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 به نام دادگر

 

 موسرخه و ارباب اتابکرمان 

 رویا رستمیبه قلم 

 

از کپی پست های تلگرام و یا انتشار فایل های کامل فروشی بشدت پرهیز 

 .کنید چرا که حرام،غیرقانونی و قابل پیگرد می باشد
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 شد.وارد حجله 

 زیباترین اتاق عمارت.

 با دکوری زیبا.

 با چشم اطرافش را نگاه کرد.

 همه چیز قشنگ بود.

 تا به حال یک خانه ی اشرافی ندیده بود.

 یک رعیت ساده بود دیگر.

 با خانه ی کاهگلیشان.

 ولی به محض اینکه نگاهش به تخت خواب افتاد ترسید.

 امشب شب زفافش بود.

 باید تمکین می کرد.

 باید تمام و کمال خودش را در اختیار ارباب می گذاشت.

 هم لذتش را ببرد، هم برایش یک توله پس بیندازد.

 صدای قدم هایش را پشت سرش شنید.

 سرفه ای مصلحتی کرد.

 می خواست حضورش را اعالم کند.

 تور هنوز روی صورت روناک بود.
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 اتابک داخل شد و در را پشت سرش بست.

 ت سر بچرخاند.روناک جرات نداش

 زیاد از ارباب اتابک شنیده بود.

 اصال چرا بشنود؟

 با چشم های خودش دیده بود که چه کارهایی می تواند بکند.

 دست اتابک روی شانه اش نشست.

 او را به سمت خودش برگرداند.

 شانه اش به وضوح لرزید.

 روی صورتش برداشت.را اتابک تور 

 صورتش آرایش زیادی نداشت.

 دالک باشی صورتش را کمی سرخاب و سفیداب کرده بود.زن 

 با این حال خیلی زیبا بود.

 با موهای قرمز.

 تا به حال زنی با موی قرمز ندیده بود مگر این دختر.

 سرتو باال بگیر دختر.-

 پلک روناک لرزید.

 ولی باال آمد.
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 اتابک متحیر نگاهش کرد.

 چشمانش خاکستری بود.

 پلنگ درنده بود. بیشتر شبیه به یک ماده

 دستش را دراز کرد.

 تور را از روی موهایش برداشت و روی زمین انداخت.

 ارباب...-

 دستش لحظه ای از حرکت ایستاد.

 نگاهش کرد تا حرفش را تمام کند.

 ولی روناک حرف دیگری نزد.

 برش گرداند.

 داشت. دکمهلباسش از پشت فقط یک 

 آن را باز کرد.

 خودم می تونم.-

 های اتابک در هم فرو رفت.اخم 

 روناک را دور زد و به سمت تخت رفت.

 با روکش های مخمل. یک تخت نو

 از پشت در صدای پچ پچ می آمد.
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 صورتش یکپارچه سرخ شد.

 یعنی آماده بودند تا دخترانگیش را اتابک بگیرد؟

 عجب جماعت احمقی!

 یک مشت پیر و پاتال و خرفت.

 به سمت اتابک چرخید.

 پش را برداشته بود و سعی داشت با توتون پرش کند.اتابک پی

 هیچ توجهی به روناک نداشت.

 یعنی این همه زشت بود؟

 زیاد هم برایش مهم نبود.

 قرار نبود زن اتابک شود.

 آرزویش درس خواندن بود.

 رفتن به شهر بود.

 ولی مجبورش کردند.

 آنقدر کتک خورد تا راضی شد.

 راضی هم نمی شد فرقی نمی کرد.

 پیراهنش را باال زد و از تنش در آورد.

 یک دامن کلوش سفید هم به پا داشت.
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 آن وقت ها رسم لباس زیر که نبود.

 سینه هایشان را با یک شال می بستند.

 کاری که روناک هم کرده بود.

 دست برد تا شال را باز کند که صدای جیغ گوشخراشی بلند شد.

 اتابک سرش باال آمد.

 پشت سرهم شد.جیغ ها ممتد و 

 پیپ با آتش درونش از دستش افتاد.

 روناک ترسیده نگاهش کرد.

 اتابک به سمت در دوید.

 چفتش را باز کرد.

 ارباب، ارباب بدبخت شدیم.-

 روناک فورا پیراهنش را پوشید.

 اتابک غرید: چی شده؟

 زن اولش با گریه گفت: خانم مردن، بالخره دق کردن و مردن. کنیزک مخصوص

 روح از تن اتابک جدا شد.انگار 

 دوید. به سمت اتاق زن اولش

 کنیزک چشمان درشت وحشتناکی داشت.
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 ند آهو جان.دصدایش می ز

 تیز به روناک نگاه کرد.

 خونه.این دختره ی شوم، از اول گفتم مو قرمزا شومن، مرگ آوردی تو -

 عزا شد.شب  تبدیل به ،از شب عروسی عمارت به سرعت

 را به داخل هول داد. آهو جان به عمد او

 دستانش آنقدر قدرت داشت که محکم از پشت روی زمین افتاد.

 در را پشت سرش بست.فورا 

 ودش را جمع و جور کرد و بلند شد.زود خ

 در کوبید.مشت به  با

 ولی آنقدر سروصدا بود که صدا به صدا نمی رسید.

 سروصدای سگ ها هم بلند شده بود.

 کنار در ماند.

 نخورد. از جایش جم

 دلش با اتابک و همسر اولش بود.

 یعنی واقعا قدمش نحس بود.

 دقیقا باید شب عروسیش این زن می مرد؟

 البته بد هم نشد.
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 نداشت. ودیگر هو

 ولی مگر قرار نبود آب ها که از آسیاب افتاد فرار کند؟

 می خواست خودش را به شهر برساند.

 جایی پیدا کند.

 همراه با کاری.

 را بلد بود. مثال خیاطی

 می توانست خیاطی کند و با پولش درس بخواند.

 چندسال که بگذرد بالخره ارباب اتابک بی خیالش می شود.

 زن سومش را میگرفت.

 او که شوهر نمی خواست.

 فقط می خواست خانم دکتر شود.

 عین دخترخاله اش.

 او هم روستایی بود.

 ولی شوهرخاله اش یک نجار ساده ی شهری.

 که به روستا آماده بود عاشق خاله اش شد.یک بار 

 ازدواج کردند و به شهر رفتند.

 درس خواند و خانم پرستار شد. آنجا دخترخاله اش هم
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 با روپوش سفید.

 چقدر هم به قد و قیافه اش می آمد.

 به قد و قیافه ای او هم می آمد.

 مگر چه چیزی از دختر خاله اش کم داشت؟

 کار بلدتر از او بود.تازه خیلی هم زیباتر و 

 نا امیدانه دوباره به در کوبید.

 می خواست ببیند چه خبر شده.

 خبر داشت که خانم اول ارباب مریض است.

 چندسالی بود که مریض بود.

 بچه دار هم نشد.

 برای همین بود که او را برای ارباب اتابک در نظر گرفتند.

بدهد خاصیت او هم دقیقا قرار  قط بلد است بچه زایی کند و شیرفعین یک گاو که 

 بود همین باشد.

 ولی کور خوانده بودند.

 از آنجا فرار می کرد.

 بماند که چه؟

 او هیچ بچه ای برای کسی نمی آورد.
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 اینبار با حرص و عصبانیت به در کوفت.

 آهو جان، آهوجان بیا این درو باز کن ببینم.-

 بگذار آب ها از آسیاب بیفتد.

 چید که از این غلط ها نکند.همچین دمش را می 

 حاال که زن اول مرده بود رسما خانم خانه می شد.

 مادرشوهر هم که نداشت.

 خواهرشوهرهایش به همراه تنها برادرشوهرش در شهر بودند.

 کالسشان به روستا و سرو کله زدن با رعیت نمی خورد.

 تابک اینجا بود.فقط ارباب ا

 رعیت را در شیشه می کرد.مرد سختگیری که گاهی واقعا خون 

 بیچاره پدرش!

 از ترس جانشان بود که شوهرش داد.

 اصال مانده بود چه کسی او را به ارباب پیشنهاد داد.

 دختر برو رو دار در این روستا کم نبودند.

 تازه مگر نمی گفتند مو سرخ ها شوم هستند؟

ث شده بود مصیبت اینجا بود که چشمان خاکستریش به همراه موهای سرخش باع

 لقب جادوگر را به او بدهند.
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 کاش واقعا جادوگر بود.

 از این روستا می رفت.

 به آرزوهایش می رسید.

 بوی سوختنی می آمد.

 توجه نکرد.

 حتما از بیرون بود.

 دوباره به در کوفت.

 کسی اون بیرون نیست؟-

 شنیده بود ارباب اتابک خیلی زنش را دوست دارد.

 بچه هم نمی خواست.

 زنش دوباره حالش خوب شود. فقط

 خود زنش پیشنهاد داده بود که دوباره ازدواج کند.

 آنقدر هم به اتابک فشار آورد تا بالخره تسلیم شد.

 ولی انگار فکرش را نمی کرد شب زفافش زنش بمیرد.

 نکند بگوید از شومی این جادوگر است؟

 آهو جان که گفت.

 حتما بقیه هم می گفتند.
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 بوی دود می آمد.

 عصبی غرغر کرد.

 معلوم نی چی دارن می سوزونن اینقد بو گند میاد.-

 حتی یک بار هم به پشت سر برنگشت.

 داشت گرمش می شد.

 انگار که تب کرده باشد.

 یکسره به در کوفت.

 در باز نشد که نشد.

 پشت کمرش عرق پایین آمد.

 این گرما غیر عادی بود.

 برگشت.

 بود جیغ کشید.از دیدن شعله آتش که بیخ گوشش 

 آتش از کجا آمد؟

 خدای من از پیپ اتابک بود که روی تخت انداخت و رفت.

 ترسیده به در زد.

 تورو خدا باز کنید، اینجا آتیش گرفته.-

 فایده نداشت.
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 گریه اش گرفت.

 بوی دود داشت اکسیژن هوا را می گرفت.

 داد زد.

 حنجره پاره کرد.

 کسی در را رویش باز نکرد.

 شیون خودشان بودند. همه سرگرم

 هیچ کس اهمیتی نمی داد عروس جدید درون اتاق چکار می کند؟

 به بدبختی خودش گریست.

 خدا به دادش برسد.

 تمام آرزوهایش درون این آتش می سوخت.

 و خودش..

 با این موهای قرمزِ شوم، بالخره نابود می شد.

 با آخرین توانش جیغ زد.

 جیغی که گلویش را سوزاند.

 خودش هم داشت درون آتش می سوخت.و 

 به همین راحتی!

********* 



14 
 

 ناباور باالی سر توران نشسته بود.

 چشمان مهربانش باز بود.

 با یک لبخند پر از تمنا!

 خدا او را بکشد.

 آخر هم دق کرد و مُرد.

 قاتلش خودش بود نه هیچ کس دیگر.

 مراقبش نبود.

 حواسش ششدانگ به او نبود.

 جانش را در دست گرفت.دست سرد و بی 

 پشت دستش را با چشمانی غبار گرفته بوسید.

 با کف دستش پلک هایش را روی هم گذاشت.

 راحت بخواب تورانم، عزیز جانم...-

 نمی شد گریه کرد.

 مرد را چه به گریه کردن.

 وگرنه زیر گریه می زد.

 آنقدر که این خانه را سیل ببرد.

 تمام دنیایش توران بود.
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 دوستش داشت. بی نهایت

 سر توران بود که با خان فالت غرب جنگ در گرفت.

 عاشقش شده بود.

 او هم عاشق بود.

 ولی زرنگی کرد و به چنگش آورد.

 و خیلی راحت هم از دستش داد.

 بچه دار نمی شد.

 آنقدر این خانم خان باجی ها دوا و درمان در حلقش ریختند تا زمینگیرش کند.

 د...مریض که شد داروهای جدی

 روز به روز حالش بدتر شد.

 و حاال....

 خشک و سیخ ایستاده بود. هآهوجان دستانش را روی دامنش جمع کرد

 حرفی نزد آهوجان؟-

 فقط پرسیدن ارباب اتابک امشب خوشحاله؟-

 قلبش تیر کشید.

 صدای کوبیدن در بلند شد.

 عمارت آتیش گرفته.-
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 سراسیمه بود داد زد: آتیش از اتاق اتابکه.برادر کوچکتر ارباب انوشیروان، در حالی که 

 اتابک با اخم بلند شد.

 پیپش؟

 روناک؟

 به سمت اتاقش دوید.

 انوشیروان هم دوید.

 در از بیرون قفل بود.

 آتش زبانه می کشید.

 اتابک داد زد: کی این درو قفل کرده؟

 آهو جان با ترس از اتاق توران بیرون نیامد.

 فت کار او بوده، بدبخت می شد.اگر آن جادوگر مو سرخ می گ

 در را از باال باز کرد و با لگدی که زد باز شد.

 روناک همان جا جلوی در روی زمین افتاده و تکان نمی خورد.

 انوشیروان بازوی اتابک را گرفت.

 برو به توران برس، من حواسم به این هست.-

 مگر مرده باشد کسی به زنش دست بزند.

 را داشت.هنوز غیرت یک شیرمرد 
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 این دختر همین امروز عصر که صیغه اش را خواندند زنش شد و تمام.

 روناک را روی دستانش بغل کرد و بیرون برد.

 داد زد: یکی از اتاقا رو آماده کنین، بقیه هم بیان آتیش رو خاموش کنن.

 انوشیروان پوفی کشید.

 چند صباحی بود که در شهر زندگی می کرد.

 برایش عادی شده بود.این رفتارها کمی 

 یادش رفته بود که اتابک، اتابک است.

 هیچ کدام از اخالق هایش عوض نشده.

 اتابک، روناک را روی تختی که درون اتاق روبروی اتاق خودش بود خواباند.

 سوگل!-

 سوگل کنیزک آشپزخانه بود.

 یک دختر با صورت کک مکی ولی بامزه.

 بله ارباب.-

 مواظبش باش.-

 چشم.-

 بک از اتاق بیرون رفت.اتا

 ولی باالی سر بقیه ایستاد تا آتش خاموش شود.
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 تقصیر بی احتیاطی خودش بود که آتش گرفت.

 غالم بچه ها و بقیه همگی آب می آوردند و روی آتش می ریختند.

 همه چیز یکهو خراب شد.

 تورانش رفت.

 اتاق خواب مشترکش با توران خاکستر شد.

 روانه ی تخت شد.زن دومش هم اینگونه 

 مصیبت که می آید یکی دوتا که نیست.

 از این بام می افتد نوبت بام بعدی بود.

 آتش قبل از اینکه به کل عمارت سرایت کند خاموش شد.

 اتابک دوباره به اتاق توران برگشته بود.

 از اتاق بیرون کرده، کنار توران دراز کشیده و محکم بغلش کرده بود. همه را

 را از اطراف عمارت برداشتند. ی نفتیانوشیروان همه ی آذین ها و چراغ هابه دستور 

 در عوض پارچه و پرچم سیاه نصب کردند.

 جارچی ها درون روستا راه افتادند تا خبر مرگ زن ارباب را به گوش رعیت برسانند.

 غلغله ای بود.

 خواهرهای اتابک دوره گرفته بودند.

 کسی نزدیک اتاق روناک نمی شد.
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 چو افتاده بود شوم است.

 نیامده زن اتابک مرد.

 اتاقشان آتش گرفت.

 بعد از آن چه خواهد شد خدا می دانست و بس!

 خانواده ی توران هم بودند.

مادر توران در حالی که مدام گیس می کشید و با کف دست می خواست به روناک 

 بود.که درون اتاق بیهوش بود حمله کند، شیون و ناله راه انداخته 

 در اتاق روناک از داخل قفل بود.

 برای همین فقط سروصداها می رسید.

 کسی نمی توانست فعال آسیبی به او برساند.

 ولی برادرهای توران نامردی نکردند.

 از بیرون با سنگ به شیشه ی اتاق حمله کردند.

 تا توانستند سنگ پرتاب کردند.

 شیشه ها شکست.

 یهوش برخورد.و چندتا از سنگ ها به روناک ب

 سوگل بیچاره کاری از دستش برنمی آمد.

 اتابک هم بی خبر از همه جا تا خود صبح توران مرده را در آغوشش داشت.
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 انوشیروان همه چیز را به دست گرفته بود.

 ولی تا خود اتابک نمی آمد هیچ چیزی درست نمی شد.

 صبح بود که بالخره اتابک غلت زد. 6ساعت 

 قتی در اتاق قفل بود و خودش بود و توران، گریسته بود.تمام شب قبل را و

 اشک ریخته بود.

 ساعت ها با توران حرف زده بود.

 از رفتنش گله کرده بود.

 حتی گفته بود نمی بخشدش.

 حاللش نمی کرد که رفت.

 آرام نشد.

 با رخوت از روی تخت بلند شد.

 سروصداها خوابیده بود.

 های سرد و بی جان توران گذاشت.برای آخرین بار بوسه ای روی لب 

 مالف را رویش کشید.

 از اتاق بیرون زد.

 چندتا از خدمه ی خانم کنار در اتاق به دیوار تکیه داده خواب رفته بودند.

 با قدم های محکم به سمت اتاقی که روناک بود رفت.
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 ایستاد و چند بار در زد.

 سوگل با ترس گفت: کیه؟

 باز کن.-

 شناخت.صدای اتابک را می 

 فورا در را باز کرد.

 عقب ایستاد.

 سالم ارباب.-

 ارباب داخل اتاق شد.

 روناک خواب بود.

 اخم هایش با دیدن سنگ و شیشه ها در هم رفت.

 اینجا چه خبر بوده؟-

 آقا روم به دیوار، نمی خوام خبرچینی کنم از من نشنیده بگیرین...-

 حرف بزن سوگل...-

 سنگ افتادن به جون شیشه، چندتاش به روناک خانم خورد.برادرهای توران خانم با -

 اخم های اتابک غلیظ تر شد.

 به چه حقی در خانه ی خودش به زنش دست درازی کرده بودند؟

 این دختر از این به بعد زنش بود.
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 کسی حق نداشت به زنش چپ هم نگاه کند.

 اگر توران مرد بخاطر مریضیش بود.

 ده داشت؟چه ربطی به این دختر فلک ز

مواظب این دختر باش، تا وقتی مراسم تموم نشده و مهمونا نرفتن کسی نباید اذیتش -

 کنه، هرکیم اذیتش کرد فورا میای بهم خبر میدی.

 چشم ارباب.-

 با این حساب عمال شده بود کنیزک خانم کوچیکه!

 عالی بود.

 قبال یک پادوی توسری خوار آشپزخانه بود که فقط کتک می خورد.

 ولی حاال که توران مرده جای آهوجان را می گرفت.

 اتابک بدون نگاه به روناک از اتاق بیرون رفت.

 سوگل هم فورا در را از داخل قفل کرد.

 باید این شیشه ها را جمع می کرد.

 به عمد جمع نکرده بود تا اتابک ببیند.

 اهالی آشپزخانه بیدار بودند.

 ر می شدند.خروس خوان که می شد کم کم همه بیدا

 کار و بار همه شروع می شد. 8تا ساعت 
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 اتابک کنار رادیوی جدیدش نشست.

 پیچش را چرخ داد و صدا پخش شد.

 از پایتخت و اتفاقاتش می گفت.

 نشست و پیپ پدرش را روشن کرد.

 پیپ خودش که در آتش سوزی از بین رفت.

 هنوز هم کل عمارت بوی سوختگی می داد.

 به پشتی تکیه داد.

 درون بهارخواب نشسته بود.

 بهارخواب چون باال بود به اطراف دید داشت.

 می دید مردم کم کم برای تسلیت می آمدند.

 ولی او حوصله ی دیدن هیچ کس را نداشت.

 عذاداری هایش را دیشب به تنهایی انجام داد.

 ولی از حاال سران مملکتی و دوست و آشنا می آمدند و می رفتند.

 بود.خان پر نفوذی 

 با تفنگ دارهای زبده!

 پیپش را معده ی خالی کشید و کنار گذاشت.

 سروصدای زن ها بلند شد.
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 ماشین های اعیان و اشراف هم رسید.

 صبحانه اش را مختصر خورد و برای پیشواز رفت.

 صدای شیون از همه جا می آمد.

 بلندترین صدا هم از مادر توران بود.

 حق داشت.

 بود.ولی تقصیر خودش هم 

 از بس برای نازایی توران این و آن را تجویز کرد.

 پیش این طلسم نویس و آن دعانویس رفت.

 ریخت. بدبخت هر آت و آشغالی را در حلق این زنِ

 بچه می خواست چه کار؟

نشین عمارت، همان سقفش بود که با ستون های چوبی محکمی برایش سایبان  شاه

 زده بودند.

 بود.همان جا پذیرای آقایان 

 خانم ها هم پایین!

 بعد از ظهر که همه جمع شوند. 2تشییع جنازه هم ماند برای 

 از این همه سروصدا بیزار بود.

 تکه زده فقط نگاه می کرد.
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 حوصله ی هیچ کاری را نداشت.

 اشکش هم نمی آمد.

 جلوی هیچ بنی و بشری هم بلند نمی شد.

 نشسته دست می داد.

 برادرهای توران جلوی همه بلند می شدند.در عوض انوشیروان و 

 در مقابل سوال و جواب ها سر تکان می داد.

 چه می گفت آخر؟

 زنش رفته بود.

 شاید هم دق کرد.

 وگرنه او که سالها مریض بود.

 چرا باید دیشب می مرد؟

 حتمی بخاطر آن دختر مو قرمز بود.

 خودش گفت برود زن بگیرد؟

 نبود؟ مگر دو ماه بساط قهرش به راه

 ناز و نوز نکرد.

 پیغام و پسغام نفرستاد؟

 در اتاقش را رویش بست.
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 هرچند دو سالی بود که هم خوابی نداشتند.

 توران مریض احوال بود.

 توان هیچ کاری نداشت.

 فقط می خوابید.

 خیلی حالش خوب بود روی تختش می نشست و از پنجره به بیرون نگاه می کرد.

 با این حال خوب بود.

 ی حرف می زد.گاه

 ولی دیشب...

 همان که آهوجان گفت.

 زن بیچاره دق کرد.

 از هوویی که رویش آمد.

 بالخره که چه؟

 نمی خواست پا بندش نمی شد.

 این دختر را هم مادرش انتخاب کرد.

 مادر توران خواستگاریش کرد.

 انتخاب خودشان بود.

 ذهنش به هیچ چیزی قد نمی داد.
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 گم شده بود.

ز این به بعد بدون توران با یک دختربچه باید چه خاکی درون سرش نمی دانست ا

 بریزد؟

 اصال چه کاری می توانست بکند؟

 کرد.ساله را بزرگ می  71سالگی باید یک دختر بچه ی  22در سن 

 اصال نمی دانست با آن قیافه ی ریزمیزه اش ماهیانه می شود یا نه؟

 اصال چیزی از زن بودن می فهمید؟

 انداختند. 72ناهار را ساعت سفره 

 باید زود می خوردند و جمع می کردند.

 چیزی تا دو بعد از ظهر نمانده بود.

 تمام کلفت و نوکرها دست به خدمت بودند.

 انوشیروان هم پر تالش به کارها می رسید.

 توان رسیدگی به هیچ کاری را فعال نداشت.

 شاید چند روز دیگر که حالش بهتر می شد.

از ظهر با یک لشکر آدم غمگین و به ظاهر غمگین، توران کفن پوش شده را  دو بعد

 درون تابوت به سمت قبرستان روستا بردند.

 خودش درون قبر رفت و تن بی جانش را گذاشت.
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 اولین مشت خاک را خودش پاشید.

 بعد کنار ایستاد تا برادرهایش خاک بپاشند.

 آن هم بیل بیل خاک ریختند.

 خن به صورت می کشید.مادر توران نا

 صدای شیونش کل روستا را پر کرده بود.

 دستی روی شانه ی اتابک آمد.

 اتابک برگشت و خان بهرام را دید.

 رقیب بودند.

 سالها بود که با هم درگیری داشتند.

 درگیری ریشه دارشان هم بخاطر توران بود.

 زنی که هم بهرام عاشقش بود هم اتابک.

 انتخاب کرد.ولی توران، اتابک را 

 همین دشمنی کینه داری را بینشان به وجود آورد.

اتابک نمی توانست ببیند کسی به زنش چشم دارد و بهرام عشقش را از دست داده 

 بود.

 وگرنه با بهرام بزرگ شده بود.

 همبازی سال های دورش بود.
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 غم آخرت باشه.-

 در همین حد قناعت کرد.

 نیامده بود به اتابک تسلیت بگوید.

 .ه بود آخرین وداعش را با عشقش کندآمد

 زنی که به امیدش هنوز ازدواج نکرده بود.

 ولی از دست زیاده خواهی های اتابک زیر خاک رفت.

 از حاال دشمنی جدیدتری داشت.

 اتابک قاتل عشقش بود.

 باالی سر قبر ایستاد.

 فاتحه خواند.

راه با همراهانش سوار اسب بدون هیچ حرف اضافه ای بدون توجه به اتابک و بقیه هم

 هایشان شدند و رفتند.

 اتابک با دست گره کرده نگاهش کرد.

 هنوز هم بعد از گذشت ده سال به زنش  چشم داشت.

 زن ها خیرات کردند.

 اتابک و مردها کم کم جمع کردند و رفتند.

 زن ها هم با پای پیاده برگشتند.
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 شیون و گریه و زاری ادامه داشت.

 آمده بود. روناک به هوش

 ولی جرات بیرون رفتن از اتاق را نداشت.

 خانواده ی توران به خونش تشنه بودند.

 سوگل کنارش بود.

 کارهایش را انجام می داد.

 دقیقا در این یک هفته ای که عزا بود به غیر از دستشویی رفتن جایی نمی رفت.

 آن هم شبانه وقتی همه خواب بودند.

 مه به خانه هایشان رفتند روناک هم بیرون آمد.عزا که بالخره تمام شد و ه

 یکراست هم به حمام رفت.

 لوله کشی که نبود.

 گی آب داغ کرد.سوگل درون قابلمه ی بزر

 به حمام برد و با کاسه روی سر و بدن خانمش می ریخت.

 از بس این یک هفته حمام نرفته بود بو می داد.

 موهایش بهم چسبیده بود.

 چاره ای نداشت.

 اتابک هم که به سراغش نمی آمد.



31 
 

 به کل نادیده گرفته بودش.

 چه بهتر!

 نقشه اش را زودتر عملی می کرد.

 ها دست و پایش را بسته بود. این شلوغی

 نمی توانست کاری بکند.

 سوگل برام لباس آوردی؟-

 خانم جون، ولی رخت سیاه. هآر-

 می فهمید.

 تا چهلم باید سیاه می پوشید.

 ه نبود.توران که غریب

 زن اول اتابک و هووی خودش!

 به کمک سوگل لباس سیاه را پوشید.

 موهایش را با حوله خشک کرد و با یک تکه پارچه پشت سرش بست.

 چه هفته ی شومی بود.

 سیاه و دلمرده.

حتی روناک شادی که به حرف مردم در مورد جادوگر بودنش اهمیت نمی داد در یک 

 هفته شکست.
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 می کوفتند. مدام به در اتاقش

 فحش می دادند.

 نفرین می کردند.

 جادوگر گفتن هم که از دهانشان نمی افتاد.

 آنقدر گریه کرد و به حال خودش دل سوزاند که سوگل هم همراهیش کرد.

 توران را نمی شناخت.

 یک بار که بچه تر بود دیده بودش.

 دعوت.آن هم وقتی عروسی یکی از خواهرهای ارباب بود و همه ی اهالی 

 از حمام بیرون آمدند.

 هیچ مهمانی دیگر درون عمارت نبود.

 حتی مادر توران و پسرهایش هم رفته بودند.

 تنها کسی که مانده بود انوشیروان بود.

 او هم ظاهرا آمده بود تعطیالت را بگذراند که این اتفاقات افتاد.

 هنوز هم ماندگار بود.

 ود.آهوجان دیگر کلفت مخصوص توران خانم نب

 راهیش کرده بودند آشپزخانه.

 زیر دست آشپزباشی بود.
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 زن الغر اندام و سخت گیری که در غذا درست کردن به شدت سختگیر بود.

 همراه سوگل به اتاق برگشتند.

 دلم می سوزه خانم جون.-

 چرا؟-

 یه هفته بیشتره ولی ارباب اتابک ازتون نخواسته برین اتاقشون.-

 اتاقشون که سوخت!-

 در اتاق را بست. سوگل

 دارن اتاق رو می سازن دوباره، ولی تو یه اتاق دیگه می خوابن.-

 مهم نیست.-

 مگه میشه؟ شما از این به بعد خانم این خونه ای.-

 چه دل خوشی داشت این دختر؟

 هیچی برام مهم نیست.-

 سوگل متعجب نگاهش کرد.

 بیا موهامو شونه کن.-

 د شد.روی تخت نشست که جیر جیر تخت بلن

 کهنه بود.

 ولی مالف هایش همگی نو و خوشبو.
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 سوگل شانه ی چوبی را برداشت و پشت سر روناک نشست.

 پارچه را از موهایش باز کرد و مشغول شانه زدن شد.

 چند سالته سوگل؟-

 سال. 71-

 سالمه. 71من -

 سوگل ریز خندید.

 خواستگار دارم.-

 کی هست؟-

 پسر عموم.-

 می خوان شوهرت بدن؟-

 بابام میگه نه.-

 چرا؟-

 میگه االف و بیکار.-

 روناک کمرنگ لبخند زد.

 حق داره.-

 میاد رو زمین های ارباب کار می کنه.-

 او بلند پروازی می کرد یا این مردم زیادی قانع بودند؟
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 تا کی برای دیگران باید کار کرد؟

 بالخره می رفت و پزشک می شد.

 طبابت می کرد.

 نجات می داد.جان یکی دوتا آدم را 

 تا کی گندم و برنج بکاری و درو می کنی؟

 دوسش داری؟-

 خاطرمو می خواد.-

 روناک حرف نزد.

 پس چرا او عاشق نشد؟

 ستا که جوان کم نداشت.ور

 پسر آهنگر خوش قد و رعنا بود.

 قبل از اینکه پیغام و پسغام مادر زن ارباب برسد خاطرش را می خواست.

 داده بود.چند بار گوشه چشم نشان 

 گل فرستاده بود.

 دستمال گل دوزی شده ی مادرش...

 ولی دلش پیش نرفت.

 پی ارباب اتابک هم نرفت.
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 مجبورش کردند.

 تهدیدش کردند.

 چقدر از آقاجانش کتک خورد.

 راستی چرا این یک هفته ای کسی دیدنش نیامد؟

 نه مادرش نه پدرش...

 تازه کاچی هم نیاوردند.

 نکردند.هرچه کاری هم 

 موهاتون نم داره خانم جون.-

 یه روسری بده بپچمشون داخلش.-

 چشم.-

 سوگل فرز بلند شد.

 روسری سیاه آورد و به دستش داد.

 روناک هم موهای سرخش را درون روسری سیاه قایم کرد.

 من رنگ چشماتونو دوس دارم خانم جون.-

 برات جادوگر نیستم؟-

 استغراهلل.-

 خندید.
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 خوبی بود.سوگل هم صحبت 

 و خدا را شکر که بودش.

 وگرنه در این خانه دیوانه می شد.

 برم یه چیزی بیارم بخوریم.-

 گشنه نیستم، می خوام برم بیرون.-

 وای نه، یه بالیی سرتون میارن.-

 کسی کاری به من نداره.-

 دختر نترسی بود.

 ریسک پذیریش پایین می آمد. هولی گاهی شد

 خودش را مخفی می کرد.

 نیا سوگل. تو-

 از اتاق بیرون رفت.

 کسی درون عمارت نبود.

 انوشیروان و اتابک رفته بودند شکار کبک.

 فصل خوبی برای شکار بود.

 دامن پرچین سیاهش را باال گرفت.

 دلش بیرون رفتن می خواست.
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 قدم زدن درون باغ پشت عمارت.

 درخت های زردآلو و گیالس نوبرانه داشتند.

 بودند.ولی بقیه هنوز کال 

 بدون توجه به نگاه خصمانه ی بعضی از خدمه از عمارت بیرون رفت.

 هوای تازه ی صبح به جانش شکوفه زد.

 لبخند روی لبش سنجاق شد.

 نایست دنیا..."

 "من برای همه ی این ثانیه ها، آماده ام.

 صبح بخیر دنیا!-

 هنوز روی برگ بعضی از درخت ها و گل ها شبنم بود.

 ه ی دنیا مستش می کرد.این همه عاشقان

 دامن لباسش زیادی بلند بود.

 ابدا نمی خواست کثیفش کند.

 با دست دامنش را باال گرفت و به سمت باغ رفت.

 کاری هم به اطرافش نداشت.

 همه بروند به درک!

 کمی که دور شد روسری را از موهایش سرخش برداشت.
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 پوشید.درون مزرعه ی پدرش هم که کار می کرد روسری نمی 

 البته اگر مردی آن اطراف نبود.

 ببین.بیا و وگرنه آقاجان قشقرقی راه می انداخت که 

 دختر که نباید بی حیا باشد.

 روسری را دور کمرش بست.

 دستانش را باز کرد و نفس کشید.

 موهایش هنوز کمی نم داشت.

 فوقش سرما بخورد.

 مگر کسی از این هوای خوب می گذرد؟

 باغ رفت. قدم زنان تا وسط

 هیچ صدای نمی آمد.

 مگر وز وز زنبورها...

 صدای چندتا پرنده...

 نه خوف کرد نه فرار.

 فقط به تنهایش لبخند زد.

 تنهایی آن هم وسط این باغ رنگارنگ اصال هم بد نبود.

 صدای شکستن چوبی را از پشت سرش شنید.
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 ترسید.

 برگشت.

 ولی کسی نبود.

 کی اونجاست؟-

 نومندی یک جفت چشم نگاهش می کرد.پشت درخت گیالس ت

 روناک نمی دید.چشم هایی که 

 ولی ارباب اتابک خوب زن بچه سالش را با آن موهای موج دار قرمز می دید.

 انگار برای اولین بار می دیدش.

 چقدر زیبا بود.

 تازه از شکار کبک آمده بودند.

 انوشیروان خسته داخل رفت تا دراز بکشد.

 ولی او ماند.

 اتفاقی دیدش.

 رنگ موهای قرمزش توجه اش را جلب کرد.

 آرام آرام پشت سرش روان شد.

 و حاال که یکباره برگشته بود تیزی نگاهش شگفت زده اش کرد.

 وه، عجب چشم هایی داشت.
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 یک جماعت مرد را می توانست از پای درآورد.

 زیبایی خیره کننده ای که افسونگر بود.

 .بانو، درست قدم بردار.."

 شاید زیر برگ های زیر پایت...

 "مردی یک دل تپنده جا گذاشته باشد.

 میگم کی اونجاست؟-

 صدای تیر آمد.

 اتابک اخم هایش را در هم کشید.

 بدون اینکه به روناک توجه کند دوید.

 حتما خبری شده بود.

 روناک هم با صدای تیر روسری را از کمرش باز کرد.

 روی موهایش انداخت و دوید.

 وقتی رسید چند نفری به همراه اتابک دم طویله ی گاوها جمع شده بودند.

 جلو رفت.

 چاقو بیارین تا گوشتش حروم نشده.-

 متعجب نزدیک تر شد.

 گاو بیچاره دیروز زایمان کرده بود.



42 
 

 یک گوساله ی سرحال داشت.

 ولی از وقتی گوساله دنیا آمد گاو بیچاره لب به هیچ چیز نزد.

 توانست سر پا بایستد.اصال نمی 

تمام این ها را همین االن پسربچه ی که این دو روز مراقب گاوها بود داشت تند تند 

 برای اتابک تعریف می کرد.

 روناک جلو آمد.

 نکشیدش.-

 همه برگشتند و نگاهش کردند.

 اتابک اخم هایش را درهم کشید.

 فکر می کرد یک دلسوزی زنانه است.

 من میدونم چیکار کنم سرپا بشه.ولی روناک ادامه داد: 

 همه تمام توجه شان را به او دادند.

بگید جوری بکوبن که آبش در بیاد، دوتایی دهن گاو رو  7هرچی کلم و کاهو داریم-

باز کنین بریزید تو حلقش، هر دو ساعت یه لیوان، تا فردا خوب میشه، اگه نشد 

 بکشیدش.

 همه متعجب نگاهش کردند.

                                                            
به این حالت کمبود کلسیم در گاو میگن که امروز با امپول های بزرگ گاوی حاوی کلسیم که به گاو زده میشه، حال گاو رو خوب میکنن تا  1

 از تلف شدنش جلوگیری بشه.
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 مخالفت گفت:هرچی خانم خونه میگه انجام بدین.اتابک بدون 

 نگاه روناک روی اتابک ماند.

 مرد قدرتمندی که شوهرش بود.

 شانه های پهن و گره ابروهایش آنقدر مردانه شانش می داد که یک لحظه حض برد.

 برای دخترهای این آبدی زن ارباب بودند یعنی نهایت همه ی آرزوها.

 حتی اگر زن چندم باشند.

 بسیج شدند. هبان ها همگینگ

 به همان ترتیبی که روناک گفته بود عمل کردند.

 اولین لیوان خورانده شد.

 روناک استرس هم داشت.

 می ترسید این بار عمل نکند.

 این کار را از پدربزرگش یاد گرفته بود.

 پیرمرد دنیا دیده ای بود.

 از همه چیز سر در می آورد.

 ا می شناخت.همه ی داروهای گیاهی اطراف ر

 خیلی ها را معالجه کرده بود.

 شاید بخاطر پدر بزرگش بود که به پزشکی عالقمند شد.
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 اتابک نزدیکش شد.

