
 مو رسخه و ارباب

 اتابک

 !رویا قاسیم

 .وارد حجله شد

 .زیباترین اتاق عمارت

 .با دکوری زیبا

 .با چشم اطرافش را نگاه کرد

ز قشنگ بود  .همه چی 

 ندیده بود
ز
اف  .تا به حال یک خانه ی ارسر

 .یک رعیت ساده بود دیگر

 .با خانه ی کاهگلیشان

 .ویل به محض اینکه نگاهش به تخت خواب افتاد ترسید

 .صدای قدم هایش را پشت رسش شنید

 .رسفه ای مصلحتی کرد

 .یم خواست حضورش را اعالم کند

 .تور هنوز روی صورت روناک بود

 .اتابک داخل شد و در را پشت رسش بست

 .روناک جرات نداشت رس بچرخاند



اتابک شنیده بودزیاد از ارباب  . 

 اصال چرا بشنود؟

با چشم های خودش دیده بود که چه کارهایی یم تواند 

 .بکند

 .دست اتابک روی شانه اش نشست

 .او را به سمت خودش برگرداند

 .شانه اش به وضوح لرزید

 .اتابک تور را روی صورتش برداشت

 .صورتش آرایش زیادی نداشت

سفیداب کرده زن دالک باشر صورتش را کیم رسخاب و 

 .بود

 .با این حال خییل زیبا بود

 .با موهای قرمز

 .تا به حال زیز با موی قرمز ندیده بود مگر این دخیی 

 .رستو باال بگی  دخیی -

 .پلک روناک لرزید

 .ویل باال آمد

 .اتابک متحی  نگاهش کرد



ی بود  .چشمانش خاکسیی

 .بیشیی شبیه به یک ماده پلنگ درنده بود

 .دستش را دراز کرد

ز انداخت  .تور را از روی موهایش برداشت و روی زمی 

 ...ارباب-

 .دستش لحظه ای از حرکت ایستاد

 .نگاهش کرد تا حرفش را تمام کند

 .ویل روناک حرف دیگری نزد

 .خودم یم تونم-

 .اخم های اتابک در هم فرو رفت

 .روناک را دور زد و به سمت تخت رفت

های مخملیک تخت نو با روکش  . 

 .از پشت در صدای پچ پچ یم آمد

 .صورتش یکپارچه رسخ شد

 !عجب جماعت احمقی 

 .یک مشت پی  و پاتال و خرفت

 .به سمت اتابک چرخید

اتابک پیپش را برداشته بود و سیع داشت با توتون پرش  



 .کند

 .هیچ توجیه به روناک نداشت

 یعتز این همه زشت بود؟

 .زیاد هم برایش مهم نبود

نبود زن اتابک شود قرار  . 

 .آرزویش درس خواندن بود

ز به شهر بود  .رفیی

 .ویل مجبورش کردند

 .آنقدر کتک خورد تا راضز شد

 نیم کرد
ی
 .راضز هم نیم شد فرف

 .یک دامن کلوش سفید هم به پا داشت

 .آن وقت ها رسم لباس شخیص که نبود

 .کاری که روناک هم کرده بود

صدای جیغ گوشخراشر دست برد تا شال را باز کند که 

 .بلند شد

 .اتابک رسش باال آمد

 .جیغ ها ممتد و پشت رسهم شد

 .پیپ با آتش درونش از دستش افتاد



 .روناک ترسیده نگاهش کرد

 .اتابک به سمت در دوید

 .چفتش را باز کرد

 .ارباب، ارباب بدبخت شدیم-

 اتابک غرید: چی شده؟

زک مخصوص زن اولش با گریه گفت: خانم مرد ن، کنی 

 بالخره دق کردن

 .و مردن

 .انگار روح از تن اتابک جدا شد

 .به سمت اتاق زن اولش دوید

زک چشمان درشت وحشتنایک داشت  .کنی 

 .صدایش یم زدند آهو جان

ز به روناک نگاه کرد  .تی 

ه ی شوم، از اول گفتم مو قرمزا شومن، مرگ - دخیی

 .آوردی تو این خونه

به رسعت عمارت از شب عروش، تبدیل به شب عزا 

 .شد

 .آهو جان به عمد او را به داخل هول داد



دستانش آنقدر قدرت داشت که محکم از پشت روی 

ز افتاد  .زمی 

 .فورا در را پشت رسش بست

 .زود خودش را جمع و جور کرد و بلند شد

 .با مشت به در کوبید

یم رسیدویل آنقدر رسوصدا بود که صدا به صدا ن . 

 .رسوصدای سگ ها هم بلند شده بود

 .کنار در ماند

 .از جایش جم نخورد

 .دلش با اتابک و همرس اولش بود

 .یعتز واقعا قدمش نحس بود

 دقیقا باید شب عروسیش این زن یم مرد؟

 .البته بد هم نشد

 .دیگر هوو نداشت

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

خودش را به شهر برساند یم خواست . 

 .جایی پیدا کند

 .همراه با کاری



 .مثال خیایط را بلد بود

 .یم توانست خیایط کند و با پولش درس بخواند

چندسال که بگذرد بالخره ارباب اتابک یی خیالش یم 

 .شود

 .زن سومش را میگرفت

 .او که شوهر نیم خواست

 .فقط یم خواست خانم دکیی شود

خاله اش ز دخیی  .عی 

 .او هم روستایی بود

 .ویل شوهرخاله اش یک نجار ساده ی شهری

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

 .ازدواج کردند و به شهر رفتند

خاله اش هم آنجا درس خواند و خانم پرستار شد  .دخیی

 .با روپوش سفید

 .چقدر هم به قد و قیافه اش یم آمد

دبه قد و قیافه ای او هم یم آم . 

ی از دخیی خاله اش کم داشت؟ ز  مگر چه چی 

 .تازه خییل هم زیباتر و کار بلدتر از او بود



 .نا امیدانه دوباره به در کوبید

 .یم خواست ببیند چه خیی شده

 .خیی داشت که خانم اول ارباب مریض است

 .چندسایل بود که مریض بود

 .بچه دار هم نشد

ز بود که او را برای ارباب اتا بک در نظر گرفتندبرای همی  . 

ز یک گاو که فقط بلد است بچه زایی کند و شی  بدهد  عی 

 خاصیت او هم

 دقیقا قرار

ز باشد  .بود همی 

 .ویل کور خوانده بودند

 .از آنجا فرار یم کرد

 بماند که چه؟

 .او هیچ بچه ای برای کیس نیم آورد

 .اینبار با حرص و عصبانیت به در کوفت

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

 .بگذار آب ها از آسیاب بیفتد

ز دمش را یم چید که از این غلط ها نکند  .همچی 



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

 .مادرشوهر هم که نداشت

خواهرشوهرهایش به همراه تنها برادرشوهرش در شهر 

 .بودند

و کله زدن با رعیت نیم خوردکالسشان به روستا و رس  . 

 .فقط ارباب اتابک اینجا بود

ی که گایه واقعا خون رعیت را در شیشه یم   مرد سختگی 

 .کرد

 !بیچاره پدرش

 .از ترس جانشان بود که شوهرش داد

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

 .دخیی برو رو دار در این روستا کم نبودند

گفتند مو رسخ ها شوم هستند؟  تازه مگر نیم  

یش به همراه  مصیبت اینجا بود که چشمان خاکسیی

 موهای رسخش باعث

 شده بود

 .لقب جادوگر را به او بدهند

 .کاش واقعا جادوگر بود



 .از این روستا یم رفت

 .به آرزوهایش یم رسید

 .بوی سوختتز یم آمد

 .توجه نکرد

ون بود  .حتما از بی 

 .دوباره به در کوفت

- ون نیست؟ک یس اون بی   

 .شنیده بود ارباب اتابک خییل زنش را دوست دارد

 .بچه هم نیم خواست

 .فقط زنش دوباره حالش خوب شود

 .خود زنش پیشنهاد داده بود که دوباره ازدواج کند

 .آنقدر هم به اتابک فشار آورد تا بالخره تسلیم شد

 نکند بگوید از شویم این جادوگر است؟

 .آهو جان که گفت

 .حتما بقیه هم یم گفتند

 .بوی دود یم آمد

 .عصتی غرغر کرد

 .معلوم یز چی دارن یم سوزونن اینقد بو گند میاد-



 .حتی یک بار هم به پشت رس برنگشت

 .داشت گرمش یم شد

 .انگار که تب کرده باشد

 .یکرسه به در کوفت

 .در باز نشد که نشد

 .این گرما غی  عادی بود

 .برگشت

 .از دیدن شعله آتش که بیخ گوشش بود جیغ کشید

 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

 .گریه اش گرفت

ن هوا را یم گرفت ر  .بوی دود داشت اکسی 

 .داد زد

 .حنجره پاره کرد



ر را رویش باز نکردکیس د . 

 .همه رسگرم شیون خودشان بودند

هیچ کس اهمیتی نیم داد عروس جدید درون اتاق چکار 

 یم کند؟

 .به بدبختی خودش گریست

 .خدا به دادش برسد

 .تمام آرزوهایش درون این آتش یم سوخت

 ..و خودش

 .با این موهای قرمز شوم، بالخره نابود یم شد

 .با آخرین توانش جیغ زد

ییعز که گلویش را سوزاندج . 

 .و خودش هم داشت درون آتش یم سوخت

ز راحتی   !به همی 

********* 

 .ناباور باالی رس توران نشسته بود

 .چشمان مهربانش باز بود

 !با یک لبخند پر از تمنا

 .خدا او را بکشد



دق کرد و ُمرد آخر هم . 

 .قاتلش خودش بود نه هیچ کس دیگر

 .مراقبش نبود

به او نبود حواسش ششدانگ . 

 .دست رسد و یی جانش را در دست گرفت

 .پشت دستش را با چشمایز غبار گرفته بوسید

 .با کف دستش پلک هایش را روی هم گذاشت

 ...راحت بخواب تورانم، عزیز جانم-

 .نیم شد گریه کرد

 .مرد را چه به گریه کردن

 .وگرنه زیر گریه یم زد

د  .آنقدر که این خانه را سیل بیی

دنیایش توران بودتمام  . 

 .یی نهایت دوستش داشت

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

 .عاشقش شده بود

 .او هم عاشق بود

 کرد و به چنگش آورد
ی
 .ویل زرنگ



 .و خییل راحت هم از دستش داد

 .بچه دار نیم شد

آنقدر این خانم خان باچی ها دوا و درمان در حلقش 

ش  ریختند تا زمینگی 

 .کند

 ...مریض که شد داروهای جدید

 .روز به روز حالش بدتر شد

 ....و حاال

آهوجان دستانش را روی دامنش جمع کرده خشک و 

 .سیخ ایستاده بود

 نزد آهوجان؟-
ز
 حرف

 فقط پرسیدن ارباب اتابک امشب خوشحاله؟-

 .قلبش تی  کشید

 .صدای کوبیدن در بلند شد

 .عمارت آتیش گرفته-

وان، در حایل که رساسیمه بود برادر کوچکیی ار  باب انوشی 

 داد زد: آتیش

 .از اتاق اتابکه



 .اتابک با اخم بلند شد

 پیپش؟

 روناک؟

 .به سمت اتاقش دوید

وان هم دوید  .انوشی 

ون قفل بود  .در از بی 

 .آتش زبانه یم کشید

 اتابک داد زد: یک این درو قفل کرده؟

ون نیامد  .آهو جان با ترس از اتاق توران بی 

اگر آن جادوگر مو رسخ یم گفت کار او بوده، بدبخت یم 

 .شد

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

ز افتاده و تکان نیم  روناک همان جا جلوی در روی زمی 

 .خورد

وان بازوی اتابک را گرفت  .انوشی 

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

بزندمگر مرده باشد کیس به زنش دست  . 

مرد را داشت ت یک شی   .هنوز غی 



ز امروز عرص که عقد موقتش را خواندند   همی 
این دخیی

 .زنش شد و تمام

ون برد  .روناک را بی 

، بقیه هم بیان آتیش رو  ز داد زد: یگ از اتاقا رو آماده کنی 

ز   .خاموش کیز

 کشید
ز
وان پوف  .انوشی 

 یم کرد
ی
 .چند صباچ بود که در شهر زندیک

کیم برایش عادی شده بود  این رفتارها  . 

 .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-

خانه بود ز زک آشیی  .سوگل کنی 

 .یک دخیی با صورت کک مگ ویل بامزه

 .بله ارباب-

 .مواظبش باش-



 .چشم-

ون رفت  .اتابک از اتاق بی 

 .ویل باالی رس بقیه ایستاد تا آتش خاموش شود

 .تقصی  یی احتیایط خودش بود که آتش گرفت

 آب یم آوردند و روی آتش یم 
ی
غالم بچه ها و بقیه همگ

 .ریختند

ز یکهو خراب شد  .همه چی 

 .تورانش رفت

کش با توران خاکسیی شد  .اتاق خواب مشیی

گونه روانه ی تخت شدزن دومش هم این . 

 .مصیبت که یم آید یگ دوتا که نیست

 .از این بام یم افتد نوبت بام بعدی بود

آتش قبل از اینکه به کل عمارت رسایت کند خاموش 

 .شد

 .اتابک دوباره به اتاق توران برگشته بود

ون کرده  .همه را از اتاق بی 

وان همه ی آذین ها و چراغ های نفتی  را  به دستور انوشی 

 از اطراف



 .عمارت برداشتند

 .در عوض پارچه و پرچم سیاه نصب کردند

جارچی ها درون روستا راه افتادند تا خیی مرگ زن ارباب را 

 به گوش

 .رعیت برسانند

 .غلغله ای بود

 .خواهرهای اتابک دوره گرفته بودند

 .کیس نزدیک اتاق روناک نیم شد

 .چو افتاده بود شوم است

مردنیامده زن اتابک  . 

 .اتاقشان آتش گرفت

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

 .خانواده ی توران هم بودند

مادر توران در حایل که مدام گیس یم کشید و با کف 

 دست یم خواست

 به روناک

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

 .انداخته بود



 .در اتاق روناک از داخل قفل بود

ز فقط رسوصداها یم رسید برای همی  . 

 .کیس نیم توانست فعال آسیتی به او برساند

 .ویل برادرهای توران نامردی نکردند

ون با سنگ به شیشه ی اتاق حمله کردند  .از بی 

 .تا توانستند سنگ پرتاب کردند

 .شیشه ها شکست

 .و چندتا از سنگ ها به روناک بیهوش برخورد

نیم آمدسوگل بیچاره کاری از دستش بر  . 

