـنیدم و بـوی 
دود نفسـش بـه مشـامم می خـورد و او در حالـی کـه تکـرار می کـرد »فاطمـه 
کوچولـوی مـن« مـرا نـوازش می کـرد. صبـح روز بعـد، پشـت پـرده ی کثیـف 
انتهـای اتـاق پنهـان می شـدم و بدنـم را بـا دقـت نـگاه می کـردم تـا مطمئـن 
شـوم اثـری از روغـن نارگیـل روی آن هسـت یـا نـه. هرگـز اثـری ندیـدم، ایـن 

فقـط کابوسـی وحشـتناک بـود.
سـه  را  دسـت ها  اربـاب  همسـر  می شـد  شـروع  آفتـاب  طلـوع  بـا  کار 
مرتبـه بـه هـم مـی زد و هریـک از مـا جلـوی دارمان می نشسـتیم. چنـد لحظه 
بعـد، همگـی بـا حرکت هایـی مـوزون شـروع بـه  کار می کردیـم، نخ هـا را گـره 
سـمت  بـه  را  آن هـا  قالی بافـی  مخصـوص  شـانه ی  ضربـه ی  بـا  و  می زدیـم 
کـه  چـرا  بزنیـم،  حـرف  کار  موقـع  نداشـتیم  اجـازه  می دادیـم.  فشـار  پاییـن 
نمی بایسـت بـه هیـچ چیـز دیگـری توّجـه کنیـم. می بایسـت در تمـام مـدت 
توّجه مـان فقـط بـه آن همـه نخ هـای رنگـی باشـد تـا بتوانیـم بـا دقـت رنـگ 

درسـت را انتخـاب کنیـم و در بافـت قالـی بـه کار ببریـم. 
چنـد سـاعتی کـه می گذشـت هـوا گـرم می شـد و تارهـای گـرد ماننـد 
صـدای  بـا  قالـی   صـدای ضربه هـای شـانه های  و  ُپـر می کـرد  را  هـوا  پشـم، 
بیـدار شـدن شـهر بـه  هـم می آمیخـت. صـدای موتـور خودرو هـای قدیمـی 