 خوش نداشت زیاد در معرض دید مردها باشد.

 تازه عروس بود.

 تازه عروس ها باید رو می گرفتند.

 بسه برو داخل عمارت.-

 ماند.نگاه خاکستریش باال آمد و روی ارباب اتابک 

 چشم.-

 دل می لرزاند با این نگاه پدر سوخته.

 همه اش یک هفته از مرگ توران گذشته بود.

 آن وقت این دختر...

 عجب چشم هایی داشت.

 با خاکسترش می تواند هر هیزمی را شعله ور کند.

 روناک راهش را گرفت و به سمت عمارت رفت.

 اتابک هم نگاهی به طویله و گاو انداخت.

 را داد و به سمت عمارت رفت.تذکراتش 

 روز خسته کننده ای بود.

 باید کمی استراحت می کرد.
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 نشین رفت. به سمت شاه

 گفت تا برایش ناهار بیاورند. 2ولی به اهالی مطبخ

 صبح بیرون زده بود. 1ساعت 

 دو لقمه نان پنیر خورده بود و تمام.

 شاه نشین با سایبان گسترده اش جای خوبی بود.

 احاطه داشت. به همه جا

 نشست و به پشتی های گردش تکیه زد.

 طولی نکشید که سفره ی ناهار را جلویش باز کردند.

 تا قبل از اینکه توران زمین گیر شود همیشه غذایش را با او میخورد.

 ولی همین که زمین گیر شد دیگر تنهایی میخورد.

 مگر مهمان خاصی داشته باشد.

 صدای جیغ زنانه آمد.ناهارش رو به انتها بود که 

 باز این زن ها آمدند با هم نسازند.

 از جا بلند شد.

 از پله ها پایین رفت و وارد عمارت شد.

 سوگل جیغ می زد و گریه می کرد.

                                                            
 آشپزخانه 2
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 خبر از اتاق روناک بود.

 با اعصابی متشنج داخل شد.

 از دیدن دست و پای خونی روناک متعجب شد.

 چی شده؟!-

 یدن...میختن تو تخت خانم، من نبودم ببینم خانمم نفهسوگل با گریه گفت:شیشه ر

 خون اتابک به جوش آمد.

 نعره زد:کار کیه؟

 روناک خونسرد بود.

 تمام این بالیا آبدیده اش می کرد.

 از هیچ چیزی نترسد. کاری می کرد که

 اتابک دوباره داد زد: هیچ پدر سوخته ای نیست که اعتراف کنه؟

 یزی بیار زخمای خانومتو ببند.رو به سوگل گفت: برو یه چ

 همه ی خدمه ها با ترس و لرز نگاه می کردند.

اتابک هم گفت: تا فردا وقت دارید بگید کار کی بوده وگرنه از مقرری همتون اول ماه 

 کم می کنم.

 داخل اتاق روناک شد و در را بست.

 دختر بیچاره بی حرکت ایستاده بود.
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 به سمتش رفت.

 صندلی چوبی نشاند. دستش را گرفت و روی

 روناک زیر چشمی نگاهش می کرد.

 درد داری؟-

 یکم.-

 سوگل که آمد اتابک گفت: بذار برو بیرون.

 چشم ارباب.-

 درم ببیند.-

 سوگل بیرون رفت و در را پشت سرش بست.

          زخم ها را پاک کرد. اتابک با آب داغ

 خوبی دختر؟-

 تکه پاره شان می کرد.

 برای این شکنجه ها جوان بود. روناک هنوز خیلی

 با تحکیم و صدایی بم گفت:کری؟

 روناک از صدایش جا خورد.

 با ترس گفت:یکم می سوزه.

 دست اتابک مشت شد.
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 دلش می خواست همه شان را از دم سر ببرد. صدایش که اینگونه مظلوم می شد،

 عشق و عاشقی نبود. قصه ی

 قضیه مالکیت بود.

 ارباب اتابک بود دست درازی کرده بود.روی چیزی که مال ها آن 

 کم کردن مستمری کم بود.

 مشتش را محکم به پایه صندلی کوباند.

 از جایش بلند شد.

 انگار یادشان رفته ارباب اتابک کیست؟

 روناک ترسیده فورا دستش را گرفت.

 ارباب...-

 اتابک دستش را محکم کشید.

 با قدم های محکم بیرون رفت.

 اد و داد زد: همه برن تو حیاط، هیچ کس تو عمارت نمونه.میان عمارت ایست

 روناک ترسیده با قلبی ضربان گرفته نگاه می کرد.

 ارباب که به حرف او گوش نمی داد.

 حرف حرف خودش بود.

 تازه آن هم اتابک!
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 عین زهرمار بود.

 همه از ترس فورا خودشان را به حیاط رساند.

 به پنجره رساند و نگاه کرد.روناک با همان بدن زخمی خودش را 

 کاش می توانست کاری کند.

 اتابک با صورتی سرخ از خشم به دوتا از نگهبان ها اشاره کرد سگ ها را بیاورند.

 همه از ترس، بزرگ و کوچک هم نداشت کنار هم ایستاده بودند.

 نگهبان با دو سگ بزرگ شکاری آمدند.

 سگ ها تند تند پارس می کردند.

 ایستاد و گفت: یا میگین کار کیه یا سگ هارو ول می کنم.مقابلشان 

 همه جیغ زدند.

 خفه شین سلیطه ها، کار کیه؟-

 کسی حرفی نزد.

 ارباب اتابک هم فورا دستش را پایین آورد.

 نگهبان ها هم سگ ها را رها کردند.

 سگ ها به سرعت تیر به سمتشان حمله کردند.

 ر کردند.همه از ترس جیغ کشان به گوشه ای فرا

 نگهبانان در عمارت را بسته بودند که نتواند آنجا پناه ببرند.
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 روناک از ترس سفید شده بود.

 یکی از سگ ها پاچه ی آشپز را گرفته و خون بیرون می زد.

 طاقت نیاورد.

 از اتاقش بیرون دوید.

 سوگل هم قاتی این جمع بود.

 از عمارت بیرون آمد.

 جلوی اتابک زانو زد.

ا کاری بهشون نداشته باشید، گناه دارن، تر و خشک رو که با هم نمی تورو خد-

 سوزونن.

 اتابک با بی رحمی فقط به منظره ی جلویش نگاه می کرد.

 اصال به صورت روناک نگاه هم نکرد.

 روناک دوباره حرفش را تکرار کرد.

 یکباره صدای آهو جان آمد.

 از ترس یکی از سگ ها به سمت ارباب دوید.

 بودم، من بودم.من -

 اتابک به نگهبانان دستور داد سگ ها را جمع کنند.

 سگ ها فقط از اتابک و نگهبانان حرف شنویی داشتند.
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 قالده ی سگ ها را گرفتند و بردند.

 روناک با چشمان اشکی به سمت آشپز دوید.

 بیچاره از پایش به شدت خون می رفت.

 دستش را گرفت و بلندش کرد.

 منه.ببخشید، تقصیر -

 آشیز زن قد بلندی بود.

 با نفرت درون چشمان روناک نگاه کرد.

 جادوگر.-

 دست روناک را پس زد و بلند شد.

 اتابک باالی سر آهوجان ایستاد.

 فکر می کنی باهات چیکار می کنم؟-

آهوجان با گریه و ترس گفت: توروخدا، غلط کردم، بچگی کردم، بخاطر توران خانم 

 بود...

 محکمی به پهلوی آهوجان زد.اتابک لگد 

 آهوجان جیغ خفه ای کشید.

 ارباب...-

 ...باید روی شیشه بخوابه، یک هفته بهش غذا نمیدینبه نگهبانان گفت:ببردیش پستو، 
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 به آهوجان نگاه کرد.

 اگه زنده موندی از این عمارت برای همیشه میری.-

 آهوجان از ترس به خودش لرزید.

 وران خانم...ارباب تورو خدا، بخاطر ت-

 میدم جوری فلکت کنن که دیگه نتونی رو پاهات راه بری.یه بار دیگه اسمشو بیاری -

 نگهبانان زیر بغل آهوجان را گرفتند و بردند.

 آهوجان جیغ می زد.

 از صدای جیغ هایش انوشیروان از خواب بیدار شد.

 موهایش را مرتب می کرد از عمارت بیرون آمد. در حالی که

 خبره؟چه -

 اتابک به جای جواب داد به سراغ آشپز رفت.

 نگاهی به پایش انداخت.

بی گناه مجازات شدی، مواجب این ماهت رو دوبرابر میدم، تا دو ماه هم هرچی -

 خواستی از آشپزخونه ببر خونه.

 گل از گل آشپز شکفت.

 زیاد هم بد نشد.

 این جادوگر مو سرخ ظاهرا کمک حال هم شد.
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 .ممنونم ارباب-

 روناک گوشه ای ایستاده و نگاه می کرد.

 اتابک به سمتش رفت.

 بازویش را با خشونت کشید و داخل برد.

 او را به سمت اتاقش برد.

 به داخل اتاق پرت کرد.

 این آخرین باره که تو کار من دخالت می کنی، فهمیدی؟-

 روناک از ترس فورا گفت: چشم.

 بگو سوگل بیاد کمکت، این ریخت نبینمت.-

 چشم.-

 اتابک با حرص و خشم بیرون رفت.

 انوشیروان مچ دست اتابک را گرفت.

 باز چی شده؟-

 هیچی.-

 دستش را کشید و به شاه نشین رفت.

 انوشیروان به اتاق روناک سرک کشید.

 با دیدن وضعش فورا به سمتش رفت.
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 چی شده؟-

 روناک هق هق گریه اش را بی صدا کرد.

 هیچی، میشه برید بیرون؟-

 کمکی نمی خوای؟-

 نه، ممنونم.-

 انوشیروان با دلسوزی نگاهش کرد.

 از اتاق بیرون رفت.

 سوگل فورا داخل شد.

 به روناک کمک کرد تا لباس عوض کند.

 اشکال نداره خانم؛ ارباب اتابک یکم بداخالقه.-

 روناک حرفی نزد.

 فقط به رفتن و نبودن فکر می کرد.

 را داشته باشد. به جایی که بتواند زندگی رویاییش

 چیزی که واقعا می خواست.

 می خواست خودش باشد.

 با لباس های خودش...

 با شخصیت خودش...
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 با چیزهایی که دوست داشت.

 دخترخاله اش از یک وسیله ی غول پیکر حرف می زد.

 می گفت خانه ی یک اعیان دیده.

 بعد پشت ویترین یک مغازه هم دیده.

 آن بیرون می آید.می گفت صدای آواز قشنگی از 

 یکی از آرزوهایش دیدن یکی از آنها بود.

 قدم زدن درون خیابان هایی که این ور و آن ورش پر از مغازه است.

 ناشکر نبود.

 اما این زندگی راضیش نمی کرد.

 خصوصا که همه سر دشمنی داشتند.

 جای توران را گرفته بود.

 حاال حاالها آزارش می دادند.

 جادوگر هم که بود.

معلوم نبود چه کسی را جادو کرده که بخاطر رنگ مو و چشمانش جادوگر لقبش داده 

 بودند.

 همه ی زخم هایش را سوگل تمیز کرد و بست.

 لباس تر و تمیزی هم پوشید.
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 همه ی شیشه ها را روی تختش جمع کرد.

 با دلگیری زیاد به سمت پنجره رفت.

 آفتابِ آسمان پررنگ تر شده بود.

 ید.آه عمیقی کش

 سوگل با نگرانی نگاهش کرد.

 دختر بیچاره گناه داشت.

 نباید ارباب اتابک با عروس جوانش اینگونه برخورد می کرد.

 از اتاق بیرون رفت تا برایش چای بیاورد.

 روناک غم زده از پنجره به بیرون خیره شد.

 ارباب اتابک درون حیاط بود.

 تند تند به نگهبان ها چیزهایی می گفت.

 نمی خواست صدایش را بشنود.حتی 

 اتابک تا برگشت نگاهش به روناک افتاد.

 روناک فورا نگاهش را دزدید.

 داخل شد و پنجره ی چوبی را بست.

 حتی پرده را هم کشید.

 از نگاهش تپش قلب می گرفت.
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 یک نگاه درنده و وحشی!

 جوری که خود به خود ترس را القا می کرد.

 بود؟ چطور با این نگاه عاشق توران

اصال چطور توران با آن زیبایی افسانه ای که همه از آن یاد می کردند عاشق این مرد 

 ترسناک بود؟

 واقعا از بعضی زن ها تعجب می کرد.

 با ورود سوگل رنگ پریدگیش را با برگرداندن صورتش مخفی کرد.

 براتون چای آوردم.-

 ممنونم.-

 نوش جان.-

 هرگز عاشق این مرد نمی شد.

 وقت تمکین نمی کرد.هیچ 

 حتی اگر زیر شالقش جان بدهد.

**************** 

 انگار واقعا نحس بود.

 همین دیروز بود داشت با خودش تکرار می کرد که تمکین نمی کند.

 یر بار هیچ رابطه ای نمی رود.ز
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 روز او را به اتاقش خواسته بود. 71ولی اتابک بعد از 

 چقدر نفرت انگیز بود.

 نمی گذاشت.

 مثال می خواست چه کند؟

 هیچ غلطی نمی توانست بکند.

 به جای لباس سیاه یک لباس زرد برایش انتخاب کرده بودند.

 امشب ماهیانه را بهانه می کرد.

 تا یک هفته بیمه می شد.

 تا بقیه اش هم خدا کریم بود.

 کافی بود کمی اعتماد همه را جلب کند.

 بعد خیلی راحت می توانست فرار کند.

 فعال از همه طرفه محاصره بود.

 تقریبا نزدیک به نیمه شب بود.

 همه از خستگی بیهوش شده بود.

 دستانش را جلوی لباسش حلقه کرد و از اتاقش بیرون آمد.

 یکراست به اتاق بازسازی شده ی اتابک رفت.

 سوگل می گفت از روز اولش هم قشنگ تر شده.
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 بود. تمام وسایل را دوباره از شهر سفارش داده

 مشتاق بود داخل اتاق را ببیند.

 چند روز پیش دیده بود چند کارتن بزرگ آوردند.

 ولی کنجکاوی نکرد.

 چیزی برایش اهمیت نداشت که کنجکاوی کند.

 پشت در ایستاد و در زد.

 بیا داخل.-

 در را باز کرد و داخل شد.

 اتابک کنار پنجره نشسته بود و پیپ می کشید.

 می کشیدند بدش می آمد.از مردهایی که دود 

 نفرت انگیز بود.

 سالم.-

 اتابک برنگشت نگاهش کند.

 روناک در را پشت سرش بست.

 منو خواسته بودین.-

 گاهش کرد.اتابک این بار برگشت و ن

 با این رنگ چقدر زیبا شده بود.
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 این دختر حتی از توران هم زیبا تر بود.

 بود.زیباییش هم بیشتر به همین رنگ مو و چشم ها 

 خاص بود.

 عین یک ملکه ی واقعی!

 اتابک پیپش را خاموش کرد.

 پنجره را بست.

 از جایش بلند شد و به سمت روناک آمد.

 جوری قدم برمی داشت که روناک ترسید.

 ارباب...-

 چندسالته دختر؟-

 سال. 71-

 چرا خواستی زن من بشی؟ ثروت؟ خانم بودن؟-

 آورد.با اینکه می ترسید ولی سرش را باال 

 مجبورم کردن.-

 جواب روناک به اتابک زور آمد.

 با اخم پشت سر روناک ایستاد.

 رعشه ای به تن روناک افتاد.
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 جوری که لرزش شانه هایش کامال مشخص بود.

 زیادی بلبل زبونی دختر.-

 دستش را پشت کمر روناک گذاشت.

 می دونی که وظیفه ات تو خونه ی من چیه؟-

 بله.-

 پس چرا معطلی؟-

 لب گزید.

 ماهیانه ام.-

 دست اتابک مشت شد.

 با این حال کوتاه نیامد.

 لخت شو.-

 روناک از ترس گفت: چی؟

 گفتم لخت شو.-

 ولی نمی تونم...من...-

 اگه راست بگی میری تو اتاقت.-

 رنگ روناک پرید.

 چه خاکی بر سرش شد.
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 نمی فهمید اتابک از او زرنگ تر است.

 مگه با تو نیستم؟-

 چشم.-

 شال را روی موهای سرخش در آورد.

 اتابک از پشت سرش به سمت تخت آمد.

 مقابلش نشست و نگاهش کرد.

 دست روناک می لرزید.

 موقعیت بدی بود.

 کاش دروغ نگفته بود.

 شال را روی زمین انداخت.

 پیراهن بلندش را درآمد.

 شال سفید رنگی که سینه هایش را بسته بود خودنمایی کرد.

 اشت.هیکی خوبی د

 توپر بود.

 بدون شکم.

 دامنش را پایین کشید.

 هیچ چیزی نبود.
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 کامال لخت مقابلش بود.

 اتابک جوری نگاهش کرد انگار زنی به این خوش قد و قامتی ندیده.

 جوری که تمام نیازهایش را بیدار کرد.

 هورمون های خواستنش باال و پایین می شد.

 هوس خوابیدن با او...

 زیرخواب خوبی باشد.این زن می توانست 

 جوری که در روز چند بار هم سیرش نکند.

 خونسرد بلند شد. با این حال

 جریمه ی دروغ چیه؟-

 ارباب...-

 اتابک به سمت شالق چرمش رفت.

 نمی دونی خونه ی من قانون مخصوص خودش رو داره؟-

 باید نشانش می داد دروغ گفتن یعنی چه؟!

 آن هم درون خانه ی او...

 رسمی اوست.وقتی زن 

 با التماس دامنش را پوشید.روناک 

 ببخشید، غلط کردم.-
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 اصال نمی خواست کتک بخورد.

 ولی ظاهرا ارباب اتابک را نشناخته بود.

 قبل از اینکه بخواهد بیشتر از این التماس کند اتابک با شالقش به جانش افتاد.

 اولین شالق روی سینه اش خورد.

 آتش گرفت.

 ه اش...بعدی روی پایین تن

 سومی شکم...

 چهارمی...

 روناک از ترس آبرو و نیشخند زدن بقیه جیکش هم در نیامد.

 دستش را جلوی دهانش گرفته.

 فقط اشک می ریخت.

 اتابک خشمگین بود.

 از دروغ شنیدن بیزار بود.

 اما این دختر کودن نمی دانست.

 نمی فهمید خانه ی اربابی چه قانون هایی دارد.

 زن ارباب شدن در کنار مزایایش، مکافات هایی هم داشت. زن شدن، آن هم

 احمق بود.
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 وگرنه این همه بچگانه دروغ نمی گفت.

 روناک فرصت نکرده بود پیراهنش را بپوشد.

 د.مفرود می آ ی همین بیشتر ضربان شالق روی کمر و سینه اشبرا

 اتابک تا جان داشت کتکش زد.

 بود.دختر بیچاره بی حال روی زمین افتاده 

 کم کند. ی دانست با جیغ و داد از درد کمر و سینه اشمحض رضای خدا هم نم

 اتابک هم بالخره خسته شد.

 زمین انداخت.روی شالق را 

 پشت کمر و دست و شکم روناک زخم شده بود.

 سینه اش سیاه شده بود.

 پوست سفید و حساسی داشت.

 با همان چند ضربه ی اول زخم شد و خونریزی کرد.

 اتابک هنوز عصبی بود.

 ولی اینبار از دست خودش!

 از کاری که با این دختر بیچاره کرد.

 کالفه و عصبی خم شد و بلندش کرد.

 روی شکم روی تخت خواباندش.
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 چه زندگی گندی!

 اگر توران بود نمی خواست با یک دختربچه سروکله بزند.

 .دختر بچه ای زیبایی بود که انگار داشت توی چشمش می آمد

 نمی خواست کسی غیر از توران را دوست داشته باشد.

 ولی این موقرمز جذاب....

 از اتاقش بیرون رفت.

 و آب داغ آورد. کمی پارچه ی تمیز

 همه ی زخم هایش را تمیز کرد.

 هنوز حتی جای زخم های دیروزش هم باقی بود.

 خدا لعنتش کند.

 نباید اینکار را می کرد.

 وید؟مانده بود چرا دروغ می گ

 رابطه  نمی خواست؟

 ؟دلخوشیزن گرفته بود برای 

 با پارچه های تمیز تمام زخم ها را بست.

 کمی آب روی صورت روناک پاشید.

 چشماتو باز کن دختر.-
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 روناک با درد زیاد پلک باز کرد.

 زخماتو بستم.-

 روناک حرفی نزد.

 فقط زیر گریه زد.

 بی حال بود.

 خونریزیش زیاد بود.

 زد. سرش گیج می

 مگه ماهیانه نبودی؟ اینقد خونریزی از همه جات داری که جبران دروغت میشه.-

 لحنش سفت و سخت بود.

 بدون هیچ انعطافی!

 انگار نه انگار این همه کتکش زده.

 فردا میگم پدر و مادرت بیان دیدنت.-

 روناک با خشم و بغض فقط گفت: ازت متنفرم.

 دست اتابک دوباره مشت شد.

 ن وضعیت فعال نمی خواست کاری کند.ولی با ای

 از حرفت پشیمون میشی دختر.-

 به سمت چراغ رفت و خاموشش کرد.
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 روی تخت کنار روناک دراز کشید.

 یادت میدم از این به بعد باید چطور حرف بزنی.-

 روناک رویش را برگرداند.

 حالش از این مرد بهم می خورد.

 اتابک دستش را زیرسرش گذاشت.

 نزد.دیگر حرفی 

 نمی خواست چیزی را ادامه بدهد.

 ولی زندگی کردن را یاد این بچه می داد.

 ابدا از بلبل زبانی خوشش نمی آمد.

 پلکش را روی هم گذاشت.

 در حالی که صدای نفس های ضعیف روناک را می شنید.

******* 

 صدای خروس خوان هر دو بیدار شدند.با 

 تخت جدا شوند.با این تفاوت که روناک نمی توانست از 

 همه جای تنش درد می کرد و می سوخت.

 اتابک بلند شد.

 نگاهی به روناک انداخت.
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 چرا بلند نمیشی؟-

 روناک جوابش را نداد.

 تیر که نخوردی، بلند شو لباساتو بپوش برو از اتاقم بیرون.-

 بغضش گرفت.

 لعنتی، این دیگر چه رفتاری بود؟

 خودش این بال را سرش آورد.

 ا وقاحت بیرونش می کرد.آنوقت ب

 زور زد و از تخت پایین آمد.

 اتابک هم جلوی آینه ایستاد.

 سرو وضعش را درست کرد.

 روناک با درد خیلی زیادی لباس پوشید.

 از درد اشک از چشمانش درآمد.

 می خواست آه و ناله کند و نمی توانست.

 اتابک عین یک هیوال مراقبش بود.

 ود.چقدر این مرد نفرت انگیز ب

 معطل چی هستی دختر؟-

 االن میرم.-
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 نمی خوام تا چند روز ببینمت.-

 انگار برایش مهم بود.

 حیف که جایش نبود.

 وگرنه یک به درک نثارش می کرد.

 فکر کرده بود اگر زور دارد هر غلطی می تواند بکند.

 ولی آرزوی هم  خوابی را به دلش می گذاشت.

 لنگ لنگان به سمت اتاقش رفت.

 خواست کسی او را در این وضعیت ببیند.نمی 

 خجالت می کشید.

 در را باز کرد و داخل شد.

 سوگل پایین تختش جا پهن کرده و خوابیده بود.

 با صدای در فورا بلند شد.

 روناک همین که در را بست زیر گریه زد.

 چقدر بدبخت بود.

 چقدر بیچاره بود.

 در این خانه ی نفرین شده عذابش می دادند. همه

 حتی اتابکی که مثال شوهرش بود.
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 سوگل فورا با گریه هایش به سمتش دوید.

 آمد بغلش کند که روناک دستانش را جلو آورد.

 درد داشت.

 تمام تنش داشت می سوخت.

 نکن سوگل، همه ی بدنم درد داره.-

 روز...سوگل با خنده گفت: عادیه خانم، بعد از چند 

 روناک پیراهنش را باال زد.

 سوگل با دیدن پارچه هایی که دور روناک بود و رد خون داشت وحشت کرد.

 دستانش را جلوی دهانش گذاشت.

 کتک خوردین؟-

 باال برد و کوبوند. شالقشتا جون داشت -

 بمیرم براتون که اینقد مظلومین.-

 دست روناک را گرفت و روی تخت نشاندش.

 میره سوگل.دلم ضعف -

 وای، حتما خیلی خون ازتون رفته، االن میرم براتون یه چیز شیرین بیارم.-

 فورا از اتاق بیرون رفت.

 روناک در حالی که سرش پایین بود دوباره گریست.
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 تنش درد می کرد.

 قلبش درد می کرد.

 بی کسی چنبره زده بود.

 هیچ کسی نبود که حمایتش کند.

 هیچ کس دوستش نداشت.

 پدر و مادرش.حتی 

 وگرنه بدبختش نمی کردند.

 در این ده روز یک بار سر می زدند.

 حالش را می پرسیدند.

 آن ها در ازای زمینی که ارباب به آنها بخشید دخترشان را فروختند.

 حاال برده ی اتابک بود.

 باید هرچه میگفت اطاعت کند.

 ولی نمی کرد.

 آخرش از اینجا می رفت.

 شد که بی کس است.مجبور نبود جایی با

 بی کسی بد دردی است.

 ذلیلت می کند.
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 همینطور که روناک بی کس بود.

 آب بینی اش را باال کشید.

 کتک های دیشب دوست و دشمن شادش می کرد.

 به درک افسل السافلین.

 همه شان بروند به جهنم.

 باید نقشه ی فرارش را می کشید.

 دیگر اینجا نمی ماند.

 آمد.سوگل با آب قند 

 خنک بود و شیرین.

 کمی سرگیجه اش را بهتر می کرد.

 چیکار کنم براتون خانم؟-

 تا چند روز نمی خوام کسی بفهمه چه خبره؟-

 چشم.-

 در اتاقو ببیند، از اتاق تا چند روز بیرون نمیرم.-

 می پوسین خانم.-

من مرده ام سوگل، دستی دستی منو دادن رو هووی که شب عروسیم مرد و این -

 نگ برام موند.ن
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 نگین توروخدا.-

 با همان درد و زخم روی تخت دراز کشید.

 باید بخوابم سوگل، حالم خوب نیست.-

 سوگل با بغض نگاهش کرد.

 خانم به این زیبایی همین ده روزه چقدر بال سرش آمده بود.

 حقش نبود طفلک.

 در را بست و گذاشت بخوابد.

 ارباب اتابک خیلی بی رحم بود.

 رش انوشیروان ارباب می شد.کاش براد

 خیلی مهربان و دل رحم بود.

 همیشه هم می خندید.

 حیف که او هم امروز روانه ی شهر می شد.

 معلوم نبود دوباره کی قرار است برگردد.

 به سمت آشپزخانه رفت تا صبحانه بخورد.

 ولی خانم کاری به کارش نداشت باید به بقیه ی کارهای عمارت می رسید.

 کلی لباس چرک بود که باید با دست می شست. احتماال

 به سمت مطبخ می رفت که اتابک را دید.
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 قبراق بود.

 انگار نه انگار دختر بیچاره را دیشب این همه کتک زده.

اتابک بدون اینکه توجهی به سوگل که خودش را کنار کشید و کز کرد بکند راهش را 

 گرفت و رفت.

 همان شالق کزایی.دستکش های چرمی به دست داشت با 

 سوگل با نفرت نگاهش کرد.

 مرد جذابی بود.

 خوش استیل و خوش پوش.

 اما یک جو اخالق نداشت.

 مرد بی اعصاب به چه دردی می خورد؟

 فقط با توران خوب بود.

 توران هم که رفت.

 صدای اسب آمد.

 بدون صبحانه بیرون رفت.

 سوگل زیر لبی گفت: بری دیگه برنگردی!

************* 

 پیپش را پر کرد و با فندک قدیمی طالیی رنگ آتش زد.
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 گوشه ی لبش گذاشت و از پنجره به بیرون خیره شد.

 تازه از سرکشی به زمین های کشاورزی برگشته بود.

 فصل خوبی بود.

 همه ی زمین ها پیاز و سیب زمینی و ذرت بودند.

 چندتایی هم برنج و گندم.

 دن سالیانه عمارت کاشته میشد.البته برنج و گندم را بخاطر خور

 ولی بقیه برای شهر و فروش کاشته می شد.

 درخت های زردآلو و گیالس در حال چیدن بودند.

 امسال بخاطر بارندگی خوبی که بود بار خوبی هم داشتند.

 سود خوبی به جیب می زد.

 پاییز باید یک ماشین جدید می خرید.

 قصد داشت یک گاوداری بزرگ هم بزند.

شیروان می گفت تازگی درون شهر یک کارخانه درست شده که ماست و شیر را انو

 بسته بندی می کند.

 معلوم نبود این شهرنشین ها چه در سر دارند.

 کارهای عجیب و غریب می کنند.

 مگر می شد شیر و ماست را بسته بندی کرد؟
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 بود.با این حال برای او که از قبل می خواست گاوداری بزند فکر خوبی 

 می توانست شیرهایش را به راحتی بفروشد.

 مقدمات کار را فراهم کرده بود.

ی مها دست می جنباندند، زودتر از پاییز هم می شد گاوها را خریداری گرفقط اگر کار

 کرد.

 پیپ سوخته اش را درون جایش گذاشت.

 بدنش کمی کوفته بود.

 اسب امروز کمی چموش بازی درآورد.

 خرجش کرد فایده ای نداشت.هرچه هم شالق 

 سوگل... صدای ریزی به گوشش رسید:

 نگاهش از پنجره به حیاط افتاد.

 مرغ و خروس ها درون حیاط پرسه می زدند.

 و روناک...

 با یک لباس سبز تیره و پولک دار به سمت در حصاری باغ می رفت.

 سبد کوچکی هم درون دستش بود.

 چهلم توران نزدیک بود.

 به تن نداشت؟ پس چرا سیاه
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 این مسخره بازی ها چه بود؟

 حجله هم توی سرش بخورد.

 شبش را با دروغش حرام کرد.

 بعد از آنها رغبت نزدیکی نداشت.

 ولی اینبار کنجکاوانه از روی صندلیش بلند شد.

 صدای قیژی از صندلی بلند شد.

 اهمیتی نداد.

 فقط از اتاق بیرون رفت.

 سوگل هم همراهش بود.

 که آمد آنها به باغ رفته بودند.به حیاط 

 بدون جلب توجه به دنبالشان رفت.

 فقط کنجکاو بود.

 وگرنه نه قصد توبیخ داشت نه تنبیه!

 فقط وقتی این دختر بچه ی مو سرخه غرق خیاالتش می شد خوشش می آمد.

 قیافه ی جذابی به خودش می گرفت.

 غوغا می کرد.موهای موج دار قرمزش میان نسیم اندکی که می وزید 

 آنقدر که برای اتابکی که چشمش غیر از توران کسی را نمی دید جالب باشد.
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 انار می شد و می ترکید.دلش 

 نباید این همه مردانگیش زیر بار زیبایی های این دختر برود.

 ولی وقتی قدم هایش ناخودآگاه به سمتش کشیده می شد حالش هم خوب می شد.

 از کار امروز خسته بود.

 لی حاال که بعد از چند روز دیده بودش انگار سرحال تر بود.و

 جاذبه بود یا هر چیز دیگری...

 از این روند خوشش می آمد.

 هرچند می دانست از ناخلف بودن هایش حرصی می شد.

 شالقش باال می رفت.

 دختر آرامی نبود.

 چموش می شد و سرکشی می کرد.

 وارد باغ شد.

 د.همه ی درخت ها میوه داشتن

 سیب های گالب با خوشرنگی آویزان بودند.

 صدای حرف زدن خودش و سوگل می آمد.

 یکم بابونه بچین سوگل.-

 داریم از پارسال تو مطبخ!-
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 تازه شو می خوام.-

 به چه دردی می خوره؟-

 واسه دل درد.-

 من که مزه شو دوس ندارم.-

 به آرامی پشت سرشان با فاصله ایستاد.

 بود و پر گل و رنگ! زمین زیر پایشان سبز

 به درد می خوره.-

 شما این همه اطالعات رو از کجا داری؟-

 روناک با ذوق گفت:یه خانم دکتر باید همه چیزو بدونه.

 ابروی اتابک باال رفت.

 شما که فقط سواد خوندن و نوشتن داری.-

 کالس نرفتم ام کتاب زیاد خوندم سوگل.-

 برای اتابک جالب شد.

 انم؟از کجا روناک خ-

 دخترخاله ام تو شهر پرستاره، همه ی کتاباشو میده من می خونم.-

 پس اون همه کتاب که با خودتون آوردین...-

 نگاهش کرد.
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 آفتاب مستقیم درون صورتش می تابید.

 لبخند زد.

 همه رو خوندم، منتظرم بازم کتاب برام بیاره.-

 سوگل نزدیک روناک شد.

 ابک کلی کتاب داره.به آرامی گفت: من شنیدم ارباب ات

 چشمان روناک تیز شد.

 واقعا؟ تو دیدی کتاباشو؟-

 نه، ولی داره.-

 مچ دست سوگل را گرفت.

 می تونی بری جای کتاباشو پیدا کنی برام؟-

 وای خانم...دردسر واسه خودت درست نکن.-

 سوگل من آرزوم دکتر شدنه، باید به آرزوم برسم-

 اتابک اخم کرد.

 روحیاتی متفاوتی نسبت به توران داشت.چقدر این دختر 

 توران حتی سواد خواندن و نوشتن هم نداشت.

 هیچ تمایلی هم برای یادگیری نداشت.

 ولی روناک...
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 باید از روحیاتش که مشابهت زیادی هم به روحیات خودش داشت استقبال می کرد.

 اما می ترسید.

 تحصیل کرده بودنش می آمد می ترسید. بندت افکار بعدی که پشاز 

 خانم، می پرسم بهتون میگم. هباش-

 روناک لبخند زد.

 ممنونم.-

 دستش را دراز کرد.

 زردآلوی درشتی که باالی سرش بود را چید و به دست سوگل داد.

 یکم میوه بچینیم برای امشبمون، برات یه قصه جدید تعریف میکنم.-

 و بنویس.خانم شما که سواد داری قصه ت-

 هیچ وقت بهش فکر نکرده بودم.-

 تازه داشت زن جوانش را می شناخت.

 کنار می شنید جادوگر صدایش می زنند. و زنی که از گوشه

 این روستا و اطراف بود. های برعکس شاید جز باسوادترین و باهوش ترین آدم

 روزی که برایش به خواستگاری رفتند خواهرهایش گفتند خوشگل باشد.

 زاده ای که متولد می شود باید بررو داشته باشد.خان 

 ولی خودش هیچ اهمیتی برایش نداشت.
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 چه نه هیچ چیز دیگری.به به و چه نه زیبایی نه 

 اصال زن نمی خواست.

 هوا داره گرم میشه.-

 شال را از روی موهای سرخش برداشت.

 زیر نور خورشید...وه...فتبارک اهلل الحسن الخالقین...

 ایستاد.نیمرخ 

 ایش تاب بازی می کرد.ه نور روی مژه

 چشمان خاکستری رنگ پر از شعله بود.

 اعتراف می کرد درون عمرش هیچ وقت زنی به این زیبایی ندیده بود.

  زنی زیباتر از روناک وجود داشت؟!اصال

 از گنجشک ها چیزی نپرس..."  

 از زیبایی که چیزی نمی دانند.

 آینه دست من است...

 چشمان من لبخند بزن...در 

  "ببین چقدر زیبا شدی!

 سوگل روی موهایش دست کشید.

 چقدر خوشگله موهاتون روناک خانم.-
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 روناک با خنده گفت: من جادوگرم، شبیه یه گاو چاق میکنمت.

 سوگل غش غش خندید.

 اینا دیوونه ان این حرفو می زنن.چون خیلی خوشگلین حسودیشون میشه.-

 نیش کشید.دستش را روی پیشا

 خدا معجزه کرده بود در خلق کردنش!

 بیا یکم میوه بچین!-

 این توتا برای شربت درست کردن خیلی خوبه.-

 خودت باید درست کنی.-

 سوگل با خنده گفت: چشم.

 سوگل سبد خودش را برداشت تا توت بچیند.

 روناک هم مشغول چیدن میوه های دیگر شد.

 شعر کرد.همان طور هم شروع به خواندن یک 

 صدایش محشر بود.

 چقدر صداتون خوبه خانم.-

 روناک فقط لبخند زد.

 اتابک رسما کم آورد.

 بی طاقت از باغ بیرون زد.
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 نمی توانست تحمل کند وقتی این همه دور بود.

 با دست مشت شده به سمت عمارت رفت.

 دوتا نگهبان به سمتش آمدند.

 قربان از ژاندارمری اومدن.-

 خورد.اخم هایش گره 

 چیکار دارن؟-

 خبر ندارم آقا!-

 با قدم های بلند به سمت جیپ ژاندرمری رفت.

 استوار از ماشین پیاده شدند.

 چی شده استوار رحیمی؟-

 رحیمی دستش را جلو آورد و با اتابک دست داد.

 هوا رو به عصر بود.

 نسیم خنکی هم می آمد.

 سالم ارباب اتابک، خوبی به الحمداهلل؟-

 شما. به مرحمت-

 اتابک دستش را عقب کشید.

 ون باش.مبریم باال یه چای مهمون-
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وقت کمه ارباب اتابک، یه زندانی سیاسی داشتیم فرار کرده، همین حوالیه، ژاندارمری -

 دنبالشه، اگه کسی رو با این مشخصات...