اتابک هم یی خیی از همه جا تا خود صبح توران مرده را 

 در آغوشش

 .داشت

ز را به دست گرفته بود وان همه چی   .انوشی 

ی درست نیم شد ز  .ویل تا خود اتابک نیم آمد هیچ چی 

 .ساعت شش صبح بود که بالخره اتابک غلت زد

تمام شب قبل را وقتی در اتاق قفل بود و خودش بود و 

 توران، گریسته

 .بود



 .اشک ریخته بود

 .ساعت ها با توران حرف زده بود

 .از رفتنش گله کرده بود

 .حتی گفته بود نیم بخشدش

 .حاللش نیم کرد که رفت

 .آرام نشد

 .با رخوت از روی تخت بلند شد

 .رسوصداها خوابیده بود

شیدمالف را رویش ک . 

ون زد  .از اتاق بی 

چندتا از خدمه ی خانم کنار در اتاق به دیوار تکیه داده 

 .خواب رفته بودند

 که روناک بود رفت
ی
 .با قدم های محکم به سمت اتاف

 .ایستاد و چند بار در زد

 سوگل با ترس گفت: کیه؟

 .باز کن-

 .صدای اتابک را یم شناخت

 .فورا در را باز کرد



 .عقب ایستاد

- ارباب سالم . 

 .ارباب داخل اتاق شد

 .روناک خواب بود

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

 اینجا چه خیی بوده؟-

چیتز کنم از من نشنیده - آقا روم به دیوار، نیم خوام خیی

ین  ...بگی 

 ...حرف بزن سوگل-

برادرهای توران خانم با سنگ افتادن به جون شیشه، -

 چندتاش به روناک

وردخانم خ . 

 .اخم های اتابک غلیظ تر شد

به چه حقی در خانه ی خودش به زنش دست درازی  

 کرده بودند؟

 .این دخیی از این به بعد زنش بود

 .کیس حق نداشت به زنش چپ هم نگاه کند

 .اگر توران مرد بخاطر مریضیش بود



 چه ربیط به این دخیی فلک زده داشت؟

- وم نشده و مواظب این دخیی باش، تا وقتی مراسم تم

ز کیس  مهمونا نرفیی

 نباید اذیتش

 .کنه، هرکیم اذیتش کرد فورا میای بهم خیی میدی

 .چشم ارباب-

زک خانم کوچیکه  !با این حساب عمال شده بود کنی 

 .عایل بود

خانه بود که فقط   ز قبال یک پادوی تورسی خوار آشیی

 .کتک یم خورد

 .ویل حاال که توران مرده جای آهوجان را یم گرفت

ون رفت  .اتابک بدون نگاه به روناک از اتاق بی 

 .سوگل هم فورا در را از داخل قفل کرد

 .باید این شیشه ها را جمع یم کرد

 .به عمد جمع نکرده بود تا اتابک ببیند

خانه بیدار بودند ز  .اهایل آشیی

 .خروس خوان که یم شد کم کم همه بیدار یم شدند

وع یم ش دتا ساعت هشت کار و بار همه رسر . 



 .اتابک کنار رادیوی جدیدش نشست

 .پیچش را چرخ داد و صدا پخش شد

 .از پایتخت و اتفاقاتش یم گفت

 .نشست و پیپ پدرش را روشن کرد

ز رفت  .پیپ خودش که در آتش سوزی از بی 

 یم داد
ی
 .هنوز هم کل عمارت بوی سوختگ

 .به پشتی تکیه داد

 .درون بهارخواب نشسته بود

د به اطراف دید داشتبهارخواب چون باال بو  . 

 .یم دید مردم کم کم برای تسلیت یم آمدند

 .ویل او حوصله ی دیدن هیچ کس را نداشت

 .عذاداری هایش را دیشب به تنهایی انجام داد

ویل از حاال رسان مملکتی و دوست و آشنا یم آمدند و یم 

 .رفتند

 .خان پر نفوذی بود

 !با تفنگ دارهای زبده

کشید و کنار گذاشت  پیپش را معده ی خایل . 

 .رسوصدای زن ها بلند شد



اف هم رسید ز های اعیان و ارسر  .ماشی 

 .صبحانه اش را مخترص خورد و برای پیشواز رفت

 .صدای شیون از همه جا یم آمد

 .بلندترین صدا هم از مادر توران بود

 .حق داشت

 .ویل تقصی  خودش هم بود

کرداز بس برای نازایی توران این و آن را تجویز   . 

 .پیش این طلسم نویس و آن دعانویس رفت

 .هر آت و آشغایل را در حلق این زن بدبخت ریخت

 بچه یم خواست چه کار؟

ز عمارت، همان سقفش بود که با ستون های  شاه نشی 

 چویی محکیم برایش

 سایبان

 .زده بودند

 .همان جا پذیرای آقایان بود

ز   !خانم ها هم پایی 

بعد از ظهر که همه جمع تشییع جنازه هم ماند برای 

 .شوند



ار بود ز  .از این همه رسوصدا بی 

 .تکه زده فقط نگاه یم کرد

 .حوصله ی هیچ کاری را نداشت

 .اشکش هم نیم آمد

ی هم بلند نیم شد  .جلوی هیچ بتز و برسر

 .نشسته دست یم داد

وان و برادرهای توران جلوی همه بلند  در عوض انوشی 

 .یم شدند

 .در مقابل سوال و جواب ها رس تکان یم داد

 چه یم گفت آخر؟

 .زنش رفته بود

 .شاید هم دق کرد

 .وگرنه او که سالها مریض بود

 چرا باید دیشب یم مرد؟

 .حتیم بخاطر آن دخیی مو قرمز بود

د؟  خودش گفت برود زن بگی 

 مگر دو ماه بساط قهرش به راه نبود؟

 .ناز و نوز نکرد



فرستاد؟پیغام و پسغام ن  

 .در اتاقش را رویش بست

 .هرچند دو سایل بود که هم خوایی نداشتند

 .توران مریض احوال بود

 .توان هیچ کاری نداشت

 .فقط یم خوابید

خییل حالش خوب بود روی تختش یم نشست و از 

ون نگاه  پنجره به بی 

 .یم کرد

 .با این حال خوب بود

 .گایه حرف یم زد

 ...ویل دیشب

ن گفتهمان که آهوجا . 

 .زن بیچاره دق کرد

 .از هوویی که رویش آمد

 بالخره که چه؟

 .نیم خواست پا بندش نیم شد

 .این دخیی را هم مادرش انتخاب کرد



 .مادر توران خواستگاریش کرد

 .انتخاب خودشان بود

ی قد نیم داد ز  .ذهنش به هیچ چی 

 .گم شده بود

بچه  نیم دانست از این به بعد بدون توران با یک دخیی

 باید چه خایک درون

 رسش

 بریزد؟

چه کاری یم توانست بکند؟ اصال   

 باید یک دخیی بچه ی هفده 
ی
در سن بیست و دو سالگ

 ساله را بزرگ یم

 .کرد

ه اش مریض یم  ز اصال نیم دانست با آن قیافه ی ریزمی 

 شود یا نه؟

ی از زن بودن یم فهمید؟ ز  اصال چی 

 .سفره ناهار را ساعت دوازده انداختند

زود یم خوردند و جمع یم کردندباید  . 

ی تا دو بعد از ظهر نمانده بود ز  .چی 



 .تمام کلفت و نوکرها دست به خدمت بودند

وان هم پر تالش به کارها یم رسید  .انوشی 

 به هیچ کاری را فعال نداشت
ی
 .توان رسیدیک

 .شاید چند روز دیگر که حالش بهیی یم شد

ز و به ظاهر  دو بعد از ظهر با یک لشکر آدم غمگی 

، توران کفن ز  غمگی 

 پوش شده را

ستان روستا بردند  .درون تابوت به سمت قیی

 .خودش درون قیی رفت و تن یی جانش را گذاشت

ز مشت خاک را خودش پاشید  .اولی 

 .بعد کنار ایستاد تا برادرهایش خاک بپاشند

 .آن هم بیل بیل خاک ریختند

ران ناخن به صورت یم کشیدمادر تو  . 

 .صدای شیونش کل روستا را پر کرده بود

 .دستی روی شانه ی اتابک آمد

 .اتابک برگشت و خان بهرام را دید

 .رقیب بودند

ی داشتند  .سالها بود که با هم درگی 



ی ریشه دارشان هم بخاطر توران بود  .درگی 

 .زیز که هم بهرام عاشقش بود هم اتابک

بک را انتخاب کردویل توران، اتا . 

ز دشمتز کینه داری را بینشان به وجود آورد  .همی 

اتابک نیم توانست ببیند کیس به زنش چشم دارد و 

 بهرام عشقش را از

 دست داده

 .بود

 .وگرنه با بهرام بزرگ شده بود

 .همبازی سال های دورش بود

 .غم آخرت باشه-

ز حد قناعت کرد  .در همی 

بگویدنیامده بود به اتابک تسلیت  . 

 .آمده بود آخرین وداعش را با عشقش کند

 .زیز که به امیدش هنوز ازدواج نکرده بود

 .ویل از دست زیاده خوایه های اتابک زیر خاک رفت

 .از حاال دشمتز جدیدتری داشت

 .اتابک قاتل عشقش بود



 .باالی رس قیی ایستاد

 .فاتحه خواند

قیه بدون هیچ حرف اضافه ای بدون توجه به اتابک و ب

 همراه با همراهانش

 سوار اسب

 .هایشان شدند و رفتند

 .اتابک با دست گره کرده نگاهش کرد

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

ات کردند  .زن ها خی 

 .اتابک و مردها کم کم جمع کردند و رفتند

 .زن ها هم با پای پیاده برگشتند

 .شیون و گریه و زاری ادامه داشت

ه هوش آمده بودروناک ب . 

ز از اتاق را نداشت ون رفیی  .ویل جرات بی 

 .خانواده ی توران به خونش تشنه بودند

 .سوگل کنارش بود

 .کارهایش را انجام یم داد

دقیقا در این یک هفته ای که عزا بود به غی  از 



 جایی نیم
ز  دستشویی رفیی

 .رفت

 .آن هم شبانه وقتی همه خواب بودند

عزا که بالخره تمام شد و همه به خانه هایشان رفتند 

ون  روناک هم بی 

 .آمد

 .یکراست هم به حمام رفت

 .لوله کیسر که نبود

 آب داغ کرد
ی
 .سوگل درون قابلمه ی بزریک

 .به حمام برد و با کاسه روی رس و بدن خانمش یم ریخت

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

ده بودموهایش بهم چسبی . 

 .چاره ای نداشت

 .اتابک هم که به رساغش نیم آمد

 .به کل نادیده گرفته بودش

 !چه بهیی 

 .نقشه اش را زودتر عمیل یم کرد

 ها دست و پایش را بسته بود
ز

 .این شلوغ



 .نیم توانست کاری بکند

 سوگل برام لباس آوردی؟-

 .آره خانم جون، ویل رخت سیاه-

 .یم فهمید

یم پوشیدتا چهلم باید سیاه  . 

 .توران که غریبه نبود

 !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 

 .رسش بست

 .چه هفته ی شویم بود

 .سیاه و دلمرده

حتی روناک شادی که به حرف مردم در مورد جادوگر 

 بودنش اهمیت نیم

 داد در یک

شکست هفته . 

 .مدام به در اتاقش یم کوفتند

 .فحش یم دادند



 .نفرین یم کردند

ز هم که از دهانشان نیم افتاد  .جادوگر گفیی

آنقدر گریه کرد و به حال خودش دل سوزاند که سوگل 

 .هم همراهیش کرد

 .توران را نیم شناخت

 .یک بار که بچه تر بود دیده بودش

اب بود و همه آن هم وقتی عروش یگ از خواهرهای ارب

 .ی اهایل دعوت

ون آمدند  .از حمام بی 

 .هیچ مهمایز دیگر درون عمارت نبود

 .حتی مادر توران و پرسهایش هم رفته بودند

وان بود  .تنها کیس که مانده بود انوشی 

او هم ظاهرا آمده بود تعطیالت را بگذراند که این 

 .اتفاقات افتاد

 .هنوز هم ماندگار بود

 .آهوجان دیگر کلفت مخصوص توران خانم نبود

خانه ز  .راهیش کرده بودند آشیی

باشر بود ز  .زیر دست آشیی



ی که در غذا درست کردن به  زن الغر اندام و سخت گی 

 شدت سختگی  

 .بود

 .همراه سوگل به اتاق برگشتند

 .دلم یم سوزه خانم جون-

 چرا؟-

- ه ویل ارباب اتابک ازتون نخواسته  برین یه هفته بیشیی

 .اتاقشون

 !اتاقشون که سوخت-

 .سوگل در اتاق را بست

دارن اتاق رو یم سازن دوباره، ویل تو یه اتاق دیگه یم -

 .خوابن

 .مهم نیست-

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

؟  چه دل خوشر داشت این دخیی

 .هیچی برام مهم نیست-

 .سوگل متعجب نگاهش کرد

- کن  بیا موهامو شونه . 



 .روی تخت نشست که جی  جی  تخت بلند شد

 .کهنه بود

 نو و خوشبو
ی
 .ویل مالف هایش همگ

سوگل شانه ی چویی را برداشت و پشت رس روناک 

 .نشست

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

 چند سالته سوگل؟-

 .سال-

 .من سالمه-

 .سوگل ریز خندید

 .خواستگار دارم-

 یک هست؟-

- رس عمومپ . 

 یم خوان شوهرت بدن؟-

 .بابام میگه نه-

 چرا؟-

 .میگه االف و بیکار-

 .روناک کمرنگ لبخند زد



 .حق داره-

ز های ارباب کار یم کنه-  .میاد رو زمی 

 او بلند پروازی یم کرد یا این مردم زیادی قانع بودند؟

 تا یک برای دیگران باید کار کرد؟

 .بالخره یم رفت و پزشک یم شد

یم کرد طبابت . 

 .جان یگ دوتا آدم را نجات یم داد

؟  تا یک گندم و برنج بکاری و درو یم کتز

 دوسش داری؟-

 .خاطرمو یم خواد-

 .روناک حرف نزد

 پس چرا او عاشق نشد؟

 .روستا که جوان کم نداشت

 .پرس آهنگر خوش قد و رعنا بود

قبل از اینکه پیغام و پسغام مادر زن ارباب برسد خاطرش 

 .را یم خواست

 .چند بار گوشه چشم نشان داده بود

 .گل فرستاده بود



 ...دستمال گل دوزی شده ی مادرش

 .ویل دلش پیش نرفت

 .یی ارباب اتابک هم نرفت

 .مجبورش کردند

 .تهدیدش کردند

 .چقدر از آقاجانش کتک خورد

هفته ای کیس دیدنش نیامد؟راستی چرا این یک   

 ...نه مادرش نه پدرش

 .تازه کاچی هم نیاوردند

 .هرچه کاری هم نکردند

 .موهاتون نم داره خانم جون-

 .یه رورسی بده بپچمشون داخلش-

 .چشم-

 .سوگل فرز بلند شد

 .رورسی سیاه آورد و به دستش داد

روناک هم موهای رسخش را درون رورسی سیاه قایم  

 .کرد

- چشماتونو دوس دارم خانم جون من رنگ . 