 عکس نقاشی شده ی مرد که کپی شده بود را به دست اتابک داد.

 ات بگو به ژاندارمری خبر بدن.اگه دیدین فورا به آدم-

 حتما استوار.-

طرف خطرناکه، تفنگ یکی از سربازارو گرفته و در رفته، پای چپش تیرخورده، البته -

 زیاد نیست ولی حتما خونریزی داره.

 اخم های اتابک پررنگ تر شد.

 حواسم هست استوار.-

 رحیمی دوباره دست داد.

 با اجازه ات میریم.-

 رسون.به سروان سالم ب-

 حتما.-

 سوار جیپشان شدند و رفتند.

 اتابک به عکس نگاه کرد.

 مردی با ریش و سیبل.

 چهره ای شاعرمسلک!
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 به قیافه اش خشونت نمی آمد.

 به سمت عمارت راه افتاد که روناک و سوگل هم با سبدهای پرشان آمدند.

 نگاه هم نکرد.

 یکراست به سمت داخل عمارت رفت.

 گفت: اصال از رفتارش خوشم نمیاد.سوگل کنار گوش روناک 

 زبون به دهن بگیر دختر.-

 تازه جای زخماتون خوب شده.-

 مهم نیست.-

 واقعا هم مهم نبود.

 او کار خودش را می کرد.

 برنامه ریزی هایش را می کرد و بعد هم فرار.

 اینجا نمی ماند.

 هرچقدر می خواست شالقش باال برود.

 هم داشت؟مگر غیر از دست بزن چیز دیگری 

 سوگل سبدها را به مطبخ برد.

 کتابخانه ی اتابک کجاست؟ال رفت که بپرسد مث

 آهوجان معموال این اخبار را داشت.
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او هم که بعد از یک هفته رنگ پریده درحالی که الغر شده بود و بوی گند می داد از 

 عمارت اخراج کردند.

 روناک با دلسوزی نگاهش می کرد.

 نمی آمد.ولی کاری از دستش بر

 اتابک با او حرف نمی زد تا عفوش را بخواهد.

 کال آدم حسابش نمی کرد.

 زن که نگرفته بود.

 بود. یک شی

 رابطه نمی خواست.

 ولی قرار نبود از همه چیز منع شود.

 حق و حقوق زن قانونی ارباب را هم نداشت.

 توران خوب بود.

 هرکسی را می خواست تنبیه می کرد.

 عفو می کرد.

 پاداش می داد.

 دست به سیاه و سفید نمی زد.

 نوکر و کلفت هم که مدام باال و پایینش می کردند.
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 ولی او هیچ چیزی نداشت.

 غیر از همین سوگلی که کنارش بود.

 کسی تره هم برایش خورد نمی کرد.

 تقصیر اتابک بود.

 وقتی زیر شالق گرفتش دل خیلی ها خنک شد.

 جادوگر مجازات شده بود.

 هم به عمد لباس سیاه نمی پوشید.او 

 توران هیچ کاره اش بود.

 پس نمی پوشید تا دلشان بسوزد.

 وارد اتاقش شد.

 کارتن های کتابش زیر تخت بود.

 صدای در اتاقش آمد.

 سر بلند کرد.

 بفرمایید.-

 در اتاق باز شد و اتابک درون چهارچوب ایستاد.

 با ترس سالم داد.

 کرد.شال را روی موهایش مرتب 
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 چیزی می خواستین؟-

 کتابهات...-

 گرد شد. چشمان روناک

 چه کسی خبرچینی کرده؟

 او که غیر از سوگل در این مورد به کسی نگفت؟

 نکند کار سوگل...

 زبانش را گاز گرفت.

 نه سوگل بیچاره اهل خبرچینی نبود.

 ولی...-

 گفتم کتابات...-

 درون باغ که تنها بودند.

 ایستاده؟نکند کسی فالگوش 

 خدا مرگش بدهد.

 چرا حواسش را جمع نکرد.

 همدم منن... اارباب توروخدا این-

 یه حرف رو بیست بار تکرار نمی کنن.-

 لب گزید.
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 بغض ته گلویش ابر انداخت.

 پتوی روی تخت را کنار زد.

 چهارتا کارتن بزرگ زیر تخت بود.

 اتابک متعجب بود.

 یعنی همه ی این کتاب ها را خوانده؟

 ن هم با این سن کم؟آ

 غیرممکن بود.

 داد زد: بیاین داخل.

 دوتا نگهبان داخل شد.

 کارتن ها را با خودشان بردند.

 اتابک بدون هیچ حرفی از اتاقش بیرون رفت و در را بست.

 دست روناک مشت شد.

 بغض به گلویش حمله کرده بود.

 خودتو می سوزونم.نشونت میدم ارباب اتابک...یه بار اتاقت سوخت، اینبار -

 روی تخت نشست.

 حالش گرفته شده بود.

 با اینکه تمام کتاب ها را خوانده بود.
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 ولی باز هم جز دلبستگی هایش بودند.

 کارتن های کتاب بدون اینکه بداند به اتاق اتابک منتقل شد.

 اتابک کنجکاوانه کتاب ها را برانداز کرد.

 بیشترش در زمینه ی پزشکی بود.

 ب ادبیات و شعر...چندتا کتا

 دو سه تا روزنامه...

 چندتا کتاب فلسفی....

 و دو سه تا هم روضه و قرآن و دعا...

 پس عمال با یک دختر باسواد و چیزدان طرف بود.

 کارتن ها را کنار گذاشت.

 کی این ها را به عمارت آورده بود که ندید؟

 از اتاق بیرون رفت.

 را درون شاه نشین بیاوردند. به مطبخ دستور داد شام خودش و روناک

 خودش هم به اتاقش رفت.

 درون شاه نشین باشد. 8دستور داد ساعت 

 چندتا سوال می پرسید.

 باید می فهمید سوادش در چه حد است.
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************ 

 دومفصل 

 بشین دختر!-

 روناک مقابلش نشست.

 حالت چطوره؟-

 خوبم.-

 روناک دستانش را روی دامن لباسش گذاشته بود.

 هوا خنک بود.

 درون آسمان پولک دوزی شده بودند. ها ستاره

 اتابک مستقیم نگاهش کرد.

 لب های خوش فرمش زیر دندانش بود.

 سرخ بود و درون تاریکی کمی به رنگ جیگری...

 ولشون کن؟-

 روناک ترسیده به اتابک نگاه کرد.

 چیو؟-

 اتابک خنده اش گرفت.

 لبتو.-
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 صورت روناک یک پارچه سرخ شد.

 جمع و جورتر نشست.

 زبان روی لبش کشید.

 چقدر سواد داری؟-

 زیاد نیست.-

 چقدر؟-

 خوندم. پنجمتا کالس -

 کجا؟-

 روستای بغلی!-

 اتابک جوری خیره خیره نگاهش می کرد انگار هیچ وقت او را ندیده بود.

 کتابی جلوی روناک گذاشت.

 کتاب رو برام بخون. 211صفحه ی -

 برداشت.روناک متعجب کتاب را 

 یک کتاب ادبی بود.

 به اسم کلیله و دمنه.

 قبال یکی دو بار اسمش را شنیده بود.

 یک داستان زیبا بود. 211صفحه 
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 کلماتش قلمبه سلمبه بود.

 فقط خدا کند نخواهد که متن را برایش معنی کند.

 با صدای آرامی شروع به خواندن کرد.

 اتابک مستقیم نگاهش می کرد.

 خواندن داشت.اداهای خاصی در 

 مدام به بینی اش دست می کشید.

 با روی لب زیرینش...

 تن صدایش باال و پایین میشد.

 لحظه ای فقط به صدایش گوش داد.

 چقدر خوش آهنگ بود.

 این دختر آدم بود یا یکی از پری های جنگلی؟

 از همان هایی که بچگی مادرش ترسیم می کرد؟

 همانی که شبیه گل است...

 روسریش سرخ... دامن سبز و

 چند دقیقه درون خلسه بود که صدایش قطع شد.

 نگاهش رنگ گرفت.

 تموم شد ارباب.-
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 معنی داستانو برام بگو.-

 ابروی روناک باال پرید.

 بلد نیستی؟-

 انگار به روناک بربخورد.

 کل داستان را برایش تعریف کرد.

 با همه ی کلمات قلمبه و سلمبه اش...

 فرین!آ-

 نگاهش کرد.روناک متعجب 

 کم کم لبخند کوچکی کنج لبش نشست.

 اعتراف می کرد دلش این دختر را می خواست.

 قدری که شب عروسیش با توران میلش را داشت حاال به این دختر میل داشت. همان

 منتها فهمیده بود که روناک نمی خواهد.

 فرار می کند.

 دلیل مسخره می آورد.

 حتی دروغ می گوید.

 ورش کند.می توانست مجب

 ...نخواهدعشق بازی زنش میان ولی وقتی 
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 جای خراش و ناخان روی کمرش بماند... ،نوازش تنشبوسه و به جای 

  نوچ، فایده ای نداشت.

 باید رامش می شد.

 همینقدر شیرین که مقابلش نشسته.

 آنوقت می شد روی تنش غواصی کرد.

 برای شنیدن صدای لذتش جان داد.

 زیر گوشش طنین می انداخت.وقتی آه های کشدارش 

 او عشق بازی را به همین قشنگی و پر از لذت می خواست.

 نه با صدای غرغر و گریه!

 مرد زور گفتن حداقل در این یک مورد نبود.

 روی تن هیچ زنی هم برای یک هم خوابی خط نمی انداخت.

 باید خودش بخواهد.

 قدم بردارد که زیر تنش لمسش کند.

 االن هم وسوسه اش می کرد. حجم نرم تنش همین

 ولی خوددار بود.

 تا وقتی دست های روناک روی سینه اش بیاید.

 لمسش کند.
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 بخواهد تا خواسته شود.

 توجه اش را جلب کرد.صدای یک ماشین 

 بلند شد.

 از نرده های شاه نشین به پایین نگاه کرد.

 بود.رحیمی دوباره استوار 

 این مرد این وقت شب هم ول کن نبود.

 مثال می خواست کمی با زنش باشد.

 سرخی لب های برجسته اش را دید بزند.

 و یا حتی شکاف کوچک سینه اش که در دیدش بود.

 روناک هم بلند شد و کنارش ایستاد.

 یه چیزی بپوش هوا سرده.-

 در اصل داشت به همان خط باریک سینه اش اشاره می کرد.

 نمی خواست نگاه کسی روی تن زنش بیفتد.

 ین دختر با همه ی بکر بودنش مال خودش بود.ا

 روناک فقط نگاهش کرد.

 نگاهش لغزید به خط درشت روی پیشانیش...

 یعنی در کنار بی رحم بودنش حواسش به اینکه هوا سرد شده هم هست؟
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 باور کند که این مرد هم دل دارد؟

 نگران زنی می شود که به زور قالبش کرده اند؟

 ان را صدا زد.یکی از نگهباناتابک  

 بگو استوار بیاد باال.-

 چشم ارباب.-

 روناک فورا به سمت پله ها راه افتاد.

 مجلس مردانه که جای او نبود.

 کجا؟-

 خب گفتم مهمون دارین...-

 تو زن اربابی، اینو باید همه بدونن.-

 صدایش پر قدرت بود.

 دست روناک را گرفت و به سمت خودش کشید.

 به تنش چسبید. جوری که تن داغ روناک

 شال بافت کنار دستش را برداشت و دور شانه ی روناک انداخت.

 این خط درشت سینه اش که حاال واضح تر به چشم می آمد بالخره پوشیده شد.

 خورد.می نفس داغش به صورت روناک 

 روناک دستپاچه لب گزید.
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 دستش باال آمد.

 لب زیرین روناک را از بین دندانش پایین کشید.

 به لبش بیشتر سرازیر شد. خون

 جوری سرخ به نظر می رسید که قلبش را ضربان داد.

 انگار تمام تنش نبض شده باشد.

 صدای قدم های استوار رحیمی آمد.

 باید به خودش می آمد.

 این هم ضعف در مقابل این مو سرخه؟

 کنارم باش!-

 این جمله هم می توانست دستوری باشد هم خواهشی.

 بود.روناک بچه سال 

 اما خیلی چیزها حالیش بود.

 زنیت کردن را می دانست. ،ساله ای که بیشتر از هر زنی 78دختر 

 فقط بخاطر این مو و رنگ چشم ها دیرتر از همه عروسی کرد.

 ساله بود. 72تا  77وگرنه رسمشان ازدواج 

 او پیردختر شده بود.

 ولی حاال...
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 بخواهد کنارش باشد.به قدری همین دخترک زیبا بود که اتابک دلش 

 استوار آخرین پله را هم پا گذاشت.

 ارباب اتابک...-

 به استقبالش رفت.اتابک 

 با رحیمی دست داد و گفت: وقت شامه، بفرمایید.

 سفره ات پربرکت ارباب.-

 روناک همان جا کنار نرده های شاه نشین ایستاده بود.

 حس می کرد اتابک تمنایش را دارد.

 خودش را می گرفت.فقط مدام جلوی 

 چی شده امروز دو بار بهمون سر زدی؟-

 استوار کالهش را برداشت.

 پوتین هایش را از پا درآورد و پا روی گلیم گذاشت.

 نگرانم ارباب، این بشر حوالی خونه ی توئه.-

 ارباب اتابک نمرده.-

 زنده باشی، ولی اینجا زن و بچه ام هست، به یکی شلیک کنه...-

 چیزی بخور... بیا بشین یه-

 نگاه رحیمی به روناک افتاد.
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 قبال زیاد با توران هم سفره شده بود.

 عروس جدیدته؟-

 اتابک با اخم و جدیت گفت: بله.

 سالم عرض شد خانم.استوار با اشتیاق نگاهش کرد و گفت:

روناک با همان جدیت در حالی که پشت سر اتابک خودش را قایم می کرد جواب 

 سالمش را داد.

 د بدی به نظر نمی رسید.مر

 ولی نمی خواست به عنوان یک زن بی شرم باشد.

 اتابک مچ دستش را گرفت.

 عمال داشت مالکیتش را نشان می داد.

 بشین استوار.-

 استوار رحیمی به پشتی قرمز رنگ تکیه داد.

 هم روناک را کنار خود نشاند. نشست و اتابک هم خودش

 تعریف کن استوار.-

 گفتم ارباب، اینجا همیشه امن بوده، نمی خوام دردسری ایجاد بشه.از نگرانیم -

 نگران چیزی نباش، نگهبانا هستن.-

 یاست رو، ببین با مرد چیکار کرده؟خدا لعنت کنه این س-
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 اتابک لبخند زد.

 روناک جوری کنار اتابک نشسته بود که انگار بهم دوخته شده اند.

 بود.ران پایش کامال به پای اتابک چسبیده 

 گرمای تن اتابک را به خوبی حس می کرد.

 حس می کرد قلب خودش هم دارد گرم می شود.

 نفسش می رود و می آید.

 امشب قبل از خواب ذکر می گویم..."

 به نیت خودم!

 "دعا کرد یا نه؟ مریض هابالخره باید برای شفای 

 استوار و اتابک حرف می زدند.

 از نگرانی هایشان...

 از سیاست...

 از درگیری های این اواخر...

 رام خان!حتی از رقیب سرسخت اتابک، به

 ولی روناک خیره ی نیمرخ اتابک بود.

 جدیت و خشک بودنش در حرف زدن.

 انگار که نخواهد هیچ نرمشی داشته باشد.
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 این همه جدیتش را دوست داشت.

 ولی وقتی وحشی می شد...

 مردی که شالقش باال می رفت...

 لرزید.ناخودآگاه 

 لرزش بدنش موجب شد توجه ی اتابک به او جلب شود.

 همان موقع سینی های شام آمدند.

 مرغ بریان بود با ماست و ترشی های محلی.

 به همراه سبزی خوردن و نان تنوری!

 خوبی؟-

 به زور لبخند زد.

 خوبم.-

 سفره ی پارچه ای مقابلشان پهن شد.

 بفرما استوار.-

 زن نمونه ای بود ارباب.جای توران خانم خالی، -

 اخم های اتابک درهم فرو رفت.

 روناک هم دل آزرده شد.

 توران را بخورد؟نبودن یعنی تا قیام قیامت باید سرکوفت 
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 بیا غذاتو بخور.-

 میل ندارم، نوش جان.-

 ران مرغ را جدا کند و جلوی خودش گذاشت. استوار

 اتابک دستش را کشید و پای سفره کشاند.

 بخور...-

 حرف زیاد می زنن. انار گوشش گفت: مردک

 دی مرغ را اتابک جدا کرد و جلوی روناک گذاشت.عران ب

 به ژاندامری اعالم کردن یه دکتر داره میاد اینجا برای خدمت.-

 خوبه!-

 میلش به خوردن نمی رفت.

 به زور کمی از مرغ را بدون نان خورد.

 یک لیوان دوغ پر کرد و سر کشید.

 گلویش پایین برود.حداقل مرغ از 

 استوار غذایش را که تمام کرد بلند شد.

 تاکید نکنم ارباب اتابک، هرچی شد ادم بفرست به کالنتری خبر بده.-

 باشه، حواسم هست.-

 با اتابک دست داد.
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 امیدوارم بازم ببینمتون خانم.-

 روناک هیچ لبخندی نزد.

 احتیاجی هم به لبخند زدن نبود.

 باال آمدند و سفره را جمع کردند.دوتا از کنیزک ها 

 اتابک لبه ی شاه نشین ایستاد و به رفتن استوار نگاه کرد.

 روناک هم کنارش بود.

 سردت نیست؟-

 روناک لب گزید.

 نه زیاد!-

 دیروقته، برو بخواب.-

 روناک متعجب نگاهش کرد.

 جالب بود که از او نخواست امشب به اتاقش بیاید.

 نون.سری تکان داد و گفت: مم

 از پله ها پایین رفت.

 هوا شب ها خیلی سرد می شد.

 دیروقت بود.

 حتما تا االن سوگل خوابیده بود.
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 باید می رفت دستشویی.

 دستشویی درون حیاط طرف طویله بود.

 تنهایی کمی می ترسید.

 نمی توانست این وقت شب از کسی بخواهد تا همراهیش کند.

 رفت. شال را دور شانه اش محکم کرد و خودش

 از جلوی در فانوس را برداشت تا جلوی پایش را ببیند.

 از در پشتی عمارت بیرون رفت.

 یکراست به سمت طویله رفت.

 نگاهی به اطرافش انداخت.

 هیچ سروصدایی نبود.

 مگر صدای جیرجیرکها.

 وارد دستشویی شد.

 س را به دیوار آویزان کرد.فانو

 کارش که تمام شد بیرون آمد.

 فانوس را برداشت چیزی شبیه لوله ی تفنگ روی پهلویش نشست.همین که 

 جم بخوری زدم.-

 از ترس سر جایش ایستاد.
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 آب دهانش را با سروصدا قورت داد.

 راه بیفت.-

 کجا؟-

 یه چیزی برای خوردن می خوام.-

 تو کی هستی؟-

 می زنی. حرف زیاد-

 ترس به جانش افتاده بود.

 اتابک هنوز بیدار بود.

 وانست یک جور خبرش کند.کاش می ت

 باشه، میارم، فقط اینو بگیر کنار.-

 صدای پوزخند مرد را پشت سرش شنید.

 یک لحظه برگشت و نگاه کرد.

 پایش زخمی بود.

 شما زخمی هستی؟-

 این فضولی ها به تو نیومده.-

 نکند این همان مردی بود که استوار می گفت.

 لیک می کند یا نه؟مطمئن نبود که ش
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 به سمتش برگشت.مستقیم 

 خوب نگاهش کرد.

 میخوای بمیری؟-

 جادوگر، خیلی کارا ازم برمیاد. اینجا به من میگن-

 تمسخر را در چهره ی مرد دید.

 روناک با جسارت نزدیکش شد.

 پس بذار یه نگاه به پات بندازم، غذا هم میارم.-

 چطوری بهت اعتماد کنم؟-

 یچ راه فراری هم نداری.یه صدای شلیک پخش بشه همه ریختن اینجا، ه-

 مرد مصمم نگاهش می کرد.

 حرف هایش را باور داشت.

 فقط نمی خواست از موضعش پایین بیاید.

 خب...؟-

 روناک تردیدش را می دید.

 قرار نیست بدمت دست نگهبانا، فقط می برمت یه جا یه نگاهی به زخمت بندازم.-

 این زن کم سن و سال را نمی شناخت.

 ولی جسور بود.
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 استوار را دیده بود که اینجا آمد. جیپ

 مطمئنا اطالع داده بودند که اینجاست.

 با این حال اگر قصد کمک کردن داشت عجیب بود.

 عجیب تر اینکه داد و بیداد هم راه نینداخت.

 وگرنه االن گرفتار نگهبانان بود.

 روناک برگشت.

 اون اسحله رو بزن سر قدت، باهام بیا.-

 مجبور بود برود.

 به شدت حالش بد بود.

 گرسنگی و تشنگی هم داشت از پا درش می آورد.

 پشت سر روناک راه افتاد.

 روناک خیلی آرام از در داخل رفت.

 در را گرفت تا مرد هم داخل شود.

 هنوز خوب صورتش را ندیده بود.

 به سمت انباری بردش.

 اتاق خودش زیادی رفت و آمد داشت.

 ردسر درست کند.ابدا نمی خواست برای خودش د
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 انباری چراغ نداشت.

 فانوس را کنار مرد گذاشت.

 اینجا بمون برم غذا و چندتا چیز برای زخمت بیارم.-

 هنوز هم به او اعتماد نداشت.

 ولی تا اینجا که خطری تهدیدش نکرد.

 بعد هم به امید خدا.

 روناک تند و فرز رفت و برگشت.

 سینی بزرگی دستش بود.

 جلوی مرد گذاشت.

 مشغول خوردن شو تا من زخمتو ببندم، تیر خوردی؟-

 فقط از کنار پام رد شده.-

 خوبه!-

 عاشق پزشکی بود.

 عاشق همین کارها...

 جراحی...

 عمل کردن...

 فورا پاچه ی شلوار مرد را باال زد.
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 زخم را تمیز کرد و با پارچه ی تمیزی بست.

 از اینجا برو تا کسی ندیدت.بلند شد و گفت: برات یه پتو میارم، فردا صبح زود 

 ممنون.-

 روناک فقط لبخند زد.

 از اتاق خودش بی سروصدا، جوری که سوگل بلند نشود پتو برداشت.

 خودش را به انباری رساند و به مرد داد.

 اینجا خونه ی اربابیه، ببیننت فورا میدنت دست نظامیه چی!-

 برای کمک هات ممنون.-

 خواهش می کنم، شب بخیر.-

 انباری بیرون رفت که با مردی سینه به سینه شد.از 

 از ترس نفسش رفت که جیغ بکشد.

 دستی روی دهانش نشست.

 و صدایش: کیو قایم کردی؟

 از صدای اتابک یخ بست.

 قدرت جم خوردن هم نداشت.

 حس کرد دست اتابک روی دهانش سفت شد.

 می خواست نفس بکشد.
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 ولی نمی شد.

 دست روی دست اتابک گذاشت.

 زور زد دستش را پایین بیاورد.

 حداقل فرصت حرف زدن را بدهد.

 اتابک دستش را پایین آورد.

 همه جا سیاهی مطلق بود.

 در انباری را هول داد و داخل شد.

 از دیدن مرد خونش به جوش آمد.

 مرد فورا اسلحه اش را باال گرفت.

 تکون بخوری زدم.-

 روناک به بدبخت شدنش نگاه کرد.

 کند سر و سری با این مرد دارد؟نکند فکر 

 فقط محض انسانیت بود.

 تو دیگه چه خری هستی؟-

 مرد دست گرفت و بلند شد و ایستاد.

 روناک در حالی که به زور آب دهانش را قورت می داد داخل شد.

 این همونه که استوار رحیمی می گفت.-
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 اتابک دست مشت کرد.

 تو به یه فراری کمک کردی؟-

 شه.همه چیز پاپو-

 همین االن میدمت دست نگهبانا.-

 مرد هم گفت: قبلش اشهدتو بخون.

 روناک بازویش را گرفت.

 کسی نمی فهمه اینجا بوده، بذار بره.-

 خفه شو روناک، می دونم با چه زبونی باهات حرف بزنم.-

 این زن بی گناهه، زورتو به رخش نکش، فقط به یه آدم زخمی و گرسنه کمک کرده.-

 پایش می لنگید به اتابک نزدیک شد. در حالی که

بین تمام آدم هایی که این اواخر تو زندگیم دیدم فقط همین زن بوی آدمیت رو می -

 داد و بس!

 اتابک حرفی نزد.

 مرد هنوز اسلحه اش را پایین نیاورده بود.

 اتابک را دور زد.

 انگار قصد داشت فرار کند.

 روناک ترسیده بود.
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 کاش هرگز کمک نمی کرد.

ممنونم خانم از مهمون نوازیت و کمکت، حتما یک روز جبران می کنم، در ضمن -

 من امیر فرخی هستم.

 این را گفت و قبل از اینکه اتابک بفهمد از در بیرون زد.

 اتابک حتی دنبالش هم نکرد.

 فقط گذاشت برود.

 نگاهش به روناک بود.

 بیا اتاقم.-

 بیرون رفت.

 افتاد.روناک با ترس پشت سرش راه 

 واقعا نمی فهمید چه در انتظارش است.

 فقط امیدوار بود آنقدرها بد نباشد.

 هرچند امیدواریش بیخود بود.

 اتابک اصال رحم نداشت.

 وارد اتاق اتابک شدند.

 اتابک در را پشت سرش بست.

 مقابلش ایستاد.
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 ولی سرش را پایین انداخت.

 من...-

 اتابک داد زد: خفه شو!

 گرفت.زبان به دهان 

 از این تن صدا حاال همه بیدار شده بودند.

 خدا مرگش بدهد.

 زن من، شده پادو یه غریبه که رو این و اون اسلحه می کشه؟-

 تنش عین بید لرزید.

 بخدا...-

 اتابک با چند قدم بلند و سریع به سمتش آمد.

 دست زیر گلویش گذاشت و به دیوار چسباندش.

 چراغ نفتی سوسو می زد.

 اق نیمه تاریک و روشن بود.فضای ات

 دیگه قرار بود چیکار کنی؟-

 بیشتر فشار داد.

 در حال خفه شدن بود.

 دستانش را روی دست بزرگ اتابک گذاشت تا رهایش کند.
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 چون فضا تاریک و روشن بود کبودی صورت روناک را نمی دید.

 ولم....کن...-

 اتابک دریده و بدون رحم نگاهش کرد.

 بیشتر نیستی. یه هرزه ی پتیاره-

 چقدر دردش آمد.

 تا این سن دست از پا خطا نکرده بود.

 حاال باید هرزه باشد.

 مگر چه کرده بود؟

 دست و پا زد تا خودش را نجات بدهد.

 ولی بی فایده بود.

 کم کم دست و پایش بی حال شد.

 برای اولین بار صدایش زد: اتابک...

 نامش درون گوش اتابک زنگ خورد.

 ب برد.دستش را عق

 روناک بی حال روی زمین افتاد.

 تند تند سرفه می کرد.

 انگار بخواهد هوا را ببلعد.
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 اتابک کنارش زانو زد.

 خوبی؟-

 وقتی دیوانه می شد هرکاری می کرد.

 بلند شد.

 تخت بود را برداشت.که کنار  پارچ

 درون لیوان آب ریخت و کنار روناک نشست.

 یکم بخور حالت جا بیاد.-

 لیوان را گرفت و نوشید.روناک 

 واقعا احتیاج داشت.

 نفسش جا آمد.

 اما دست و پایش هنوز بی حال بود.

 اتابک کمکش کرد که بلند شود.

 او را به سمت تخت خودش برد و خواباند.

 یکم بخواب حالت جا بیاد.-

 خودش لبه ی تخت نشست.

 می فهمی عواقب کمک کردن به یه زندانی سیاسی چیه؟-

 چشمان اشکی فقط نگاهش کرد.روناک با 
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 کم کم زندانه، فرقی نمی کنه یه آدم ساده باشی یا زن یه ارباب!-

 اشک روی گونه ی روناک پایین آمد.

 !سرخهمی خوام سعی کنم مراقبت باشم مو -

 لبه ی تخت بلند شد.

 معلوم نبود چه مرگش است.

 هم شکنجه اش می داد هم محبت می کرد.

 کنار روناک دراز کشید.

 ماه درون آسمان بود و نور می تاباند.

 من توران رو از دست دادم...-

 نمی خواست نگاهش کرد.

 هنوز هم جای انگشت هایش را روی گلویش حس می کرد.

 تو زن منی روناک،...نمی خوام بخاطر یه چیز مسخره تورم از دست بدم.-

 مسخره بود.

 جوری حرف می زد انگار دوستش دارد.

 واقعا اینگونه نبود.در صورتی که 

 او فقط عاشق توران بود.

 هیچ وقت عالقه ای به او نداشت.
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 ریز هق هق می کرد.

 اتابک به سمتش چرخید.

 گریه نکن.-

 او بیشتر گریه اش گرفت.

 هیچی حل نمیشه، گریه نکن.-

 از روی تخت نیم خیز شد.

 میخوام برم اتاق خودم.-

 امشب اینجا می خوابی!-

 بود.دستور، دستور 

 نمی توانست و نباید سرپیچی می کرد.

 چرا منو مجبور می کنی؟-

 اتابک از پشت نگاهش کرد.

 هنوز خیلی بچه ای!-

 من فقط به یه آدم زخمی که گرسنه بود کمک کردم.-

 در این مورد به هیشکی هیچی نمیگی!-

 نمیگم.-

 خوبه، دراز بکش.-
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 میرم تو اتاق خودم.-

 گفتم اینجا می مونی.-

 بار دراز کشید.به اج

 ظالم بود.

 ظالم و خودخواه!

 هرگز نمی بخشیدش!

 لبه ی تخت دراز کشید.

 حتی تشعشع گرمی تنش را هم حس کند. اصال نمی خواست

 اتابک هم کاری به کارش نداشت.

 فقط تا وقتی که حس کرد خوابش منظم شد.

 از روی تخت بلند شد.

 به آرامی او را به وسط تخت کشاند.

 که دور سر و گردنش پیچ خورده بود را باز کرد.روسری را 

 موهای مواج سرخش روی بالش ریخت.

 چقدر این موها را دوست داشت.

 کنارش دراز کشید.

 جوری که فقط نگاهش کرد.
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 این دختر از توران هم زیباتر بود.

 دو روز دیگر چهلم توران بود.

 باز اینجا غوغا می شد.

 باید مواظب عروسش باشد.

 خانواده ی توران تکه تکه اش می کنند.وگرنه 

 این دختر نه جادوگر بود نه کار خالفی می کرد.

 فقط زیادی مهربان بود.

 دلش برای همه می سوخت.

 می خواست به همه کس و همه چیز کمک کند.

 آرزوهای کوچک و بزرگ زیادی داشت.

 ولی باهوش بود.

 سوادش مثال زدنی بود.

 د نداشت.جالب بود که توران اصال سوا

 ولی این دختر...

 تحصیالتش در حد سیکل بود.

 موهایش را از روی پیشانیش کنار زد.

 مرد که باشی..."
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 یادت می رود که اخم و تخم کنی...

 از لبش شکر می ریزد تو با چای های لب دوزش کنار داغی چشمانش می خوری.

 بعد تازه می رسی به سرخط جمله ی:

 "زنانه ات پیدا خواهم کرد.مرد بودن را درون دست های 

 خودش فهمیده بود همان شب عروسی که به کامش نرسید دل سراند.

 برای دختری با موهای قرمز و چشمان خاکستری.

 عین یک گرگ وحشی بود.

 انگار که بخواهد با نگاهش همه جا را خاکستر کند.

 همین کار را هم کرد.

 دهان کرد.بلوا و آشوبی که راه افتاد همه را انگشت به 

 هرچند که این دختر بی گناه تر از این حرف ها بود.

 ماه بتاب..."

 می دانی که عاشقش نیستم...

 ولی وقتی هست...

 میخندد....لب باز می کند... 

 انی که نی می نوازد...دلم می شود پسرک چوپ

 تب می کند..



124 
 

 پیچ و تاب می خورد...

 سرد و گرم می شود.

 "نیستم.می دانی که من عاشق 

 موهایش را آرام نوازش کرد.

 من نمی ذارم تو هم عین توران بری.-

 واقعا هم قرار نبود اجازه بدهد.

 هیچ کس حق نداشت انگشتش هم به روناک بخورد.

 این دختربچه زن ارباب اتابک بود.

 همه شان را زنده به گور می کرد اگر یک تار مو از سرش کم می شد.

 تو بخند..."

 آفتاب با من... غروب نکردن

 هالل نشدن ماه با من...

 بهار با من...

 دریا با من...

 "باران با من...

 از ترس بیدار شدنش نزدیکش نشد.

 فقط همان گونه ماند.
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 خیره خیره نگاهش کرد.

 با بدجنسی دو دکمه ی از پیراهنش را باز کرد.

 سینه اش بیرون افتاد.

 گرد و سفید.

 هوس باز جان گرفت.

 زد بی خیالش شود.زور می 

 که درون خواب یکهو عین وحشی ها تجاوز نکند.

 لب گزید.

 غلت زد.

 به پشت چرخید.

 صدای نفس های روناک با لحن بارانی می آمد.

 پلک روی هم فشرد.

 باید بی خیالش شود.

 فردا روز بهتری خواهد بود.

************* 

 از خواب بلند شود. شدعادت کرده بود صبح زود به محض اینکه سپیده زده 

 مثال زن ارباب بود.
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 .ندولی هزار بار رعیت و کومه نشین بهتر از او بود

 اختیار هیچ چیزی را نداشت.

 حتی خواب هایش!

 پلک هایش را باز کرد و به سقف خیره شد.

 گچ بری هایش متفاوت بود.

 درون اتاق خودش نبود؟!

 یکباره همه چیز یادش آمد.

 فورا بلند شد و نشست.

 اتابک کنارش خوابیده بود.

 بال به دور!

 اینجا چه کار می کرد؟

 اصال چرا دیشب اینجا خوابید؟

 نکند...

 فورا دامنش را باال زد.

 هیچ اتفاقی نیفتاده بود.

 نه خونی بود...

 نه هیچ چیز دیگری...
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 پس چرا اینجا مانده بود؟

 ترسیده بود.بیشتر از اینکه از حالت معصومانه ی اتابک خوشش بیاید 

 انگار این مرد قرار بود او را بخورد.

 به محض کم آوردن دست ها و شالقش به کار می افتاد.

 و واقعا او را به اوج نفرت می رساند.

 دیشب که استوار رحیمی آمد همه چیز قشنگ بود.

 مردی کنارش بود که انگار جوری می خواهد زنش به عنوان یک بانو کنارش باشد.

 شب...وقتی به این مرد زخمی کمک کرد ورق برگشت.ولی آخر 

 یک هیوال مقابلش بود.

 هیوالیی که واقعا از او می ترسید.

 اتابک تکانی خورد.

 ن صورتش پرتاب شد.وسپیده ی صبح در

 ولی دوست نداشت پلک باز کند.

 روناک به شالش که روی زمین افتاده بود نگاه کرد.

 موهای سرخش دورش ریخته بود.

 ی باالی پیراهنش باز بود. دکمه

 بخواب!-
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 شگفت زده به اتابک نگاه کرد.

تو زن اربابی، چهل تا نوکر و کلفت تو این خونه هست که کاراتو بکنن، لزومی نداره -

 کله ی سحر بیدار شی.

 حتی جرات سوال پرسیدن هم نداشت.

 نمیگم بخواب؟-

 دیشبم همین جوری دستور دادی که بمونم.-

 کرد. اتابک پلک باز

 اتفاقی افتاده؟-

 ابروهای پهن و پررنگی داشت که به صورت جذابش می آمد.

 کمی به صورتش دقت کرد.

 چانه ی خوش فرمی داشت.

 مردانه با ته ریش جذابش!

 چشمانش سیاه رنگ بود.

 همراه با موهایی پررنگ و تیره!

 سبزه رو بود.

 ولی نه خیلی.

 بیشتر به گندمی های روشن می مانست.
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 کل مرد جذابی بود.در 

 از آنهایی که اگر نگاهت رویش حلقه بزند نمی توانی منحرفش کنی...

 چون نگاهت به صورتش منحرف شده.

 چرا تو ارباب شدی؟-

 اتابک متعجب نگاهش کرد.

 اول صبحی این چه سوال هایی بود.

 تو یه برادر دیگه هم داری.-

 من پسر بزرگم.-

 همین؟-

 نیم خیز شد و نشست.

 لبسته ای اینجام.من د-

 روناک موهایش را پشت گوشش زد.

 گردی صورتش بیشتر خودش را نشان داد.

 اول صبحی دلش برای این گردی ضعف رفت.

 تو...یعنی شما درس خونده ای، تو روستا و دهات...-

 دست دراز کرد و دست روناک را گرفت.

 آنقدر نرم این کار را کرد که روناک عقب نکشید.
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یه دنیای جدید میاد جلوت، ولی بعد از یه مدت همه چیز آزار دهنده میری شهر، -

 میشه برات، فرار می کنی میای به اصلت.

 حتی این حرف ها هم نمی توانست او را منصرف کند.

 او به شهر می رفت و درس می خواند.

 باید دکتر می شد.

 آن وقت شاید برمی گشت.

 زیاد تو چشم نباش!فردا چهلمه تورانه، از امروز همه میان، -

 از این حرفش خوشش نیامد.

 اتابک از تخت پایین آمد.

 به نفع خودته.-

 اخم های روناک پیوندی شد.

 خوشش نیامد.

 نباید این همه سرد می گفت.

 البته چه توقعی داشت.

 اتابک همین بود.

 هرچند حرف هایش درمورد چهلم توران درست از آب درآمد.

 آدم می آمدند.از همان دم صبحی آدم روی 
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 از فامیل گرفته تا دوست و آشنا.

 هنوز پرچم های سیاه به در و دیوار آویزان بودند.

 سوگل مواظب خانمش بود.

 ولی حرف و حدیث ها که تمامی نداشت.

 ترکش هایش هم به تن و بدن روناک می خورد.

 پدر و مادر خودش هم آمده بودند.

 ولی زیاد نماندند.

 تسلیت گفتند.به ارباب اتابک 

 کمی هم به رسم خودشان چاپلوسی کردند.

 مثال هوای دخترشان را داشته باشد.

 وقتی رفتند روناک باز هم دل گرفته شد.

 زیاد سر نمی زدند.

 همین بیشتر از همه دلتنگش می کرد.

 خودش هم که جرات نداشت پایش را از خانه ی اربابی بیرون بگذارد.

 بودند.تازه از سر مزارها برگشته 

 مادر توران چپ چپ نگاهش می کرد.

 مدام نفرین و فحش و ناسزار بود که حواله اش می شد.
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 حتی چند جایی سنگ و دمپایی هم پرتش شد.

 برادرهای توران عین مار دو سر منتظر موقعیت بودند.

 تازه از بیرون آمده بود.

 به محض اینکه وارد عمارت شد یکی از پشت موهایش را کشید.

 دت درد اشک درون چشمش جمع شد.از ش

 برگشت.

 از دیدن برادر بزرگ توران اخم کرد.

 خدا لعنتش کند.

 جادوگر؟چطوری -

 دست از سرم بردار.-

 انگار بهت ساخته. می کنیجای توران خانمی -

 حالش از این طرز فکرشان بهم می خورد.

 جانور به او شرف داشت.

 پروار شدی.-

 .نگاهی به هیکل روناک انداخت

 تن صدایش را پایین آورد.

 به یه زیرخوابی می ارزی.-
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 کم مانده بود عق بزند.

 زیر دستش زد و فرار کرد.

 نمی خواست دست کثیفش به او بخورد.

 چشم اتابک را دور دیده بودند.

 به دنبالش دوید.

 از پشت شالش را کشید.

 روناک محکم به او خورد.

 گذاشت.برادر توران از جلو دست روی سینه هایش 

 کنار گوشش گفت:جون...

 روناک زور زد فرار کند.

 ولی مگر زورش می رسید.

 خیلی درشت هیکل بود.

 آن هم در مقابل او که واقعا کوچک بود و الغر.

 امشب چطوره؟ یکم صدای ناله هاتو بشنوم.-

 با خشم و حرص دستش را در دهان برد و محکم گزید.

 .جوری که برادر توران از درد نعره زد
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بی خبر به دنبال یکی از سندهای قدیمی که قرار بود به دست  همانموقع اتابک

 انوشیروان بدهد وارد اتاقش شده.

 با شنیدن صدای روناک بیرون آمد.

 دختر بیچاره ترسیده بود.

 رنگش سفید بود و گونه هایش کمی سرخ!

 برادر توران هم تند تند فحش های ناموسی می داد.

 گرفت و کشید. را محکم دست روناک

 او را به پشت خودش کشاند.

 جات امنه.-

 مقابل برادر توران ایستاد.

 ها، اسکندر رم کردی؟-

 لبخند زد.به زور اسکندر 

 نمی خواست اتابک بفهمد که چه گفته و چه کرده.

 نه ارباب این حرفا چیه؟ زنت از ما می ترسه.-

و طرف راست صورت اسکندر اتابک با خشم شالقش را که درون دستش بود بلند کرد 

 پایین آورد.

 اسکندر از درد نعره زد.
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 دستش را جلوی دهانش گذاشت. با ترسروناک 

 اتابک دست بیخ گلوی اسکندر گذاشت و او را به عقب هول داد.

داری میگی زن من، خانم این خونه، تو به چه حقی می خوای باهاش هم صحبت -

عروس این خونه بود، زن من بود، تو هم برادر بشی که حاال بترسه یا نترسه؟ توران 

زن من، توران دیگه نیست، بچه ای هم در کار نیست که داییش بشی پس دیگه فامیل 

نیستیم، بیجا می کنی میای تو عمارت؟ به حرمت پدرته که هیچی بهت نمی گم، 

انداختمت جلوی سگا، پس حواستو جمع کن، دیگه به  ،دفعه ی دیگه ببینمت اینجا

 ن من نزدیک هم نمیشی.ز

 اسکندر از ترسش فقط چشم گفت و فرار کرد.

 ساله ای بود. 22پسر 

 با این حال چندین سال از روناک بزرگتر بود.

 اتابک به سمت روناک چرخید.

 خوبی؟-

 هنوز هم نمی دانست چه اتفاقی افتاده؟

 روناک بغض داشت.

 نه اینکه بخواهد خودش را لوس کند ها...ابدا!

 ش یک آغوش مردانه می خواست.ولی دل

 این حمایتگری کمی ناز و نوازش می خواست تا تکمیل شود.
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 مثال دست هایش را بیندازد پشت کمرش.

 صورتش را به تخت سینه اش بچسباند.

 دوتا حرف قشنگ کنار گوشش بزند.

 نفس هایش را درون صورتش ها کند.

 به واال که به همین ها راضی بود.

 خوبم.-

 لرزید.صدایش می 

 برو تو اتاق من، االن میام.-

 سر تکان داد و رفت.

 اتابک هم بیرون رفت.

 شلوغ بود. بیرون از عمارت هنوز

 سند را به انوشیروان داد.

 ولی نمی توانست داخل برود.

 وقت خداحافظی بود.

 هرکسی از هرجایی آمده بود حاال عازم رفتن بود.

 حتی خواهرهایش هم باید می رفتند.

 شوهرهایشان منتظر بودند.
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 هیچ کدام هم بچه هایشان را نیاوردند.

 به عنوان زن ارباب روناک هم باید کنارش حضور می داشت.

 ولی از آنجا که هووی توران به حساب می آمد.

 هیچ کس تمایلی به دیدنش نداشت.

 اتابک خودش ایستاد.

 همگی را بدرقه کرد.

 این بدرقه کردن یک ساعت زمان برد.

 ماند. و انوشیروان آمد

 فقط می رفت تا شهر و برگردد.

 هوای خوب اواخر بهار مجبورش می کرد به جای شهر به روستا پناه ببرد.

 مادر توران هنوز نرفته بود.

 درون بهارخواب نشسته بود.

 مطمئنا هم صحبتی می خواست و البته دلداری!

 به حرمت مادر توران بودن کنارش نشست.

 از کرد و دلداریش داد.سر صحبت را ب

 دم غروب بود که او را با درشکه به خانه فرستاد.

 وقتی به داخل عمارت رفت هوا تاریک بود.
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 خدمه فانوس ها را روشن کرده بودند.

 یکی از فانوس ها را برداشت و به سمت اتاقش رفت.

 در چوبی را به عقب هول داد.

 اتابک کتاب درون دستش افتاد.روناک که مشغول کتاب خواندن بود از هول دیدن 

 با عجله از روی تخت بلند شد.

 ببخشید من نمی خواستم...-

 اتابک در را بست و کلونش را از پشت زد.

 فانوس را جایی گذاشت تا نور داشته باشد.

 خود روناک فانوسی روشن کرده و کنار تخت گذاشته بود.

 چه کتابیه؟-

 روناک آب دهانش را قورت داد.

 کتاب را برداشت.خم شد و 

 یه داستان عاشقانه!-

 با گفتنش از خجالت لب گزید.

 اتابک نزدیکش شد.

 برام بخون.-

 ها؟-
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 بخون.-

 روی تخت دراز کشید.

 روناک رفت تا چهارپایه را بیاورد.

 ولی اتابک بازویش را کشید و او را کنار خودش نگه داشت.

 از همون جایی که داشتی میخوندی بخون...-

 چشم.-

 شروع کرد به خواندن.

 بدبختی اینجا بود که صحنه ای عاشقانه بود از در آغوش کشیدن زن و مرد!

 اتابک به جای گوش دادن به صورت روناک خیره بود.

 این دختر زیادی زیبا بود.

 زیبا و خاص!

 دستش را روی بازوی روناک گذاشت.

 او را به سمت خودش کشید.

 دیگه نمی خواد بخونی!-

 ارباب...-

 دوست داشت دوباره اتابک صدایش کند.

 ولی غرورش اجازه نمی داد بخواهد.
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 روناک دستپاچه شد.

 من دیگه مزاحمتون نشم.-

 کجا؟-

 برم تو اتاق خودم.-

 از این به بعد اینجا می مونی.-

 رنگش پرید.

 چرا؟-

 من شوهرتم.-

 مدام قرار نبود یادآوری کند که...

 اسکندر چیکارت داشت؟-

 هیچی!-

 دروغ شنیدن اصال خوشم نمیاد. از-

 فکر می کنن...-

 لب گزید.

 نباید در مورد حرف بیشرمانه ی اسکندر چیزی بگوید.

 من باعث مرگ توران خانم شدم.-

 ابروی اتابک باال پرید.
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 روی چه حسابی؟-

 ابدا نمی خواست لفظ جادوگر را به زبان بیاورد.

 و زیرخوابی که اسکندر گفت.

 کرد.احساس حقارت می 

 گفتن من بدشگونم.-

 دست اتابک مشت شد.

 غلط کردن...-

 روی تخت نشست.

 در چه حد اذیتت کردن؟-

 هیچی بخدا!-

 باز این دختر مهربان شد.

 چانه اش را گرفت و صورتش را مقابل صورت خودش برگرداند.

گوش کن چی بهت میگم دختر، تو زن خان این منطقه ای، کسی حق نداره نگاش -

 بره، وای به حال اینکه گزندی بهت برسونن....روت چپ 

 نگاه خاکستریش را درون مذاب سیاه رنگ چشمان اتابک ریخت.

 مردانگی هایش را دوست داشت.

 دلش را می لرزاند.
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 حس امنیت می کرد.

 تمام عمرش دلش می خواست یکی باشد که مواظبش باشد.

 که کسی جرات نکند بگوید جادوگر...

 هایش را مسخره نکنند.که رنگ مو و چشم 

 نه دستش نیندازند.

 که بخاطر بدشگونی از جلوی پایش بلند نشوند و بروند.

 خیلی عذاب می کشید وقتی این همه حقارت آمیز با او رفتار می کردند.

 تو زیبایی خطرناکی داری دختر!-

 متوجه ی حرفش نشد.

 فردا میریم اسب سواری، بلدی؟-

 سرش را تکان داد.

 ش را از چانه اش جدا کرد.اتابک دست

 بلدم.-

 خوبه!-

 نگاهی به موهایی که زیر روسریش مشخص بود کرد.

 انوشیروان چند روزی میمونه، حواست باشه.-

 چشم.-
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 توران زن درنده خویی بود، همیشه یادت باشه از حق خودت دفاع کنی.-

 چه حقی؟

 خیلی زود از اینجا می رفت.

 چهره برود.حتی اگر دلش برای این مرد خوش 

 حتی اگر مردانگی و حفاظتش از او زمین گیرش کند.

 برو بگو شامو تو شاه نشین بندازن تا بیام.-

 روناک بلند شد.

 کنار هم شام میخوریم.-

 حس خوبی به قلبش تزریق شد.

 لبخند کوچکی زد.

 چشم.-

 این مرد در عجیب ترین حالت ممکن می توانست بی نهایت خوب باشد.

 برای یک زن!یک مرد خوب 

 و گاهی به شدت وحشی!

 عین یک گاو نر که دستمال سرخ ببیند.

 از اتاق بیرون رفت.

 دستور شام را داد.
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 کمی با سوگل پچ پچ کرد و به شاه نشین رفت.

 پشتی ها را مرتب کرد.

 نشسته بود که اتابک هم آمد.

 از همان جا نگاهش کرد.

 قد بلندی داشت.

 بود که ناخودآگاه دلش برایش ضعف رفت.مردانگی هایش آنقدر در چشم 

 ولی فورا به خودش نهیب زد.

 نباید عاشق می شد.

 نباید دل می بست.

 وگرنه همه ی رویاهایش از بین می رفت.

 برای رویاهایش خیلی تالش کرده بود.

 اتابک سرفه ای مصلحتی کرد.

 کنارش نشست.

 شاه نشین کسی نمی آمد.

 غافلگیرانه دستش را جلو برد.بدون اینکه روناک بفهمد کامال 

 شال را از روی موهایش برداشت.

 با تکه پارچه ای شلخته موهایش را بسته بود.
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 پارچه را از موهایش جدا کردند.

 موج موهایش روی شانه اش ریخت.

 همین جوری بمون.-

 خوب نباش...

 خوب نباش...

 خوب نباش...

 دختر مردم دل دارد...

 شود...به سرش می زند و عاشق می 

 آنوقت رویاهایش را کجا دفن کند؟

 لب گزید.

 می ترسید عادت کند.

 اجازه ی فتح تنش را بدهد.

 برای امر و نهی کردنش جان بدهد.

 مردانگی هایش زیادی قشنگ بود.

 اتابک موهایش را پشت گوشش زد.

 این رنگ موها خیلی خاصه؟ هکسی بهت گفت-

 بغض کرد.
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 ...شب رو دوست ندارم"

 می افتد بیخ دلم...اسم تو 

 غنج می رود برای یک خانم چقدر زیبا شده ای...

 این موهای بازت غوغا می کند...

 خانم پوست نرم دستت را روی ته ریشم دوست دارم...

 این شب آمدنش مکافات است.

 "اعوذباهلل این خانم گفتن ها ما را نکشد آقا!

 نه نگفته!-

 بکر موندی.-

 مانده بود.بکر که نه، نفرین شده 

 بخت و اقبالش با زن ارباب شدن گشوده شد مثال.

 ولی نیامده شر به پا شد.

 مستقیم به خاکستر چشمان روناک زل زد: مال اتابک شدن رو یادت میدم.

*********** 

 روی زین نشست.

 آنقدر نشسته بود و سواری کرده بود که حرفه ای باشد.

 انوشیروان هم همراهیشان می کرد.
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 یمه شب بود که خودش را به خانه رساند.دیشب ن

 قرار بود بروند کبک بزند برای شام امشب!

 اتابک هوس کبک کبابی کرده بود.

 راهیشان می کردند.مغیر از آن سه نفر دوتا از نگهبان ها هم با تفنگ های دولولشان ه

 روناک لباس راحتی بدون دامن پوشیده بود.

 لی را محکم دور سرش بسته بود.موهایش را باالی سرش جمع کرده، شا

 با حرکت اتابک آنها هم پشت سرش راه افتادند.

 خیلی از عمارت دور شدند.

 تقریبا راهی کوهستان شدند.

 دقیقا جایی بین مرز خودش و بهرام خان.

 اینجا محلی بود که هم بهرام زیاد می آمد هم اتابک!

 کبکش زیاد بود.

 آمد.اتابک کنار درختی از اسب پایین 

 افسار اسب را به درخت بست.

 بقیه هم متعاقب او پایین آمدند.

 اتابک اسحله اش را برداشت.

 رو به روناک گفت: تو اینجا بمون.
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 روناک اخم کرد.

 آمده بود که فقط تماشاچی باشد؟

 اتابک نمی دانست که او تیرانداز ماهری است.

 تمایلی هم نداشت در مورد خودش حرفی بزند.

 مرد به سمت باال راه افتادند.هر چهار 

 روناک پایین ایستاد و نگاهشان کرد.

 فصل خوبی بود.

 می توانست کمی گیاه دارویی بچیند.

 عین اسطخدوس و آویش و بابونه...

 بی توجه به مردها او به سمت حاشیه قدم زنان رفت.

 هرجا چیزی توجه اش را جلب می کرد می چید و درون دستمال همراهش می ریخت.

 این پیاده روی را دوست داشت.

 بعد از چهل روز درون عمارت ماندن این اولین بیرون رفتنش بود.

 سرحالش می آورد.

 بخاطر بارندگی های فرودین زمین بعضی جاها رانش کرده بود.

 چشمه های ریز و درشت از کوه به سمت پایین می آمد.

 ها پر از عطر بود. هپونه های کوهی کنار چشم
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 یکی از چشمه های پرشیب نشست.کنار 

 ولی اصال به فکر رانش نبود با اینکه این همه احتیاط کرد.

 زیر پایش خالی شد.

 جیغ گوشخراشی کشید.

 جوری که انعکاس صدایش درون کوه پخش شد.

 صدای اسب سواری از پایین می آمد.

 داد زد: کمک!

 صدای اسب متوقف شد.

 حتی نمی توانست پشت سرش را ببیند.

 لبه را گرفته بود تا نیفتد.

 وضعش واقعا خطرناک بود.

 اگر همین جایی را هم که دست گرفته بود رانش می کرد کارش تمام بود.

 اشک از چشمش می آمد.

 آنقدر ترسیده بود که نای حرکت کردن نداشت.

 البته هر چه حرکتش کمتر به نفعش بود.

 دوباره داد زد و کمک خواست.

 بک صدایش را بشنود.خدا خدا می کرد اتا
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 تقصیر خودش بود.

 نباید از جایش حرکت می کرد.

 پونه می خواست چه کار؟

 صدایی قدم هایی را شنید.

 کسی اونجاست؟-

 یکباره مردی تنومند را باالی سرش دید.

دستش را گرفت و با یک حرکت جانانه که تمام زورش را به نمایش گذاشته شد، او را 

 باال کشید.

 ترسیده بود. روناک واقعا

 این را می شد از لرز دست و پایش فهمید.

 باید از اینجا برید، هر لحظه ممکنه دوباره زیر پات خالی بشه.-

 روناک ترسیده فورا از آنجا دور شد.

 مطمئنا بخاطر انعکاس صدایش اتابک را هم به آنجا می کشاند.

 خودش را به اسب ها رساند.

 لباس های گلی شده بود.

 کنارش ایستاد و به اسب ها نگاه کرد.مرد هم 

 پس این دختر تنهای تنها هم نبود.
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 روناک از ترسش هنوز از او تشکر نکرده بود.

 مستقیم برگشت و به مرد نگاه کرد.

 نگاهش جوری بود که مرد مبهوت شد.

 الحسن الخالقین! اهلل زیر لب گفت: فتبارک

 این دختر چقدر زیبا بود.

 ی روناک!نگاهش پر شد از چهره 

 انگار نتواند هیچ کس را غیر از او ببیند.

 باعث زحمتتون شدم آقا، ممنونم.-

 قابلی نداشت خانم، از کدوم دهی؟-

 یکباره صدای اتابک پر از تهدید و وحشت طنین انداخت.

 بهرام مردی! ،دستت بهش بخوره-

 روناک متعجب نگاهش کرد.

 تفنگش را مستقیم به سمت بهرام گرفته بود.

 ناک انگار کسی را بخاطر آورده باشد با ترس قدمی به عقب گذاشت.رو

 این مرد بهرام خان بود؟

 ارباب ده کناری؟

 همانی که بخاطر توران سال ها با اتابک سر جنگ داشت؟
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 ولی با این حال این مرد با شجاعت تمام نجاتش داده بود.

 فورا به سمت اتابک دوید.

 قا بهم کمک کرده!لطفا تفنگتو بیار پایین، این آ-

 نگاه اتابک تیره تر از قبل شد.

 چطور می توانست کمکش کند؟

 بهرام پوزخند زد.

 از پرت شدن نجات دادن، من اونطرف تر... وایشون من-

 با دستش جایی که رفته بود را نشان داد.

 زمین زیر پام خالی شد، اگه این آقا کمک نمی کرد معلوم نبود چی می شد؟-

 پررنگ تر شد. پوزخند بهرام

 اتابک...-

 تن صدایش بم بود و ناراضی!

 همیشه میخوای دشمنی کنی.-

 اتابک سر تفنگش را پایین آورد.

 ممنون.-

 بابته؟-

 اصال از این نوع حرف زدن بهرام خوشش نیامد.
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 نجات زنم.-

 چشمان بهرام درشت شد.

 این دختر...

 دستش مشت شد.

 اتابک به عمد این حرف را زده بود.

 دختر بی حد زیبا بود و هر مردی را می توانست شیفته ی زیبایش کند. این

 باید تملکش را به رخ می کشید.

 بهرام تمام مدت فکر کرده بود از دختران عشایر است. 

 فکرش را هم نمی کرد زن اتابک باشد.

 چطور جرات کرده بود با وجود توران زن بگیرد؟

 با وجود توران...-

 پرید: به تو صنمی نداره.اتابک میان حرفش 

 روناک دقیق نگاهشان می کرد.

 پس این دوئل کهنه بود.

 و البته ربط مستقیمی هم به توران داشت.

 بهرام قدم درشتی برداشت و مقابل اتابک ایستاد.

 بهم می رسیم اتابک!-
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 بهرام برگشت و نگاه بی پروایی به روناک انداخت.

 الحق که زیبا بود.

 زیباتر از توران!

 همیشه فکر می کرد زیباتر از توران وجود ندارد.

 ولی این دختر...

 چهره ای به شدت گیرا داشت.

 قدم جلو آمده اش را عقب گذاشت.

 بدون حرف راهش را گرفت و رفت.

 اتابک ایستاد و رفتنش را نگاه کرد.

 نفهمید وقتی از آن دور بهرام را کنار روناک دید چه حالی شد.

 سراغش آمد.ترس تمام قد به 

 ترس از دست دادن دخترکی که کمتر از دو ماه بود پا درون زندگیش گذاشته.

 یک دختر کم سن و سال که حتی دلبری کردن را هم بلد نبود.

 توران را مریضی از او گرفت.

 روناک را هیچ کس حتی خدا هم نمی توانست بگیرد.

 نگاهش روی روناک افتاد.

 با مالیمت پرسید: خوبی؟
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 با شرمندگی سر به زیر انداخت. روناک

 خوبم.-

 تو مگه رعیتی که دنبال علف چیدنی؟-

 سرش باال آمد.

 مستقیم به اتابک نگاه کرد.

 فرق بین من و رعیت چیه؟ منم یه روز رعیت بودم.-

 تو االن زن اربابی!-

 وقتی ارباب را تلفظ می کرد غرور از بین الفاظش می ریخت.

 اد بوده.زن ارباب قبال یه رعیت آز-

 روناک!-

 صدایش بم و خشن بود.

 جوری که تن روناک گفتنش میان کوه پیچید و خیلی ضعیف انعکاس پیدا کرد.

 روناک زبان به دهان گرفت.

 این بلبل زبانیش آخر کار دستش می داد.

 اتابک تفنگش را به سمت آسمان گرفت.

 تیری شلیک کرد.

 اسب ها برگشته.با این کار بقیه را متوجه کرد که به کنار 
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 از اول هم نباید روناک را تنها می گذاشت.

 اگر بالیی سرش می آمد؟

 اگر بهرام تنها نبود؟

 اگر به تالفی توران، روناک را با خودش می برد؟

 زیر سایه ی درخت نشست.

 ناشتا رو بیار.-

 روناک از خورجین اسب خودش بساط ناشتا را جلوی اتابک پهن کرد.

 نشست. ابکهم مقابل اتخودش 

 بهت آسیب نزد؟-

 نه!-

 حساسیت اتابک را نمی فهمید.

 شاید بهرام رقیبش بود.

 ولی دیگر این همه نامرد نبود.

 شاید هم بود که اتابک ترس برش داشته!

 لقمه ای نان و پنیر محلی را پیچاند و به سمت اتابک دراز کرد.

 از درون کوه صدای تیر می آمد.

 داشت. احتماال شکار خوبی خواهند
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 اتابک لقمه را گرفت.

 آرزوت چیه؟-

 روناک نگاهش کرد.

 دونستنش چیزیو عوض نمیکنه.-

 خب...-

 جالب بود که اتابک منتظر شنیدن آرزوهای اوست.

 دوست دارم دکتر بشم.-

 ابروی اتابک باال رفت.

 جوری وانمود کرد که انگار تا به حال این آرزو را نشنیده.

 چرا؟-

 خوشم میاد.از نجات جون مردم -

 همین؟-

 به چیز دیگه ای فکر نمی کنم.-

 نه قصد مسخره کردنش را داشت نه دست انداختن.

 تا کیلومترها هیچ دکتری نبود.در این روستا و حتی حوالیش ولی 

 و اگر هم بود همه مرد بودند.

 اینجا کسی زن ها را قبول نداشت.
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 چه امید عبثی این دختر داشت.

 آرزوی قشنگیه.-

 ده کردنش راحت بود.برآور

 ولی حسی مانع می شد.

 نمی فهمید چرا صدای زنگ خطر را کنار گوشش می شنید.

 روناک پنجر شده نگاهش کرد.

 یک لحظه فکر کرد شاید اتابک این اجازه را بدهد که درس بخواند.

 آن وقت از خیر فرار کردن می گذشت.

 زندگیش را در کنار اتابک می ساخت.

 اما اشتباه کرد.

 این مرد ارباب بود و نظر هم نظر خودش!

 چه کسی می توانست روی حرف خان حرفی بزند؟

 دلش می خواست لجوجانه بگوید که به آرزویش می رسد.

 اما زبان به دهان گرفت.

 فعال وقت بلبل زبانی نبود.

 نباید کار دست خودش می داد.

 نمی خواست زندانی شود.
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 د.فعال فقط باید شرایط را محیا می کر

 اتابک منتظر لقمه ی بعدی شد.

 روناک دختر ساده و مهربانی بود.

 مهربانیش همین که هنوز برای خودش لقمه نگرفته برای اتابک می گرفت.

 توران از این عادت ها نداشت.

 بساط که پهن می شود شاهانه برخورد می کرد.

 انگار ملکه ی دربار است.

 خوشش آمد.شاید هم از همین غرور توران بود که 

 ولی حاال و در کمال تعجب از دختری خوشش آمده بود که ذره ای غرور نداشت.

 ساکت و آرام بود.

 آزارش به هیچ کس نمی رسید.

 سرش در الک خودش بود.

 لقمه ی دوم را گرفت.

 خودت بخور.-

 می خورم.-

 روناک درون افکار خودش گیر افتاده بود.

 میل رفتن داشت.
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 رفتنش شل شده.ولی حس می کرد پای 

 به حتم که دلبسته نبود.

 ولی...

 گیج بود.

 شاید هم ناخوش احوال!

 چشمان خاکستری پر از تالطمش را به سیاه مردانه ی اتابک دوخت.

 ترس غرق شدن درون سیاهی شب چشمانش را داشت.

 آنقدر سیاه بود که نتواند ستاره بچیند.

 یک سیاه که بی نهایت همه ی افکارش بود.

 قدم هایی آمد.صدای 

 اتابک فورا بلند شد.

 مچ دست روناک را گرفت و بلندش کرد.

 فورا او را به پشت سر خودش کشاند.

 در یک چشم برهم زدن سه مرد اسحله دار دوره شان کردند.

 این اطراف دزدی نبود.

 روناک از باالی شانه ی اتابک به جلو خیره شد.

 بود.در اصل خیره ی نیمرخ اتابک و مردانگیش 
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 ترجیح می داد خودش باشد و سینه ستبر کند.

 ولی کسی چشم بد به زنش ندوزد.

 شما کی هستین؟-

 دستش را روی پهلوی اتابک گذاشت.

 چنگ خفیفی زد.

 صورت اتابک تا حدی برگشت.

 از گوشه ی چشم خاکستری هایش را دید.

 این کوه همیشه امن بوده، سروکله ی شما از کجا پیدا شد؟-

 اتابک را نمی فهمید.حرف های 

 فقط مردانه هایش بود که قلبش را به تپش انداخته بود.

 محافظت کند.دوست داشتنی می خواست از زنش 

 نباید قربان صدقه ی این مرد رفت؟

 خودت کی هستی اینقد سوال می پرسی؟-

 هنوز سر اسلحه ها به سمتشان نشانه نرفته بود.

 از آدمای بهرامین؟-

 به حتم نبودند.

 ون همگی ارباب اتابک را می شناختند.چ
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 هی یارو خیلی حرف می زنی، ببینم چی دارین؟-

 یکی از آنها به سمت اسب ها رفت.

 روی بدن اسب ها دست می کشید.

 یابوهای خوبی دارن.-

 فورا مشغول گشتن درون خورجین ها شد.

 اما چیزی غیر از آب و کمی خوراکی پیدا نکرد.

 برافروخته نگاهشان می کرد.اتابک با چهره ی 

 یکی از آنها توجه اش به روناک جلب شد.

چشمان خاکستری و موهای سرخ رنگ روناک که از زیر شال مشخص بود به شدت 

 وسوسه کننده بود.

 هرچند که غیر از چشم ها چیزی از صورتش مشخص نبود.

 یه چیز دیگه هم داره مردیکه!-

 به سمت اتابک راه افتاد

 زنه برو کنار ببینم چه لعبتی رو قایم کردی؟از جلو -

 همین حرف کافی بود تا اتابک را به جنون برساند.

 روناک دستش را دور اتابک قفل کرد.
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با دست آزادش هم شالش را جلوی صورتش طوری بست که فقط چشمانش 

 مشخص بود.

 دستت به زن من بخورد کشتمت.-

 مالکیتش را دوست داشت.

 را به رخ می کشید دوست داشتنی بود. همین که دارایی اش

 گنده تر از دهنت حرف نزن یارو.-

 دستش را روی بازوی اتابک گذاشت تا از جلوی روناک کنارش بزند.

 ولی اتابک با خشم زیر دستش دست.

 با دست دیگرش گلوی طرف را گرفت.

 جوری فشار می داد که مرد مجبور شد اسلحه اش را بیندازد.

 بگیرد تا خفه اش نکند.دستان اتابک را 

 آن دو نفر به سمت اتابک آمد.

 یه جانش افتادند.

 روناک از فرصت استفاده کرد.

 اسلحه ی پر از خشاب اتابک را که به درخت تکیه داده بود را برداشت.

 بدون هیچ مالحظه ای پای یکی از آنها را نشانه گرفت.

 در یک چشم برهم زدن شلیک کرد.
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 رفت. صدای نعره اش به هوا

 داد زد: برید عقب وگرنه دوتا تیر دیگه هم حرومتون می کنم.

 همین چند دقیقه پیش بود که اتابک فکر می کرد این دختر ساده و مهربان است.

 این همه شجاعت با چاشنی بی رحمی متعجبش کرد.

 مردی که تیر خورده بود دستش روی پایش بود و روی زمین آه و ناله می کرد.

 عقب کشیدند.آن دو هم 

 با یک ماده شیر طرف بودند نه یک زن!

 اتابک پوزخند زد.

 اهل کجایین که اینقد بی پروا دزدی می کنین و به ناموس مردم چشم دارین؟-

 ما فقط رهگذریم!-

 رهگذری که دزده؟-

 اتابک با خشم به سمت روناک برگشت.

 گرفت و به سمت آن دو نشانه رفت. ناکاسلحه را از رو

 قلدری کردین.زیادی -

 از دور انوشیروان و دو نگهبان هم داشت سروکله شان پیدا می شد.

 مردی که روی زمین افتاده بود فقط آه و ناله می کرد.

 خون زیادی از پایش رفته بود.



165 
 

 رنگش هم عین گچ سفید بود.

 روناک پشت سر اتابک قرار گرفت.

 به آرامی بازویش را لمس کرد.

 ه.داره خیلی ازش خون میر-

 به درک، باید می کشتیش، دزد ناموس باید درجا کشته بشه.-

 یکی از آنها با بیچارگی گفت:غلط کردیم، رحم کن.

 دو نگهبان و انوشیروان هم نزدیک شدند.

 آن هم جلوی اتابک زانو زدند.

 روناک دلش به حال مردی که تیر خورده بود می سوخت.

 شاید نباید به این سرعت ماشه می کشید.

 خب اتابک درون دردسر بود. ولی

 گناه داشت.

 باید کمکش می کرد.

 انوشیروان پشت سر آن دو مرد ایستاد.

 چی شده داداش؟-

 چهره ی روناک پشت شالش مخفی بود.

 بالخره بازوی اتابک را فشرد.
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 دیگه نمی تونن کاری کنن، اجازه بده تیرو تو پاش در بیاریم.-

 اتابک اسلحه اش را پایین آورد.

 انوشیروان و دو نگهبان، کبک هایی که زده بودند را کنار درخت گذاشتند.

 اتابک با همان خشمی که آرام نشده بود گفت: تیرو تو پاش در بیارین بذارین بره.

 روناک از زیر شال لبخند زد.

 کم پیش می آمد اتابک کسی را ببخشد.

 این بخشش عجیب و البته جالب بود.

 دند.مرد بیچاره را دراز کر

 یک نفر پا و یکی دیگر دست هایش را محکم گرفت.

 یکی از نگهبانان اتابک نشست و با چاقوی تیزی که داشت درون زخم فرو کرد.

 مرد به شدت نعره می کشید و از درد خودش را تکان می داد.

 بالخره تیر را از پایش در آوردند.

 با یک تکه پارچه که چندان هم تمیز نبود زخم را بستند.

 اتابک با نفرت گفت: دیگه اینجا نبینمتون.

 آنهاآن دو رفیق بی حالشان را بلند کردند و در حالی که دست هایش روی شانه ی 

 بود راهشان را گرفتند و رفتند.

 اتابک به سمت روناک برگشت.
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 تازه متوجه شده بود که صورتش را پوشانده.

 د.حسی شبیه یک خوشحالی ریزه میزه ته دلش جا خوش کر

 زنی که خودش را برای شوهرش حفظ کرده بود.

 به سمتش رفت.

 به آرامی گوشه شال را گرفت و جلوی صورتش برداشت.

 لب زد: این چشم ها...

 انوشیروان بدون اینکه حواسش به عاشقانه ی برادرش باشد گفت: بریم داداش؟

 نگاهش را به انوشیروان داد.

 بریم؟-

 خورجین ها جا دادند.کبک ها را جمع کردند و درون 

 روناک فورا گفت: تو خورجین اسب من نذارین.

 انوشیروان خندید.

 از خون بدت میاد زن داداش؟-

 روناک با چندش گفت: اگه گذاشتن خورجینو پرت می کنم رو زمین.

 حواس اتابک فقط به روناک بود.

 نوعی ارباب منشی در حرف هایش موج می زد.

 چشم زن داداش!-
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 پر شد اال روناک! خورجین همه

 روناک به سمت اسبش رفت و سوار شد.

 و اتابک هنوز محوش بود.

 هرچه بیشتر این دختر را می شناخت بیشتر می فهمید که دچارش شد.

 انگار مریضی مسری بود.

 سوار اسب شد و زودتر از همه راه افتاد.

 انوشیروان باز سربه سرش گذاشت.

 ترسی بیفتی؟زن داداش اسب سواریت چطوره؟ نمی -

 روناک چشم غره ای به او رفت.

 خاکستر چشمانش در هنگام خشم زیادی ترسناک می شد.

 حاضرم باهات مسابقه بذارم.-

 انوشیروان عادت داشت کری بخواند.

 سربه سر توران هم زیاد می گذاشت.

 ولی توران زیاد حریف زبانش نمی شد.

 در بیشتر موارد هم کم می آورد.

 یش را باال فرستاد.انوشیروان ابرو

 حرفی ندارم.-
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 رو به اتابک گفت: شاهد باش زنت خودش خواست، شکست خورد مقصر خودشه.

 روناک پوزخند زد.

 او هیچ چیزی از این مو سرخه نمی دانست.

 انوشیروان درختی که در چند صد متریشان بود را نشانه کرد.

 تا اونجا.-

 روناک با جدیت سر تکان داد.

 گردنش سفت کرد.شالش را دور 

 اتابک دستور داد نگهبانان بایستند.

 احتمال اینکه شال از گردنش باز شود خیلی بود.

 برای همین نگهبانان پشت به آن دو ایستادند.

 با صدای سوت انوشیروان هر دو به تاخت رفتند.

 اتابک خودش را روی زین اسب انداخت و با لبخند نگاه می کرد.

 جالب بود.

 نترسی داشت. این دختر سر

 البته حدسش هم درست بود.

 شال از دور گردنش به خاطر سرعت زیاد باز شد.

 موهای سرخش با موج بادی که می آورد شناور شد.
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 از روی زین بلند شد.

 زیر لب گفت: فتبارک اهلل احسن الخالقین.

 این دختر بی نهایت زیبا بود.

 و جالب تر از زیبایی سرعت عملش بود.

 یروان را شکست داد.واقعا انوش

 از همان دور هم پوزخندش به انوشیروان را می دید.

 امروز انگار قرار بود فقط روناک را ببیند و بس!

 این دختر جادو بود.

 انوشیروان به حرمت برادرش رو گرفت.

 روناک هم به تاخت آمد و شالش را روی زمین پیدا کرد.

 از اسب پایین آمد

 یش کشید.شال را برداشت و روی موها

 می ترسید اتابک توبیخش کند.

 ولی اتابک صبورانه نگاهش می کرد.

 اتابک هی به اسب کرد و رو به نگهبانان گفت: حرکت کنین.

 نگهبانان هم برگشتند.

 اتابک رسیده به روناک در کمال تعجبش گفت: کارت خوب بود.
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 روناک با ابرویی باال رفته نگاهش کرد.

 ایستاده و منتظرشان بود.انوشیروان همان جا 

 زن داداش اینقد حرفه ای باشه. مبا خنده گفت: فکر نمی کرد

 اتابک لبخند کجی زد.

 روناک با غرور گفت: هیشکی نمی تونه منو ببره.

 انوشیروان با لبخند گفت:غیر از داداش!

 روناک زیر چشمی به اتابک که خونسرد بود نگاه کرد.