 برات جادوگر نیستم؟-

 .استغرهللا-

 .خندید

 .سوگل هم صحبت خویی بود

 .و خدا را شکر که بودش

 .وگرنه در این خانه دیوانه یم شد

ی بیارم بخوریم- ز  .برم یه چی 

ون-  .گشنه نیستم، یم خوام برم بی 

 .وای نه، یه بالیی رستون میارن-

 .کیس کاری به من نداره-

ش بود  .دخیی نیی

ز یم آمد  .ویل گایه شده ریسک پذیریش پایی 

 .خودش را مخقز یم کرد

 .تو نیا سوگل-

ون رفت  .از اتاق بی 

 .کیس درون عمارت نبود

وان و اتابک رفته بودند شکار کبک  .انوشی 

 .فصل خویی برای شکار بود



ز سیاهش را باال گرفت  .دامن پرچی 

ز یم خواست ون رفیی  .دلش بی 

 .قدم زدن درون باغ پشت عمارت

 .درخت های زردآلو و گیالس نوبرانه داشتند

 .ویل بقیه هنوز کال بودند

بدون توجه به نگاه خصمانه ی بعیصز از خدمه از 

ون رفت  .عمارت بی 

 .هوای تازه ی صبح به جانش شکوفه زد

 .لبخند روی لبش سنجاق شد

 ...نایست دنیا"

اده اممن برای همه ی این ثانیه ها، آم ". 

 !صبح بخی  دنیا-

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

 .این همه عاشقانه ی دنیا گیجش یم کرد

 .دامن لباسش زیادی بلند بود

 .ابدا نیم خواست کثیفش کند

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

 .کاری هم به اطرافش نداشت



 !همه بروند به درک

ور شد رورسی را از موهایش رسخش برداشتکیم که د . 

درون مزرعه ی پدرش هم که کار یم کرد رورسی نیم 

 .پوشید

 .البته اگر مردی آن اطراف نبود

ز   راه یم انداخت که بیا و ببی 
ی
 .وگرنه آقاجان قشقرف

 که نباید یی حیا باشد
 .دخیی

 .رورسی را دور شانش بست

 .دستانش را باز کرد و نفس کشید

هنوز کیم نم داشتموهایش  . 

 .فوقش رسما بخورد

 مگر کیس از این هوای خوب یم گذرد؟

 .قدم زنان تا وسط باغ رفت

 .هیچ صدای نیم 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

ز  چویی را از پشت رسش شنید صدای شکسیی . 

 .ترسید

 .برگشت

 .ویل کیس نبود

 یک اونجاست؟-

پشت درخت گیالس تنومندی یک جفت چشم نگاهش 

 .یم کرد

 .چشم هایی که روناک نیم دید

ویل ارباب اتابک خوب زن بچه سالش را با آن موهای 

 موج دار قرمز یم

 .دید

ز بار یم دیدش  .انگار برای اولی 

 .چقدر زیبا بود

 .تازه از شکار کبک آمده بودند

وان خسته داخل رفت تا دراز بکشد  .انوشی 

 .ویل او ماند

 دیدش
ی
 .اتفاف



 .رنگ موهای قرمزش توجه اش را جلب کرد

 .آرام آرام پشت رسش روان شد

ی نگاهش شگفت زده  ز و حاال که یکباره برگشته بود تی 

 .اش کرد

 .وه، عجب چشم هایی داشت

انست از پای درآوردیک جماعت مرد را یم تو  . 

ه کننده ای که افسونگر بود  .زیبایی خی 

 ...بانو، درست قدم بردار"

 ...شاید زیر برگ های زیر پایت

 ."مردی یک دل تپنده جا گذاشته باشد

 میگم یک اونجاست؟-

 .صدای تی  آمد

 .اتابک اخم هایش را در هم کشید

 .بدون اینکه به روناک توجه کند دوید

ی شده  بودحتما خیی . 

 .روناک هم با صدای تی  رورسی 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

داشت یک گوساله ی رسحال . 

ز  ویل از وقتی گوساله دنیا آمد گاو بیچاره لب به هیچ چی 

 .نزد

 .اصال نیم توانست رس پا بایستد

ز االن پرسبچه ی که این دو روز  تمام این ها را همی 

 مراقب گاوها بود

 داشت تند تند

 .برای اتابک تعریف یم کرد

 .روناک جلو آمد

 .نکشیدش-

 .همه برگشتند و نگاهش کردند

م هایش را درهم کشیداتابک اخ . 

 .فکر یم کرد یک دلسوزی زنانه است



 .ویل روناک ادامه داد: من میدونم چیکار کنم رسپا بشه

 .همه تمام توجه شان را به او دادند

هرچی کلم و کاهو داریم بگید جوری بکوبن که آبش در -

 بیاد، دوتایی 

 دهن گاو رو

ز بریزید تو حلقش، هر دو ساعت یه لیوان، تا فردا  باز کنی 

 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 

ز تا  خوب میکیز

ی بشه  .از تلف شدنش جلوگی 

اتابک بدون مخالفت گفت:هرچی خانم خونه میگه 

 .انجام بدین

 .نگاه روناک روی اتابک ماند



 .مرد قدرتمندی که شوهرش بود

شانه های پهن و گره ابروهایش آنقدر مردانه شانش یم 

 داد که یک لحظه

 .حض برد

های این آبدی زن ارباب بودند یعتز نهایت  برای دخیی

 .همه ی آرزوها

م باشندحتی اگر زن چند . 

 بسیج شدند
ی
 .نگهبان ها همگ

 .به همان ترتیتی که روناک گفته بود عمل کردند

ز لیوان خورانده شد  .اولی 

س هم داشت  .روناک اسیی

 .یم ترسید این بار عمل نکند

 .این کار را از پدربزرگش یاد گرفته بود

مرد دنیا دیده ای بود  .پی 

ز رس در یم آورد  .از همه چی 

ایه اطراف را یم شناختهمه ی داروهای گی . 

 .خییل ها را معالجه کرده بود

 .شاید بخاطر پدر بزرگش بود که به پزشگ عالقمند شد



 .اتابک نزدیکش شد

 .خوش نداشت زیاد در معرض دید مردها باشد

 .تازه عروس بود

 .تازه عروس ها باید رو یم گرفتند

 .بسه برو داخل عمارت-

یش باال آمد و روی ارب اب اتابک ماندنگاه خاکسیی . 

 .چشم-

 .دل یم لرزاند با این نگاه پدر سوخته

 .همه اش یک هفته از مرگ توران گذشته بود

 ...آن وقت این دخیی 

 .عجب چشم هایی داشت

یم را شعله ور کند ز ش یم تواند هر هی 
 .با خاکسیی

 .روناک راهش را گرفت و به سمت عمارت رفت

 .اتابک هم نگایه به طویله و گاو انداخت

 .تذکراتش را داد و به سمت عمارت رفت

 .روز خسته کننده ای بود

احت یم کرد  .باید کیم اسیی

ز رفت  .به سمت شاه نشی 



 .ویل به اهایل مطبخ گفت تا برایش ناهار بیاورند

ون زده بود  .ساعت یک صبح بی 

 .دو لقمه نان پنی  خورده بود و تمام

ده اش جای خویی بود ز با سایبان گسیی  .شاه نشی 

ه همه جا احاطه داشتب . 

 .نشست و به پشتی های گردش تکیه زد

 .طویل نکشید که سفره ی ناهار را جلویش باز کردند

ز گی  شود همیشه غذایش را با  تا قبل از اینکه توران زمی 

 .او میخورد

 گی  شد دیگر تنهایی میخورد
ز ز که زمی   .ویل همی 

 .مگر مهمان خاض داشته باشد

 .ناهارش رو به انتها بود که صدای جیغ زنانه آمد

 .باز این زن ها آمدند با هم نسازند

 .از جا بلند شد

ز رفت و وارد عمارت شد  .از پله ها پایی 

 .سوگل جیغ یم زد و گریه یم کرد

خانه ز  آشیی

 .خیی از اتاق روناک بود



 .با اعصایی متشنج داخل شد

 .از دیدن دست و پای خویز روناک متعجب شد

 !چی شده؟-

ز تو تخت خانم، من  سوگل با گریه گفت:شیشه ریخیی

 نبودم ببینم خانمم

 ...نفهمیدن

 .خون اتابک به جوش آمد

 نعره زد:کار کیه؟

 .روناک خونرسد بود

 .تمام این بالیا آبدیده اش یم کرد

سد ی نیی ز  .کاری یم کرد که از هیچ چی 

اتابک دوباره داد زد: هیچ پدر سوخته ای نیست که 

اف کنه؟ا عیی  

ی بیار زخمای خانومتو  ز رو به سوگل گفت: برو یه چی 

 .ببند

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

اتابک هم گفت: تا فردا وقت دارید بگید کار یک بوده 

 وگرنه از مقرری



 همتون اول ماه

 .کم یم کنم

 .داخل اتاق روناک شد و در را بست

 بیچاره یی حرکت ایستاده ب
وددخیی . 

 .به سمتش رفت

 .دستش را گرفت و روی صندیل چویی نشاند

 .روناک زیر چشیم نگاهش یم کرد

 درد داری؟-

 .یکم-

ون  .سوگل که آمد اتابک گفت: بذار برو بی 

 .چشم ارباب-

 .درم ببیند-

ون رفت و در را پشت رسش بست  .سوگل بی 

 .اتابک با آب داغ زخم ها را پاک کرد

؟-  خویی دخیی

ان یم کردتکه پاره ش . 

 .روناک هنوز خییل برای این شکنجه ها جوان بود

 با تحکیم و صدایی بم گفت:کری؟



 .روناک از صدایش جا خورد

 .با ترس گفت:یکم یم سوزه

 .دست اتابک مشت شد

صدایش که اینگونه مظلوم یم شد، دلش یم خواست 

 همه شان را از دم

د  .رس بیی

 .قصه ی عشق و عاشقی نبود

 .قضیه مالکیت بود

ی که مال ارباب اتابک بود دست درازی   ز آن ها روی چی 

 .کرده بود

 .کم کردن مستمری کم بود

 .مشتش را محکم به پایه صندیل کوباند

 .از جایش بلند شد

 انگار یادشان رفته ارباب اتابک کیست؟

 .روناک ترسیده فورا دستش را گرفت

 ...ارباب-

 .اتابک دستش را محکم کشید

ون رفتبا  قدم های محکم بی  . 



میان عمارت ایستاد و داد زد: همه برن تو حیاط، هیچ  

 کس تو عمارت

 .نمونه

بان گرفته نگاه یم کرد  .روناک ترسیده با قلتی ضز

 .ارباب که به حرف او گوش نیم داد

 .حرف حرف خودش بود

 !تازه آن هم اتابک

ز زهرمار بود  .عی 

رساندهمه از ترس فورا خودشان را به حیاط  . 

روناک با همان بدن زخیم خودش را به پنجره رساند و 

 .نگاه کرد

 .کاش یم توانست کاری کند

اتابک با صوریی رسخ 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



ها تند تند پارس یم کردند سگ . 

ز کار کیه یا سگ هارو  مقابلشان ایستاد و گفت: یا میگی 

 .ول یم کنم

 .همه جیغ زدند

ز ، کار کیه؟-  خفه شی 

 نزد
ز
 .کیس حرف

ز آورد  .ارباب اتابک هم فورا دستش را پایی 

 .نگهبان ها هم سگ ها را رها کردند

 .سگ ها به رسعت تی  به سمتشان حمله کردند

ترس جیغ کشان به گوشه ای فرار کردند همه از  . 

نگهبانان در عمارت را بسته بودند که نتواند آنجا پناه 

ند  .بیی

 .روناک از ترس سفید شده بود

ون یم  ز را گرفته و خون بی  یگ از سگ ها پاچه ی آشیی

 .زد

 .طاقت نیاورد

ون دوید  .از اتاقش بی 

 .سوگل هم قایی این جمع بود



ون آمد  .از عمارت بی 

 .جلوی اتابک زانو زد

تورو خدا کاری بهشون نداشته باشید، گناه دارن، تر و -

 خشک رو که با

 هم نیم

 .سوزونن

 .اتابک با یی رحیم فقط به منظره ی جلویش نگاه یم کرد

 .اصال به صورت روناک نگاه هم نکرد

 .روناک دوباره حرفش را تکرار کرد

 .یکباره صدای آهو جان آمد

 .از ترس یگ از سگ ها به سمت ارباب دوید

 .من بودم، من بودم-

 .اتابک به نگهبانان دستور داد سگ ها را جمع کنند

 .سگ ها فقط از اتابک و نگهبانان حرف شنویی داشتند

 .قالده ی سگ ها را گرفتند و بردند

ز دوید  .روناک با چشمان اشگ به سمت آشیی

 .بیچاره از پایش به شدت خون یم رفت

 .دستش را گرفت و بلندش کرد



 .ببخشید، تقصی  منه-

ز زن قد بلندی بود  .آشی 

 .با نفرت درون چشمان روناک نگاه کرد

 .جادوگر-

 .دست روناک را پس زد و بلند شد

 .اتابک باالی رس آهوجان ایستاد

 فکر یم کتز باهات چیکار یم کنم؟-

آهوجان با گریه و ترس گفت: توروخدا، غلط کردم، 

  
ی
کردم، بخاطربچگ  

 توران خانم

 ...بود

 .اتابک لگد محکیم به پهلوی آهوجان زد

 .آهوجان جیغ خفه ای کشید

 ...ارباب-

دیش پستو، باید روی شیشه  به نگهبانان گفت:بیی

 بخوابه، یک هفته بهش

 ...غذا نمیدین

 .به آهوجان نگاه کرد



ی-  .اگه زنده موندی از این عمارت برای همیشه می 

به خودش لرزید آهوجان از ترس . 