 ی؟داداش چرا یه چشمه براش نمیا-

 ظهره، باید برگردیم خونه.-

 روناک تمام تمرکزش را روی اتابک داد.

 پس می توانست رقیبش باشد.

 و مردی که کم کم داشت از او خوشش می آمد.

 تا رسیدن به روستا و عمارت انوشیروان یک سره کری می خواند.

 اتابک لبخند می زد.

 و حاال نوبت روناک بود که محو اتابک شود.

 مردانگیش!محو 

 گاهی بی نهایت سخت گیر می شد.
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 گاهی هم به راحتی می گذشت.

 برایش جالب بود.

 این مرد در حقیقت به شدت برایش جذاب بود.

 سال از او بزرگتر بود. 71مردی که بیشتر از 

 ساله که باید زن بودن را می آموخت. 78و او یک دختر 

 به مطبخ بدهند.رسیده به عمارت نگهبانان رفتند تا کبک ها را 

 بوی قیمه ی ناهار حسابی اطراف را پر کرده بود.

 اتابک از اسب پایین آمد.

 آبی به سروصورتش زد. ،کنار چاه

 امروز حسابی ماجرا داشت.

 روناک هم کنارش ایستاد.

 دست و صورتش را آب زد.

 اتابک به آرامی زمزمه کرد: دختر شجاعی هستی.

 لبخند کوچکی روی لب روناک نشست.

 این را می گذاشت به حساب یک تعریف درست و درمان!

 با شالش دست و صورتش را خشک کرد.

 مطمئنا ناهارش را شاه نشین می خورد.
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 باهام بیا روناک.-

 تازگی خیلی توجه خرجش می کرد.

 نمی فهمید باید چه کند؟

 هم دوست داشت هم می خواست فرار کند.

 پشت سر اتابک داخل شد.

 خاصی ادا می کرد.روناک را جور 

 دلبرانه داشت.

 دلش هری پایین می ریخت.

 انگار یه موج به لب ساحل بیاید، بازیگوشی کند و برود.

 وارد اتاق اتابک شدند.

 اتاق کمی تغییر کرده بود.

 فقط نمی فهمید چرا؟

 از امشب اینجا می خوابی.-

 چشمانش گرد شد.

 ود دکور را تغییر بدهند؟یعنی وقتی می خواستند بروند شکار دستور داده ب

 نه و نوچ بیاورد. نمی توانست

 دستور، دستور ارباب اتابک بود.
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 فقط کاش تختشان جدا می شد.

 او نمی خواست دخترانگیش را از دست بدهد.

 خب...-

 روناک فقط به تختی که با مالف مخمل روپوش شده بود نگاه کرد.

 مخملی با گل های درشت صورتی!

 دوست داشت.رنگ سفیدش را 

 خوبه!-

 این تنها کلمه ای بود که می توانست ادا کند.

 اتابک اخم هایش را درهم کشید.

از چی می ترسی دختر؟ تو دیگه دختر رعیت روستا نیستی، زن اربابی و یه -

 چیزهایی رو باید یاد بگیری.

 روی باید تاکید کرد.

 تحمل هم حدی داشت.

 او هنوز نمی دانست زنیت یعنی چه؟

 هر داری یعنی چه؟شو

 گیر دخترانگیش بود. شدنیای

 شاید همان آرزوی دکتر شدنش!
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 حق با شماست.-

 لب گزید.

 چه می کرد آخر؟

 اتابک نزدیکش شد.

 آنقدر که تنگ سینه ی یکدیگر ایستادند.

 چانه اش را با دست گرفت و باال آورد.

 نگاهش از چشمان خاکستریش روی لب های خوش فرمش افتاد.

 ب چه می شد؟با سرخا

 سری بعدی به این خانم باجی ها می گفت آرایشش کند.

 چهره ی آرایش شده اش هم زیبا بود.

 زیبا و البته طوفانی!

 شب عروسیشان نفسش را گرفته بود.

نمی تونی تا ابد خودتو از یه مرد دریغ کنی، همیشه اون شال روی صورتت جواب -

 نمیده.

 شال را از روی موهایش برداشت.

 سرخیش عین انار بود.

 چنگ انداخت بین لشکر سرخ موهایش!
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 چشم در چشمش دوخت.

 من همیشه خوددار نیستم وقتی تو اینقدر زیبایی!-

 تمنای دلش را باید می گفت یا نه؟

 صدای کلون در اتاق باعث شد اتابک فورا خودش و روناک را به پشت در بکشاند.

 انوشیروان خیلی هول داخل آمد.

 اطراف انداخت. نگاهی به

 بدون اینکه متوجه ی شالی که روی زمین افتاده باشد نوچی کرد و بیرون رفت.

 سری بعدی باید یادش می داد بدون در زدن داخل نشود.

 بدون اینکه از جایش تکان بخورد روناک تنگ دلش چسبیده بود.

 نگاه روناک روی سینه و گلوی اتابک بود.

 خجالت می کشید.

 بش روی اوج بود.صدای ضربان قل

 ؛ باش من مال"

 هیشکى کن باور

 "!دارم من که نداره نیاز بهت اونقدرى 

 اتابک عمیق نگاهش کرد.

 درون چشم این دختر هزار شعر می رقصید.
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 کف دستش را پشت کمر روناک گذاشت.

 امشب مال من میشی.-

 مردمک های چشم روناک لغزید.

 انگار هول برش داشت.

 جوره جلویش را بگیرد.نمی توانست هیچ 

 این دخترانگی را می خواست.

 اتابک دستش را گرفت و او را عقب برد.

 میگم آماده ات کنن.-

 صدای قلب روناک دیوانه وار بود.

 باید این حجله بالخره برپا می شد.

 ولی امید داشت این اتفاق نیفتد.

 پس همین امشب باید می رفت.

 بدهد.قبل از اینکه زیر تن اتابک جان 

 اتابک او را دور خودش چرخاند.

 یکباره او را به سمت خودش کشید.

 نفس گیری برام.-

 دستش را روی پهلوی روناک گذاشت.
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 نمی فهمید چرا دلش بازیش گرفته بود.

 انگار بخواهد با تن اتابک یکی شود.

 لب گزید.

 نه نمی خواست.

 این مرد او را از رویاهایش می گرفت.

 نمی خواستش.

 ک پهلویش را به بازی گرفت.اتاب

 نرم نرمک پیش می رفت.

 جوری که قلب روناک به شدت درون سینه اش کوبید.

 رنگ قرمز گونه اش از شدت خجالت و تب تندش بود.

 می ترسید.

 از این چیزی که درون دلش اتفاق افتاده بود می ترسید.

 اتابک صورتش را جلو آورد.

 نرم گونه ی روناک را بوسید.

 زن ها برای من اینقد خاص نیستن مو سرخه. همه ی-

 نگاه روناک باال آمد.

 داشت دیوانه می شد.
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 خواستن و نخواستن داشت کالفه اش می کرد.

 نمی فهمید چه مرگش شده.

 انگار دلش بخواهد همین االن تمام خودش را در اختیار اتابک قرار بدهد.

 ولی ....

 پس آرزوی دکتر شدنش چه می شد؟

 گذاشت.قدمی عقب 

 سفره ی ناهارو چیدن.-

 چشمان اتابک برق زد.

ه فکر می کرد دلبسته ی این دختر مو قرمز شده کاعتراف می کرد خیلی زودتر از آن

 بود.

 حتی به این سرعت عاشق توران هم نشد.

 ولی این دختر؟

 دست روناک را گرفت و گفت: با هم می ریم.

 از این همه نزدیکی به اتابک می ترسید.

 ز خودش...نه ا

 از دلی که داشت از دست می رفت.

 قرار نبود که وا بدهد.
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 عاشق شود.

 دل بسراند برای مردی که قرار بود ترکش کند.

 بغضش گرفت.

 این دو راهی ها او را می کشت.

 خدا کمکش کند.

 با هم به شاه نشین رفتند.

 برای ظهرها همیشه یک سایبان برپا می کردند.

 روناک را هم کنار خودش نشاند.اتابک تکیه داد و 

 چند دقیقه بعد انوشیروان هم آمد.

 چهره اش خندان بود.

 معلوم نبود باز سر به سر کدام یک از این کنیزک ها گذاشته.

 همیشه کارش همین بود.

 سمت چپ اتابک روی پشتی لم داد و پاهایش را دراز کرد.

 دارن کبک هارو کباب می کنن.-

 داشت.روناک هنوز تپش قلب 

 گرمی تن اتابک که به تنش می خورد هوایی می شد.

 انوشیروان شوخیش گرفته بود.
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 مدام سعی داشت سربه سرش بگذارد.

 ولی روناک ساکت بود.

 بین رفتن و نرفتن مانده بود.

ماندن کنار مردی که حس می کرد دلبسته اش شده یا رفتن برای رسیدن به 

 آرزویش...

 زن داداش حواست هست؟-

 ه غبار گرفته اش را به انوشیروان دوخت.نگا

 بله؟!-

 پرتی زن داداش.-

 شه ی چشم نگاهش کرد.اتابک از گو

 روناک دستپاچه بود.

 انگار نمی فهمید می خواهد چه کند.

 شاید هم خجالت امشبش بود.

 هرچه بود فقط می فهمید این دختر را می خواهد.

 میل عجیبی برای تصاحبش داشت.

 گذشته بود. تازه از وقتش هم

 دو ماه زمان کمی نبود.
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 از امشب برای خودش می خواستش.

 وقتی سر روی بالین کنارش می گذاشت.

 بوی عطر تنش را به ریه هایش می فرستاد.

 خرمت سرخ موهایش روی بالش پهن می شد.

 و نگاه خاکستری رنگش...

 این دختر واقعا جادوگر بود.

 کرد؟وگرنه چطور به این راحتی دلبسته اش 

 کار از دلبستگی گذشته بود.

 او دیگر مرد گذشتن از این دختر رعیت موسرخ نبود.

 مال خودش بود.

 مال خودش هم می ماند.

 نمی گذشت احدی به زنش چپ نگاه کند.

 غذا را آوردند.

 یک سفره شاهانه!

 غذایش را کم خورد.

 میلی نداشت.

 این دل آشوب شده که یک دم راحتش نمی گذاشت.
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 تمام کردن ناهارش بلند شد. به محض

 نمی توانست گرمای تن اتابک را بیخ گوشش تحمل کند.

 با اجازه ای گفت و پایین رفت.

 سوگل درون اتاقش بود و گلدوزی می کرد.

 وارد اتاق شد و در را بست.

 روی تختش نشست و با دستانش سرش را گرفت.

 سوگل گلدوزی را کنار گذاشت.

 به سمتش آمد.

 نم؟چی شده خا-

 گریه اش گرفت.

 چطور می رفت؟

 چطور می رفت؟

 این مرد لعنتی را دوست داشت.

 حمایت هایش...

 امنیتی که به جانش ریخته بود.

 سوگل حالم خوب نیست.-
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خدا مرگم بده، چتون شده؟ برم یه جوشونده بیارم براتون، سرتون درد میکنه یا -

 دلتون؟

 دستش را روی قلبش گذاشت.

 کنه.اینجام درد می -

 سوگل متوجه ی منظورش نشد.

 با تعجب به خانم خانه نگاه کرد.

 عین ابر بهار اشک می ریخت.

 نمی فهمید چرا؟

 روناک میان گریه اش لبخند زد.

 سوگل ساده تر از این حرف ها بود.

 باید همین امشب بساطش را جمع می کرد و می رفت.

 ماندنش اینا فقط بیشتر و بیشتر گرفتارش می کرد.

 فتار مردی با چشمان سیاه.گر

 برام آب رو گرم کن میخوام برم حمام.-

 چشم خانم.-

 سوگل بلند شد و بیرون رفت.
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روناک هم فورا وسایلی که الزم داشت درون بقچه ی کوچکی جمع کرد و زیر 

 تختش پنهان کرد.

 باید می رفت پیش دخترخاله اش.

 آدرسش را داشت.

 در اصل می رفت خانه ی خاله اش.

 ی دو روز می ماند تا جا پیدا کند.یک

 با آمدن سوگل بلند شد و رفت.

 درون گرمابه ی کوچک عمارت لخت شد.

 روی سکو نشست.

 سوگل کاسه کاسه روی تن لختش آب می ریخت.

 او هم تنش را نرم کیسه می کشید.

 چه شب سختی می شد امشب!

 مرگش داشت اتفاق می افتاد.

 آرزویش یکی را انتخاب می کرد.امشب باید بین مرگ حس یا مرگ 

 از حمام بیرون آمد که با اتابک سینه به سینه شد.

 سوگل راهش را گرفت و رفت.

 اتابک دسته ای از موهای خیسش را باال آورد و بو کشید.
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 چشمانش برق می زد.

 دستانش را جلو آورد و بغلش کرد.

 خانم خونه ی من...-

 لب گزید.

 چطور از این مرد می گذشت.

 صورت به صورت روناک چسباند.

خنکی پوست صورت روناک که تازه از زیر آب بیرون آمده بود برای اتابک لذت 

 بخش بود.

 دستش را روی قلب اتابک گذاشت.

 محکم می کوبید.

 اتابک...-

 اتابک مست شد.

 قلبش نوای دیگری می نواخت.

 از خود بی خود شده محکم اتابک را در آغوش کشید.

 بک هم متعجب شد.جوری که اتا

 بریم.-

 دستان اتابک دور کمرش حلقه شد.
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 از روی زمین بلندش کرد.

 خوبی؟-

 خوبم.-

 اتابک او را به سمت اتاق خودش برد.

 نزدیک عصر بود.

 وارد اتاق شدند.

 کنار گوش اتابک گفت: ماهیانه نیستم.

 عجله ای برای زفافش نداشت.

 فقط انگار ترس برش داشته بود.

 این بود که شاید آخرین دیدارش با اتابک باشد.تمام ذهنش 

 اتابک او را از خودش جدا کند.

 چی شده؟-

 به زور لبخند زد.

 تشویش داشت.

 قلبش نافرم می کوبید.

 هیچی!-

 اتابک تیز نگاهش کرد.
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 حس می کرد از چیزی ناراحت است.

 منتها نمی خواهد حرفی بزند.

 روناک لب گزید.

 ف دوباره تکرار کند که ماهیانه نیست.نمی خواست برای داشتن زفا

 ترجیح می داد اتابک بگوید.

 او بخواهد.

 آنقدرها هم درنده و پررو نبود.

 برعکس در این مساله خیلی هم کمرو بود.

 تازه اولین رابطه همیشه سخت بود.

 مادرش همان شب عروسیش کلی در این مورد درون گوشش پچ پچ کرد.

 گری بود.ولی آن شب در حال و هوای دی

 حس یک زندانی را داشت.

 شاید بخاطر همین بود که درست حرف های مادرش را متوجه نشد.

 االن هم نمی فهمید.

 فقط می خواست خودش را در اختیارش بگذارد.

 امروز را برای این مرد باشد.

 اتابک به سمت در رفت.
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 در را از باال قفل کرد.

 نمی خواست کسی مزاحم خلوتشان شود.

 تمام وقت برای روناک بود. امروز

 تا وقتی که همدیگر را طلب می کنند.

 روناک از خجالت تمام صورتش سرخ بود.

 اتابک مقابلش ایستاد.

 موهای نم دارش را کنار زد.

 نگام کن.-

 روناک نمی توانست.

 سرش آنقدر پایین بود که انگار نگاهش درون یقه اش است.

 مو سرخه...-

 تنش خوشش می آمد.چقدر از لفظ مو سرخه گف

 اولین کسی که موهایش را مسخره نکرد.

 برعکس لقب زیبا به او داده بود.

 جلیقه ی سیاه کوتاه را از روی پیراهنش درآورد.

 تن روناک لرزید.

 از من می ترسی؟-
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 نه.-

 خجالت می کشی؟-

 به اتابک نگاه نکرد.

 داشت آب می شد.

 شرایطش واقعا سخت بود.

 نرم گرفت و باال آورد.اتابک چانه اش را 

از من نترس خانم کوچولو، زفاف اول همیشه یکم سخته بعدش همه چیز راحت -

 میشه.

 کاش می توانست صورتش را بپوشاند.

 آنقدر تنش داغ بود که داشت خفه می شد.

 چنگ زد به دست اتابک.

 من...-

 پر از شرم دخترانه بود.

 اتابک گونه اش را نوازش کرد.

 تنش درآورد.پیراهن را از 

 به پشتش چرخید.

 شالی که دور سینه اش بسته بود را باز کرد.
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 سفیدی تنش عین ماه بود.

 انگار داشت می درخشید.

 پشت کمرش را بوسید.

 دستان روناک مشت شد.

 قلبش به شدت می کوبید.

 اتابک از پشت بغلش کرد.

 روناک ریز میزه بود.

 خیلی راحت درون آغوشش جا می شد.

 دارش را بو کشید. موهای نم

 خیلی می خوامت دختر.-

 بغض کرد.

 خدا چرا داشت این بال را سرش می آورد.

 دست های اتابک روی تن لختش غواصی کرد.

 خودش را تمام و کمال به اتابک تقدیم کرد.

 اتابک روی دست هایش بغلش کرد و به سمت تخت بردش.

 تختی که برای دلبریشان زیباتر از قبل شده بود.

 درآورد.اتابک با مالیمت خودش هم لباس هایش را 
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 روی روناک خیمه زد...

 من به نشانه ی اعتراض دخترانگی می دهم..."

 تو به نشانه ی مردانگی غیرت خرجم کن...

 خوب است دیگر...

 "یر به یر می شویم آقا.

 اولین بوسه دقیقا روی خط سینه اش بود.

 همانی که مدت ها جلوی دیدش بود.

 هربار می خواست دست بزند و جلوی خودش را گفت.

 دست هایش بی تابانه روی تن روناک باال و پایین می شد.

 روناک تند تند نفس می کشید.

 به شدت داغ شده و عرق می کرد.

 انگار قرار است جانش را بگیرند.

 با ناله صدا زد:اتابک...

 نه ی اتابک فرو کرد.ضربه آنقدر کاری بود که دندان هایش را محکم درون شا

 اتابک با مالیمت رفتار می کرد.

 با این که گاز گرفتن روناک دردناک بود.

 ولی می دانست زنش هم درد دارد.
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 با چشمانی بی حال به اتابک نگاه کرد.

 کم کم لبخند زد.

 پلک روی هم گذاشت.

 اتابک کنار گوشش گفت:بالخره زن ارباب شدی.

************* 

 بود.اتابک رفته 

 بلند شد.

 لباس هایش را پوشید.

 وقت رفتن بود.

 وقت دل کندن.

 از اتاق بیرون رفت.

 درون اتاقش موهایش را شانه کرد و بافت.

 شب بود. 9حدود 

 اتابک مهمان داشت.

 درون شاه نشین بودند.

 بی سروصدا بقچه اش را چک کرد.

 تا نخوابیده بودند نمی توانست برود.
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 اتابک مصادره شد.کتاب هایش هم به دست 

 وگرنه تا شب بگذرد کتاب می خواند.

 مجبور شد با گلدوزی سوگل سرگرم شود.

 آخرشب سوگل جایش را پهن کرد و خوابید.

 چراغ های بیرون خاموش شد.

 سرو صدا ها خوابید.

 نفس های سوگل که منظم شد خیالش راحت شد.

 خوب شد اتابک برای خوابیدن صدایش نکرد.

 ه بود.زفافش را گرفت

 چرا باید صدایش می کرد؟

 به آرامی بقچه را از زیر تخت بیرون کشید.

 دلهره داشت.

 ابدا نمی خواست کسی مچش را بگیرد.

 را باز کرد و بیرون رفت. پشتی عمارت در

 نگاهی به اطراف انداخت.

 هیچ کس نبود.

 عین یک شبح بی سروصدا بیرون رفت.
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 باید از طریق باغ ها می رفت.

 نگهبان بود.اصلی جلوی در 

 می دیدنش کارش تمام بود.

 بقچه را محکم درون آغوشش چالند.

 آنقدر آرام بیرون رفت که دامنش هم باد تکان نداد.

 وارد باغ شد.

 درست بلد نبود.

 ولی باید می رفت.

 و رفت.

 زیر دلش بخاطر زفافش کمی درد می کرد.

 حتی درست نمی توانست راه هم برود.

 برگ درخت ها بخاطر سیاهی اطرافش درون سرو صورتش می خورد.شاخ و 

 ولی جیکش هم در نمی آمد.

 می ترسید از برگشتن دوباره.

 واقعا هم ترس داشت.

 اتابک او را زنده زنده چال می کرد.

 با هر جان کندنی بود بالخره از بین باغات خودش را به جاده رساند.
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 سب.ولی از آنجایی که نه ماشین بود نه ا

 باید پیاده می رفت.

 کار سختی بود.

 ولی سختیش را به جان می خرید تا موفق شود.

 هنوز یادش نمی رفت که مادربزرگش چطور جان داد.

 زن بیچاره سنی نداشت.

 ساله بود. 11همه اش 

 دکترها گفتند بیماریش العالج است.

 البته که بخاطر بی پولی دکتر درست و درمان نبردنش.

 مالباشی خودشان بود.همان 

 آخر هم با چشمان باز از دنیا رفت.

 شاید یکی از دالیلش همین بود.

 ولی هرچه که بود باید به آرزویش می رسید.

 باید به بقیه کمک می کرد.

 اتابک هم دوباره زن می گرفت.

 بچه دار می شد.

 بچه های قد و نیم قد.
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 از تصورش بغضش گرفت.

 بدون او بچه دار شود؟

 اینکه مادرشان او باشد؟ بدون

 خود به خود اشک از گونه اش پایین آمد.

 کاش افکارش انسجام داشت.

 مدام از این شاخه به آن شاخه می پرید.

 نمی فهمید درد و مرضش چیست؟

 فقط می دانست دارد عذاب می کشد.

 قلبش درد می کند.

 ولی انتخابش را کرده بود.

 راه برگشتی هم نبود.

 تدبیری نداشت.خود کرده هیچ 

 برگشت و به عمارت که حاال حسابی کوچک به نظر می رسید نگاه کرد.

 لب زد:اتابک برمی گردم، میرم که برگردم...

 کمی به خودش جرات داد.

 لطفا بیا دنبالم، تو کمکم کن به آرزوم برسم، می خوام با تو باشم، با تو نفس بکشم.-

 واقعا عاشق این مرد شده بود.
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 داشت.دوستش 

 چطور از حاال بدون اتابکش زندگی کند.

 واقعا به همه چیز پشت و پا زد؟

 شاید بعدا می توانست اتابک را تحت تاثیر قرار بدهد.

 می توانست کمکش کند دکتر شود.

 به سمت عمارت یک قدم برداشت.

 ولی یکهو ترس برش داشت.

 برمی گشت و اتابک می دید...

 تصورش هم وحشتناک بود.

 او را می کشت. اتابک

 اشک هایش پایین آمد.

 چرا این کار را کرد.

 او اتابکش را می خواست.

 بودن کنارش را...

 حتی اگر هرشب زفاف داشته باشند.

 جان دلم برمیگردم، دست نخورده برمی گردم، خوب می مونم اتابکم.-

************** 



199 
 

 فصل جدید

 درون عمارت اربابی غوغا بود.

 کردن روناک بسیج شده بودند.همه برای پیدا 

 اتابک پر از خشم بود.

 نمی خواست باور کند مو سرخه فرار کرده.

 یعنی حق این کار را نداشت.

 به چه حقی فرار کند؟

 زنش بود.

 .شرعا و عرفا و البته رسما

جن زده شده و منتها برای اینکه جلوی آبروریزی را بگیرد چو انداخته که عروسش 

 زده.به کوه و بیابان 

 د روناک برای آب خوردن بیرون رفت و جن در قالبش رفته.گفته بو

 هیچ کس به حرفش شکی نکرد.

 ارباب بود و حرفش سندیت داشت.

 با این حال خودش می دانست که همه چیز دروغ است.

 که روناک فرار کرده.

 فقط نمی فهمید کجا رفته؟
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 برای چه چیزی رفته؟

 حس کرده بود روناک دوستش دارد.

 حداقل اینگونه نشان می داد.

 روی صندلی جلوی پنجره نشسته بود و پیپش را می کشید.

 در باز شد و سوگل را به داخل هول دادند.

 سوگل ترسیده و در خودش جمع شده، هر دو دستش را جلویش قفل کرده بود.

 سرش پایین بود و عین بید می لرزید.

 آقا...-

 کجا رفته؟-

 نداشت.سوگل مرزی با سکته 

 بخدا نمی دونم.-

 مطمئن بود نمی داند.

 چون روناک هرگز در مورد فرارش به کسی چیزی نمی گفت.

 در این دو ماه به خوبی زنش را شناخته بود.

 بیا جلوتر.-

 سوگل با تردید و ترس جلو آمد.

 کجاست؟-
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 آقا بخدا...-

 قسم نخور.-

 خانم هیچی به من نگفتن، اصال منو محرم نمی دونستن.-

 از چیز خاصی حرفی نمی زد؟-

 عین بازجویی بود.

 نه خیلی.-

 فکر کن.-

 سوگل زبانش را گاز گرفت.

 اهل چغلی نبود.

 همیشه در مورد اینکه یه روز دکتر میشه حرف می زدن.-

 به هدف خورد.

 پس برای همین به شهر رفته.

 مقصدش شهر بود.

 پوزخند زد.

 کسیو شهر داره؟-

 من خبر ندارم آقا.-

 بیرون. برو-
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 باید می رفت سراغ پدر و مادرش.

 از همان پنجره داد زد: اسب منو زین کنین.

 از اتاق بیرون رفت.

 زیر سنگ هم شده پیدایش می کرد.

************* 

 از راه رفتن زیاد پاهایش تاول زده بود.

 خسته بود و گرسنه.

 حتی آب هم نبود بخورد.

 ولی بالخره به شهر رسید.

 خاله اش را داشت.آدرس خانه ی 

 فقط باید پیدایش می کرد.

خانم های باکالس شهری در آن کت و دامن های شیک و موهایی که دایره ای 

 پشت سرشان جمع شده بود با بی اعتنایی از کنارش رد می شدند.

 بقچه اش را محکمتر درون دستش گرفت.

 مردها بیشترشان کت و شلواری بودند.

 دید.می شلوار  درون کت و همیشهاتابک را 

 چقدر هم که به تنش می آمد.
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 جذاب و خواستنی شده بود.

 کاغذ را درون دستش چالند.

 با کمی پرس و جو از روی آدرس درون کاغذ بالخره مقابل خانه ی خاله اش ایستاد.

 کلون در را گرفت و در زد.

 صدای زنانه ی خاله اش را شنید.

 کیه؟-

 باز کن خاله.-

 .در به رویش باز شد

 خاله ماهرو با دیدنش اخم کرد.

 دختر تو اینجا؟-

 تعارف کن خاله بیام داخل، دارم از حال میرم.-

 خاله اش فورا زیر بازویش را گرفت و به داخل کشاندنش.

 در چوبی را پشت سرش بست.

 چه به روزت اومده؟-

 یه چیکه آب بده بهم خاله، ناخوشم.-

 جلوی خانه نشاند.خاله ماهرو او را درون بهارخواب کوچک 

 از کوزه ی بزرگی که درون سایه بود آب ریخت و آورد.
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 به دستش داد.

 روناک لیوان را تا ته سر کشید.

 انگار جان گرفت.

 خدا خیرت بده خاله.-

 کفش های گیوه مانندش را از پا درآورد.

 پاهایش پر از تاول بود.

 خاله ماهرو اخم کرد.

 شوهرت می دونه اینجایی؟-

 ه، نمی دونم، نمی خوامم بدونه.نه خال-

 خاله ماهرو با ترس گفت: فرار کردی؟

 فقط اومدم دنبال آرزوهام.-

 خدا مرگم بده دختر، با زندگیت چیکار کردی؟-

 هیچی خاله، هیچی.-

 باید به شوهرت خبر بدم.-

 خاله به اسمت قسم این کارو کنی از خونه ات میرم که دیگه هیشکی رنگمم نبینه.-

 بی بود.ماهرو عص

 با این خبط و خطای روناک همه درون دردسر می افتادند.
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 باید یک جوری یواشکی اتابک را در جریان می گذاشت.

 خبط کردی دخترم.-

 جبرانش می کنم.-

 چطوری؟-

 دکتر میشم و برمی گردم.-

 فکر کرده بود دکتر شدن به همین سادگی است.

 چند سال خواندن و دوندگی داشت.

 دکتر زن را قبول نداشتند.تازه خیلی ها 

 ترجیح می دادند بمیرند تا یک زن مداوایشان کند.

 بیا ببرمت داخل، یکم بخواب تا دخترخاله ات هم برسه.-

 کجاست؟-

 بیمارستان.-

 لبخند زد.

 چقدر از شنیدن این حرف خوشش آمد.

 یک روز هم در مورد او اینگونه می گفتند.

 پهن کرد.خاله ماهرو فورا برایش رخت و خواب 

 جا انداخت و گفت بخوابد.
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 واقعا خسته بود.

 تمام شب را با پای پیاده راه رفت.

 بدنش دیگر نمی کشید.

 بقچه اش را باالی سرش گذاشت.

 ولی قبل از خوابیدن دوباره به خاله ماهرو نگاه کرد.

خاله، تورو جون نرگست، اتابک نفهمه من اینجام، می خوام واسه خودم زندگی -

 توروخدا خرابش نکنید.کنم، 

 به حرفش ایمان نداشت.

 فقط از ترسش این حرف ها را می زد.

 خاله ماهرو با اخم گفت: فقط بخواب بچه جون.

 پلک هایش دیگر تاب بیدار ماندن نداشت.

 شل و ول روی هم افتاد.

 قبل از اینکه بفهمد دنیا در چه حالی است خوابش برد.

******** 

 سرش نشست. ماهرو با نگرانی باالی

 نمی دانست باید چه کند؟

 ارباب اتابک را خوب می شناخت.
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 تکه تکه اش می کرد بابت این فرار.

 دختر بیچاره حیف می شد.

 حقش نبود.

 باید صبر می کرد آقا شاپور از راه برسد.

 با او مشورت کند.

 راه حل بگیرد.

 این دختر بی خبر از شوهرش نباید اینجا می ماند.

 کالفگی پوفی کشید و بلند شد.از گیجی و 

 خدا خودش به این دختر رحم کند.

 دست به کار خطرناکی زده بود.

************ 

 فصل جدید.

 اتابک از اسب پایین آمد.

 تمام تنش خشم بود.

 در چوبی مزرعه را باز کرد و داخل شد.

 کجایی رمضون؟-
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مادر روناک در حالی که دستان خیسش را با دامن لباسش خشک می کرد از 

 آمد.پستوی تاریک خانه اش بیرون 

 یا خدا ارباب، چی شده؟-

 روناک کجاست؟-

 چشمان زن بیچاره درشت شد.

 یکباره دست و پایش را گم کرد.

 تند تند زیر لبی صلوات فرستاد.

 یعنی چی ارباب؟ روناک که تو عمارته!-

 روناک بود و می خواست احترامش را نگه دارد. مادر

 وگرنه هرچه از دهانش در می آمد نثارش می کرد.

 میگم این دختر بی همه چیزت کجاست؟ از عمارت فرار کرده.-

 رنگ مادر روناک پرید.

 دست و پایش به لرز افتاد.

 انگار چیز غیرممکنی شنیده باشد.

 با آن همه نگهبان چطور فرار کرده بود؟

 تو شهر کیو دارین؟-

 رفته شهر؟-
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 سوال منو با سوال جواب نده زن، میگم تو شهر کیو دارین؟-

 در مزرعه باز شد و رمضان خسته و عرق ریزان داخل آمد.

 داماد اومده بهمون سر بزنه. یبا خوشرویی گفت: زن اسپند دود می کرد

 صورتش از خشم سرخ بود.

 با همان حالش به سمت رمضان برگشت.

 تلخ و جدی نگاهش کرد.

 رمضان جا خورد.

 چی شده ارباب؟-

 دخترت کجاس؟-

 رمضان هم حالش عین زنش شد.

 انگار این سوال خیلی عجیب و غریب بود.

 روناک...-

 الل نشو که کارتون دارم...-

 دوباره به سمت مادر روناک برگشت.

 تو شهر کسیو دارین؟-

 فقط خواهرم اونجاست.-

 پس آنجا رفته.
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 شو بده.آدرس-

 ندارم ارباب، ما که اهل رفتن به شهر نیستیم که آدرس بگیرم.-

 رمضان کاله نمدیش را از سر برداشته و با ترس گوش می داد.

 صورتش زیر آفتاب داغ ظهر سوخته و کدر به نظر می رسید.

 پلک هایش از خیسی عرق بهم چسبیده بود.

 منتظرش می آمد. این موقع ها زنش سطل بزرگی را پر از آب می کرد و

 رمضان درون تشت بزرگی می نشست و زنش سطل سطل آب به رویش می ریخت.

 ولی امروز همه چیز فرق کرده بود.

 آدرسشو اگه تا یه ساعت دیگه بهم ندین این خونه رو رو سرتون آتیش می زنم.-

 با همان عصبانیت راهش را گرفت و از مزرعه بیرون رفت.

 حاالت چهره ایش مشخص بود.عصبانیت درون تک تک 

 کارت می زدی خونش نمی آمد.

 هیچ کس را درک نمی کرد.

 همه مقصر بودند.

 بود روناک چرا فرار کرد؟فقط مانده 

 فقط بخاطر یک آرزو؟

 پس عشق چه؟
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 مطمئن بود که دوستش دارد.

 ولی رودست خورد.

 مهم نبود.

 پیدایش می کرد.

 چه حد می تواند بی رحم باشد.آن وقت نشانش می داد ارباب اتابک تا 

*************** 

 چیکار کنیم شاپور؟-

 شاپور به چهره ی زیبای روناک نگاه کرد.

 نیشخندی زد.

 بمونه.-

 ماهرو چشمانش درشت شد.

 یعنی چی بمونه؟ اگه اتابک بفهمه روزگارمون رو سیاه می کنه.-

 دست ماهرو را گرفت.

آدرس مارو نداره که بخواد بهش بده،  از کجا می خواد بفهمه زن؟ رمضونم حتی-

 جای این دختر امنه.

 ماهرو هنوز نگران بود.

 غافل از طمع شوهرش به زیبایی روناک!



212 
 

 دختری که هروقت به دهات می رفت طمعش را می کرد.

 برایش جذاب و خاص بود.

شاپور تو که بهتر از من ارباب اتابک رو می شناسی، کلی آدم تو شهر داره که -

 ون کنه، برن ژاندارمری مامور میریزه اینجا...پیدام

 نفوس بد نزن زن، بذار این دختر بی زبون بخوابه.-

 ماهرو این چیزها حالیش نبود.

 واقعا نگران بود.

 اتابک را عین کف دست می شناخت.

اگر کسی یا چیزی دارایش به حساب می آمد آسمان به زمین می آمد پسش می 

 گرفت.

 کسی نزدیکشان شود.اول که نمی گذاشت 

 ولی اگر به هر روشی مورد خطر قرار می گرفت به چنگش می آورد.

 نفس شاپور از جای گرم بیرون می آمد.

 حالیش نبود.

 دستی دستی داشت با دم شیر بازی می کرد.

 بلند شد تا به مطبخ برود.

 عصبی بود و داشت خودخوری می کرد.



213 
 

 روناک کشاند.شاپور با رفتن زنش، خودش را باالی سر 

 چند تار موی سرخ رنگش مشخص بود.

 اوف، چقدر دلم می خوادت دختر.-

 روناک درون خواب عمیقی بود.

 اصال نمی فهمید اطرافش چه خبر است.

 وگرنه می دانست به خانه ی ناامنی قدم گذاشته.

************** 

 با صدای جیغ نرگس از خواب پرید.

 بدنش هنوز سوز می زد و درد داشت.

 خوب آلود و گنگ به جلو خیره شد.

 نرگس خودش را رویش انداخت.

 دختر خاله...-

 تازه فهمید چه خبر است؟

 اینجا بود.

 خانه ی خاله اش درون شهر...

 یکهو ترس به جانش افتاد.

 اتابک؟
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 خدا به خیر کند.

 اتابک او را می کشت.

 نرگس با ذوق و شوق گونه اش را بوسید.

 دلتنگت بودم کافر!-

 تازه داشت به خودش می آمد.

 چته دختر؟ تو هپروتی!-

 هیچی!-

 بغض داشت.

 اتابک را می خواست.

 کاش می شد برگردد.

 ولی برگشتنش با مرگش یکی می شد.

 نرگس گونه اش را نوازش کرد.

 چته دخترخاله؟-

 من اشتباه کردم.-

 مگه چیکار کردی؟-

 از خونه فرار کردم.-

 نرگس اخم کرد.
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 ریه که شده.مهم نیست، کا-

 اتابک پیدام کنه منو می کشه.-

 مگه شهر هرته؟ اینجوریام نیست.-

 دلم براش تنگ شده.-

 نرگس خندید.

 خب از اول همینو بگو، دلتنگ شدی و فرار کردی؟-

خر شدم، میخواستم بیام دکتر بشم، ولی االن نمی خوام می خوام پیش اتابک -

 باشم.

 اومدی خوابی، بعدش هم یه فکری می کنیم.پاشو یه صبحونه بخور، از وقتی -

 باز هم نگران بود.

 هم نگران بود و هم دلتنگ!

 کاش می شد زمان به عقب برگردد.

 مرا اگر پایش را از عمارت بیرون می گذاشت.

 حاال که اینجا بود می فهمید هیچ آرزویی ارزشمند نیست.

 اگر اتابک بود...

 همه چیز ارزشمند بود.

 چرا وقتی خریت کرد فهمید.فقط نمی فهمید 
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 آه کشید.

 خدا کمکش کند.

 واقعا غمگین بود.

 نرگس دستش را گرفت و بلندش کرد.

 بلند شو.-

 پاهام درد می کنه.-

 عالجش می کنم.-

 نرگس همیشه مهربان بود.

 کنار گوش روناک گفت:می خوام نامزدمو نشونت بدم، تازه از زندان اومده بیرون.

 متعجب نگاهش کرد.

 ش افترا زده بودن که حل شد.به-

 خب خداروشکر.-

 نرگس خندید.

 خاله ماهرو هم از پستو بیرون آمد.

 بیاین دخترا یه چیزی بخوریم تا جمع کنم.-

 ببخش خاله تو دردسر انداختمت.-

 خدا آخر و عاقبتمونو بخیر کنه.-
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 می دانست خاله اش از اتابک می ترسد.

 ید.برای همین هم مدام دست و دلش می لرز

 حق هم داشت.

 با کمک نرگس سر سفره نشست.

 چای مقابلش را برداشت.

 درون دلش دعا کرد که فقط اتابک ببخشدش.

********** 

 از اسب پایین آمد.

 گندم ها در حال زرد شدن بودند.

 ولی وقت برداشت نبود.

 افسار اسب را به درخت زبان گنجشکی بست.

 زیر سایه اش به تنه اش تکیه زد.

 و خیالش رفته بود.خواب 

 مدام تصویرش با موهای سرخ جلوی چشمش می آمد.

 انتخاب های اتابک همیشه ناب بود.

 این دختر مو سرخ را چطور پیدا کرد؟

 به یاد چشمان که می افتاد دلش می رفت.
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 لعنتی چرا این همه این دختر خاص بود؟

 ارباب بهرام باز هم عاشق شده بود.

 ه اتابک بود.و باز هم زنی که متعلق ب

 دستش را پر از مشت خاک کرد.

 چاره داشت به زمین و زمان فحش می داد.

 ولی نتوانست.

 کاش راهی برای تصاحب کردن این دختر بود.

 نه برای یک شب و دو شب.

 برای تمام عمرش.

 و کاش سهم اتابک نبود.

 هیزی و دزدی ر قاموسش جای نداشت.

 ال روناک شود.ولی نمی ندانست چرا نمی تواند بی خی

 اسمش را از این ور و آن ور شنیده بود.

 حتی اسمش هم عین خودش زیبا بود.

 مشت پر از خاکش را خالی کرد.

 دختر دیوونه چطوری به دستت بیارم؟-

 هیچ راهی نبود.
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 مگر اینکه اتابک طالقش بدهد.

 ولی مگر اتابک احمق بود از زن زیبا و جوانش بگذرد؟

 خواست؟بهتر از روناک می 

 پوفی کشید.

 به افق نگاه کرد.

 باید راهی پیدا می کرد.

 و بالخره پیدا می کرد.

*********** 

 جان دل منی تو.-

 روناک خندید.

 بعد از دو روز ماندن حسابی سرحال آمده بود.

 حمام کرده، یک دست لباس شهری دخترخاله اش را پوشید.

 یک کت و دامن جیگری رنگ!

 موهایش مشخص باشد.ولی دوست نداشت 

 به همین خاطر کاله بزرگی انتخاب کرد.

 داد.جا همه ی موهایش را درون کاله 

 با این حال چندتار موی کوتاه از زیر کالهش بیرون آمد.
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 نرگس با ذوق گفت: بهش دست نزن، عین جواهر شدی.

 روناک خجول لبخند زد.

 کجا میریم؟-

 ببینی. نامزدم ومیبرمت -

 ال رفت.ابروی روناک با

 حس کرد سر گونه ی دخترخاله اش هاله ی قرمزی نشست.

 شاپور بیرون بود.

 خاله ماهرو هم در حال پختن شام.

 از همان جا دم دری از او خداحافظی کردند.

 با چی میریم؟-

 کالسکه.-

 روناک ذوق زده گفت: من تا حاال سوار نشدم.

 خیلی چیزها هست که باید تجربه کنی روناک.-

 تا سر خیابان پیاده رفتند.با هم 

 نرگس یک پیراهن با دامن کلوش تنش بود.

 موهای مشکلی رنگش را خانمانه بسته و پشت سرش جمع کرده بود.

 یک کاله کج زرد رنگ هم به موهایش سنجاق کرده بود.
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 لب هایش سرخ سرخ بود.

 ود.بپیراهن آستین حلقه ایش بازوهای چاق و سفیدش را حسابی به نمایش گذاشته 

 نرگس یک کالسکه اجاره کرد و کمک کرد روناک سوار شود.

 روناک پر از استرس و هیجان بود.

 قلبش تند می کوبید.

 انگار درون یک دنیای ناشناخته پا گذاشته.

 مغازه های رنگارنگ...

 آدم هایی با پوشش های عجیب و یا خیلی مرتب...

 مردهای کت و شلواری...

 .خیابان های آسفالت شده..

 ماشین های عجیب...

 او فقط ماشین اتابک را دیده بود.

 اصال خبر نداشت هزار جور ماشین دیگر هم وجود دارد.

 نرگس اینجا خیلی خوبه.-

 پس چرا هی می گفتم بیا.-

 ناامیدانه گفت: من باید کار پیدا کنم نرگس، بتونم پول جمع کنم برم دانشگاه.

 فعال تنها راه حل همین بود.



222 
 

 شت به اتابک که غیرممکن بود.عمال برگ

 نترس، می تونی عزیزم.-

 به مقصد رسیده گفت: نگهدار آقا.

 از کیف دستی زیبایش پول خورد درآورد و به مرد داد.

 پیاده شدند.

 روناک با تعجب به تابلوی باالی سر در مغازه ای که ایستاده بودند نگاه کرد.

 "طوفان دفتر روزنامه"

 روزنامه چیه نرگس؟-

 بیا بهت میگم.-

 نکند همان هایی بود که هر دو روز یک بار برای اتابک از شهر می آوردند؟

 با هم داخل دفتر شدند.

 نرگس رفته رفته صورتش سرخ تر می شد.

 انگار آنجا کسی بود که از دیدنش خجالت می کشید.

 آقا امیر...-

 دم و دستگاه مقابل روناک متعجب کننده بود.

 نامه و دفتر و کتاب و...پر از کاغذ و روز

 امیر از پشت یک ماشین حروف چین بیرون آمد.
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 سالم نرگس بانو...-

 چقدر صدای این مرد آشنا بود.

 سالم.-

 خوش اومدین بانو.-

خودش  اتاقاز آنجا که دفتر چند نفر دیگر را هم داشت امیر آنها را به سمت 

 راهنمایی کرد.

 پایش کمی لنگ می زد.

 نمی آمد. ولی زیاد به چشم

 وارد دفتر شدند.

 یک دفتر کوچک و تقریبا پر از کتاب و کاغذ.

 یک میز و صندلی چوبی بود و دوتا صندلی چوبی هم برای ارباب رجوع مقابلش.

 امیر دستی به سبیل کوتاهش کشید.

 مزین کردین بانو.-

 نرگس با خجالت خندید.

 ناک خلیلی!رو کرد به روناک گفت: ایشون دختر خاله ی من هستن، رو

 به سمت امیر دست دراز کرد.

 ایشونم امیر فرخی هستن، خب...-
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 امیر با شوخ طبعی گفت: قراره نامزد بشیم.

 نرگس رسما عین گوجه فرنگی شد.

 ولی روناک توجه نکرد.

 فقط این اسم درون سرش اکو می شد.

 "اسمم امیر فرخیه"

 یکباره گفت: من شمارو می شناسم.

 زیبای مقابلش نگاه کرد. امیر متعجب به دختر

 ببخشید؟-

 پاتون...-

 اشاره اش به پایی که می لنگید اخم های امیر را درهم فرو برد.

 متوجه نشدم خانم.-

 من بودم زخمتونو اون شب تو خونه ی اربابی بستم.-

 اخم های امیر جایش را به تعجب داد.

 شما...-

 روناک لبخند زد.

 خوشحالم می بینیم خوب هستید.-

 یر با تواضع گفت: بابت اون شب واقعا ممنونم، همسرتون...ام
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نرگس وسط حرفش پرید: ولش کنید حاال شماها، بیاین درمورد چیزای خوب حرف 

 بزنیم.

ولی روناک دوست داشت بداند چطور امیر که فراری بود حاال در امنیت کامل درون 

 دفتر روزنامه بود.

 ولی ظاهرا کسی قصد توضیح دادن نداشت.

 چون نرگس با امیر گرم گرفت.

 روناک هم روی صندلی نشست.

 پاهایش را بهم چسباند و دامنش را حسابی پایین کشید.

 لخت بودن معذبش می کرد.

 در عین دید زدن اطراف دلدادگی یواشکی آنها را هم گوش می داد.

 برایش جالب بود که نرگس این همه خجالتی است.

 البته بیشتر معذب بود.

 امیر راحت بود.ولی 

 شوخی می کرد.

 سربه سرش می گذاشت.

 تازه یکی به دو هم می کرد.

 رسید.هم بالخره نوبت به او 
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 روناک جون دنبال کار می گرده و خب...-

 امیر نگاهش کرد.

 برای من افتخاریه که بتونم به این خانم کمک کنم.-

 کامل به سمت روناک چرخید.

 دارید؟با روزنامه و کارش آشنایی -

 متاسفانه نه.-

 امیر سرتکان داد.

اگه فکر می کنید از پسش برمیاین و زود راه می افتین اینجا محیط مناسبی برای -

 شماست.

 رضایت از قیافه ی روناک کامال مشخص بود.

 خیلی عالیه.-

 کمی ذوق زده بود.

 ممنونم.-

 نمی خواست اشتیاق زیادش را نشان بدهد.

 ولی موقعیت مناسبی بود.

 خصوصا که می فهمید اتابک چه می خواند.

 تازه از خیلی از مسائل مملکتی هم باخبر می شد.
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 کاغذ خبر برای همین بود دیگر.

 این در مقابل لطفی که شما اون شب بهم کردین چیزی نیست.-

 روناک فقط لبخند زد.

 همیشه به این جمله ایمان داشت که خوبی خوبی می آورد.

 د.از روی صندلی بلند ش

 نرگس جون من میرم خونه، تو میخوای بمون بعد بیا.-

 نرگس از خدا خواسته بود.

 با این حال گفت: سختت نیست تنهایی برگردی؟

 یکم مغازه هارو میبینم و میرم.-

 پس بذار آدرس رو برات بنویسم.-

 تکه کاغذی از امیر گرفت.

 آدرس را نوشت و به دستش داد.

 روناک گونه اش را بوسید.

 بینمت عزیزم. می-

 از امیر هم خداحافظی کرد.

 نمی خواست مزاحم خلوت عاشقانه شان شود.

 غیر از آن اشتیاق داشت مغازه ها را ببیند.
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 برایش جذاب بود.

 از دفتر روزنامه بیرون آمد.

 تا جایی که مغازه ها امتداد داشت را پیاده رفت.

 گاهی پشت ویترین ها می ایستاد.

 گرانقیمت نگاه می کرد.به دقت به لباس های 

 با پول یک سال کارگری پدرش هم نمی شد یکی از آنها را خرید.

 واقعا گران بودند.

 طالفروشی ها که دیگر هیچ!

 نگاه هم نکرد.

 حسرت به دلش می ماند.

 هرچند که اتابک برایش طال خریده بود.

 اما متعلق به او نبودند که!

 همان جا هم گذاشتشان و آمد.

 زه را که دید زد برای یک کالسکه دست تکان داد.آخرین مغا

 هرچند ماشین ها هم می آمدند و می رفتند.

 ولی کالسکه با صدای زنگ های منگوله ای چیز دیگری بود.

 سوار شد.
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 به محض حرکت صدای زنگوله ها درون فضا پیچید.

 لبخند زد.

 نرود.دامن لباسش را مرتب کرد که با تکان خوردن های کالسکه باال 

 خجالت می کشید چشم مرد نامحرمی به لختی تنش بیفتد.

 هنوز با این روشن فکری های پهلوی کنار نیامده بود.

 کنار هم نمی آمد.

 اصال او زن اتابک بود.

 زن شوهردار که از این جلف بازی ها در نمی آورد.

 قرار هم نبود طالق بگیرد.

 نمک به زبانش باد!

 چرا طالق؟

 خودش را مطلقه کند.عمرا اگر روزی 

 د؟مردم چه می گوین

 اصال خودش...دلش...

 نمی توانست از مردی جدا شود که تمام جانش شده بود.

 درست بود که آرزویش اولیتش شد.

 خطا رفت.
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 اشتباه کرد.

 ولی دلش با اتابک بود.

 همان موقع که از خانه بیرون زد پشیمان شد.

 ولی پای برگشتنش لنگ زد.

 چون می ترسید.

 می ترسید اتابک او را بکشد.

 مثال شب را منتظرش بود کنارش بخوابد.

 ولی روناک فرار کرده بود.

 بغضش گرفت.

 به اتابک که فکر می کرد جانش در می رفت.

 چقدر زود ارباب شده بود عشق دختر رعیت.

 به خانه که رسید پیاده شد.

 از کیفش سکه ای درآورد و به کالسکه چی داد.

 رفتن درون کفش های پاشنه بلند و کمی گشاد نرگس سخت بود.چقدر راه 

 وارد خانه شد.

 خانه ی خاله ماهرو کوچک بود اما زیبا.

 یده شده بود.با سلیقه چ
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ترمه های روی تاقچه همراه چراغ نفتی های دلبرش به نظر قشنگ ترین تزیین خانه 

 بود.

 خاله جون...-

 صدایی نیامد.

 سر ظهری کجا رفته بود؟

 خاله ماهرو؟-

 کیفش را روی طاقچه گذاشت.

 خاله ماهرو...-

 بی فایده بود.

 حتما برای کاری بیرون رفته.

 گره روسریش را باز کرد که صدای شاپور را شنید.

 با لبخند به سمتش برگشت.

 خسته نباشی عمو.-

 روسریش را دوباره بست.

 این مرد هم نامحرم بود.

 اتابک خیانت کند. نباید هرگز برای یک تار مو هم به

 شاپور با لذت نگاهش کرد.
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 این بهترین موقعیت بود.

 ماهرو را فرستاده بود دنبال نخود سیاه.

 نرگس هم که خانه نبود.

 چه بهتر از این؟

 بعد هم با تهدید دهانش را می بست.

 هیچ غلطی نمی توانست بکند.

 تو خیلی خوشگلی روناک.-

 خنده از لب روناک پر کشید.

 شاپور جور خاصی بود.لحن 

 قدمی به عقب گذاشت.

 به زور گفت: ممنونم عمو.

 من هنوز اینقد پیر نیستم که عموت باشم.-

 رنگش پرید.

 از حرف هایش بوی خوبی نمی امد.

 ترس برش داشت.

 عمو...-

 شاپور اخم کرد و گفت: اینقد به من نگو عمو.
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 نزدیک روناک شد.

 خواستت....هربار که اومدم خونه تون دلم می -

 روناک آب دهانش را قورت داد.

 چی میگین؟-

 کسی نمی فهمه اگه یه بار بذاری مزه تو بچشم.-

 روناک آتشی شد.

 با خشم غرید: آب بکش دهنتو، من شوهر دارم.

 ، خون و خونریزیش نمی افته گردنم.ه بهترچ-

 این همه وقاحت به شدت حیرت زده اش کرده بود.

 که محرمش هستند. فکر کرده بود آمده جایی

 کمکش می کنند.

 نمی دانست بدتر شکمش را هم پاره می کنند.

 همین االن از اینجا میرم.-

 کجا عزیزم، مگه من می ذارم؟ حاال که اومدی باید همیشه اینجا و برای من باشی.-

 جست زد و مچ دست روناک را گرفت.

 روناک جیغ زد: ولم کن، تو جای بابامی.

 محکم درون دهانش کوبید. شاپور با پشت دست
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 خفه شو، منو با رمضون ریقی مقایسه می کنی؟-

 روناک ترسیده بود.

 فقط می خواست راهی برای فرار پیدا کند.

 بودنش اینجا او را تا پای مرگ می کشاند.

 تا آخر عمرش برای اتابک پاک می ماند.

 چنگ زد به صورت شاپور.

 زد. شاپور پر از خشم لگدی به پایش

 و شدتش آنقدر بود که روناک تعادلش را از دست داد و افتاد.درد 

 شاپور موقعیت را مناسب دید.

 خودش را رویش انداخت.

 لعبتی دختر.-

 روناک یک دم جیغ می کشید و فحش می داد.

 به سرچشمه رسیده بود. زهولی شاپور تا

 چرا باید رهایش می کرد؟

 یکباره صدای کوبیدن در امد.

 اید.قرارنبود کسی بی

 شاپور زبانش را روی گونه ی روناک کشید.
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 باز نمی کنم، گور بابای هر کی دم دره.-

 با دست آزادش جلوی دهان روناک را گرفته بود تا جیغ و داد نکند.

 ول کن نبود. هر چه هم دست و پا می زد

 صدای کوبیدن حسابی باال رفته بود.

 ولی شاپور بی خیال بود.

 در چوبی بود و کهنه!

 آنقدر به در کوفته شد که صدای شکستش آمد.

 شاپور تا به خودش بجنبد اتابک باالی سرش بود.

 و البته دو تا نگهبان همراهش که با حرکت دستش مانع شد که داخل شوند.

 شاپور فورا بلند شد.

آنقدر با دست دهان روناک را فشار داده بود که دختر بیچاره صورتش به کبودی می 

 زد.

 هایش هم کامال روی صورت روناک مانده بود. رد انگشت

 شاپور فورا حاشا کرد.

 آقا، ارباب من کاری بهش نداشتم، خودش از بی شوهری افتاده بود روم.-

 روناک از حرف های شاپور اصال ناراحت نبود.

 فقط در فکر اتابک بود که پیدایش کرد.
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 فرارش مهمتر از گالویز شدن شوهر خاله اش با او بود.

 اتابک به صورت کبود شده و جای انگشت های شاپور دور دهان روناک نگاه کرد.

 .همشخص بود که شاپور به زور متوسل شد

 بدون هیچ احساسی رو به روناک گفت: لباستو مرتب کن، وسایلتو بردار میریم.

 همان دم داد زد: بیاین داخل شماها.

 روناک تند لباس هایش را مرتب کرد.

 قچه اش را بردارد.فورا رفت تا ب

 ترسیده بود.

 آنقدر که از اتابک می ترسید از شاپور نترسیده بود.

 اتابک با دو قدم بلند مقابل شاپور ایستاد.

ها؟ اصال هم فکر نکردی که این دختر اینجا امانته؟  دیدی خوشگله طمعت گرفت-

 نگفتی که این دختر زن کیه ها؟

 مشت محکمی درون فک شاپور زد.

 یه عیشی هم تو ببری... خوبه...خوبه...خواستی -

 انگار به سرش زده باشد.

 عصبانیت این چند روز نبودن روناک را یکباره به سر شاپور خالی کرد.

 آنقدر زیر مشت و لگد گرفتش که چیزی از شاپور نماند.
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 دست آخر آب دهانش را روی صورتش تف کرد.

 سگ خور.-

 ببرین بدینش تحویل ژاندارمری.-

 نگهبان کنارش دقیقا همین کار را کردند.دو 

 روناک ترسیده به دیوار چسبیده بود.

 حتی جرات تکان خوردن هم نداشت.

 فقط سرجایش مانده و نگاه می کرد.

 اتابک دست خونی شده اش را با پیراهنش پاک کرد.

 برگشت و به روناک نگاه کرد.

 لحنش به قدری سرد بود که روناک یخ بست.

 راه بیفت.-

 زد.نتکش ک

 شالقش را باال نبرد.

 معنی کارش را نفهمید.

 از خانه ی خاله اش بیرون رفت.

 باید پیامی می گذاشت.

 اما نمی شد.
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 کنار اتابک سوار ماشین نشست.

 حتی نمی توانست حرف بزند.

 ترسیده و رنگ پریده بود.

 اتابک هم بی حرف به سمت روستا حرکت کرد.

 شب بود و هوا تاریک.

 اول شب بود. اما هنوز

 ارباب...-

 سعی کن حرف نزنی.-

 روناک لب گزید.

 خدا لعنتش کند.

 با دست های خودش همه چیز را خراب کرد.

 تا برسند الم تا کام هم حرف نزد.

 به محض رسیدن همه منتظر بودند.

 چراغ به دست جلوی در عمارت ایستاده بودند.

 روناک شرمنده و سربه زیر بود.

 به زیری هم متوجه ی سوگل شد.ولی با همان سر 

 صورتش کبود و زخمی بود.
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 کتکش زده بودند.

 دلش پر شد.

 پیاده شو.-

 پیاده شد. 

 پشت سر اتابک راه افتاد.

ساله بود و کار  01به محض ورود به عمارت، اتابک رو به خاتون بیگم که زنی حدود 

ک رو می بری شست و شوی لباس های خانه و تمیزی را انجام می داد گفت: رونا

اتاق زیر شیروونی، این دختر دیگه حق نداره حتی پاشو تو حیاط بذاره، اگه دوباره 

 فرار کنه، میمیری.

 خاتون بیگم آب دهانش را با ترس قورت داد.

 پس خدمتکارش به جای سوگل مهربان خاتون بیگم شد.

 و باقی عمرش باید زندانی باشد.

 نه به آرزویش رسید نه به اتابک.

 اعتراض هم نداشت.حق 

 چون خودش خراب کرده بود.

 خاتون بیگم با مالیمت گفت: راه بیفت خانم.

 اتابک بدون اینکه نگاهش کند به سمت اتاق خودش رفت.

 سوگل پشت سرش لب زد: خانم جون...
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 بغضش گرفت.

 تمام مدت سعی کرده بود گریه نکند.

 ولی نشد.

 اشک هایش پایین آمد.

 مجبور بود تحمل کند.

 شاید یک روز اتابک او را بخشید.

 شاید هم...

 وارد اتاق زیر شیروانی شد.

 عمارت غیر از قسمت شاه نشین بقیه شیروانی مانند بود.

 زمستان ها باران های سیل آسا می آمد.

 برای همین بیشتر خانه های این منطقه شیروانی بود.

 بوی نا و کهنگی از سرو روی اتاق می بارید.

 بیگم برگشت. به سمت خاتون

 ممنونم خاتون.-

 خاتون آه کشید.

 بد کردی با زندگیت.-

 می دونم.-
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 خاتون بیگم رفت و در را پشت سرش قفل کرد.

 عمال اتابک او را جایی زندانی کرد که چشمش هم به چشم همدیگر نیفتد.

 به محض حس تنهایی گریه اش شانه کشید.

 بلند زیر گریه زد.

 صورتش گرفت. زانو زد و دستانش را جلوی

 مدام درون سرش تکرار می شد.

 چرا؟ چرا؟-

 جوابش واضح بود.

 د که اعتراض نمی کرد.شاید برای همین بو

 شارالتان بازی در نمی آورد.

 اتابک حق داشت بدتر از این ها رفتار کند.

این حوالی اگر زنی این خبط را می کرد یا زنده به گورش می کردند یا سرش را 

 بریدند. گوش تا گوش می

 باز هم اتابک بزرگوار بود.

 چیزی نپرسید.

 چیزی نگفت.

 فقط دیگر نمی خواست ببیندش.
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 نمی دانست چقدر گریه کرد.

 گ انداخت به تن و بدنش.چقدر چن

 ولی همان جا خوابش برد.

 وقتی بیدار شد که خاتون برایش صبحانه آورده بود.

 خیلی خوابیدم خاتون؟-

 نه خانم.-

 خانم نیستم خاتون، بهم بگو روناک.من که دیگه -

 خاتون کنارش روی زمین نشست.

 نگاهی به رنگ پریدگی روناک انداخت.

 خیلی رنگ پریده ای.-

 از ترسمه.-

 ترس چی؟-

 ترس ارباب.-

 خاتون دستش را گرفت و شروع کرد به مالش دادن.

 اگه می خواست بالیی سرت بیاره زندانیت نمی کرد.-

 دادنه.اینم یه جور عذاب -

 خاتون صدایش را پایین آورد.
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 خاطرتو می خواد وگرنه هرکس دیگه ای بود می کشتش.-

 من لیاقتشو ندارم، کاش منو می کشت.-

خاتون با مالیمت گفت: ناشکری نکن، هنوز خیلی جوونی، دل چرکین شده ازت ولی 

 از خر شیطون میاد پایین.

 همه میدونن فرار کردم؟-

 خاله تو ببینی.نه به همه گفتن رفتی -

 یعنی هیشکی نمی دونه؟-

 نه، ارباب نذاشت کسی بویی ببره.-

 زیر لب با خودش گفت خدا را شکر.

 ولی اینجا ماندنش شک برانگیز بود که!

 ولی اینجا...-

 ون.زندانیت کردن که جن ازت بره بیر به همه گفته دیوونه شدی-

 شوکه به خاتون نگاه کرد.

 جن؟-

 حاال جن زده هم بهت اضافه شده. همه می گن جادوگری،-

 دست زیر گلویش کشید.

 خدا چرا او را نمی کشت؟
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 من باید اتابک رو ببینم.-

خاتون با مهربانی گفت: صبحانه بخور یکم جوون بگیری، فعال ارباب ناراحته، بذار 

 یکم بگذره.

 بغض دوباره ته گلویش قالی پهن کرد.

 چقدر بدبخت بود.

 پاره شده تسبیح از چشمش پایین آمد.اشک ها عین دانه های 

 من چرا نمی میرم.-

 کفر نگو.-

 خاتون دستش را رها کرد و بلند شد.

 نمیشه سوگل بیاد؟-

 بیچاره خیلی کتک خورد بخاطر رفتنت، اجازه نداره بیاد.-

 حداقل یه کتاب...-

 ارباب همه ی کتاب های خونه رو دیروز سوزوند.-

 نفسش رفت.

 ظلم کرده بود؟تا چه حد به اتابک 

 چقدر به جنون کشانده بودش؟

 خاتون با دلسوزی نگاهش کرد.
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 آهی کشید و رفت.

 بیشتر ماندنش ممکن بود ارباب را حساس کند.

 با رفتن خاتون، روناک بی میل به صبحانه نگاه کرد.

 هیچ میلی به خوردن نداشت.

 سینی را عقب زد.

 بلند شد.

 ق خالصه شود باید کمی مرتبش می کرد.حاال که زندگیش قرار بود در این اتا

 شال روی موهایش را دور گردنش گره زد.

 نگاه دقیقی به دور و برش انداخت.

 اینجا همه چیز کثیف و کهنه بود.

 چاره ای نداشت.

 راهی را که خودش انتخاب کرده بود.

 دست به کار شد.

 تا خود ظهر همه جا را تمیز و گردگیری کرد.

 نبود.تختی درون اتاق 

 حتی زیر انداز هم نبود.

 مجبور بود روی زمین بخوابد.
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 صدای سم های اسبی آمد.

 یروانی به بیرون نگاه کرد.از پنجره ی کوچک ش

 اتابک بود.

 با همان ابهت و قدرت!

 ا یورتمه دور می شد.ته و بروی اسب نشس

 دلش گرفت.

 کاش خدا صبر می داد.

 کاش خدا کمک می کرد.

 دلتنگش بود.

 دوباره اشکش به پایین آمد.

 انگار قرار بود روزهایش شور و نم دار طی شود.

 کاش نرفته بود.

 همان جا کنار پنجره نشست.

 آنقدر که دوباره ببیندش.

 ولی نیامد.

 خاتون برایش ناهار آورده بود.

 کلی هم غر زده بود چرا صبحانه نخورده.
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 ولی واقعا میلی نداشت.

 عصبی بود و ناراحت.

 از دست اتابکی که حق داشت.نه 

 دانم کاری هایش.از دست خودش و ن

 ادعای بزرگی می کرد.

 ولی در حقیقت هیچ چیزی حالیش نبود.

 نمی فهمید.

 وگرنه گند نمی زد به زندگیش.

 زن ارباب بود و خانم خانه.

 عشق اتابک را داشت.

 دل نگرانیش...

 و یک رابطه ی همبستری خوب...

 چرا اینگونه شد؟

 همه چیز خراب شد؟ چرا

 حتی به آرزویش هم نرسید.

 سینی ناهار برایش چشمک می زد.

 ولی باز هم میلی نداشت.
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 با این حال به زور دو لقمه خورد.

 بقیه را پس زد.

 باید می ماند تا اتابک برسد.

 باید دوباره می دیدش.

 وگرنه دق می کرد.

روزهایش شروع دیدن اگر قرار بود روزهایش اینگونه طی شود دلش می خواست 

 اتابک از پشت همین پنجره باشد.

 شب هایش هم با دیدن اتابک به خواب برود.

 هرچند که شوهرش، مرد زندگیش را برای همیشه از دست داده بود.

************ 

 به خانه برگشت. یک بود هوا تار   

 رفته بود گندم زار.

 بودند. خوشه چین ها و مردهایی که درو می کردند روی زمین

 رفته بود سرکشی.

 تر به روناک فکر کند. ولی در اصل رفته بود که کمک

 که به سرش نزد و جانش را زیر شالقش نگیرد.

 رود و از شدت دلتنگی بغلش کند.نکه 
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 آرزویش را به شوهرش ترجیح داده بود.  ،زنش

 دو حس متضاد داشت. 

 هم عاشقش بود هم نیمی از وجودش پر از نفرت.

 دانست روناک سکه ی یک پولش کرد.فقط می 

 به شدت رنجیده اش کرد.

 به احساساتش بازی کرد.

 تازه عروس بود.

 سر جیگر می گذاشت. ندانکمی د

 بعد به آرزویش می رساندش.

 اسب را به اصطبل برد.

 نگاهی به اتاقک شیروانی انداخت.

 تاریک بود.

 جوری که انگار هیچ وقت چراغی درونش روشن نبوده.

 نی خسته وارد عمارت شد.با ت

 مستقیم به اتاقش رفت.

 میلی به شام نداشت.

 سر زمین کنار یکی از کشاورزها نان و پنیر خورده بود.
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 وارد اتاق شد و در را پشت سرش بست.

 تمام تنش زوزه می کشید.

 انگار سوزن سوزنش کرده باشند.

 لباس راحتی پوشید.

 مستقیم به سمت پیپ رفت.

 برایش آورده بودند را درون محفظه اش خالی کرد.تونی که تازه وت

 فندک کشید و روشنش کرد.

 لبه ی پنجره نشست.

 حیاط با دوتا چراغ نفتی روشن بود.

 هیچ صدایی غیر از جیرجیرک ها نمی آمد.

 جم بخورد خیره ی ماه آسمان شد. جایشبدون اینکه از 

 توران هرگز این خفت را بارش نکرد.

 عاشقش بود.شاید چون توران 

 ولی این دختر...

 دستی به صورتش کشید.

 چرا باید این اتفاق می افتاد؟

 این جادوگر کوچک همه ی آبرویش را برد.
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 باز هم خد ا را شکر زود قضیه را جمع کرد کسی بویی نبرد.

 وگرنه انگشت نمای عالم و آدم می شد.

 چیکار کردی باهام مو سرخه؟-

 تا ته بزند. شیطان می گفت برود موهایش را

 می کرد. دش خودش از ندیدن سرخی موهایش دقولی بع

 با این حال دیگر نمی خواست ببیندش.

 فرض می برد که زن ندارد.

 بعد از توران مجرد است.

 شاید هم می سپرد دوباره برایش زن بگیرند.

 این بار دختری را خودش انتخاب می کرد.

 کتر شدن را نداشته باشد.دختر بی سوادی که سودای دانشگاه رفتن و د

 زنی که عاشقش شود.

 حداقل برای ماندن در جایگاهش تالش کند.

 پیپ را تا ته کشید.

 بلند شد.

 پیپ را درون جای مخصوصش گذاشت و روی تخت لم داد.

 به این فکر هم نکرد روناک چه وضعیتی دارد.
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 فقط می خواست از این فکر و خیال ها راحت شود.

 خسته بود.

 دوندگی این چند مدت خسته بود.از 

 احتیاج داشت کمی بدون دغدغه بخوابد.

 فقط بخوابد.

************** 

 فصل جدید

 یک هفته بود که پشت پنجره ی شیروانی منتظرش می نشست.

 می آمد و می رفت.

 ولی حتی یک نگاه هم به پنجره ی اتاق شیروانی نمی انداخت.

 دیگر حتی به شاه نشین هم نمی رفت.

 اگر می رفت خیلی راحت می توانست ببیندش.

 چون پنجره ی شیروانی روبروی شاه نشین بود.

 هنوز کنار اون پنجره ای؟-

 تند اشک هایش را پاک کرد.

 می خوام ببینم میره بیرون؟-

 سحر رفت.-
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 از درون خالی بود.

 وز نمی دیدش.پس باز هم عین دیر

 بیا صبحانه بخور عزیزم.-

 خاتون.-

 جانم...-

 حس می کنم یه خبرایی شده؟-

 خاتون لب گزید.

 چه خبری دختر؟-

 شانه باال انداخت.

 دلم گواهی بد میده.-

 بیا دو لقمه بخور، خیلی الغر شدی.-

 راست می گفت.

 به شدت الغر شده بود.

 غذا نمی خورد.

 شام هایش همیشه برمی گشت.

 ناهارش دولقمه یود.

 صبحانه هم یک روز می خورد یک روز نه.
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 آن هم کمتر از یک کف دست.

 میل ندارم.-

 می خوای خودتو بکشی؟-

 ونی همین دو لقمه غذا هم برای زنده موندنش کافیه.نه، فقط برای زن زیر شیر-

 نکن این کارو با خودت.-

خاتون، من نه دیگه شوهری دارم که بخوام براش ترگل و ورگل باشم نه خانواده و -

، به قول ارباب یه زن جن زده ام که قه ام برنامیلی که بخوان قربون صدفک و ف

 قراره زیر این شیرونی زندگی کنه تا بمیره.

 خاتون با بغض نگاهش کرد.

 چرا این کارو با زندگیت کردی؟-

 روناک خودش هم بغضش گرفت.

فقط خواستم یه آدم مفید باشم، اشتباه کردم، نفهمیدم نمیشه، نفهمیدم دارم خطا -

 می کنم.

 دادت برسه دختر. هی خدا به-

 با درد به خاتون نگاه کرد.

 خاتون راستشو بهم بگو چی شده؟-

 خاتون نگاهش را دزدید.

 جون عزیزت بگو.-
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 خاتون لبش را با زبانش خیس کرد.

 ارباب می خواد دوباره زن بگیره.-

 تیر خالص را زدند.

 شوکه به خاتون نگاه کرد.

 چی؟-

 کنن جن زده این، اربابم می خواد زن بگیره.نشنیده بگیر، حاال که همه فکر می -

 روناک بی جان گفت: ازم بریده؟

 خوبی روناک جان؟-

 نه، میشه بری خاتون؟ صبحونه هم نمی خوام، فقط یکم بخوابم.-

 خاتون نگران نگاهش کرد.

 نباید می گفت.

 شاید هیچ وقت نمی فهمید.

 روناک...-

 برو خاتون.-

 خاتون با غم بلند شد.

 برداشت و از اتاقک بیرون زد.سینی را 

 رفتن همان و زدن زیر گریه ی روناک همان.
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 قلبش را درآورده و کف زمین نمور شیروانی انداخته بودند.

 نهایت وفاداری شوهرت همین بود روناک...-

 اشک سونامی بود و پایین می آمد.

 ایراد نگیر دختر، زن جن زده که دل نداره، کسی عاشقش نمیشه...-

 اش شدت گرفت.گریه 

باید برای دوماد شدن دوباره شوهرت جشن بگیری، قراره روی تخت با یکی دیگه -

 باشه، با یکی دیگه بابا بشه، یکی دیگه براش گربه رقصونی کنه...

 اصال اشک هایش را پاک نکرد.

بدبختی روناک، تا بودی و آزاد بهت گفتن جادوگر، حاال هم شوهرت دادن جن زده -

 شدی...

 ر خودش بود.تقصی

 پای رفتنش که سفت شد اتابک را از دست داد.

 می دانست نباید ایراد بگیرد.

 ولی دلش داشت می مرد.

 با این دل صاحب مرده چه می کرد؟

 کاش می توانست خودش را بکشد.

 کاش زنده نمی ماند.
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 نمی خواست دوباره داماد شدنش را ببیند.

 اتابک فقط مرد او بود.

خیالش راحت بود که اتابک تا وقتی زنده بود فقط مال خودش  حداقل اگر می مرد

 بود.

 ولی نمی مرد.

 خدا گذاشته بودش تا درد بکشد.

 تا تالفی ندانم کاری هایش را پس بدهد.

 تا خود ظهر گریه کرد.

 خاتون ناهارش را هم که آورد نخورد.

 حتی شامش را...

 حتی صبحانه ی فردا را...

 داشت.جوری که خاتون ترس برش 

 نمی توانست نگوید.

 بعد از دو روز نخوردن غذا، به سراغ اتابک رفت.

 می ترسید دست روی دست بگذارد و دختر بیچاره از دست برود.

 پشت در اتاق اتابک ایستاد و در زد.

 بیا داخل.-
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 به محض داخل شدن بودی توتون به بینی اش خورد.

 عاشق این بو بود.

 سالم آقا.-

 یگم؟چی شده خاتون ب-

آقا راستش...خانم از وقتی اون باال هستن کال غذا نمی خورن، با زور شاید یکم -

 ناهارشو می خوردن، ولی از دیروز تا االن لب به غذا نزدن.

 اتابک تیز نگاهش کرد.

 چرا؟-

 خاتون با ترس نگاهش کرد.