 ...ارباب تورو خدا، بخاطر توران خانم-

ز که - یه بار دیگه اسمشو بیاری میدم جوری فلکت کیز

 دیگه نتویز رو

 .پاهات راه بری

 .نگهبانان زیر بغل آهوجان را گرفتند و بردند

 .آهوجان جیغ یم زد

وان از خواب بیدار شد  .از صدای جیغ هایش انوشی 

ون را  در حایل که موهایش مرتب یم کرد از عمارت بی 

 .آمد

ه؟-  چه خیی

ز رفت  .اتابک به جای جواب داد به رساغ آشیی

 .نگایه به پایش انداخت

یی گناه مجازات شدی، مواجب این ماهت رو دوبرابر -

 میدم، تا دو ماه هم

 هرچی 

خونه بیی خونه ز  .خواستی از آشیی



ز شکفت  .گل از گل آشیی

 .زیاد هم بد نشد

 .این جادوگر مو رسخ ظاهرا کمک حال هم شد

 .ممنونم ارباب-

 .روناک گوشه ای ایستاده و نگاه یم کرد

 .اتابک به سمتش رفت

 .بازویش را با خشونت کشید و داخل برد

 .او را به سمت اتاقش برد

 .به داخل اتاق پرت کرد

، فهمیدی؟-  این آخرین باره که تو کار من دخالت یم کتز

فورا گفت: چشمروناک از ترس  . 

 .بگو سوگل بیاد کمکت، این ریخت نبینمت-

 .چشم-

ون رفت  .اتابک با حرص و خشم بی 

وان مچ دست اتابک را گرفت  .انوشی 

 باز چی شده؟-

 .هیچی -

ز رفت  .دستش را کشید و به شاه نشی 



وان به اتاق روناک رسک کشید  .انوشی 

 .با دیدن وضعش فورا به سمتش رفت

 چی شده؟-

هق گریه اش را یی صدا کردروناک هق  . 

ون؟- ، میشه برید بی   هیچی

 کمگ نیم خوای؟-

 .نه، ممنونم-

وان با دلسوزی نگاهش کرد  .انوشی 

ون رفت  .از اتاق بی 

 .سوگل فورا داخل شد

 .به روناک کمک کرد تا لباس عوض کند

 .اشکال نداره خانم؛ ارباب اتابک یکم بداخالقه-

 نزد
ز
 .روناک حرف

ز و  نبودن فکر یم کرد فقط به رفیی . 

 رویاییش را داشته باشد
ی
 .به جایی که بتواند زندیک

ی که واقعا یم خواست ز  .چی 

 .یم خواست خودش باشد

 ...با لباس های خودش



 ...با شخصیت خودش

هایی که دوست داشت
ز  .با چی 

خاله اش از یک وسیله ی غول پیکر حرف یم زد  .دخیی

 .یم گفت خانه ی یک اعیان دیده

ین یک مغازه هم دیدهبعد پشت و  ییی . 

ون یم آید  از آن بی 
ی
 .یم گفت صدای آواز قشنگ

 .یگ از آرزوهایش دیدن یگ از آنها بود

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

 .مغازه است

 .ناشکر نبود

 راضیش نیم کرد
ی
 .اما این زندیک

 .خصوصا که همه رس دشمتز داشتند

 .جای توران را گرفته بود

 .حاال حاالها آزارش یم دادند

 .جادوگر هم که بود

معلوم نبود چه کیس را جادو کرده که بخاطر رنگ مو و 

 چشمانش جادوگر

 لقبش داده



 .بودند

ز کرد و بست  .همه ی زخم هایش را سوگل تمی 

ی هم پوشید ز  .لباس تر و تمی 

 .همه ی شیشه ها را روی تختش جمع کرد

ی زیاد به سمت پنجره رفتبا دلگ ی  . 

 .آفتاب آسمان پررنگ تر شده بود

 .آه عمیقی کشید

 .سوگل با نگرایز نگاهش کرد

 .دخیی بیچاره گناه داشت

نباید ارباب اتابک با عروس جوانش اینگونه برخورد یم  

 .کرد

ون رفت تا برایش چای بیاورد  .از اتاق بی 

ه شد ون خی   .روناک غم زده از پنجره به بی 

رباب اتابک درون حیاط بودا . 

هایی یم گفت
ز  .تند تند به نگهبان ها چی 

 .حتی نیم خواست صدایش را بشنود

 .اتابک تا برگشت نگاهش به روناک افتاد

 .روناک فورا نگاهش را دزدید



 .داخل شد و پنجره ی چویی را بست

 .حتی پرده را هم کشید

 .از نگاهش تپش قلب یم گرفت

 !یک نگاه درنده و وحیسر 

 .جوری که خود به خود ترس را القا یم کرد

 چطور با این نگاه عاشق توران بود؟

اصال چطور توران با آن زیبایی افسانه ای که همه از آن 

 یاد یم کردند

 عاشق این مرد

 ترسناک بود؟

 .واقعا از بعیصز زن ها تعجب یم کرد

با ورود سوگل رنگ پریدگیش را با برگرداندن صورتش 

 .مخقز کرد

- اتون چای آوردمبر  . 

 .ممنونم-

 .نوش جان-

 .هرگز عاشق این مرد نیم شد

ز نیم کرد  .هیچ وقت تمکی 



 .حتی اگر زیر شالقش جان بدهد

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

 .انگار واقعا نحس بود

ز  ز دیروز بود داشت با خودش تکرار یم کرد که تمکی  همی 

 .نیم کند

 .زیر بار هیچ ارتبایط نیم رود

وز او را به اتاقش خواسته بودویل اتابک بعد از ر  . 

ز بود  .چقدر نفرت انگی 

 .نیم گذاشت

 مثال یم خواست چه کند؟

 .هیچ غلیط نیم توانست بکند

به جای لباس سیاه یک لباس زرد برایش انتخاب کرده 

 .بودند

 .امشب مرییصز را بهانه یم کرد

 .تا یک هفته بیمه یم شد

 .تا بقیه اش هم خدا کریم بود

 بود کیم اعتماد همه را جلب کند
ز
 .کاف

 .بعد خییل راحت یم توانست فرار کند



 .فعال از همه طرفه محاضه بود

 .تقریبا نزدیک به نیمه شب بود

 بیهوش شده بود
ی
 .همه از خستگ

 .یکراست به اتاق بازسازی شده ی اتابک رفت

 .سوگل یم گفت از روز اولش هم قشنگ تر شده

از شهر سفارش داده بود تمام وسایل را دوباره . 

 .مشتاق بود داخل اتاق را ببیند

 .چند روز پیش دیده بود چند کارتن بزرگ آوردند

 .ویل کنجکاوی نکرد

ی برایش اهمیت نداشت که کنجکاوی کند ز  .چی 

 .پشت در ایستاد و در زد

 .بیا داخل-

 .در را باز کرد و داخل شد

 .اتابک کنار پنجره نشسته بود و پیپ یم کشید

 .از مردهایی که دود یم کشیدند بدش یم آمد

ز بود  .نفرت انگی 

 .سالم-

 .اتابک برنگشت نگاهش کند



 .روناک در را پشت رسش بست

 .منو خواسته بودین-

 .اتابک این بار برگشت و نگاهش کرد

 .با این رنگ چقدر زیبا شده بود

 .این دخیی حتی از توران هم زیبا تر بود

ز   به همی 
رنگ مو و چشم ها بود زیباییش هم بیشیی . 

 .خاص بود

ز یک ملکه ی واقیع  !عی 

 .اتابک پیپش را خاموش کرد

 .پنجره را بست

 .از جایش بلند شد و به سمت روناک آمد

 .جوری قدم بریم داشت که روناک ترسید

 ...ارباب-

؟-  چندسالته دخیی

 .سال-

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

رسش را باال آوردبا اینکه یم ترسید ویل  . 

 .مجبورم کردن-



 .جواب روناک به اتابک زور آمد

 .با اخم پشت رس روناک ایستاد

 .رعشه ای به تن روناک افتاد

 .جوری که لرزش شانه هایش کامال مشخص بود

 .زیادی بلبل زبویز دخیی -

 یم دویز که وظیفه ات تو خونه ی من چیه؟-

 .بله-

 پس چرا معطیل؟-

 .لب گزید

 مریضم-

 .دست اتابک مشت شد

 .با این حال کوتاه نیامد

 لباستو در بیاد-

؟  روناک از ترس گفت: چی

 .گفتم لباستو دربیار-

 ...ویل نیم تونم...من-

ی تو اتاقت-  می 
ی
 .اگه راست بگ

 .رنگ روناک پرید



 .چه خایک بر رسش شد

 .نیم فهمید اتابک از او زرنگ تر است

 مگه با تو نیستم؟-

 .چشم-

موهای رسخش در آورد شال را روی . 

 .اتابک از پشت رسش به سمت تخت آمد

 .مقابلش نشست و نگاهش کرد

 .دست روناک یم لرزید

 .موقعیت بدی بود

 .کاش دروغ نگفته بود

ز انداخت  .شال را روی زمی 

اهن بلندش را درآمد  .پی 

 .هیگ خویی داشت

 .توپر بود

 .بدون شکم

ی نبود ز  .هیچ چی 

گار زیز به این خوش قد و اتابک جوری نگاهش کرد ان

 .قامتی ندیده



 جریمه ی دروغ چیه؟-

 ...ارباب-

 .اتابک به سمت شالق چرمش رفت

نیم دویز خونه ی من قانون مخصوص خودش رو -

 داره؟

ز یعتز چه؟  !باید نشانش یم داد دروغ گفیی

 ...آن هم درون خانه ی او

 .وقتی زن رسیم اوست

 .ببخشید، غلط کردم-

تک بخورداصال نیم خواست ک . 

 .ویل ظاهرا ارباب اتابک را نشناخته بود

قبل از اینکه بخواهد بیشیی از این التماس کند اتابک با 

 شالقش به جانش

 .افتاد

ز شالق روی قفسه سینه اش خورد  .اولی 

 .آتش گرفت

ز تنه اش  ...بعدی روی پایی 

 ...سویم شکم



 ...چهاریم

روناک از ترس آبرو و نیشخند زدن بقیه جیکش هم در 

 .نیامد

 .دستش را جلوی دهانش گرفته

 .فقط اشک یم ریخت

ز بود  .اتابک خشمگی 

ار بود ز  .از دروغ شنیدن بی 

 .اما این دخیی کودن نیم دانست

 .نیم فهمید خانه ی اربایی چه قانون هایی دارد

 زن شدن، آن هم زن ارباب شدن در کنار مزایایش،

 مکافات هایی هم

 .داشت

 .احمق بود

 .وگرنه این همه بچگانه دروغ نیم گفت

اهنش را بپوشد  .روناک فرصت نکرده بود پی 

بان شالق روی کمر و سینه اش  ز بیشیی ضز برای همی 

 .فرود یم آمد

 .اتابک تا جان داشت کتکش زد



ز افتاده بود  بیچاره یی حال روی زمی 
 .دخیی

با جیغ و داد از درد   محض رضای خدا هم نیم دانست

 کمر و سینه اش

 .کم کند

 .اتابک هم بالخره خسته شد

ز انداخت  .شالق را روی زمی 

 .پشت کمر و دست و شکم روناک زخم شده بود

 .سینه اش سیاه شده بود

 .پوست سفید و حساش داشت

به ی اول زخم شد و خونریزی کرد  .با همان چند ضز

 .اتابک هنوز عصتی بود

ز دست خودشویل اینبار ا ! 

 .از کاری که با این دخیی بیچاره کرد

 گندی
ی
 !چه زندیک

بچه رسوکله بزند  .اگر توران بود نیم خواست با یک دخیی

 بچه ای زیبایی بود که انگار داشت توی چشمش یم 
دخیی

 .آمد

 .نیم خواست کیس غی  از توران را دوست داشته باشد



 ....ویل این موقرمز جذاب

ون رفت  .از اتاقش بی 

ز و آب داغ آورد  .کیم پارچه ی تمی 

ز کرد  .همه ی زخم هایش را تمی 

 بود
ی
 .هنوز حتی جای زخم های دیروزش هم باف

 .خدا لعنتش کند

 .نباید اینکار را یم کرد

 مانده بود چرا دروغ یم گوید؟

 ارتباط نیم خواست؟

؟  زن گرفته بود برای دلخوشر

ز تمام زخم ها را بست  .با پارچه های تمی 

آب روی صورت روناک پاشیدکیم  . 

 .چشماتو باز کن دخیی -

 .روناک با درد زیاد پلک باز کرد

 .زخماتو بستم-

 نزد
ز
 .روناک حرف

 .فقط زیر گریه زد

 .یی حال بود



 .خونریزیش زیاد بود

 .رسش گیج یم زد

مگه مریض نبودی؟ اینقد خونریزی از همه جات داری  -

ان دروغت  که جیی

 .میشه

 .لحنش سفت و سخت بود

 
ز
 !بدون هیچ انعطاف

 .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

 .ویل با این وضعیت فعال نیم خواست کاری کند

 .از حرفت پشیمون مییسر دخیی -

و خاموشش کردبه سمت چراغ رفت  . 

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

 .روناک رویش را برگرداند

 .حالش از این مرد بهم یم خورد

 .اتابک دستش را زیررسش گذاشت



 نزد
ز
 .دیگر حرف

ی را ادامه بدهد ز  .نیم خواست چی 

 کردن را یاد این بچه یم داد
ی
 .ویل زندیک

 .ابدا از بلبل زبایز خوشش نیم آمد

 .پلکش را روی هم گذاشت

 .در حایل که صدای نفس های ضعیف روناک را یم شنید

******* 

 .با صدای خروس خوان هر دو بیدار شدند

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

 .همه جای تنش درد یم کرد و یم سوخت

 .اتابک بلند شد

 .نگایه به روناک انداخت

؟-  چرا بلند نمییسر

ک جوابش را ندادرونا  . 

تی  که نخوردی، بلند شو لباساتو بپوش برو از اتاقم -

ون  .بی 

 .بغضش گرفت

، این دیگر چه رفتاری بود؟  لعنتی



 .خودش این بال را رسش آورد

ونش یم کرد  .آنوقت با وقاحت بی 

ز آمد  .زور زد و از تخت پایی 

 .اتابک هم جلوی آینه ایستاد

 .رسو وضعش را درست کرد

درد خییل زیادی لباس پوشید روناک با  . 

 .از درد اشک از چشمانش درآمد

 .یم خواست آه و ناله کند و نیم توانست

ز یک هیوال مراقبش بود  .اتابک عی 

ز بود  .چقدر این مرد نفرت انگی 

؟-  معطل چی هستی دخیی

م-  .االن می 

 .نیم خوام تا چند روز ببینمت-

 .انگار برایش مهم بود

 .حیف که جایش نبود

 .وگرنه یک به درک نثارش یم کرد

 .فکر کرده بود اگر زور دارد هر غلیط یم تواند بکند

 .ویل آرزوی هم خوایی را به دلش یم گذاشت



 .لنگ لنگان به سمت اتاقش رفت

 .نیم خواست کیس او را در این وضعیت ببیند

 .خجالت یم کشید

 .در را باز کرد و داخل شد

ز تختش جا پهن کرده و  خوابیده بودسوگل پایی  . 

 .با صدای در فورا بلند شد

ز که در را بست زیر گریه زد  .روناک همی 

 .چقدر بدبخت بود

 .چقدر بیچاره بود

 .همه در این خانه ی نفرین شده عذابش یم دادند

 .حتی اتابگ که مثال شوهرش بود

 .سوگل فورا با گریه هایش به سمتش دوید

وردآمد بغلش کند که روناک دستانش را جلو آ . 

 .درد داشت

 .تمام تنش داشت یم سوخت

 .نکن سوگل، همه ی بدنم درد داره-

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

اهنش را باال زد  .روناک پی 



سوگل با دیدن پارچه هایی که دور روناک بود و رد خون 

 داشت وحشت

 .کرد

 .دستانش را جلوی دهانش گذاشت

 کتک خوردین؟-

- ن داشت شالقش باال برد و کوبوندتا جو  . 

ز - م براتون که اینقد مظلومی   .بمی 

 .دست روناک را گرفت و روی تخت نشاندش

ه سوگل-  .دلم ضعف می 

م براتون یه - وای، حتما خییل خون ازتون رفته، االن می 

ین ز شی   چی 

 .بیارم

ون رفت  .فورا از اتاق بی 

ز بود دوباره گریست  .روناک در حایل که رسش پایی 

 .تنش درد یم کرد

 .قلبش درد یم کرد

ه زده بود  .یی کیس چنیی

 .هیچ کیس نبود که حمایتش کند



 .هیچ کس دوستش نداشت

 .حتی پدر و مادرش

 .وگرنه بدبختش نیم کردند

 .در این ده روز یک بار رس یم زدند

 .حالش را یم پرسیدند

شان را  آن ها در ازای زمیتز که ارباب به آنها بخشید دخیی

 .فروختند

 .حاال برده ی اتابک بود

 .باید هرچه میگفت اطاعت کند

 .ویل نیم کرد

 .آخرش از اینجا یم رفت

 .مجبور نبود جایی باشد که یی کس است

 .یی کیس بد دردی است

 .ذلیلت یم کند

 .همینطور که روناک یی کس بود

را باال کشیدآب بیتز اش  . 

 .کتک های دیشب دوست و دشمن شادش یم کرد

ز   .به درک افسل السافلی 



 .همه شان بروند به جهنم

 .باید نقشه ی فرارش را یم کشید

 .دیگر اینجا نیم ماند

 .سوگل با آب قند آمد

ین  .خنک بود و شی 

 .کیم رسگیجه اش را بهیی یم کرد

 چیکار کنم براتون خانم؟-

- ه؟تا چند روز نیم خ وام کیس بفهمه چه خیی  

 .چشم-

م- ون نمی   .در اتاقو ببیند، از اتاق تا چند روز بی 

ز خانم-  .یم پوسی 

من مرده ام سوگل، دستی دستی منو دادن رو هووی که -

 شب عروسیم مرد

 و این

 .ننگ برام موند

ز توروخدا-  .نگی 

 .با همان درد و زخم روی تخت دراز کشید

- نیست باید بخوابم سوگل، حالم خوب . 



 .سوگل با بغض نگاهش کرد

ز ده روزه چقدر بال رسش آمده  خانم به این زیبایی همی 

 .بود

 .حقش نبود طفلک

 .در را بست و گذاشت بخوابد

 .ارباب اتابک خییل یی رحم بود

وان ارباب یم شد  .کاش برادرش انوشی 

 .خییل مهربان و دل رحم بود

 .همیشه هم یم خندید

نه ی شهر یم شدحیف که او هم امروز روا . 

 .معلوم نبود دوباره یک قرار است برگردد

خانه رفت تا صبحانه بخورد ز  .به سمت آشیی

ویل خانم کاری به کارش نداشت باید به بقیه ی کارهای 

 .عمارت یم رسید

 .احتماال کیل لباس چرک بود که باید با دست یم شست

 .به سمت مطبخ یم رفت که اتابک را دید

اق بود  .قیی

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



اتابک بدون اینکه توجیه به سوگل که خودش را کنار  

 کشید و کز کرد

 بکند راهش را

 .گرفت و رفت

دستکش های چریم به دست داشت با همان شالق  

 .کزایی 

 .سوگل با نفرت نگاهش کرد

 .مرد جذایی بود

 .خوش استیل و خوش پوش

خالق نداشتاما یک جو ا . 

 مرد یی اعصاب به چه دردی یم خورد؟

 .فقط با توران خوب بود

 .توران هم که رفت

 .صدای اسب آمد

ون رفت  .بدون صبحانه بی 

 !سوگل زیر لتی گفت: بری دیگه برنگردی

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

 .پیپش را پر کرد و با فندک قدییم طالیی رنگ آتش زد



ون ه شد گوشه ی لبش گذاشت و از پنجره به بی  خی  . 

ز های کشاورزی برگشته بود  .تازه از رسکیسر به زمی 

 .فصل خویی بود

ز ها پیاز و سیب زمیتز و ذرت بودند  .همه ی زمی 

 .چندتایی هم برنج و گندم

البته برنج و گندم را بخاطر خوردن سالیانه عمارت کاشته 

 .میشد

 .ویل بقیه برای شهر و فروش کاشته یم شد

س در حال چیدن بودنددرخت های زردآلو و گیال  . 

 خویی که بود بار خویی هم 
ی
امسال بخاطر بارندیک

 .داشتند

 .سود خویی به جیب یم زد

ز جدید یم خرید ز باید یک ماشی   .پایی 

 .قصد داشت یک گاوداری بزرگ هم بزند

 درون شهر یک کارخانه درست 
ی
وان یم گفت تازیک انوشی 

 شده که ماست

 و شی  را

 .بسته بندی یم کند



ز ها چه در رس دارندمعلو  م نبود این شهرنشی  . 

 .کارهای عجیب و غریب یم کنند

 مگر یم شد شی  و ماست را بسته بندی کرد؟

با این حال برای او که از قبل یم خواست گاوداری بزند 

 .فکر خویی بود

هایش را به راحتی بفروشد  .یم توانست شی 

 .مقدمات کار را فراهم کرده بود

ز هم فقط اگر کارگرها دس ت یم جنباندند، زودتر از پایی 

 یم شد گاوها را

 خریداری یم

 .کرد

 .پیپ سوخته اش را درون جایش گذاشت

 .بدنش کیم کوفته بود

 .اسب امروز کیم چموش بازی درآورد

 .هرچه هم شالق خرجش کرد فایده ای نداشت

 ...صدای ریزی به گوشش رسید: سوگل

 .نگاهش از پنجره به حیاط افتاد

 .مرغ و خروس ها درون حیاط پرسه یم زدند



 ...و روناک

ه و پولک دار به سمت در حصاری  ز تی  با یک لباس سیی

 .باغ یم رفت

 .سبد کوچگ هم درون دستش بود

 .چهلم توران نزدیک بود

 پس چرا سیاه به تن نداشت؟

 این مسخره بازی ها چه بود؟

 .حجله هم توی رسش بخورد

 .شبش را با دروغش حرام کرد

 .بعد از آنها رغبت نداشت

 .ویل اینبار کنجکاوانه از روی صندلیش بلند شد

ی از صندیل بلند شد ر  .صدای قی 

 .اهمیتی نداد

ون رفت  .فقط از اتاق بی 

 .سوگل هم همراهش بود

 .به حیاط که آمد آنها به باغ رفته بودند

 .بدون جلب توجه به دنبالشان رفت

 .فقط کنجکاو بود



یخ داشت نه تنبیهوگرنه نه قصد توب ! 

فقط وقتی این دخیی بچه ی مو رسخه غرق خیاالتش یم 

 شد خوشش یم

 .آمد

 .قیافه ی جذایی به خودش یم گرفت

موهای موج دار قرمزش میان نسیم اندیک که یم وزید 

 .غوغا یم کرد

آنقدر که برای اتابگ که چشمش غی  از توران کیس را 

 نیم دید جالب

 .باشد

یم ترکید دلش انار یم شد و  . 

نباید این همه مردانگیش زیر بار زیبایی های این دخیی 

 .برود

ویل وقتی قدم هایش ناخودآگاه به سمتش کشیده یم شد 

 حالش هم خوب یم

 .شد

 .از کار امروز خسته بود

ویل حاال که بعد از چند روز دیده بودش انگار رسحال تر 



 .بود

ز دیگری  ...جاذبه بود یا هر چی 

خوشش یم آمداز این روند  . 

 .هرچند یم دانست از ناخلف بودن هایش حرض یم شد

 .شالقش باال یم رفت

 .دخیی آرایم نبود

 .چموش یم شد و رسکیسر یم کرد

 .وارد باغ شد

 .همه ی درخت ها میوه داشتند

 آویزان بودند
ی
نگ  .سیب های گالب با خورسر

 .صدای حرف زدن خودش و سوگل یم آمد

ز سوگل-  .یکم بابونه بچی 

 !داریم از پارسال تو مطبخ-

 .تازه شو یم خوام-

 به چه دردی یم خوره؟-

 .واسه دل درد-

 .من که مزه شو دوس ندارم-

 .به آرایم پشت رسشان با فاصله ایستاد



ز بود و پر گل و رنگ ز زیر پایشان سیی  !زمی 

 .به درد یم خوره-

 شما این همه اطالعات رو از کجا داری؟-

و بدونهروناک با ذوق گفت:یه خان ز  باید همه چی 
م دکیی . 

 .ابروی اتابک باال رفت

ز داری-  .شما که فقط سواد خوندن و نوشیی

 .کالس نرفتم ام کتاب زیاد خوندم سوگل-

 .برای اتابک جالب شد

 از کجا روناک خانم؟-

خاله ام تو شهر پرستاره، همه ی کتاباشو میده من - دخیی

 .یم خونم

- ردینپس اون همه کتاب که با خودتون آو  ... 

 .نگاهش کرد

 .آفتاب مستقیم درون صورتش یم تابید

 .لبخند زد

 .همه رو خوندم، منتظرم بازم کتاب برام بیاره-

 .سوگل نزدیک روناک شد

 .به آرایم گفت: من شنیدم ارباب اتابک کیل کتاب داره



ز شد  .چشمان روناک تی 

 واقعا؟ تو دیدی کتاباشو؟-

 .نه، ویل داره-

تمچ دست سوگل را گرف . 

 یم تویز بری جای کتاباشو پیدا کتز برام؟-

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

 سوگل من آرزوم دکیی شدنه، باید به آرزوم برسم-

 .اتابک اخم کرد

 .چقدر این دخیی روحیایی متفاویی نسبت به توران داشت

ز هم نداشت  .توران حتی سواد خواندن و نوشیی

ی نداشتهیچ تماییل هم برای یادگی   . 

 ...ویل روناک

باید از روحیاتش که مشابهت زیادی هم به روحیات 

 خودش داشت استقبال

 .یم کرد

 .اما یم ترسید

از افکار بعدی که پشت بند تحصیل کرده بودنش یم آمد 

 .یم ترسید



 .باشه خانم، یم پرسم بهتون میگم-

 .روناک لبخند زد

 .ممنونم-

 .دستش را دراز کرد

ه باالی رسش بود را چید و به دست زردآلوی درشتی ک

 .سوگل داد

یکم میوه بچینیم برای امشبمون، برات یه قصه جدید -

 .تعریف میکنم

 .خانم شما که سواد داری قصه تو بنویس-

 .هیچ وقت بهش فکر نکرده بودم-

 .تازه داشت زن جوانش را یم شناخت

زیز که از گوشه و کنار یم شنید جادوگر صدایش یم 

 .زنند

برعکس شاید جز باسوادترین و باهوش ترین آدم های 

 این روستا و اطراف

 .بود

روزی که برایش به خواستگاری رفتند خواهرهایش گفتند 

 .خوشگل باشد



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

 .ویل خودش هیچ اهمیتی برایش نداشت

ز دیگری  .نه زیبایی نه به به و چه چه نه هیچ چی 

 .اصال زن نیم خواست

 .هوا داره گرم میشه-

 .شال را از روی موهای رسخش برداشت

ز   ...زیر نور خورشید...وه...فتبارک هللا الحسن الخالقی 

 .نیمرخ ایستاد

 .نور روی مژه هایش تاب بازی یم کرد

ی رنگ پر از شعله بود  .چشمان خاکسیی

 به این زیبایی 
اف یم کرد درون عمرش هیچ وقت زیز  اعیی

 .ندیده بود

 !اصال زیز زیباتر از روناک وجود داشت؟

س" ی نیی ز  ...از گنجشک ها چی 

ی نیم دانند ز  .از زیبایی که چی 

 ...آینه دست من است

 ...در چشمان من لبخند بزن

ز چقدر زیبا شدی  !"ببی 



 .سوگل روی موهایش دست کشید

 .چقدر خوشگله موهاتون روناک خانم-

رم، شبیه یه گاو چاق روناک با خنده گفت: من جادوگ

 .میکنمت

 .سوگل غش غش خندید

ز - اینا دیوونه ان این حرفو یم زنن.چون خییل خوشگلی 

 .حسودیشون میشه

 .دستش را روی پیشانیش کشید

 !خدا معجزه کرده بود در خلق کردنش

ز -  !بیا یکم میوه بچی 

بت درست کردن خییل خوبه-  .این توتا برای رسر

 .خودت باید درست کتز -

با خنده گفت: چشمسوگل  . 

 .سوگل سبد خودش را برداشت تا توت بچیند

 .روناک هم مشغول چیدن میوه های دیگر شد

وع به خواندن یک شعر کرد  .همان طور هم رسر

 .صدایش محرسر بود

 .چقدر صداتون خوبه خانم-



 .روناک فقط لبخند زد

 .اتابک رسما کم آورد

ون زد  .یی طاقت از باغ بی 

د وقتی این همه دور بودنیم توانست تحمل کن . 