 خب راستش...-

 برای خاتون احترام زیادی قائل بود.

 زن جاافتاده و عاقلی بود.

 بلد بود چه کار کند.

 آقا دیروز مدام می گفت حس بدی دارم، انگار ترسیده بود...-

 اتابک با دقت گوش می داد.

 خیلی پاپیچم شد خب منم گفتم شما قراره باز زن بگیری.-

 اتابک با تمسخر به حرف خاتون نگاه کرد.
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 برای همین نمی خوره؟ فکر می کنه می تونه پشیمونم کنه؟-

 فقط نگرانش بودم. نه آقا، من-

 الزم نیست خاتون، مهم هم نیست، نخوره بمیره چه بهتر.-

 این همه بی رحمی از اتابک بعید نبود.

اما حداقل همه ی اهالی این عمارت فهمیده بودند که اتابک چقدر خاطر مو سرخه 

 را می خواهد.

 آقا...-

 برو به کارت برس خاتون.-

 اصرار نکرد.

 ه است.چون مطمئن بود بی فاید

 به محض رفتن خاتون، اتابک اخم هایش را در هم کشید.

 اگر قرار بود به این نخوردن ادامه بدهد حتما بالیی به سرش می آمد.

 کالفه و عصبی دستش را مشت کرد.

 اگر تا امشب چیزی نمی خورد خودش می رفت سراغش.

 این بچه بازی ها کهنه شده.

 کاری هایش بایستد.نم باید یاد می گرفت پای عواقب ندا

 نبود.شهر هرت 
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 از خانه فرار کند...

 آن هم زن شوهر دار...

 زیر دست و پای شوهرخاله اش جمعش کند...

 توقع داشته باشد باز هم همه چیز عین سابق خوش و خرم باشد.

 انگار نه انگار که چه آبرویی از او برده.

 آبرو به درک!

 مردانگیش درد می کرد.

 ته شده بود.غرورش ترک برداش

 انگار یکی با نامردی دوتا سیلی پدر مادر دار درون گوشش زده باشد.

 نمی شد.

 راه نداشت.

 نمی توانست کنار بیاید.

 روناک دیگر زنش نبود.

**************** 

 تختی وسط حیاط علم کرده بودند.

 ارباب بهرام نشسته بود.

 رعیت برای حسابرسی گندم های این تابستان می آمدند.
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 کار که تمام شد و دم غروب، بلند شد.

 خسته بود.

 سروکله زدن با این رعیت زبان نفهم مغز آب دیده می خواست.

 با این حال همین هم خوب بود.

 شلوغی فکر آن چشمان خاکستری را از سرش می برد.

ستریش جلوی چشمش می کبه محض اینکه تنها می شد موهای سرخ و چشمان خا

 آمد.

 ترین ها نصیب اتابک می شد. چرا همیشه خوب

 سیب سرخ را می دادند دست شغال.

 لعنت به این شغال احمق...

 قدم زنان به سمت عمارتش رفت.

 ناخودآگاه انگار فکری به سرش زد.

 به سمت نگهبانی که ایستاده بود اشاره کرد.

 مرد الغر اندامی بود با موهای فر و پرپشت.

 با چشمانی نافذ.کاله نمدی پوسیده ای به سر داشت 

 بله ارباب.-

 برو برام بلقیس رو بیار، همین االن.-



262 
 

 به چشمم.-

 با رفتن نگهبان بهرام ایستاد و رفتنش را نگریست.

 بلقیس کف بین این جماعت اطراف بود.

 با بقچه ی سرخش مدام این روستا و آن روستا می رفت.

 اسفند دود می کرد و زیر لب تند تند ورد می خواند.

 ها خیلی به او اعتقاد داشتند.زن 

 از نازا گرفته تا هوودار به سراغش می رفتند.

 یکی بچه می خواست و یکی مهر شوهر...

 این ها را از خواهر کوچکش شنیده بود.

 طرفدار سرسخت بلقیس بود.

 یکی دوبار هم سراغ بهرام آمد.

 می خواست کف بینی کند.

 این اطراف پیدایش نشود. ولی بهرام لگدی به پهلویش زد و گفته بود

 ولی بلقیس پررو تر از این حرف ها بود.

 باز هم آمد.

 و حاال...

 این بهرام بود که احتیاجش داشت.
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 داخل عمارت به انتظارش نشست.

 د بلقیس آمد.عحدود یک ساعت ب

 چانه و روی گونه اش جای خالکوبی های سبز رنگ بود.

 همید.نقطه و خطوطی که بهرام معنیشان را نمی ف

 ت.شروی دستانش هم دا

 به به، ارباب بهرام، خان بزرگ، بلقیس کف بین رو خواسته.-

 بیا جلو بلقیس...-

 حدود چهل سالی داشت.

 چی شده ارباب؟-

 بهرام صدایش را پایین آورد.

یه کار ازت می خوام بلقیس، درست انجامش بدی زمین کنار چشمه که حرصشو -

 می زنی بهت میدم.

 بلقیس شکفت.گل از گل 

 جونم ارباب، هرچی بگم به چشمم.-

 می خوام بری عمارت اتابک...-

 بلقیس تمام تن گوش شده بود.

 می خوام بری از موسرخه خبر بیاری؟-
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 رنگ بلقیس پرید.

 زن اتابک؟-

 پس خبر داری؟-

 بلقیس از همه چیز و همه جا خبر داره.-

 طالقش بده.برو ببین رابطه شون چطوره؟ میشه موش دووند که -

 ارباب بهرام دل به موسرخه ی اتابک باخته؟-

 بهرام اخم کرد.

 این فضولی ها بهت نیومده، کاری که میگم رو بکن بیا جایزه تو بگیر.-

 بلقیس دست خالکوبی شده اش را باال آورد.

 امر، امر شماست.-

 منتظر خبرتم.-

 بلقیس بلند شد.

 فردا غروب با خبر بر می گردم.-

 رضایت سر تکان داد.بهرام با 

 با رفتن بلقیس، تصمیم بهرام پررنگ تر شد.

 واقعا این دختر خاکستری را می خواست.

 باید مال خودش می شد.
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*********** 

 خاتون با حرص گفت: نکن با خودت دختر.

 گرسنه نیستم خاتون، وگرنه کی از من شکموتر.-

 بعد از سه روز؟-

 دلم نمی خواد.اشتن، هیچی انگار تو دلم سنگ گذ-

 خاتون به صورت رنگ پریده اش نگاه کرد.

 کنارش نشست.

 هروقت می آمد کنار پنجره نشسته و به بیرون نگاه می کرد.

 خوش بر و روه؟-

 کی؟-

 زن نوی ارباب.-

 هنوز که زن نگرفته.-

 با غصه گفت: آخرش که می گیره.

 نباید بهت می گفتم.-

با ارباب می رفت شکار  که از این پنجره  روناک با بغض و درد گفت: حتما یه روز

 ببینمش.

 چقدر دلش برایش می سوخت.
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 ولی کاری هم از دستش بر  نمی آمد.

 او فقط یک کنیزک ساده بود.

 ارباب که به حرف او گوش نمی داد.

 روناک چیزی نمی خورد؟ مگر نرفت بگوید

 هیچ اهمیتی نداد.

 د.به دختر بیچاره چیزی نگفت تا دلش را نسوزان

 روناک بد کرد.

 ولی تالفی ارباب خیلی بدتر بود.

تا همین جا بماند تا  زن سالمش را به عنوان جن زده زیر شیروانی زندانی کرده بود

 بپوسد.

 آهی از ته دل کشید.

 چته خاتون؟-

 بختت سیاهه مادر.-

 خنده اش گرفت.

 من به بخت و اقبال اعتقاد ندارم.-

 چپ نیفت با همه چی دختر.-

 ش را به پنجره دوخت.نگاه
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 معده اش تیر می کشید.

 دلش ضعف می رفت.

 حالش کم کم داشت ناخوش می شد.

 ولی باز هم دلش سنگین بود.

 چیزی از گلویش پایین نمی رفت.

 نگاهش به بیرون بود.

 از عمارت بیرون آمد.

 لباس شکار تنش بود.

 تا شکارش کند.با همین لباس به شهر آمده بود، 

 خاتون.بو میدم -

 می برمت حمام.-

 کی؟-

 همین فردا.-

 میگم خاتون اگه مردم حداقل تر و تمیز برم پیش خدا.-

 کفر نگو.-

 نرمی دستش را گاز گرفت.

 یه ذره دیگه اینجا باشم منم جن زده می کنی.-
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 روناک بی حال خندید.

 هیچ کس دردش را نمی فهمید.

 فقط زن عاشقی بود که اشتباه کرد. او

 اشتباه همه چیزش را به باد داد.یک انتخاب 

 کاش اتابک فرصت می داد.

 جان به کالبدش می دمید.

 حیف...

 اتابک سرسخت تر از این حرف ها بود.

 منتظر مرگ زن جوانش بود.

 خاتون بلند شد تا برود.

 باز تنها می شد.

 شاید کم کم جن زده هم بشود.

 گونه اش را به شیشه ی پنجره دوخت.

 ا می آورد.خنکیش حالش را ج

 لرزش بدنش به او فهمانده بود که دیگر توان ندارد.

 ولی باز هم دلش سنگ شده بود.

 نمی توانست بخورد.
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 یاد زن اتابک می افتاد.

 چطور دلش می آمد وقتی او زنده بود برایش هوو بیاورد.

 خدا هم از گناه بنده می گذرد.

 چرا اتابک نمی گذشت؟

 مرد هم این همه سنگدل؟!

 خب همه می دانستند اتابک چقدر دل سنگ است. البته

 نباید این کار را می کرد.

 فقط نمی دانست تا کی باید خودش را مالمت کند.

 مگر فایده ای داشت؟

 صورتش را از شیشه جدا کرد.

 کف دستش را به شیشه چسباند.

لب زد: اتابک، من بمیرم راحت میشی؟ زن جدیدت میاد که عین من موهاش سرخ 

برات بخنده؟ زندانی کردن من که فایده نداره، دردی رو برات دوا نمی کنه،  باشه؟

 دستاتو بچسبون بیخ گلوم و فشارش بده، قبل از اینکه خودم تموم بشم...

 اشکش پایین آمد.

 حرف که می زد بیشتر دلش می سوخت.

اتابک همین روزا میمیرم، حجله ات سر قبر من بزن و لبخند بزن، همونا که من -

 دلم ضعف میره براش...
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 حرف می زد و اشک می ریخت.

اتابک، نه یه خونواده دارم که دل و جرات داشته باشن از دخترشون دفاع  من تنهام-

 کنن نه شوهرم مهربون...

 خنده اش گرفت.

 دارم با خودم حرف می زنم. واقعا دارم جن زده میشم-

 حرف می زد.اتابک همان جا ایستاده بود و با یکی از نگهبان ها 

 کاش بر می گشت و نگاهش می کرد.

 دلش ضعف رفته بود برای یک نیم نگاه.

 زیر دلش کمی درد می کرد.

 هفته بود که درون این اتاق زندانی بود.دو بیشتر از 

 روزها نمی گذشت.

 بدون اتابک نمی گذشت.

 اتابک برگشت.

 نگاهش مستقیم به پنجره افتاد.

 با چشمان اشکی لبخند زد.

 مطمئن بود که نمی بیندش.

 نور روز اجازه نمی داد که شیشه را ببیند.
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 هفته نگاهش به شیشه افتاد کافی بود. دوولی همین که بعد از 

 قلبش تند ضربان گرفت.

 با همه ی ضعفش انرژی گرفت.

 برات خوب موندم اتابکم، تورو خدا بس کن، بذار ببینمت، بذار زنت باشم...-

 چه امید عبثی!

 کولی بازی های بلقیس آمد. صدای

 هرزچندگاهی سروکله اش پیدا می شد.

 از شیشه فاصله گرفت.

 اتابک به سمت اسبش رفته سوار شد و رفت.

 او ماند و جای رفتنش!

 کمی به من برس..."

 به روسری باد برده ام...

 به زندگی بین من و یک پنجره...

 این دوست داشتن اگر برای تو مکافات داشت...

 "قد کشیدن من یک جان بود. برای

************ 

 خودش می دانست چقدر کالفه است.
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 این روزها دست و دلش به هیچ کاری نمی رفت.

 بیرون می رفت.

 نگاهی به پنجره ی زیر شیروانی می انداخت.

 نمی دیدش.

 حسش هم نمی کرد.

 انگار پشت پنجره هیچ کس نبود که نفس بکشد.

 سراغش.گاهی دل دل می کرد برود 

 محکم در آغوشش بکشد.

 تمام تنش را بو بکشد.

 دست هایش پستی و بلندی هایش را لمس کند.

 هنوز مزه ی آن شب زیر زبانش بود.

 حس بکری که حتی با توران هم تجربه نکرد.

 انگار یک قلب تپینده درون آغوشش بود.

 لبخند می زد.

 با تنش بازی می کرد.

 د.بوسه هایش را روی تنش می سوزان

 صدای آه های پر از نیازش درون گوشش می پیچید.
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 دست مشت شده اش را کنار پایش نگه داشت.

 هنوز هم می خواستش.

 زن گرفتن دوباره برای سوزاندن دلش بود.

 می خواست نشانش بدهد تن او و دیگری فرقی ندارد.

 قفل شدن در یک زن دیگر مهم نبود.

 حتی اگر مادر بچه اش موسرخه نباشد.

 عصبی بلند شد و کنار پنجره ی اتاقش ایستاد.

 به حیاط نگاه کرد.

 بلقیس کف بین هنوز داشت دور و بر خدمتکارها می چرخید.

 دوز و کلک هایش تمامی نداشت.

 پیشانیش را به شیشه چسباند.

 پلک هایش را بست.

 تن لخت روناک جلوی چشمش جان گرفت.

 وقتی روی تخت بود.

 لبخند می زد.

 نمی کشید.خجالت 

 با بی حیایی او را به سمت خودش می خواند.
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 پاهایش را باز و بسته می کرد.

 پلک باز کرد.

 قلبش تند می کوبید.

 انگار دلش بخواهد همین االن به سراغش برود.

 نیازش داشت.

 کاش می توانست.

 ولی به خوبی می دانست که نمی تواند.

 حکمی که کرده بود قابل برگشت نبود.

 خودش فکر می کرد یک آرزو از عشق مهمتر است؟ مدام با

 او عاشق روناک بود.

 مطمئن بود که روناک هم دوستش دارد.

 ولی رفت.

 به همین راحتی!

 اگر هرکس دیگری بود حکمش می شد سنگسار...

 شکنجه تا پای مرگ...

 ولی فقط محض محافظت از زنش او را جن زده قلمداد کرد.

 ست کسی به او نرسد.او را جای زندانی کرد که د
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 حتی خودش!

 تا سنگسار نشود.

 تا با دست های خودش خفه اش نکند.

 شاهپور بی شرف چطور قصد داشت به زنش دست درازی کند.تا یادش نیاید آن 

 با حرص پوفی کشید.

 زنش بود.

 زنش می ماند تا وقتی که بمیرد.

 حتی اگر تا آخر عمر موهای سرخ و چشمان خاکستریش را نبیند.

 نمی گذاشت احدی آزارش بدهد.

 این هفته عروسیش بود.

 خواهرهایش تا غروب از راه می رسیدند.

 انوشیروان هم آمده بود.

 روناک داشت محو می شد.

********** 

 بلقیس پیش پای بهرام نشست.

 تکه نانی از بقچه اش درآورد و سق زد.

 خب؟-
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 بدم. خب به جماالت ارباب، خوش خبرم، مشتلق بده که خبرو-

 بهرام کمی به سمتش خم شد.

 روی صندلی نشسته بوود.

 کامال روی بلقیس احاطه داشت.

 گفتم اون زمین مال تو.-

 چشمان بلقیس درخشید.

 ارباب کاغذ بیار بنویس این جماعت طمع نکنن به مالم.-

 طماع.-

 بلقیس خندید.

 بلند شد.

 کاغذ و مرکب آورد.

 نوشت اما اسم بلقیس را نیاورد.

 تا اسمتو بنویسم. بگو-

 بلقیس که سواد نداشت.

 حتی اگر اسمش هم نوشته نمی شد نمی فهمید.

 همه چیز شکرآبه اربابه.-

 چطور؟-
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 زن سوم بگیره. دزنشو زندانی کرده و می خوا-

 بهرام اخم کرد.

 اتابک واقعا پست بود.

 اسم خودش را هم می گذاشت مرد؟

 چرا زندانیش کرده؟-

 میگن جن زده شده.-

 بهرام خنده اش گرفت.

 اتابک که اهل خرافات نبود.

 ولی یه چیز دیگه هم شنیدم.-

 خب...-

 انگار دختره از خونه ی ارباب فرار کرده، بعد که آوردنش تا جن زده شده.-

 بهرام سکوت کرد.

 دلیل اصلی همین بود.

 وگرنه اتابک را خوب می شناخت.

 همبازی بچگیش بود.

 ت نداشت.هیچ اعتقادی به این خرافا

 روناک فرار کرده بود.
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 برچسب جن زده زده بود تا سنگسارش نکنند.

 و این یعنی...

 اتابک می خواهد ولی آن دختر نه!

 کارش راحت شد.

وقتی اتابک هم بجای محافظت از زنش زندانیش کرده پس او هم موسرخه را نمی 

 خواهد.

 همین فردا برایش پیغام می فرستاد.

 طالقش بدهد.

 زن جن زده را هم می خواست. او همین

 اس بود او قدر این زیبای ناب را می دانست.نهرچند اتابک قدرنش

 اسم بلقیس را روی کاغذ نوشت.

 کاغذ را به دست بلقیس داد.

 اون زمین از همین امروز مال توئه.-

 را ببوسد. بلقیس جلو آمد پای بهرام

 بهرام عقب کشید.

 برو پی کارت.-

 بلقیس بلند شد.
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 بقچه اش را جمع کرد.

 قری به کمرش داد و گفت:رفتم، رفتم، بلقیس دیگه آواره نیست.

 با رفتن بلقیس روی صندلیش جا خوش کرد.

 از پنجره ی اتاق پذیرایی مهمان به بیرون نگاه کرد.

 آسمان کامال تاریک شده بود.

 همین فردا می رفت سراغ اتابک.

 او موسرخه را می خواست.

 کردنش بدهد به او.به جای زندانی 

 طالقش بدهد.

 بعد از موسرخه برود تا چهارتا را عقد کند.

 حالل بود و گوارای وجودش.

 وقت شام بود.

 صدای مادر و خواهرش می آمد.

 بلند شد.

 ی که ذهنش پر بود از موسرخه!لدر حا

********** 

 د.نگهبان ها با تعجب به اتابک خبر دادند بهرام و آدم هایش دارند می آین
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 اتابک با اخم از عمارتش بیرون آمد.

 تازه از سر زمین ها برگشته بود.

 پیپش را داشت پر می کرد تا توتون بکشد.

 ولی با خبر آمدن بهرام پیپ را رها کرد و از عمارت بیرون آمد.

 چه خبر شده بود که بهرام این حوالی سروکله اش پیدا شده؟

 جلوی عمارت منتظرش ایستاد.

 رسیده بودند.خواهرهایش 

 داشتند کم کم خانه را آذین می بستند.

 امشب عروس از راه می رسید.

 دیگ های بزرگ وسط حیاط بود.

 بوی خورش قیمه همه جا را پر کرده بود.

روناک که عین همیشه کنار پنجره بود با ضعف بیشتری نسبت به روزهای دیگر 

 بهرام را دید.

 این مرد جذاب و شجاع را می شناخت.

 انی که نجاتش داد.هم

 بهرام بدون اینکه از اسب پایین بیاید مقابل اتابک ایستاد.

 حرف دارم باهات...بریم سر زمین ها؟-
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 اتابک متعجب بود.

 انگار از چیزی که فکر می کرد مهمتر بود.

 داد زد:اسبمو زین کنید.

 حتما اتفاقی افتاده بود.

 د.چون می دانست اتابک چقدر از این مرد بدش می آی

 نکند بخواهند بالیی به سر اتابکش بیاورند؟

اتابک سوار بر اسب زین شده اش تنها بدون هیچ نگهبانی با بهرام از عمارت خارج 

 شد.

 بهرام هم به نگهبان ها گفت همان جا بمانند.

 روناک دستش را به شیشه چسباند.

 ترسیده بود.

 کاش خاتون می آمد و می گفت چه خبر است؟

 ک و بهرام از تیررسش خارج شوند نگاهشان کرد.تا وقتی اتاب

 کاش می فهمید چه شده؟!

 اتابک آرام کنار بهرام راه می رفت.

 بهرام مسیر چشمه را در پیش گرفته بود.

 کنار چشمه که رسید از اسب پایین آمد.
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 چی شده خان زاده؟ با قشونت میای ولی بعدش می خوای تنها باشی؟-

 دو کالم حرف دارم باهات.-

 از تو که خیری نمی رسه...-

 سبش را گرفت و به تنه ی یک درخت بست.بهرام، افسار ا

 اتابک هم از اسبش پیاده شد.

 افسار را به همان درختی که بهرام اسبش را بست، گره زد.

 یه معامله دارم برات.-

 لب چشمه نشست.

 د.تش را پر آب کرد و به صورتش پاشیدس

 خنکیش حالش را جا آورد.

 خب...-

 تمام زمین های باال رو بهت میدم...-

 اتابک متعجب نگاهش کرد.

 خب...در ازاش؟-

 بهرام مقابلش ایستاد.

 چشمانش عین یک شاهین درنده تیز بود.

 مو سرخه رو بده به من.-
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 اتابک اول متوجه نشد.

 اصال نفهمید منظورش به کیست؟

 موسرخه؟ از کی حرف می زنی؟-

اتاق زندانیش کردی؟ من با همون حالش می خوامش، شنیدم جن زده شده تو -

 طالقش بده تا...

 حرفش کامل نشده بود که مشت محکم اتابک گوشه ی لبش خورد.

 صدای شکستن دندانش را شنید.

 دو قدم عقب رفت.

 جوری که پای راستش درون چشمه فرو رفت.

ومدی که داری در مورد ناموسم حرف می زنی بی شرف؟ از کدوم جهنم دره ای ا-

حالیت نیست کاری به زن مردم نداشته باشی؟ تف تو اون ذاتت بهرام، شرمم میاد 

 بگم یه روز همبازی بچگی هام بودی.

 هانش را در آب تف کرد.بهرام خون جمع شده درون د

 پوزخند زد.

 خودتو واسه کسی جر میدی که ولت کرد و رفت؟-

 اتابک تاب نیاورد.

 به سمتش حمله ور شد.

 بار بهرام با هوشیاری با او گالویز شد.این 
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 اتابک نعره می کشید.

 انگار به جنون رسیده باشد.

 بهرام به چه حقی در مورد زنش حرف می زد؟

 موسرخه مال او بود.

 زنش...ناموسش....

 آنقدر همدیگر را کوفتند و بد و بیراه گفتند که جان در تنشان نماند.

 بیرون آمد.اتابک با لباس های خیس از چشمه 

یه گلوله حرومت می کردم بی ناموس، اون زن مال منه،  مبهرام، اگه اسحله داشت-

 جن زده یا سالم؟ زندانی یا آزاد؟ مال منه...

 داد می زد.

 انگار می خواست عالم و آدم صدایش را بشنود.

 بدانند مالک موسرخه است.

یدا بشه قسم می نکشتمت چون دستم بسته اس الشخور، ولی باز سروکله ات پ-

خورم به مرگ خانم جانم که تو قبر خوابیده و می دونستی چقدر برام عزیز بود زنده 

 ات نمی ذارم.

 صورتش زخمی بود.

 پر از خشم.

 با اینکه تالفی حرف بهرام را کرده بود.
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 باز هم پر از خشم بود.

تاق می بهرام هم داد زد: از کدوم ناموس حرف می زنی؟ ناموسی که داری تو یه ا

 کشیش؟ تو نمی خوایش، آزادش کن.

اتابک داد زد:خفه شو حروم لقمه، چشم ناپاکتو رو زن من بردار، یه عمر چشمت 

دنبال توران بود و حاال هم روناک، یه حروم زاده ای عین تو فرق هیچی رو نمی 

 فهمه.

 معطل نکرد.

 به سمت اسبش رفت.

 شد.افسارش را باز کرد وپا در رکاب گذاشته سوار 

 بهرام پوزخند زد.

 به آرامی لب زد: مواظب موسرخه باش اگه می تونی.

 اتابک به تاخت به سمت عمارتش رفت.

 بدون اینکه به پشت سرش برگردد.

 به محض رسیدن به عمارت داد زد تا افراد بهرام بیرون بروند.

 خودش هم از اسب پایین آمد.

 هیچ چیزی حالیش نبود.

 گشت به همان روزی که روناک با بهرام تنها بود.تمام این ماجراها برمی 

 اگر این زن زبان نفهم سرجایش می نشست.
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 پی الواتی نمی رفت.

 هرگز بهرام دلبسته اش نمی شد که پیشنهادی به این بی شرمی بدهد.

 از پله های شیروانی باال رفت.

 در قفل شیروانی را باز کرد.

 روناک کنار پنجره نشسته بود.

 یکهویی در بلند شد. با باز شدن

 رنگ پریده و به شدت الغر می نمود.

 اتابک در را پشت سرش بست.

 زیر سر توئه ها؟-

 روناک نمی فهمید که دارد چه می گوید.

 اتابک شالقی که همراه اسب داشت را با خودش باال آورده بود.

 چی شده ارباب؟-

 ریختین رو هم ها؟ دلت آزادی می خواد؟-

 دانست که حرف هایش با افکارش ضدو نقیض است.حتی خودش هم می 

 ولی عصبی بود.

 حرف های بهرام غرور و مردانگیش را لگدمال کرده بود.

 مقصر همه چیز را روناک می دید.
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 وگرنه بهرام هیچ وقت عروس جدیدش را نمی دید.

 ارباب...-

 شالق که روی تنش فرود آمد صدایش خفه شد.

 بشی؟طالقت بدم که زن اون بی شرف -

 روناک ترسیده به پنجره چسبید.

 تنش به شدت به سوزش افتاد.

 دارم.نهیچی خبر  زبا بغض و اشکی که به چشمش نیشتر زد گفت:ارباب من ا

 اتابک دوباره شالقش باال رفت.

 آنقدر بی حال بود که حتی نمی توانست از دست اتابک فرار کند.

 خواد...اومده بود خواستگاریت، دلش موسرخه می -

 اشک های روناک پایین آمد.

 دستانش را سپر کرد.

 ولی اتابک با بی رحمی مدام شالق را باال می برد و پایین می آورد.

 وقتی به خودش آمد که روناک بیهوش روی زمین افتاد.

 شالق از دستش افتاد.

 چین مابین ابرویش به پیشانیش سرایت کرد.

 کنار تن بی جان روناک زانو زد.
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 دستش بلندش کرد.روی 

 چقدر سبک شده بود.

 انگار دارد چند تکه استخوان را بلند می کند.

 با درد لب زد:روناک!

 هیچ صدایی از روناک نیامد.

 با تمام توانش داد زد:یکی بیاد باال.

 روناک را محکم در آغوش گرفت.

 ترس برش داشته بود.

 نکند از دستش بدهد؟

 ؟نکند مو سرخه را طعمه ی خاک کرده

 خاتون با عجله در را باز کرد.

 بله ارباب؟-

 بیا به دادم برس.-

 خاتون با دیدن حال روناک به سمتش دوید.

 فورا دست بیخ گلویش گذاشت.

 با شنیدن ضربانش نفس راحتی کشید.

 زنده اس...باید به هوش بیاریمش...-
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 بلند شد.

 االن میام.-

 با رفتن خاتون زل زد به صورت الغر شده اش.

 انگار موسرخه را نمی شناخت.

 صورتش پر از درد بود.

 رد اشک روی صورتش مانده.

 رد شالق روی تنش از سرخی داشت به سیاهی می رفت.

 دستش بشکند.

 چه کار کرده بود؟

 کف دستش را روی صورت روناک گذاشت.

 روناک...دختر موسرخه...-

 محکم تر از قبل در آغوشش گرفت.

 ت جلوی زنش بالخره شکست.با این همه جالل و جبرو

 برگرد بهم...برگرد.-

 گوشه ی چشمش را نوازش کرد.

 شالقش به گوشه ی چشمش هم خورده بود.

 مردانه بغض زده شد.
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 بغض هم عین پاییز بود.

 قشنگ تلفظ می شوند.

 ولی سرد و گرمت می کند.

 نفست را بند می آورد.

 دزدند و شبیخون می زنند.

 این شالق را دفن می کرد.

 دیگر  هرگز از آن استفاده نمی کرد.

 دستش بشکند.

 خاتون با دو لیوان آب آمد.

ارباب این لیوان رو بگیر ذره ذره بده گلوش بخوره، چهار روزه لب به چیزی نزده -

 بود.

 شوکه به خاتون نگاه کرد.

 یعنی چی؟-

 خاتون با ترس به ارباب نگاه کرد.

 خوره...دو روز پیش بهتون گفتم چیزی نمی -

 وای بر من...چیکار کردم؟-

 فاجعه از این بدتر؟
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 خاتون از لیوان دست خودش نم نم به صورت روناک پاشید.

 خانم جان چشماتو باز کن...-

 نم آب را بیشتر کرد.

 پلک های روناک لرزید.

 داره بهوش میاد ارباب، آب قندو بده بخوره.-

 اتابک آب قند را جلوی دهانش گرفت.

 درون دهانش ریخت.جرعه جرعه 

 داره جون می گیره.-

 لرزش پلک های روناک بیشتر شد.

 خاتون شروع کرد به صلوات فرستادن و لعنت کردن جن و انس...

 بالخره روناک چشمانش را باز کرد.

 اولین کلمه ای هم که گفت اسم اتابک بود.

 اتابک با غم زیاد محکم در آغوشش کشید.

 بطلبد. انگار اینگونه می خواست بخشش

 خاتون دست جلوی دهانش گذاشت.

 بغض کرده بود.

 بلند شد و بی سروصدا بیرون رفت.
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 اتابک هنوز داغ داشت.

 تموم شد، تموم شد.-

 روناک نمی فهمید چه خبر است.

 گیج بود.

 تنش می سوخت.

 با هر فشار اتابک درد بیشتر می شد.

 اتابک قصد جدا کردنش را از خودش نداشت.

 می گفتند آدم ها تا از دست ندهند قدر نمی دانند.درست بود که 

 تمام این یک ماه روناک زندانی بود.

 قصد داشت زن بگیرد.

 روناک مهم نبود.

 اهمیتی نداشت.

 حاال که بی جان جلویش بود.

 تازه فهمید چه خبر است.

 تازه فهمید بدون روناک نمی تواند.

 عاشق زنش بود.

 باشد...
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 رهایش کرد و رفت.

 رای چیزی رفت که خیانت نبود.اما ب

 مردی را جایگزینش نکرد.

 فرارش برای خیر بود.

 دکتر شدن و کمک به بقیه.

 شاید اگر روزی مریض شود روناک به دادش برسد.

 گونه ی روناک را بوسید.

 در همان حال بلند شد.

 روناک به آن وزن کم درون آغوشش بود.

 آنقدر سبک شده بود که تعجب کرد.

 بود.در باز 

 به آرامی از پله ها پایین آمد.

 همه ی خدمتکارها پایین تجمع کرده بودند.

 با اخم و تلخی نگاهشان کرد.

 بدون توجه روناک را به اتاقش برد.

 روی تخت که با روتختی مخمل پوشیده شده، خواباند.

 کنارش نشست.
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 هایش...بدون اینکه به چشم های روناک نگاه کند شروع کرد به درآوردن لباس 

 باید کبودی هایش تنش را می دید.

 یک جور داروی گیاهی بود که این خانم خان باجی ها بلد بودند.

 روی جای کوفتگی و کبودی می گذاشتند.

 زود خوبش می کرد.

 روناک اما آنقدر بی جان بود که حتی نمی توانست مانع کار اتابک شود.

 چشمش پر از اشک بود.

 ولی پایین نمی آمد.

 بک کنارش بود.اتا

 بدون اینکه آن دخترک زیبایی که پشت پنجره دیده بود باشد.

 چرا اینجام؟-

 اتابک جوابش را نداد.

 نمی خواست بلندش کرد.

 خیلی راحت چاقو گذاشت و لباسش را پاره کرد.

 لباس ها را از تنش درآورد.

 روناک برهنه مقابلش بود.

 ولی جا به جای تنش کبود بود.
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 تش زیادی دردناک بوده.ب شصرانگار ض

 مگه امشب، شب عروسی نیست؟-

 اتابک باز هم جوابش را نداد.

 حس شرمندگی داشت.

 صدای ساز و دهلی که از بیرون آمد توجه هر دو را جلب کرد.

 هوا رو به تاریکی بود.

 روناک نتوانست تحمل کند.

 بلند زیر گریه زد.

 اتابک باالی سرش ایستاد و نگاهش کرد.

دانست حواسش را بدهد به پنجره و بیرون یا روناکی از شدت درماندگی در نمی 

 حال گریه بود.

 برمی گردم.-

 مالف را تا روی سینه ی روناک باال کشید.

 بالخره هم بیرون رفت.

 همه ی خدمه بیرون بودند.

 انوشیروان و خواهرهایش هم بودند.

 حتی مادر زن سابقش...
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 و البته تمام فامیل.

 جدید سوار بر اسب سفید رنگی در حال آمدن بود.عروس 

 بقیه جلوی اسب در حال رقص و پایکوبی بودند.

 نگاهی به رخت و لباسش انداخت.

 رخت و لباس دامادی بود.

 اما بخاطر درگیری با بهمن کثیف و پاره بود.

 هیچ کس درون عمارت نبود.

 همه جلوی کاروان عروس آماده بودند.

 کمین کرده بود پوزخند زد. بهرامی که تمام مدت

 بعد از کتک کاری کنار چشمه بی خیال نشد.

 برگشت و منتظر ماند.

 این دختر مال خودش بود.

 یک ساعت پیش صدای جیغش را شنید.

 اتابک داشت کتکش می زد.

 تمام جانش تکه تکه شد.

 دلش می خواست برود و اتابک را سربه نیست کند.

 ولی نمی شد.
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 شلوغی کسی حواسش به آنها نبود.در این سروصدا و 

 اشاره ای به نگهبان های همراهش کرد.

 جام می داد.نکار را باید خودش ا

 آنها فقط باید حواسشان را به اطراف جمع می کردند.

 جلوی دهان و بینی اش را پوشاند.

 خیلی آرام میان شلوغی از در پشتی وارد شد. 

 یکراست به اتاق زیر شیروانی رفت.

 رفت. آرام می

 ولی با سروصدای بیرون هیچ خبری نبود.

 وارد اتاق زیر شیروانی شد.

 کسی نبود.

 اخم هایش را درهم کشید.

 اتابک در این پنج دقیقه این دختر را کجا برد؟

 از اتاق زیر شیروانی بیرون آمد

 به اطرافش نگاه کرد.

 یکی دوتا خدمه آمدند و فرز هم رفتند.

 از پله ها پایین آمد.
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 شانسش را امتحان می کرد. باید

 به اولین اتاقی که جلوی دیدش را گرفت سر زد.

 دختری روی تخت بود.

 مالف تا روی سینه اش باال بود.

 ریز ریز مشغول گریه بود.

 آرام به سمتش رفت.

 خودش بود.

 موهای سرخش نشانش بود.

 باالی سرش ایستاد.

دی با نقاب فورا مالف را تا روناک با اینکه چشمانش کمی تار می دید از دیدن مر

 زیر گلویش کشید.

 از من نترس.-

 برو بیرون.-

 اومدم از این جهنم نجاتت بدم.-

 روناک ترسیده جیغ کشید.

 بهرام فورا دست روی دهانش گذاشت.

 اومدم کمکت کنم دختر، اتابک لیاقتت رو نداره.-
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 روناک دست و پا می زد.

 یک باره صدای ساز و دهل قطع شد.

 تیز از پنجره به بیرون نگاه کرد. بهرام

 چه خبر شده؟-

 نمی توانست دستش را از روی دهان روناک بردارد.

 قبل از اینکه کسی متوجه شود باید با خودش می برد.

 مالف را کامال دور تن روناک پیچاند.

 با همان شالی که روی زمین افتاده دهان روناک را بست.

 بیرون آمد. او را روی دوشش انداخت و از اتاق

 روناک هرچه دست و پا می زد نمی توانست فرار کند.

 چرا اتابک سر نمی رسید؟

 بهرام به سمت در پشتی حرکت کرد.

 همان دم سوگل آمد.

با دیدن موهای سرخ روناک و مردی که به سمت در پشتی می زد با تمام توانش 

 جیغ کشید.

 بهرام به سمتش برگشت.

 کار خراب شد.
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 معطل نکرد.

 ه سمت در دوید.ب

 سوگل جیغش را قطع نکرد.

 اتابک و انوشیروان به سمت عمارت دویدند.

 با داخل شدن آنها، بهرام از در پشتی بیرون رفت.

 اتابک غرید:چت شده دختر؟

 بردن، خانم رو بردن.-

 انگار طوفان شده باشد.

 اتابک یک لحظه هم نماند.

 به سمت در دوید.

 نگهبان ها را خبر کرد.انوشیروان هم از در جلویی 

 شاید کمی دیر شده بود.

 بهرام، روناک را روی اسب گذاشت و معطل نکرده رفت.

 اتابک پر خون دوید.

 ولی بهرام دور شده بود.

 یکباره به سمت تفنگ یکی از نگهبان ها حمله کرد.

 ایستاد و کمر بهرام را نشانه رفت.
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 دیگر برایش مهم نبود.

 اسب بهرام می دوید.

 و دورتر می شد. دور

 یکباره صدای شلیک بلند شد.

 تیر درست به هدف خورد.

 تعادل اسب بهم خورد.

 بهرام با کمر زخمی روی زمین افتاد.

 ولی اسب هنوز به تاخت می رفت.

 مخصوصا که با صدای تیر ترسیده بود.

 روناک هم روی اسب بود.

 بهرام او را بسته بود که نیفتد.

 آورد.انوشیروان اسب ها را 

 اتابک افسار یکی از اسب ها را گرفت و باال پرید.

 جو بدی بود.

 صدای همهمه می آمد.

 عروسی زهرمار شده بود.

 عروس خانم روی اسب سفیدش با توری که باال رفته حیرت زده نگاه می کرد.
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 بقیه هم میخ صحنه و ماجرا بودند.

 هرکس نظری می داد.

 پچ پچ ها باال بود.

 سوار بر اسب به سمت مردی که تیر خورده بود رفت.انوشیروان هم 

 اتابک اهمیت نداد چه کسی را زده.

 هرچند که تشخیصش اصال سخت نبود.

 آنقدر تند تاخت تا بالخره توانست همتراز اسب رم کرده باشد.

ر رفته و باال تنه اش کامال مشخص بود اروناک بیچاره با دهان بسته و مالفی که کن

 د.روی اسب دمر بو

 گریه می کرد و انگار با دهان بسته بخواهد چیزی بگوید.

 موقعیت خطرناکی بود.

 نمی توانست بپرد روی اسب و مهارش کند.

 باید هر جور شده افسارش را می گرفت.

 به شدت عصبی بود. 

 می ترسید خطایی کند و بالیی به سر روناک بیاید.

 هوا تاریک شده بود.

 اسب فقط می دوید.
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 کار دستشان می داد. ناین دوید

 از ته دل داد زد:خدا...

 اسبش را نزدیک برد.

 آنقدر که تن اسب به تنه ی اسب رم کرده خورد.

 فقط یک لحظه فرصت داشت.

 از همان هم استفاده کرد.

 خودش را خم کرد.

 سار را گرفت.فا

 دو پا ایستاد. یبا حرکت تندی جوری افسار را کشید که تا بالخره اسب رو

 دردناکی کشید. شیهه ی

 افسار زبانش را بریده بود.

 اتابک پر از هیجان و ترس پایین پرید.

 االن صدای گریه ی خفه ی روناک را می شنید.

 بند دورش را باز کرد.

 او را پایین کشید و محکم بغل کرد.

 عزیزم، خانمم....-

 شال را از دور دهانش باز کرد.
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 بود. صدای هق هق گریه ی روناک به شدت جانسوز

 آروم...هیش...-

 ولی هیچ چیزی آرامش نمی کرد.

 درد تن و روحش داشت او را می کشت.

 انگار همه قصد داشتند جوری او را عذاب بدهند.

 می خوام بمیرم، می خوام بمیرم.-

 چه کسی فکرش را می کرد اشک اتابک بعد از مرگ توران در بیاید.

 روناک را درون آغوشش روی زمین نشانده بود.

 دستانش جوری دور روناک حلقه بود انگار می ترسید باز او را بدزدند.

 صدای گریه ی مردانه اش میان گریه ی زنانه ی روناک گم شد.

 این اولین بار بود که داشت برای یک زن گریه می کرد.

 برای نداشتن زنی که داشت از ترس از دست دادنش گریه می کرد.

که درون تن و بدنش حس می کرد با دستانش  روناک با همه ی بی حالی و دردی

 صورت اتابک را قاب گرفت.

 تمام صورتش را بوسید.

 غلط کردم، غلط کردم...-

 تاب و تحمل گریه کردن مردش را نداشت.
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 ناسالمتی ارباب بود.

 یک ایل و آدم از او حساب می بردند.

 اتابک تن برهنه ی روناک را بیشتر به خودش فشرد.

 ه از دستم بری.نمی ذارم دیگ-

 لبخندی روی لب روناک میان گریه نشست.

 من نباید دیگه اربابو ناراحت کنم.-

 نرو.-

 نمیرم، من غلط بکنم که برم.-

اتابک مالفی که فقط پایین تنه ی روناک را آن هم به زور پوشانده بود را کامل باال 

 کشید.

باز کرده بود روی موهای شالی که با آن دهان روناک بسته شده بود و اتابک آن را 

 سرخش انداخت.

 این موهای کاش رنگشون عوض میشد.-

 من جادوگر نیستم.-

 جادوگری که این خانم خان باجیا میگن نه، ولی می تونی هر مردی رو جادو کنی.-

 تازه منظور اتابک را گرفت.

 گونه ی خیسش را بوسید.
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 همیشه می پوشونمشون.-

 نه.نباید بذارم کسی دیگه نگات ک-

 حسادت کالمش میان خودخواهیش چقدر شیرین بود.

 فهمیدی کی بودی که سعی داشت تو رو با خودش ببره؟-

 روناک با انگشتانش خیسی صورت اتابک را گرفت.

 نه!-

 مشخص میشه.-

 روناک را بلند کرد.

 روی اسب نشاندش.

 خودش هم پشت سرش نشست.

 اسب رم کرده هم به امان خدا رها شد.

 ن هیچ عجله ای خیلی آرام به سمت عمارت حرکت کرد.اتابک بدو

 خیلی دور شده بودند.

 خدا را شکر زنش را نجات داد.

 باز عذا دار نشد.

 نمی توانست در سوگ روناک بنشیند.

 این بار حتما می مرد.
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 روناک تکه ای از جانش شده بود.

 رسیده به در پشتی عمارت از اسب پایین آمد.

 با خودش به داخل برد.روناک را بغل گرفت و 

 چندتا از خدمه داخل عمارت بودند.

 صدایشان زدد.

 بگید سوگل و خاتون بیاین اینجا.-

 خودش هم به اتاقش رفت.

 روناک را روی تخت خواباند.

 حس می کرد چشمانش عین کاسه ی خون شده.

 همین جا باش تا من تکلیف همه رو روشن کنم.-

 روناک نگران نگاهش کرد.

 خاتون با هم داخل شدند.سوگل و 

 به سمتشان برگشت.

 به خانم خونه برسید تا بیام، شام بیارید و کبودی بدنش رو دوا بذارید.-

 با هم چشم گفتند.

 برگشت و نگاه دل گرم کننده ای به روناک زد.

 از صندوقچه ی باالی سر روناک کیسه ای بیرون کشید.
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 فورا از اتاق بیرون رفت.

 کمی عصبی بود.

 ی از انوشیروان نبود.خبر

 کاروان عروس جدید هنوز هم درون حیاط بودند.

 از در عمارت بیرون آمد.

 جوری داد زد که توجه همه جلب شد.

 عروسی تموم شد.-

 به سمت پدر عروس رفت.

 یک دهقان ساده بود.

 کیسه ای که همراهش داشت را کف دست پیرمرد گذاشت.

 که ازت رفته... خسارت این همه بریز و بپاش و آبرویی-

 پیرمرد نخ کیسه را کشید.

 درونش پر از طال بود.

 چشمانش برق زد.

 اتابک داد زد:عروسی در کار نیست، برید خونه هاتون، نبینم کسی اینجا بچرخه.

 با دو گام بلند کنار اسب عروس ایستاد.

 نگاهی به عروس انداخت.
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خوب می فرستم دم در خونه لیاقتت بیشتر از منه دختر، همین هفته یه خواستگار -

 تون، خوشبخت بشی.

 بدن اسب را نوازش کرد.

 همه ایستاده بودند و حرف نمی زدند.

 معطل چی هستین؟-

 کم کم همه به سمت در ورودی حرکت کردند.

 عروس بغض کرده بود.

 اتابک ایستاده بود و رفتن بقیه را تماشا می کرد.

 به سمتش آمد. تهمینهخواهر بزرگش 

 یکار می کنی خان داداش؟داری چ-

 زنم حالش خوبه، پشیمون شدم.-

 زن جن زده حالش خوب میشه؟-

 نگاه کرد. تهمینهتند و خشن به 

 زبان به دهان گرفت. تهمینه

 صالح مملکت خویش خسروان دانند.-

 اشاره ای به دو خواهر دیگر کرد و وارد عمارت شدند.
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بود روی تخت جلوی عمارت  مادر زن سابقش با پا دردی که تازگی دچارش شده

 نشسته بود.

 نه حرفی می زد نه کاری می کرد.

 خدا را شکر می کرد که توران مرد و این روزها را ندید.

 شوهرش زن روی زن می آورد.

 ط که خالی شد اتابک برگشت.احی

 حاال نوبت مردی بود که تیر خورده.

 ولی قبل از رفتن کنار مادر زن سابقش ایستاد.

 نجا بمونید، فردا با اسب می فرستمتون خونه.شب رو ای-

 سایه ات مستدام.-

 سری تکان داد.

 یکی از نگهبان ها کنار پرچین ایستاده بود.

 صدایش زد.

 نگهبان با او خودش را رساند.

 انوشیروان کجاست؟-

 آقا زخمی رو بردن طویله.-

 سری تکان داد.
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 به سمت طویله رفت.

 فانوس ها روشن بود.

 ی آشنایی می آمد.صدای ناله 

 انوشیروان سرشان داد می زد.

 داخل شد.

 بهرام تیرخورده و رنگ پریده افتاده بود.

 انوشیروان با دیدن اتابک گفت:رفیق بچگی هاته خان داداش...

 نگاهی به بهرام انداخت.

 می دونی تو مرامم وقتی یکی سمت ناموسم دست درازی می کنه چیه؟-

هرام بودند دستگیر شده با دست و پای بسته درون چند نگهبانی هم که همراه ب

 طویله افتاده بودند.

 بهرام لب هایش جنید.

 ولی صدایی از او باال نیامد.

 اتابک کنارش زانو زد.

 نگاهش کرد.

 رد.اگر جلوی خون ریزیش گرفته نمی شد به حتم می مُ

 سرش را برگرداند.



312 
 

 .تفنگ به دست گفت:برو مرادو خبر کن رو به نگهبانِ

 !انوشیروان متعجب گفت:خان داداش داری نجاتش میدی؟

 اتابک جوابی نداد.

 نگهبان بدو رفت.

 کمک کن ببریمش تو عمارت.-

 روی حرف اتابک حرفی نمی زد.

 زیر بغل بهرام را گرفتند و بلند کردند.

 از درد نعره ای کشید.

 مطمئن بود درد زیادی را تحمل می کند.

 به شدت بی حال بود.

 کرده و می لرزید. تنش یخ

 دو تا نگهبان جلوی در طویله برای نگهبانی دادن ایستادند.

 اتابک و انوشیروان هم بهرام را به عمارت بردند.

 درون یکی از اتاق های خالی یکی از خدمتکارها رخت و خواب پهن کرد.

 بهرام را دمر خواباندند.

 کرد. هاتابک لباسش را درون تنش پار

 فشار داد تا بیشتر از این خون نرود.روی زخم گذاشت و 
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 انوشیروان با احتیاط گفت:مطمئنی داری چیکار می کنی داداش؟

 مطمئنم.-

 مانده بود چطور می تواند به دزد ناموسش کمک کند.

 اگه بهرام تیر نخورده بود االن معلوم نبود چه بالیی به سر روناک می آمد.

 ند.و البته چقدر همه خان را به سخره می گرفت

 حاال داشت به بهرام کمک می کرد.

 واقعا گاهی درک کردن برادرش کار سختی بود.

 شاید برای همین بود که او لیاقت جایگزینی پدرش را داشت و او نداشت.

 اتابک با صدای دورگه ای گفت:طاقت بیار االن مرادو میارن تیرو می کشه بیرون.

 نفس های بهرام کند شده بود.

 ت داده بود.خون زیادی از دس

 آنقدر باالی سر بهرام ایستاد و زخم را فشار داد تا بالخره مراد رسید.

 مراد این اطراف به این زخم ها نسلط بود.

 البته سلمانی داشت.

 ریش و پشم ها را پایین می ریخت.

 ولی گاهی دندان های خراب را می کشید.

 زخم ها را عالج می کرد.
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 باجی ها حل می شد. بقیه امراض هم که دست خانم خان

 نیازی به مداخله ی مراد نبود.

 مراد یک کیف کوچک پارچه ای داشت.

 فورا رو به ارباب گفت:ارباب بگید یه فانون روشن بیارن برام.

 اتابک داد زد که بیاوردند.

 مراد پارچه را از روی زخم برداشت.

 وضعش زیاد خوب نبود.

 بگید دو نفر دیگه هم بیان داخل.-

 ان و یکی از نگهبان ها داخل آمدند.انوشیرو

 زن ها جلوی در تجمع کرده و به داخل نگاه می کردند.

 فانوس روشن را یکی از خدمتکارها آورد.

 مراد از کیسه ی پارچه ایش چاقوی نوک تیزی بیرون آورد.

 روی شعله گرفت.

 بیاین سه نفری محکم دست و پاشو بگیرید.-

 به سمت زن ها برگشت.

 ه ی تمیز رو داغ داغ کنید برام بیارید.چندتا پارچ

 اتابک و انوشیروان و نگهبان دست و پای بهرام را محکم گرفتند.
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 مراد با پیراهن خود بهرام اطراف زخم را تمیز کرد.

 نوک سرخ شده چاقو را یکباره درون زخمش فرو کرد.

 بهرام از درد زیاد نعره ی بلدی زد.

 ین درد خودش را نجات بدهد.سعی می کرد دست و پا بزند و از ا

 ولی محکم گرفته بودنش.

 مراد چاقو را درون زخم چرخاند.

 بالخره تیر را پیدا کرد و بیرون کشید.

 داد زد:برام پارچه ی تمیز بیارین.

 دوباره با لباس خود بهرام جلوی خونریزی جدید را گرفتند.

 بهرام از درد زیاد از هوش رفته بود.

 گفت:خوب میشه؟اتابک با احتیاط 

مشخص نیست ارباب، تیرو کشیدم بیرون، با پارچه های تمیز پانسمانش می کنم، -

چند روزی تکونش ندین، انشاهلل که زنده می مونه، االن که شبه و خونه ی منم 

، فردا یه گیاه میدم بیارن براش، پانسمانش رو باز کنید و همراه عسل بذارید رو دوره

اگه روزی چندبار این کارو کنید به امید خدا شفا پیدا می  زخمش و دوباره ببندین،

 کنه.

 اتابک سر تکان داد.

 انشاهلل که خوب میشه.-
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 بعد از چند دقیقه پارچه های تمیز را آوردند.

 روی پارچه ها بود. هنوز گرما

 مراد پارچه ها را با احتیاط روی زخم بست.

 پاشویه کنه.یکی شب باالی سرش باشه اگه تب کرد مدام -

 اتابک سر تکان داد.

 انوشیروان ایستاده بود و نگاه می کرد.

 این همه دلسوزی اتابک واقعا جای سوال داشت.

 آن هم مردی که خوب می شناختش.

 اتابک پایش می افتاد به شدت بی رحم بود.

 به هیچ کس رحم نمی کرد.

 آنوقت به فکر جان بهرام بود.

 کسی که همیشه رقیبش بود.

 د وسایلش را جمع کرد.مرا

 با من امر دیگه ندارید ارباب؟-

 نه، فردا صبح علی الطلوع این دارو رو بفرست.-

 به روی چشم.-

 مراد را با اسب راهی کردند.
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 اتابک زری ناز را صدا زد.

 دستور داد پلک روی هم نگذارد و حواسش به مریض باشد.

 بقیه را هم دور اتاق خلوت کرد.

 شوهرهایشان این وقت شبی عزم رفتن کرده بودند.خواهرهایش همراه 

 هرچه اتابک اصرار کرد نماندند.

 مادر زن سابقش درون یکی از اتاق ها شام خورده، خوابیده بود.

 اتابک خسته وارد اتاق خودش شد.

 خاتون و سوگل درون اتاق بودند.

 خاتون بلند شد و گفت:ارباب، خانم حالشون به الحمداهلل خیلی بهتره.

 از خستگی دستی به پیشانیش کشید.

 ممنونم، خودم هستم، بگید شام بیارن.-

 چشم.-

 با رفتن خاتون و سوگل کنار روناک روی تخت نشست.

 چشمان خاکستری رنگش می درخشید.

 خوبی؟-

 روناک هنوز خیلی ضعف داشت.

 رنگ پریده بود.
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 جای کبودی ها روی پیشانی و تن و بدنش بود.

 میخوام یکم بشینم.-

 خوب نیستی.-

 هستم.-

 هنوز هم تن و بدنش برهنه بود.

 اتابک دست زیرش انداخت و بلندش کرد.

 چقدر ریزه میزه تر از قبل شده بود.

 روناک را روی پایش نشاند.

 دستانش را دورش کامال حلقه کرد.

 هیچ وقت نمی خواستم اینجوری دستم روت بلند بشه.-

 روناک اخم هایش را درهم کشید.

 می کرد هرچه که یک ساعت پیش شام خورده را می خواهد عق بزند.احساس 

 دیوونه شدم وقتی بهرام بهم گفت طالقش بده مال من...-

 نتوانست تحمل کند.

 از روی پای اتابک پایین پرید.

 هرچه خورده بود را درون لگنی که کنار تخت بود باال آورد.

 اتابک وحشت زده نگاهش کرد.
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 روناک...-

 درد گفت:حالم خوب نیست.روناک با 

 کف زمین پهن شد.

 اتابک با ترس به سمت در دوید.

 خاتون را صدا زد.

 سن و سال دار بود.

 حتما می دانست روناک باز چه بالیی به سرش آمده.

 خاتون...خاتون.-

 خاتون که درون مطبخ بود با شنیدن صدای ارباب فورا بیرون آمد.

 بله ارباب.-

 بیا ببین چش شده.روناک حالش بد شده، -

 خاتون دستان خیسش را با دامن لباسش پاک کرد.

 با عجله دوید و خودش را رساند.

 اتابک برای حیای زنش مالف را دور تن روناک پیچاند.

 بغلش کرد و روی تخت نشاندش.

 ؟چی شده خانم-

 اتابک جواب داد:هرچی خورده باال آورد.
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 خاتون مشکوک نگاهش کرد.

 کنارش نشست.

 را گرفت. نبضش

 این کار را از کنار مادرش یاد گرفته بود.

 قبل از مرگش قابله بود.

 برای همین همه چیز را می دانست.

 اگر بچه ای قرار بود به دنیا بیاید خبرش می کردند.

 سرت گیج میره خانم؟-

خیلی، دنیا داره دور سرم می چرخه، معده ام جوش می زنه، از پنجره بوی پهن -

 میاد داخل...

 اتابک متعجب نفس عمیقی کشید.

 کدوم بو؟!-

 خاتون کمرنگ لبخند زد.

 پیشانی روناک را بوسید.

 بلند شد و گفت:مشتلق بدین ارباب، خانم حامله اس.

 روناک و اتابک متعجب و ساکت به خاتون نگاه کردند. 

 اتابک قدمی به سمت خاتون برداشت.
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 جدی میگی؟...یعنی حقیقت داره؟-

 جلوی دهانش گذاشت. خاتون دستش را

 ریز خندید.

 مبارکه ارباب.-

 روناک با همه ی دردش لبخند کوچکی روی لبش آورد.

اتابک با ذوق و خوشحالی گفت:برو به مطبخ بگو برای همه ی اهالی روستا غذا بپزه، 

 فردا ظهر همه مهمون اربابن.

 خاتون ذوق زده گفت:چشم.

 لگن را برداشت و از اتاق بیرون رفت.

 ک مقابل روناک زانو زد.اتاب

 آرزومو برآورده کردی، هر آرزوی داری بگو برآورده اش کنم.-

 روناک با بغض لبخند زد.

 اشک به چشمانش نیش زد.

 دستش را روی صورت زبر اتابک گذاشت.

 من دیگه هیچ آرزویی ندارم.-

ی م آنقدر لحنش دلشکسته بود و گفت:چرا داری، بعد از دنیا اومدن بچه برآورده اش

 کنم.
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 کف دست روناک را بوسید.

 به آرامی بغلش کرد.

 عین شیشه بود.

 آنقدر همه جای زن بیچاره درد می کرد که با احتیاط باید به او دست می زد.

 کنار گوشش گفت:دوستت دارم.

 روناک انگار منتظر همین جمله بود.

 بغضش بالخره شکست.

 بلند زیر گریه زد.

 هنوز یاد نگرفته ام..."

 ماه که رسیدم فقط نگاه کنم...به 

 دلم برایش نرود.. هک

 که بغض نکنم...

 ...مکه جان نده

 "گفته بودم که ماه بودن چقدر به تو می آید؟

 دلیل گریه اش را به خوبی می دانست.

 دیگه گریه نکن، گریه هات زخم می زنه بهم.-

 صورت خیسش را میان آغوش اتابک مخفی کرد.
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 تاق شیرونی گریه کردم...یک ماه پشت پنجره ی ا-

 دلش پر شد.

 نوازشش کرد.

 عصبی بودم.-

 من نباید می رفتم، من فقط فکر کردم آرزوم مهمتر از هرچیزیه.-

 نباید می رفتی.-

 ولم نکن اتابک.-

 دوباره بعد از مدت ها اسمش را صدا زد.

 دوباره به جای ارباب، اتابک شده بود.

 صدای در اتاق هم باعث نشد که اتابک، روناک را رها کند. 

 بله؟-

 ارباب شام رو آوردم.-

 صدای سوگل بود.

 بذار دم در میام می برمش.-

 چشم.-

 روناک را به آرامی روی تخت گذاشت.

 باید برات بگم لباس بیارن، اینجوری هی یکی بیاد و بره اعصابم بهم می ریزه.-
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 روناک کمرنگ لبخند زد.

 شوهر خوش غیرتش به همه حسودی می کرد.

 بلند شد و رفت سینی غذا را بیاورد.

 در همان حال خاتون را صدا زد.

 خاتون از مطبخ بیرون آمد.

 بله ارباب؟-

 برای خانم عمارت لباس بیار.-

 به روی چشم آقا.-

 چندتا از خدمتکارها سرشان را از مطبخ بیرون آمده با لبخند نگاهش می کردند.

 نا خبر حاملگی روناک را شنیده بودند.مطئ

 سینی را داخل برد.

 روناک مشتاقانه بوی کباب را نفس کشید.

 می تونی بخوری؟-

 سینی را روی تخت گذاشت.

 می تونم.-

 تکه ای از ران مرغ را از تنه جدا کرد.

 اتابک لبخند زد.
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 به نیش کشید که باز صدای در بلند شد.

 .مارباب لباس آورد-

 بلند شد.

 در را باز کرد.

 لباس ها را گرفت.

در را قبل از بستن گفت:خاموشی بزنید، نبینم سروصدای کسی بلند بشه، به زری ناز 

 بگو حواسش به ارباب بهرام باشه.

 چشم.-

 در را از باال چفت کرد.

 روناک یک ران مرغ را کامل خورد.

 واقعا گرسنه بود.

 بیا لباساتو بپوش.-

 یستاد.بودنش مقابل اتابک ا ن شرم از لختروناک بدو

 اتابک با لذت نگاهش کرد.

 باز هم افکار خواستن و نیازش احاطه اش کرد.

با اینکه می دانست زنش االن پر از درد است، دستش را نوازش گونه به پایین تنه ی 

 روناک کشید.
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 دلم خیلی می خوادت.-

 آهی از حسرت کشید.

 من آماده ام.-

 وقتی خوب شدی.-

 تا لباس هایش را بپوشد. کمکش کرد

 مقابلش که ایستاد همان روناک سابق بود.

 با موهای سرخ و چشمان خاکستری.

 با هم روی زمین نشستند و شام را خوردند.

 اتابک سینی را کنار گذاشت.بعد از اتمام شام، 

 روناک را بلند کرد و همراه خودش روی تخت دراز کشید.

 دیگه جایی نرو.-

 نمیرم.-

 بمون همیشه.کنارم -

 هستم.-

 اتابک او را به سمت خودش کشید.

 با ولع رویش خیمه زد.

 لباس هایش را باال زد.
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 جا به جای تن روناک را بوسید.

 جوری که روناک خالف همیشه پر از لذت و نیاز شد.

 انگار که هیچ دردی ندارد.

 به محض اینکه بوسه های اتابک تمام شد دردها هم برگشتند.

 بغلم کن.-

 اتابک روناک را درون آغوشش غرق کرد.

 دیگه نمی ذارم از جلوی چشمم بری کنار.-

 روناک لبخند زد.

 مگر قرار بود جایی برود؟

 مگر اینکه بمیرد که اتابکش را رها کند.

 از حاال به بعد فقط زن اتابک نبود.

 مادر بچه ی اتابک هم بود.

 خانم این خانه هم بود.

 خونه ی اتابک می مونه!روناک تا آخر عمرش خانم -

 اتابک لبخند زد.

 دوستت دارم اتابک....-

 بالخره گفته شد.
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 آرامش به جانشان ریخته شد.

 کلمات ساده که می توانست غوغا به پا کند.

************* 

 تنش دیگر درد نداشت.

 فقط جای کبودی ها هنوز کمی روی تنش مانده بود.

 سوگل عین همیشه کنارش بود.

 شست و داشت موهای خیسش را شانه می زد.پشت سرش ن

 تازه از حمام بیرون آمده بود.

 خانم، چقدر دلتنگتون بودم به خدا!-

 دیگه هستم.-

 همیشه باشید خانم، بدون شما اینجا جهنمه.-

 از حاال دیگه بهشت میشه.-

 سوگل شانه ی چوبی را کنار گذاشت.

 کرد.با حوصله شروع به بافتن موهای سرخ خانم خانه 

 اتابک اعالم کرده بود زنش سالم است.

 جن زده نیست.

 بچه ای در راه دارند.
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 از این به بعد دستور، دستور روناک است.

 کسی حق سرپیچی ندارد.

 همه چشم قربان گو باید باشند.

 برای همین کسی نبود که به روناک چپ نگاه کند.

 ا اتابک بیرون برود.بعد از سه روز تازه امروز می خواست از اتاق مشترکش ب

 خبر رسیده بود ارباب بهرام هم حالش بهتر شده.

 دو روزی بود مادر و خواهرش همان خانه ی اتابک بودند.

 نگران حال بهرام بودند.

 اتابک مهربانانه پذیرایشان شد.

 نه نیشی زد نه حرفی!

 قدر هم مادر بهرام تشکر کرد.چ

 کرده.سختش بود که پسرش این کار احمقانه را 

 عمال زن اتابک را دزدیده بود.

 د ولی نجاتش داد.کشولی اتابک با اینکه می توانست او را ب

 اتابک مردانگی را در حق پسرش تمام کرد.

 تموم شد خانم.-

 روناک بلند شد.
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 شال را روی موهایش انداخت.

 کجا میری خانم؟-

 میخوام برم اتابک رو ببینم.-

 ه.ارباب تو اتاق اون یکی ارباب-

 از حرف سوگل لبخند زد.

 دامن لباسش را مرتب کرد.

 میرم ببینمشون.-

 از اتاقش بیرون رفت.

 سوگل با نگرانی درون چارچوب در ایستاد.

 روناک مقابل در اتاق مریض ایستاد و در زد.

 صدای اتابک را شنید.

 بیا داخل!-

 در را به عقب هول داد.

 تکیه داده بود. ارباب بهرام با حال زاری به پشتی پشت سرش

 هنوز رنگ پریده بود.

 سالم.-

 اتابک اخم کرد.
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 دوست نداشت اینجا روناک را ببیند.

 روناک با چهره ای محکم پرسید:حالتون چطوره ارباب بهرام؟

 بهرام نگاهش کرد.

 این دختر هنوز همان بود.

 با همان نگاه و چهره ی زیبا!

 خوب!-

 تن صدایش شرمنده بود.

 دن به شماها رو ندارم.من روی نگاه کر-

 روناک پوزخند زد.

 نگاهتو غالف کن ارباب بهرام، زن مردم همیشه زن مردم می مونه!-

 اتابک برگشت و به روناک نگاه کرد.

 از جواب روناک خوشش آمد.

 روناک برگشت و. به اتابک نگاه کرد.

 با سوگل میرم تو حیاط کمی بچرخم.-

 برو چند دقیقه ی دیگه میام.-

 سر تکان داد. روناک

 بیرون رفت.
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 اتابک هم بلند شد.

حالت خیلی بهتر شده، مادر و خواهرت خیلی نگرانتن، امروز عصر با گاری می -

 فرستمت.

 اتابک!-

 ایستاده نگاهش کرد.

 چرا نجاتم دادی؟-

سال پیش وقتی سر گردنه اسب رم کرد و در حال سقوط بودم نجاتم دادی، یه  21-

 که تسویه شد، ولی از حاال به بعد نزدیک زنم بشی مردی.جون بهت بدهکار بودم 

 بدون اینکه منتظر جواب بهرام باشد از اتاق بیرون رفت.

 به سمت زنش پرواز کرد.

 روی تخت وسط حیاط نشسته بود.

 نور خورشید نیمی از صورتش را برق انداخته بود.

 کنارش نشست.

 خوبی؟-

 امروز بهتر از همیشه ام.-

 اخته.صورتت گل اند-

 روناک لبخند زد.
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 دست اتابک را گرفت.

 خوبه که هستی.-

 انوشیروان با اسب وارد عمارت شد.

 این پسر هنوز هم عذب مانده بود.

 برای آن دو سری تکان داد و به سمت اسطبل رفت.

 روناک لبخند زد.

 امروز از آن روزهایی بود که به شدت احساس خوشبختی می کرد.

 خدا را شکر!

********** 

 فصل آخر

 اتابک بیرون ایستاده بود.

 عین مرغ سرکنده بود.

 بال بال می زد.

 روناک با درد درون اتاق جیغ می زد.

 خاتون و چندتا زن دیگر داخل بودند.

 مدام تاکید می کردند که زور بزند.

 بچه در حال آمدن بود.
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 ماه خیلی زود گذشت. 9

 جان داد. ماهی که اتابک هرروز بیشتر از قبل برای زنش 9

 برایش عشق ریخت.

 بیشتر عاشقش شد.

 روناک واقعا خوب بود.

 زنی به شدت باهوش و زیرک!

 با سواد که عالقه اش به درس و کتاب انکار نشدنی بود.

 دوباره جیغ و جیغ!

 به شدت نگران بود.

 ترس برش داشته بود نکند بالیی به سر زن یا بچه اش بیاید.

 ه آرزویش می رسید.بعد از سالها بالخره داشت ب

 صاحب یک بچه شدن...

 انوشیروان که چندماهی شهر بود یک هفته ای بود که آمده بود روستا.

 خبر نداشت وقت زایمان زن برادرش است.

 دست روی شانه ی برادرش گذاشت.

 ولی می دانست هیچ چیزی اتابک عاشق را آرام نمی کند.

 که همه را متعجب می کرد. عشق بی حدش به روناک آنقدر عجیب و غریب بود
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 آروم باش.-

 روناک...-

 هر دو سالم می مونن.-

 هیچ حرفی آرامش نمی کرد.

 زیر لب صلوات فرستاد.

 باید فردا می رفت امامزاده.

 دعا می کرد.

 دو رکعت نماز می خواند.

 یکباره صدای گریه ی بچه پیچید.

 انوشیروان خندید.

 مبارکه داداش!-

 درون اتاق می آمد.صدای کل کشیدن زن ها 

 چروک وسط پیشانی اتابک صاف شد.

 لبخند کم کم جان گرفت.

 طولی نکشید خاتون بچه  را درون پتو پیچیده بیرون آمد.

 تلق بده ارباب، پسره، پسر!مش-

 اتابک ناباور بچه را از خاتون گرفت.
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 چشمان درشتی داشت.

 گریه نمی کرد.

 ساکت و آرام بود.

 ترسید بغلش کند.آنقدر کوچک بود که می 

 انوشیروان خم شد و به بچه نگاه کرد.

 اتابک به خاتون نگاه کرد.

 حال روناک چطوره؟-

 خاتون لبخندش را با لبخند جواب داد.

 الهی شکر خانم هم حالشون خوبه.-

 می تونم بیام داخل ببینمش؟-

 یکم صبر کنید ارباب.-

 داخل رفت.

 بچه هنوز درون آغوشش بود.

 .حس غریبی داشت

 اینکه این بچه واقعا مال خودش بود.

 از گوشت و پوست خودش!

 انوشیروان با انگشت اشاره گونه ی بچه را نوازش کرد.
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 خیلی نازه!-

 اتابک زیر لب گفت:شهریار!

 انوشیروان لبخند زد.

 اسم پسر بچه هم انتخاب شد.

 خاتون بیرون آمد.

 بفرمایید ارباب.-

 بچه را بغل گرفت.

 داخل شد. اتابک یاالگویان

 اتاق مرتب شده بود.

 بوی خون تندی می آمد.

 ولی همه ی پنجره ها را باز کرده بودند.

 روی روناک پتو انداخته بودند.

 خوابیده و چشمانش نیمه باز بود.

 معلوم بود که خیلی درد کشیده.

 زن ها بیرون رفتند.

 ولی خاتون بچه را جلو آورد.

 باید شیر بخوره.-
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 کنار روناک نشست.

 کمکش کرد بنشیند.

 پیراهنش را باال زد.

 بچه را زیر سینه اش گذاشت.

 اتابک کنارشان نشست.

 روناک به اتابک نگاه کرد و اشک از چشمانش پایین آمد.

 لب زد:اتابک؟

 اتابک حرفی نزد.

 فقط صبر کرد بچه شیر بخورد.

 خاتون تمام مدت در حال کمک کردن بود.

خواب رفت با احتیاط روی گهواره ی کنارش بچه که زیر سینه ی روناک به 

 گذاشتند.

 فورا هم اتاق را ترک کرد.

 روناک به محض خالی شدن اتاق زیر گریه زد.

 اتابک فورا در آغوشش کشید.

 عزیزدلم...-

 داشتم می مردم.-
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 نگو...-

 اتابک پر از درد بود.-

 اتابک محکم بوسیدش.

 تموم شد عزیزم.-

 خوب نیستم.-

 نیستی؟خوشحال -

 خوشحالم ، فقط باور نمی کنم بشه این همه درد رو تحمل کرد.-

 تموم شد خانمم، تو از پسش براومدی.-

 بمون کنارم.-

 کنارتم عزیزم.-

 خیلی خسته ام اتابک، دلم می خواد فقط بخوابم.-

 اتابک کنارش دراز کشید.

  با هم می خوابیم.-

 ،ال حول و ال قوه اال"

 "و نگار... شیرین است و قشنگ است

 روناک پر از ضعف بود.

 به خوردش حلوای شیرین داده بودند.
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 باز هم سرگیجه شد.

 عطر تن اتابک را حس کرد پلکش افتاد.ی که به محض

 بعد از یک روز کامل درد کشیدن و بیداری حاال به شدت خسته بود.

 اتابک فقط نگاهش کرد.

 زنش کوچکتر از آن بود که بچه دار شود.

 ولی شد.

 یک پسر سالم.

 و زنی که از خستگی میان تنگی آغوشش به خواب رفته بود.

 زیر لب گفت:خدایا شکرت.

************** 

 بشین روناک کارت دارم.-

 روناک بچه را که دیگر حدود یک ساله شده بود را به دست خاتون داد.

 خاتون بچه بغل از اتاق بیرون رفت.

 مقابل اتابک نشست.

 چیزی شده؟-

 ورقه ای را به دستش داد. اتابک
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تا فردا صبح هرچی الزم داری جمع کن،  از این به بعد تا چندسال زمستون ها -

 میریم شهر.

 کاغذ را باز کرد.

 متعجب به آن نگاه کرد.

 حکم پذیرشش درون دانشکده ی پزشکی بود.

 ناباور به آن نگاه کرد.

 شوخی بود دیگر...

 و زد.سرش را بلند کرد و مقابل اتابک زان

 داری باهام شوخی می کنی؟-

 اتابک مهربان لبخند زد.

زمستون اینجا غیر از برف و بورانه؟ همه چپیدن تو خونه هاشون؟ بیکاریم دیگه، تو -

 میری درستو می خونی.

 اگر جیغ بزند نمی گویند دوباره جن زده شده؟

 من االن میمیرم.-

 رفت.گاتابک دستش را 

 پشت دستش را بوسید.

زودتر از این ها برات این کارو می کردم، ولی تا پذیرش گرفتم یکم طول باید -

 کشید.
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 اتابک، اتابک...-

 خودش را درون آغوشش پرت کرد.

 دلم می خواد از خوشحالی بمیرم.-

 اتابک محکم بغلش کرد.

نه از خوشحالی نه از غم نه از دست من یا هرچیز و هرکس دیگه حق مردن نداری. -

 شهریار هستیم تو هم هستی.تا منو و 

 خندید.

 کنار گوش اتابک بلند خندید.

 من جون میدم برای شما دوتا، زندگی مین.-

 اتابک نوازشش کرد.

 موفق شو، وقتی برگردیم اینجا باید خیلی ها رو درمون کنی.-

 کنار گوش اتابک را بوسید.

 موفق میشم، فقط بخاطر مردی که عاشقشم.-

 و عاشقته...-

 

 را...نگاهت "

 صدایت را...
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 لبخندت را...

 اصال همه ی خودت را کنار من جا بگذار...

 باید با خودم ببرمش به زندگیم...

 جایی که می ایستم و غذا می پزم.

 کتاب می خوانم...

 شعر می گویم...

 و عطر تو یکهو می پیچد...

 "انگار که تمام من را بوسیده ای!

7/1/7298 

 دختر مرداد ماهی....

 به شاپرک کوچولوی مامانش ویانا... تقدیم

 همسرم، تکیه گاهم.

 