 .با دست مشت شده به سمت عمارت رفت

 .دوتا نگهبان به سمتش آمدند

 .قربان از ژاندارمری اومدن-

 .اخم هایش گره خورد

 چیکار دارن؟-

 !خیی ندارم آقا-

 .با قدم های بلند به سمت جیپ ژاندرمری رفت

ز پیاده شدند  .استوار از ماشی 

 چی شده استوار رحییم؟-

 .رحییم دستش را جلو آورد و با اتابک دست داد

 .هوا رو به عرص بود

 .نسیم خنگ هم یم آمد

 سالم ارباب اتابک، خویی به الحمدهللا؟-

 .به مرحمت شما-



 .اتابک دستش را عقب کشید

 .بریم باال یه چای مهمونمون باش-

وقت کمه ارباب اتابک، یه زندایز سیاش داشتیم فرار  -

ز   کرده، همی 

لیه، ژاندارمریحوا  

 ...دنبالشه، اگه کیس رو با این مشخصات

 شده ی مرد که کتی شده بود را به دست 
عکس نقاشر

 .اتابک داد

 .اگه دیدین فورا به آدمات بگو به ژاندارمری خیی بدن-

 .حتما استوار-

طرف خطرناکه، تفنگ یگ از رسبازارو گرفته و در رفته، -

 پای چپش

خورده، البته  تی 

ست ویل حتما خونریزی دارهزیاد نی . 

 .اخم های اتابک پررنگ تر شد

 .حواسم هست استوار-

 .رحییم دوباره دست داد

یم-  .با اجازه ات می 



 .به رسوان سالم برسون-

 .حتما-

 .سوار جیپشان شدند و رفتند

 .اتابک به عکس نگاه کرد

 .مردی با ریش و سیبل

 !چهره ای شاعرمسلک

 .به قیافه اش خشونت نیم آمد

به سمت عمارت راه افتاد که روناک و سوگل هم با 

 .سبدهای پرشان آمدند

 .نگاه هم نکرد

 .یکراست به سمت داخل عمارت رفت

سوگل کنار گوش روناک گفت: اصال از رفتارش خوشم 

 .نمیاد

 .زبون به دهن بگی  دخیی -

 .تازه جای زخماتون خوب شده-

 .مهم نیست-

 .واقعا هم مهم نبود

ا یم کرداو کار خودش ر  . 



 .برنامه ریزی هایش را یم کرد و بعد هم فرار

 .اینجا نیم ماند

 .هرچقدر یم خواست شالقش باال برود

ز دیگری هم داشت؟  مگر غی  از دست بزن چی 

 .سوگل سبدها را به مطبخ برد

سد کتابخانه ی اتابک کجاست؟  مثال رفت که بیی

 .آهوجان معموال این اخبار را داشت

او هم که بعد از یک هفته رنگ پریده درحایل که الغر 

 شده بود و بوی

 گند یم داد از

 .عمارت اخراج کردند

 .روناک با دلسوزی نگاهش یم کرد

 .ویل کاری از دستش برنیم آمد

 .اتابک با او حرف نیم زد تا عفوش را بخواهد

 .کال آدم حسابش نیم کرد

 .زن که نگرفته بود

 .یک شر بود

یم خواستارتباط ن . 



ز منع شود  .ویل قرار نبود از همه چی 

 .حق و حقوق زن قانویز ارباب را هم نداشت

 .توران خوب بود

 .هرکیس را یم خواست تنبیه یم کرد

 .عفو یم کرد

 .پاداش یم داد

 .دست به سیاه و سفید نیم زد

 .نوکر و کلفت هم که مدام باال و پایینش یم کردند

ی نداشت ز  .ویل او هیچ چی 

ز سوگیل که کنارش بود غی   از همی  . 

 .کیس تره هم برایش خورد نیم کرد

 .تقصی  اتابک بود

 .وقتی زیر شالق گرفتش دل خییل ها خنک شد

 .جادوگر مجازات شده بود

 .او هم به عمد لباس سیاه نیم پوشید

 .توران هیچ کاره اش بود

 .پس نیم پوشید تا دلشان بسوزد

 .وارد اتاقش شد



زیر تخت بودکارتن های کتابش  . 

 .صدای در اتاقش آمد

 .رس بلند کرد

 .بفرمایید-

 .در اتاق باز شد و اتابک درون چهارچوب ایستاد

 .با ترس سالم داد

 .شال را روی موهایش مرتب کرد

؟- ز ی یم خواستی  ز  چی 

 ...کتابهات-

 .چشمان روناک گرد شد

چیتز کرده؟  چه کیس خیی

ت؟او که غی  از سوگل در این مورد به کیس نگف  

 ...نکند کار سوگل

 .زبانش را گاز گرفت

چیتز نبود  .نه سوگل بیچاره اهل خیی

 ...ویل-

 ...گفتم کتابات-

 .درون باغ که تنها بودند



 نکند کیس فالگوش ایستاده؟

 .خدا مرگش بدهد

 .چرا حواسش را جمع نکرد

ز -  ...ارباب توروخدا اینا همدم میز

ز -  .یه حرف رو بیست بار تکرار نیم کیز

 .لب گزید

 .بغض ته گلویش ابر انداخت

 .پتوی روی تخت را کنار زد

 .چهارتا کارتن بزرگ زیر تخت بود

 .اتابک متعجب بود

 یعتز همه ی این کتاب ها را خوانده؟

 آن هم با این سن کم؟

ممکن بود  .غی 

 .داد زد: بیاین داخل

 .دوتا نگهبان داخل شد

 .کارتن ها را با خودشان بردند

ون رفت و در را اتابک بدون ه  از اتاقش بی 
ز
یچ حرف

 .بست



 .دست روناک مشت شد

 .بغض به گلویش حمله کرده بود

نشونت میدم ارباب اتابک...یه بار اتاقت سوخت، -

 اینبار خودتو یم

 .سوزونم

 .روی تخت نشست

 .حالش گرفته شده بود

 .با اینکه تمام کتاب ها را خوانده بود

 هایش بود
ی
ندویل باز هم جز دلبستگ . 

کارتن های کتاب بدون اینکه بداند به اتاق اتابک منتقل 

 .شد

 .اتابک کنجکاوانه کتاب ها را برانداز کرد

ش در زمینه ی پزشگ بود  .بیشیی

 ...چندتا کتاب ادبیات و شعر

 ...دو سه تا روزنامه

 ....چندتا کتاب فلسقز 

 ...و دو سه تا هم روضه و قرآن و دعا

دان طرف بودپس عمال با یک دخیی باسوا ز د و چی  . 



 .کارتن ها را کنار گذاشت

 یک این ها را به عمارت آورده بود که ندید؟

ون رفت  .از اتاق بی 

به مطبخ دستور داد شام خودش و روناک را درون شاه 

ز بیاوردند  .نشی 

 .خودش هم به اتاقش رفت

ز باشد  .دستور داد ساعت هشت درون شاه نشی 

 .چندتا سوال یم پرسید

فهمید سوادش در چه حد استباید یم  . 

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

 فصل دوم

ز دخیی -  !بشی 

 .روناک مقابلش نشست

 حالت چطوره؟-

 .خوبم-

 .روناک دستانش را روی دامن لباسش گذاشته بود

 .هوا خنک بود

 .ستاره ها درون آسمان پولک دوزی شده بودند



 .اتابک مستقیم نگاهش کرد

 .لب های خوش فرمش زیر دندانش بود

 ...رسخ بود و درون تاریگ کیم به رنگ جیگری

 ولشون کن؟-

 .روناک ترسیده به اتابک نگاه کرد

 چیو؟-

 .اتابک خنده اش گرفت

 .لبتو-

 .صورت روناک یک پارچه رسخ شد

 .جمع و جورتر نشست

 .زبان روی لبش کشید

 چقدر سواد داری؟-

 .زیاد نیست-

 چقدر؟-

 .تا کالس پنجم خوندم-

 کجا؟-

- یلروستای بغ ! 

ه نگاهش یم کرد انگار هیچ وقت  ه خی  اتابک جوری خی 



 .او را ندیده بود

 .کتایی جلوی روناک گذاشت

 .صفحه ی کتاب رو برام بخون-

 .روناک متعجب کتاب را برداشت

 .یک کتاب ادیی بود

 .به اسم کلیله و دمنه

 .قبال یگ دو بار اسمش را شنیده بود

 .صفحه یک داستان زیبا بود

مبه سلمبه بودکلماتش قل . 

ز را برایش معتز کند  .فقط خدا کند نخواهد که میی

وع به خواندن کرد  .با صدای آرایم رسر

 .اتابک مستقیم نگاهش یم کرد

 .اداهای خاض در خواندن داشت

 .مدام به بیتز اش دست یم کشید

ز میشد  .تن صدایش باال و پایی 

 .لحظه ای فقط به صدایش گوش داد

 .چقدر خوش آهنگ بود

 این دخیی آدم بود یا یگ از پری های جنگیل؟



 مادرش ترسیم یم کرد؟
ی
 از همان هایی که بچگ

 ...همایز که شبیه گل است

ز و رورسیش رسخ  ...دامن سیی

 .چند دقیقه درون خلسه بود که صدایش قطع شد

 .نگاهش رنگ گرفت

 .تموم شد ارباب-

 .معتز 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

 !آفرین-

 .روناک متعجب نگاهش کرد

 .کم کم لبخند کوچگ کنج لبش نشست

اف یم کرد دلش این دخیی را یم خواست  .اعیی

همان قدری که شب عروسیش با توران میلش را داشت 

دخیی  حاال به این  



 .میل داشت

 .منتها فهمیده بود که روناک نیم خواهد

 .فرار یم کند

 .دلیل مسخره یم آورد

 .حتی دروغ یم گوید

 .یم توانست مجبورش کند

ز توجه اش را جلب کرد  .صدای یک ماشی 

 .بلند شد

ز نگاه کرد ز به پایی   .از نرده های شاه نشی 

 .دوباره استوار رحییم بود

ول کن نبوداین مرد این وقت شب هم  . 

 .مثال یم خواست کیم با زنش باشد

 .روناک هم بلند شد و کنارش ایستاد

ی بپوش هوا رسده- ز  .یه چی 

 .روناک فقط نگاهش کرد

 ...نگاهش لغزید به خط درشت روی پیشانیش

 در کنار یی رحم بودنش حواسش به اینکه هوا رسد 
یعتز

 شده هم هست؟



 باور کند که این مرد هم دل دارد؟

ن زیز یم شود که به زور قالبش کرده اند؟نگرا  

 .اتابک یگ از نگهبانان را صدا زد

 .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-

، اینو باید همه بدونن-  .تو زن اربایی

 .صدایش پر قدرت بود

شال بافت کنار دستش را برداشت و دور شانه ی روناک 

 .انداخت

 !کنارم باش-

 .این جمله هم یم توانست دستوری باشد هم خواهیسر 

 .روناک بچه سال بود

ها حالیش بود ز  .اما خییل چی 

، زنیت کردن را  دخیی هجده ساله ای که بیشیی از هر زیز



 .یم دانست

ز همه فقط بخاطر این مو و رنگ چشم ها دیرتر ا

 .عروش کرد

دخیی شده بود  .او پی 

 ...ویل حاال

ک زیبا بود که اتابک دلش بخواهد   ز دخیی به قدری همی 

 .کنارش باشد

 .استوار آخرین پله را هم پا گذاشت

 ...ارباب اتابک-

 .اتابک به استقبالش رفت

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

 .سفره ات پربرکت ارباب-

ز ایستاده بودروناک هم ان جا کنار نرده های شاه نشی  . 

 .حس یم کرد اتابک تمنایش را دارد

 .فقط مدام جلوی خودش را یم گرفت

 چی شده امروز دو بار بهمون رس زدی؟-

 .استوار کالهش را برداشت

ز هایش را از پا درآورد و پا روی گلیم گذاشت  .پوتی 



 .نگرانم ارباب، این برسر حوایل خونه ی توئه-

- رباب اتابک نمردها . 

، ویل اینجا زن و بچه ام هست، به یگ - زنده باشر

 ...شلیک کنه

ی بخور- ز ز یه چی   ...بیا بشی 

 .نگاه رحییم به روناک افتاد

 .قبال زیاد با توران هم سفره شده بود

 عروس جدیدته؟-

 .اتابک با اخم و جدیت گفت: بله

استوار با اشتیاق نگاهش کرد و گفت:سالم عرض شد 

نمخا . 

روناک با همان جدیت در حایل که پشت رس اتابک 

 خودش را قایم یم کرد

 جواب

 .سالمش را داد

 .مرد بدی به نظر نیم رسید

م باشد  .ویل نیم خواست به عنوان یک زن یی رسر

 .اتابک مچ دستش را گرفت



 .عمال داشت مالکیتش را نشان یم داد

ز استوار-  .بشی 

یه داداستوار رحییم به پشتی قرمز رنگ تک . 

اتابک هم خودش نشست و هم روناک را کنار خود 

 .نشاند

 .تعریف کن استوار-

از نگرانیم گفتم ارباب، اینجا همیشه امن بوده، نیم -

 خوام دردرسی ایجاد

 .بشه

ز - ی نباش، نگهبانا هسیی ز  .نگران چی 

ز با مرد چیکار  - خدا لعنت کنه این سیاست رو، ببی 

 کرده؟

 .اتابک لبخند زد

روناک جوری کنار اتابک نشسته بود که انگار بهم دوخته 

 .شده اند

 ...امشب قبل از خواب ذکر یم گویم"

 !به نیت خودم

 "بالخره باید برای شفای مریض ها دعا کرد یا نه؟



 .استوار و اتابک حرف یم زدند

 ...از نگرایز هایشان

 ...از سیاست

ی های این اواخر  ...از درگی 

اتابک، بهرام خان حتی از رقیب رسسخت ! 

ه ی نیمرخ اتابک بود  .ویل روناک خی 

 .جدیت و خشک بودنش در حرف زدن

 .انگار که نخواهد هیچ نرمیسر داشته باشد

 .این همه جدیتش را دوست داشت

 ...ویل وقتی وحیسر یم شد

 ...مردی که شالقش باال یم رفت

 .ناخودآگاه لرزید

ب لرزش بدنش موجب شد توجه ی اتابک به او جل

 .شود

 .همان موقع سیتز های شام آمدند

 .مرغ بریان بود با ماست و ترشر های محیل

ی خوردن و نان تنوری ز  !به همراه سیی

؟-  خویی



 .به زور لبخند زد

 .خوبم-

 .سفره ی پارچه ای مقابلشان پهن شد

 .بفرما استوار-

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

رفتاخم های اتابک درهم فرو  . 

 .روناک هم دل آزرده شد

 یعتز تا قیام قیامت باید رسکوفت نبودن توران را بخورد؟

 .بیا غذاتو بخور-

 .میل ندارم، نوش جان-

 .استوار ران مرغ را جدا کند و جلوی خودش گذاشت

 .اتابک دستش را کشید و پای سفره کشاند

 ...بخور-

 .کنار گوشش گفت: مردا حرف زیاد یم زنن

رغ را اتابک جدا کرد و جلوی روناک گذاشتران بعدی م . 

به ژاندامری اعالم کردن یه دکیی داره میاد اینجا برای -

 .خدمت

 !خوبه-



 .میلش به خوردن نیم رفت

 .به زور کیم از مرغ را بدون نان خورد

 .یک لیوان دوغ پر کرد و رس کشید

ز برود  .حداقل مرغ از گلویش پایی 

 .استوار غذایش را که تمام کرد بلند شد

تاکید نکنم ارباب اتابک، هرچی شد ادم بفرست به  -

ی خیی بده
 .کالنیی

 .باشه، حواسم هست-

 .با اتابک دست داد

 .امیدوارم بازم ببینمتون خانم-

 .روناک هیچ لبخندی نزد

 .احتیاچی هم به لبخند زدن نبود

زک ها باال آمدند و سفره را  جمع کردنددوتا از کنی  . 

ز استوار نگاه کرد ز ایستاد و به رفیی  .اتابک لبه ی شاه نشی 

 .روناک هم کنارش بود

 رسدت نیست؟-

 .روناک لب گزید

 !نه زیاد-



 .دیروقته، برو بخواب-

 .روناک متعجب نگاهش کرد

 .جالب بود که از او نخواست امشب به اتاقش بیاید

 .رسی تکان داد و گفت: ممنون

ز  رفتاز پله ها پایی  . 

 .هوا شب ها خییل رسد یم شد

 .دیروقت بود

 .حتما تا االن سوگل خوابیده بود

 .باید یم رفت دستشویی 

 .دستشویی درون حیاط طرف طویله بود

 .تنهایی کیم یم ترسید

نیم توانست این وقت شب از کیس بخواهد تا 

 .همراهیش کند

 .شال را دور شانه اش محکم کرد و خودش رفت

س را برداشت تا جلوی پایش را ببینداز جلوی در فانو  . 

ون رفت  .از در پشتی عمارت بی 

 .یکراست به سمت طویله رفت

 .نگایه به اطرافش انداخت



 .هیچ رسوصدایی نبود

کها جی   .مگر صدای جی 

 .وارد دستشویی شد

 .فانوس را به دیوار آویزان کرد

ون آمد  .کارش که تمام شد بی 

ی شب ز ز که فانوس را برداشت چی  یه لوله ی تفنگ همی 

 .روی پهلویش نشست

 .جم بخوری زدم-

 .از ترس رس جایش ایستاد

 .آب دهانش را با رسوصدا قورت داد

 .راه بیفت-

 کجا؟-

ی برای خوردن یم خوام- ز  .یه چی 

؟-  تو یک هستی

 .حرف زیاد یم زیز -

 .ترس به جانش افتاده بود

 .اتابک هنوز بیدار بود

ش کند  .کاش یم توانست یک جور خیی



 .باشه، میارم، فقط اینو بگی  کنار-

 .صدای پوزخند مرد را پشت رسش شنید

 .یک لحظه برگشت و نگاه کرد

 .پایش زخیم بود

؟-  شما زخیم هستی

 .این فضویل ها به تو نیومده-

 .نکند این همان مردی بود که استوار یم گفت

ز نبود که شلیک یم کند یا نه؟  مطمی 

 .مستقیم به سمتش برگشت

ش کردخوب نگاه . 

ی؟-  میخوای بمی 

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

 .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؟-

ز اینجا، هیچ - یه صدای شلیک پخش بشه همه ریخیی

 .راه فراری هم نداری



 .مرد مصمم نگاهش یم کرد

 .حرف هایش را باور داشت

ز بیاید  .فقط نیم خواست از موضعش پایی 

 خب...؟-

 .روناک تردیدش را یم دید

قرار نیست بدمت دست نگهبانا، فقط یم برمت یه جا -

 یه نگایه به زخمت

 .بندازم

 .این زن کم سن و سال را نیم شناخت

 .ویل جسور بود

که اینجا آمدجیپ استوار را دیده بود   . 

 .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 رس قدت، باهام بیا-

 .مجبور بود برود



 .به شدت حالش بد بود

 هم داشت از پا درش یم آوردگرس
ی
 و تشنگ

ی
نگ . 

 .پشت رس روناک راه افتاد

 .روناک خییل 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

 .ابدا نیم خواست برای خودش دردرس درست کند

راغ نداشتانباری چ . 

 .فانوس را کنار مرد گذاشت

ز برای زخمت بیارم-  .اینجا بمون برم غذا و چندتا چی 

 .هنوز هم به او اعتماد نداشت

 .ویل تا اینجا که خطری تهدیدش نکرد

 .بعد هم به امید خدا

 .روناک تند و فرز رفت و برگشت

 دستش بود
ی
 .سیتز بزریک

 .جلوی مرد گذاشت



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

 .فقط از کنار پام رد شده-

 !خوبه-

 .عاشق پزشگ بود

ز کارها  ...عاشق همی 

 ...جراچ

 ...عمل کردن

 .فورا پاچه ی شلوار مرد را باال زد

ی بست ز ز کرد و با پارچه ی تمی   .زخم را تمی 

ز بلند شد و گفت: برات یه پتو میارم، فردا صبح زود ا

 اینجا برو تا کیس

 .ندیدت

 .ممنون-

 .روناک فقط لبخند زد

از اتاق خودش یی رسوصدا، 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 یم کنم، شب بخی  -

ون رفت که با مردی سینه به سینه شداز ا نباری بی  . 

 .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

 .یم خواست نفس بکشد

 .ویل نیم شد

 .دست روی دست اتابک گذاشت

ز بیاوردز  ور زد دستش را پایی  . 

 .حداقل فرصت حرف زدن را بدهد

ز آورد  .اتابک دستش را پایی 

 .همه جا سیایه 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

د رس و رسی با این مرد دارد؟نکند فکر کن  

 .فقط محض انسانیت بود

؟-  تو دیگه چه خری هستی

 .مرد دست گرفت و بلند شد و ایستاد

روناک در حایل که به زور آب دهانش را قورت یم داد 

 .داخل شد

 .این همونه که استوار رحییم یم گفت-

 .اتابک دست مشت کرد

 تو به یه فراری کمک کردی؟-

ز پاپوشه-  .همه چی 

ز االن میدمت دست نگهبانا-  .همی 

 .مرد هم گفت: قبلش اشهدتو بخون

 .روناک بازویش را گرفت

 .کیس نیم فهمه اینجا بوده، بذار بره-



خفه شو روناک، یم دونم با چه زبویز باهات حرف -

 .بزنم

این زن یی گناهه، زورتو به رخش نکش، فقط به یه آدم -

 زخیم و گرسنه

هکمک کرد . 

 .در حایل که پایش یم لنگید به اتابک نزدیک شد

 تمام آدم هایی که این اواخر تو زندگیم دیدم فقط -
ز بی 

ز زن بوی آدمیت  همی 

 رو یم

 !داد و بس

 نزد
ز
 .اتابک حرف

ز نیاورده بود  .مرد هنوز اسلحه اش را پایی 

 .اتابک را دور زد

 .انگار قصد داشت فرار کند

 .روناک ترسیده بود

کمک نیم کرد  کاش هرگز  . 

ممنونم خانم از مهمون نوازیت و کمکت، حتما یک روز -

ان یم کنم،  جیی



 در ضمن

 .من امی  فرچز هستم

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

 .اتابک حتی دنبالش هم نکرد

 .فقط گذاشت برود

 .نگاهش به روناک بود

 .بیا اتاقم-

ون رفت  .بی 

شت رسش راه افتادروناک با ترس پ . 

 .واقعا نیم 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 رسش بست

 .مقابلش ایستاد

ز انداخت  .ویل رسش را پایی 

 ...من-



 !اتابک داد زد: خفه شو

به دهان گرفت زبان . 

 .از این تن صدا حاال همه بیدار شده بودند

 .خدا مرگش بدهد

زن من، شده پادو یه غریبه که رو این و اون اسلحه یم  -

 کشه؟

ز بید لرزید  .تنش عی 

 ...بخدا-

 .اتابک با چند قدم بلند و رسی    ع به سمتش آمد

 .چراغ نفتی سوسو یم زد

 .فضای اتاق نیمه تاریک و روشن بود

؟-  دیگه قرار بود چیکار کتز

 .بیشیی فشار داد

 .در حال خفه شدن بود

دستانش را روی دست بزرگ اتابک گذاشت تا رهایش  

 .کند

چون فضا تاریک و روشن بود کبودی صورت روناک را 

 .نیم دید



 ...ولم....کن-

 .اتابک دریده و بدون رحم نگاهش کرد

 .یه عوضز بیشیی نیستی -

 .چقدر دردش آمد

سن دست از پا خطا نکرده بود تا این . 

 .حاال باید عوضز باشد

 مگر چه کرده بود؟

 .دست و پا زد تا خودش را نجات بدهد

 .ویل یی فایده بود

 .کم کم دست و پایش یی حال شد

ز بار صدایش زد: اتابک  ...برای اولی 

 .نامش درون گوش اتابک زنگ خورد

 .دستش را عقب برد

ز افتاد  .روناک یی حال روی زمی 

 .تند تند رسفه یم کرد

 .انگار بخواهد هوا را ببلعد

 .اتابک کنارش زانو زد

؟-  خویی



 .وقتی دیوانه یم شد هرکاری یم کرد

 .بلند شد

 .پارچ که کنار تخت بود را برداشت

 .درون لیوان آب ریخت و کنار روناک نشست

 .یکم بخور حالت جا بیاد-

 .روناک لیوان را گرفت و نوشید

اشتواقعا احتیاج د . 

 .نفسش جا آمد

 .اما دست و پایش هنوز یی حال بود

 .اتابک کمکش کرد که بلند شود

 . او را به سمت تخت خودش برد

 .یکم بخواب حالت جا بیاد-

 .خودش لبه ی تخت نشست

 یم فهیم عواقب کمک کردن به یه زندایز سیاش چیه؟-

 .روناک با چشمان اشگ فقط نگاهش کرد

 نیم کنه یه آدم ساده باشر یا زن یه -
ی
کم کم زندانه، فرف

 !ارباب

ز آمد  .اشک روی گونه ی روناک پایی 



 !یم خوام سیع کنم مراقبت باشم مو رسخه-

 .لبه ی تخت بلند شد

 .معلوم نبود چه مرگش است

 .هم شکنجه اش یم داد هم محبت یم کرد

 .کنار روناک دراز کشید

یم تاباندماه درون آسمان بود و نور  . 

 ...من توران رو از دست دادم-

 .نیم خواست نگاهش کرد

هنوز هم جای انگشت هایش را روی گلویش حس یم  

 .کرد

ز مسخره - تو زن متز روناک،...نیم خوام بخاطر یه چی 

 تورم از دست

 .بدم

 .مسخره بود

 .جوری حرف یم زد انگار دوستش دارد

 .در صوریی که واقعا اینگونه نبود

اشق توران بوداو فقط ع . 

 .هیچ وقت عالقه ای به او نداشت



 .ریز هق هق یم کرد

 .اتابک به سمتش چرخید

 .گریه نکن-

 .او بیشیی گریه اش گرفت

 .هیچی حل نمیشه، گریه نکن-

ز شد  .از روی تخت نیم خی 

 .میخوام برم اتاق خودم-

 !امشب اینجا یم خوایی -

 .دستور، دستور بود

یم کردنیم توانست و نباید رسپیچی  . 

؟-  چرا منو مجبور یم کتز

 .اتابک از پشت نگاهش کرد

 !هنوز خییل بچه ای-

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

- 
ی
 !در این مورد به هیشگ هیچی نمیگ

 .نمیگم-

 .خوبه، دراز بکش-

م تو اتاق خودم-  .می 



 .گفتم اینجا یم مویز -

 .به اجبار دراز کشید

 .ظالم بود

خودخواه ظالم و  ! 

 !هرگز نیم بخشیدش

اصال نیم خواست حتی تشعشع گریم تنش را هم حس  

 .کند

 .اتابک هم کاری به کارش نداشت

 .فقط تا وقتی که حس کرد خوابش منظم شد

 .از روی تخت بلند شد

 .رورسی را که دور رس و گردنش پیچ خورده بود را باز کرد

 .موهای مواج رسخش روی بالش ریخت

 .چقدر این موها را دوست داشت

 .کنارش دراز کشید

 .جوری که فقط نگاهش کرد

 .این دخیی از توران هم زیباتر بود

 .دو روز دیگر چهلم توران بود

 .باز اینجا غوغا یم شد



 .باید مواظب عروسش باشد

 .وگرنه خانواده ی توران تکه تکه اش یم کنند

 یم ک
ز
رداین دخیی نه جادوگر بود نه کار خالف . 

 .فقط زیادی مهربان بود

 .دلش برای همه یم سوخت

ز کمک کند  .یم خواست به همه کس و همه چی 

 .آرزوهای کوچک و بزرگ زیادی داشت

 .ویل باهوش بود

 .سوادش مثال زدیز بود

 .جالب بود که توران اصال سواد نداشت

 ...ویل این دخیی 

 .تحصیالتش در حد سیکل بود

نار زدموهایش را از روی پیشانیش ک . 

 ...مرد که باشر "

 ...یادت یم رود که اخم و تخم کتز 

 
ز

از لبش شکر یم ریزد تو با چای های لب دوزش کنار داغ

 چشمانش یم

 .خوری



 :بعد تازه یم رش به رسخط جمله ی

مرد بودن را درون دست های زنانه ات پیدا خواهم  

 ."کرد

خودش فهمیده بود همان شب عروش که به کامش 

رساندنرسید دل  . 

ی ی با موهای قرمز و چشمان خاکسیی  .برای دخیی

ز یک گرگ وحیسر بود  .عی 

 .انگار که بخواهد با نگاهش همه جا را خاکسیی کند

ز کار را هم کرد  .همی 

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

 یی گناه تر از این حرف ها بود
 .هرچند که این دخیی

 ...ماه بتاب"

 ... که عاشقش نیستمیم دایز 

 ...ویل وقتی هست

 ...میخندد....لب باز یم کند

 ...دلم یم شود پرسک چوپایز که یز یم نوازد

 ..تب یم کند

 ...پیچ و تاب یم خورد



 .رسد و گرم یم شود

 ."یم دایز که من عاشق نیستم

 .موهایش را آرام نوازش کرد

ز توران بری-  .من نیم ذارم تو هم عی 

 .واقعا هم قرار نبود اجازه بدهد

 .هیچ کس حق نداشت انگشتش هم به روناک بخورد

بچه زن ارباب اتابک بود  .این دخیی

همه شان را زنده به گور یم کرد اگر یک تار مو از رسش  

 .کم یم شد

 ...تو بخند"

 ...غروب نکردن آفتاب با من

 ...هالل نشدن ماه با من

 ...بهار با من

 ...دریا با من

اران با منب "... 

 .از ترس بیدار شدنش نزدیکش نشد

 .فقط همان گونه ماند

ه نگاهش کرد ه خی   .خی 



د  .پلک روی هم فرسر

 .باید یی خیالش شود

ی خواهد بود  .فردا روز بهیی

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

عادت کرده بود صبح زود به محض اینکه سپیده زده 

 شد از خواب بلند

 .شود

 .مثال زن ارباب بود

ز بهیی از او بودندویل هزار  بار رعیت و کومه نشی  . 

ی را نداشت ز  .اختیار هیچ چی 

 !حتی خواب هایش

ه شد  .پلک هایش را باز کرد و به سقف خی 

 .گچ بری هایش متفاوت بود

 !درون اتاق خودش نبود؟

ز یادش آمد  .یکباره همه چی 

 .فورا بلند شد و نشست

 .اتابک کنارش خوابیده بود

 !بال به دور



کار یم کرد؟اینجا چه    

 اصال چرا دیشب اینجا خوابید؟

 ...نکند

 .فورا دامنش را باال زد

 نیفتاده بود
ی
 .هیچ اتفاف

 ...نه خویز بود

ز دیگری  ...نه هیچ چی 

 پس چرا اینجا مانده بود؟

بیشیی از اینکه از حالت معصومانه ی اتابک خوشش 

 .بیاید ترسیده بود

 .انگار این مرد قرار بود او را بخورد

محض کم آوردن دست ها و شالقش به کار یم افتادبه  . 

 .و واقعا او را به اوج نفرت یم رساند

ز قشنگ بود  .دیشب که استوار رحییم آمد همه چی 

مردی کنارش بود که انگار جوری یم خواهد زنش به 

 عنوان یک بانو

 .کنارش باشد

ویل آخر شب...وقتی به این مرد زخیم کمک کرد ورق 



 .برگشت

 .یک هیوال مقابلش بود

 .هیوالیی که واقعا از او یم ترسید

 .اتابک تکایز خورد

 .سپیده ی صبح درون صورتش پرتاب شد

 .ویل دوست نداشت پلک باز کند

ز افتاده بود نگاه کرد  .روناک به شالش که روی زمی 

 .موهای رسخش دورش ریخته بود

اهنش باز بود  .دکمه ی باالی پی 

 !بخواب-

اتابک نگاه کرد شگفت زده به . 

، چهل تا نوکر و کلفت تو این خونه هست  - تو زن اربایی

، ز  که کاراتو بکیز

 لزویم نداره

 .کله ی سحر بیدار شر 

 .حتی جرات سوال پرسیدن هم نداشت

 نمیگم بخواب؟-

ز جوری دستور دادی که بمونم-  .دیشبم همی 



 .اتابک پلک باز کرد

 افتاده؟-
ی
 اتفاف

 دا
ی
شت که به صورت جذابش یم ابروهای پهن و پررنگ

 .آمد

 .کیم به صورتش دقت کرد

 .چانه ی خوش فریم داشت

 !مردانه با ته ریش جذابش

 .چشمانش سیاه رنگ بود

ه  !همراه با موهایی پررنگ و تی 

ه رو بود ز  .سیی

 .ویل نه خییل

 .بیشیی به گندیم های روشن یم مانست

 .در کل مرد جذایی بود

حلقه بزند نیم توایز از آنهایی که اگر نگاهت رویش 

 ...منحرفش کتز 

 .چون نگاهت به صورتش منحرف شده

 چرا تو ارباب شدی؟-

 .اتابک متعجب نگاهش کرد



 .اول صبچ این چه سوال هایی بود

 .تو یه برادر دیگه هم داری-

 .من پرس بزرگم-

؟- ز  همی 

ز شد و نشست  .نیم خی 

 .من دلبسته ای اینجام-

 .روناک موهایش را پشت گوشش زد

 .گردی صورتش بیشیی خودش را نشان داد

 .اول صبچ دلش برای این گردی ضعف رفت

 ...تو...یعتز 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

ی شهر، یه دنیای جدید میاد جلوت، ویل بعد از یه - می 

ز   مدت همه چی 

 آزار دهنده

 .میشه برات، فرار یم کتز میای به اصلت

 .حتی این حرف ها هم نیم توانست او را منرصف کند

 .او به شهر یم رفت و درس یم خواند



 .باید دکیی یم شد

 .آن وقت شاید بریم گشت

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

 !نباش

 .از این حرفش خوشش نیامد

ز آمد  .اتابک از تخت پایی 

 .به نفع خودته-

 .اخم های روناک پیوندی شد

 .خوشش نیامد

 .نباید این همه رسد یم گفت

 .البته چه توقیع داشت

ز بود  .اتابک همی 

هرچند حرف هایش درمورد چهلم توران درست از آب 

 .درآمد

چ آدم روی آدم یم آمدنداز همان دم صب . 

 .از فامیل گرفته تا دوست و آشنا

 .هنوز پرچم های سیاه به در و دیوار آویزان بودند

 .سوگل مواظب خانمش بود



 .ویل حرف و حدیث ها که تمایم نداشت

 .ترکش هایش هم به تن و بدن روناک یم خورد

 .پدر و مادر خودش هم آمده بودند

 .ویل زیاد نماندند

اتابک تسلیت گفتند به ارباب . 

 .کیم هم به رسم خودشان چاپلوش کردند

شان را داشته باشد  .مثال هوای دخیی

 .وقتی رفتند روناک باز هم دل گرفته شد

 .زیاد رس نیم زدند

ز بیشیی از همه دلتنگش یم کرد  .همی 

خودش هم که جرات نداشت پایش را از خانه ی اربایی 

ون بگذارد  .بی 

برگشته بودندتازه از رس مزارها  . 

 .مادر توران چپ چپ نگاهش یم کرد

ار بود که حواله اش یم شد  .مدام نفرین و فحش و نارسز

 چند جایی سنگ و دمپایی هم پرتش شد
 .حتی

ز مار دو رس منتظر موقعیت بودند  .برادرهای توران عی 

ون آمده بود  .تازه از بی 



به محض اینکه وارد عمارت شد یگ از پشت موهایش را  

دکشی . 

 .از شدت درد اشک درون چشمش جمع شد

 .برگشت

 .از دیدن برادر بزرگ توران اخم کرد

 .خدا لعنتش کند

 چطوری جادوگر؟-

 .دست از رسم بردار-

 .جای توران خانیم یم کتز انگار بهت ساخته-

 .حالش از این طرز فکرشان بهم یم خورد

ف داشت  .جانور به او رسر

 .پروار شدی-

 .نگایه به هیکل روناک انداخت

ز آورد  .تن صدایش را پایی 

 .به یه زیرخوایی یم ارزی-

 .کم مانده بود عق بزند

 .زیر دستش زد و فرار کرد

 .نیم 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

د فرار کندروناک زور ز  . 

 .ویل مگر زورش یم رسید

 .خییل درشت هیکل بود

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

 .امشب چطوره؟ یکم صداتو بشنوم-

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

 .جوری که برادر توران از درد نعره زد

دییم  همانموقع اتابک یی خیی به دنبال یگ از سندهای ق

 که قرار بود به

 دست

وان بدهد وارد اتاقش شده  .انوشی 

ون آمد  .با شنیدن صدای روناک بی 

 .دخیی بیچاره ترسیده بود

 !رنگش سفید بود و گونه هایش کیم رسخ



 .برادر توران هم تند تند فحش های ناموش یم داد

 .محکم دست روناک را گرفت و کشید

 .او را به پشت خودش کشاند

 .جات امنه-

 .مقابل برادر توران ایستاد

 ها، اسکندر رم کردی؟-

 .اسکندر به زور لبخند زد

 .نیم خواست اتابک بفهمد که چه گفته و چه کرده

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

اتابک با خشم شالقش را که درون دستش بود بلند کرد 

 و طرف راست

 صورت اسکندر

ز آورد  .پایی 

نعره زد اسکندر از درد  . 

 .روناک با ترس دستش را جلوی دهانش گذاشت

اتابک دست بیخ گلوی اسکندر گذاشت و او را به عقب 

 .هول داد

 زن من، خانم این خونه، تو به چه حقی یم -
ی
داری میگ



 خوای باهاش هم

 صحبت

سه؟ توران عروس این خونه  سه یا نیی بیسر که حاال بیی

 بود، زن من بود،

 تو هم برادر

زن من، توران دیگه نیست، بچه ای هم در کار نیست که 

 داییش بیسر پس

 دیگه فامیل

نیستیم، بیجا یم کتز میای تو عمارت؟ به حرمت پدرته  

 که هیچی بهت

 نیم گم،

دفعه ی دیگه ببینمت اینجا، انداختمت جلوی سگا، پس 

 حواستو جمع کن،

 دیگه به

 .زن من نزدیک هم نمییسر 

م گفت و فرار کرداسکندر از ترسش فقط چش . 

 .پرس بیست و دو ساله ای بود

 .با این حال چندین سال از روناک بزرگیی بود



 .اتابک به سمت روناک چرخید

؟-  خویی

 افتاده؟
ی
 هنوز هم نیم دانست چه اتفاف

 .روناک بغض داشت

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

 .ویل دلش یک آغوش مردانه یم خواست

تگری کیم ناز و نوازش یم خواست تا تکمیل این حمای

 .شود

ز ها راضز بود  .به واال که به همی 

 .خوبم-

 .صدایش یم لرزید

 .برو تو اتاق من، االن میام-

 .رس تکان داد و رفت

ون رفت  .اتابک هم بی 

ون از عمارت هنوز شلوغ بود  .بی 

وان داد  .سند را به انوشی 

 .ویل نیم توانست داخل برود

فیطز بودوقت خداحا . 



ز بود  .هرکیس از هرجایی آمده بود حاال عازم رفیی

 .حتی خواهرهایش هم باید یم رفتند

 .شوهرهایشان منتظر بودند

 .هیچ کدام هم بچه هایشان را نیاوردند

به عنوان زن ارباب روناک هم باید کنارش حضور یم 

 .داشت

 .ویل از آنجا که هووی توران به حساب یم آمد

دیدنش نداشت هیچ کس تماییل به . 

 .اتابک خودش ایستاد

 را بدرقه کرد
ی
 .همگ

 .این بدرقه کردن یک ساعت زمان برد

وان آمد و ماند  .انوشی 

 .فقط یم رفت تا شهر و برگردد

یم کرد به جای شهر به  هوای خوب اواخر بهار مجبورش

 روستا پناه

د  .بیی

 .مادر توران هنوز نرفته بود

 .درون بهارخواب نشسته بود



 !مطمئنا هم صحبتی یم خواست و البته دلداری

 .به حرمت مادر توران بودن کنارش نشست

 .رس صحبت را باز کرد و دلداریش داد

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

 .وقتی به داخل عمارت رفت هوا تاریک بود

 .خدمه فانوس ها را روشن کرده بودند

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

 .در چویی را به عقب هول داد

روناک که مشغول کتاب خواندن بود از هول دیدن 

 اتابک کتاب درون

 .دستش افتاد

 .با عجله از روی تخت بلند شد

 ...ببخشید من نیم خواستم-

 .اتابک در را بست و کلونش را از پشت زد

 .فانوس را جایی گذاشت تا نور داشته باشد

فانوش روشن کرده و کنار تخت گذاشته  خود روناک

 .بود

 چه کتابیه؟-



 .روناک آب دهانش را قورت داد

 .خم شد و کتاب را برداشت

 !یه داستان عاشقانه-

 .با گفتنش از خجالت لب گزید

 .اتابک نزدیکش شد

 .برام بخون-

 ها؟-

 .بخون-

 .روی تخت دراز کشید

 .روناک رفت تا چهارپایه را بیاورد

ازویش را کشید و او را کنار خودش نگه ویل اتابک ب

 .داشت

 ...از همون جایی که داشتی میخوندی بخون-

 .چشم-

وع کرد به خواندن  .رسر

ه بود  .اتابک به جای گوش دادن به صورت روناک خی 

 .این دخیی زیادی زیبا بود

 !زیبا و خاص



 .او را به سمت خودش کشید

 !دیگه نیم خواد بخویز -

 ...ارباب-

دوباره اتابک صدایش کنددوست داشت  . 

 .ویل غرورش اجازه نیم داد بخواهد

 .روناک دستپاچه شد

 .من دیگه مزاحمتون نشم-

 کجا؟-

 .برم تو اتاق خودم-

 .از این به بعد اینجا یم مویز -

 .رنگش پرید

 چرا؟-

 .من شوهرتم-

 ...مدام قرار نبود یادآوری کند که

 اسکندر چیکارت داشت؟-

 !هیچی -

 .از دروغ شنیدن اصال خوشم نمیاد-

ز -  ...فکر یم کیز



 .لب گزید

ی بگوید ز مانه ی اسکندر چی   .نباید در مورد حرف بیرسر

 .من باعث مرگ توران خانم شدم-

 .ابروی اتابک باال پرید

؟-  روی چه حسایی

 .ابدا نیم خواست لفظ جادوگر را به زبان بیاورد

 .و زیرخوایی که اسکندر گفت

کرد  احساس حقارت یم . 

ز من بدشگونم-  .گفیی

 .دست اتابک مشت شد

 ...غلط کردن-

 .روی تخت نشست

 در چه حد اذیتت کردن؟-

 !هیچی بخدا-

 .باز این دخیی مهربان شد

چانه اش را گرفت و صورتش را مقابل صورت خودش 

 .برگرداند

، تو زن خان این منطقه - گوش کن چی بهت میگم دخیی



 ای، کیس حق

 نداره نگاش

ره، وای به حال اینکه گزندی بهت روت چپ ب

 ....برسونن

یش را درون مذاب سیاه رنگ چشمان اتابک  نگاه خاکسیی

 .ریخت

 هایش را دوست داشت
ی
 .مردانگ

 .دلش را یم لرزاند

 .حس امنیت یم کرد

تمام عمرش دلش یم خواست یگ باشد که مواظبش 

 .باشد

 ...که کیس جرات نکند بگوید جادوگر

ایش را مسخره نکنندکه رنگ مو و چشم ه . 

 .نه دستش نیندازند

 .که بخاطر بدشگویز از جلوی پایش بلند نشوند و بروند

ز با او  خییل عذاب یم کشید وقتی این همه حقارت آمی 

 .رفتار یم کردند

 !تو زیبایی خطرنایک داری دخیی -



 .متوجه ی حرفش نشد

یم اسب سواری، بلدی؟-  فردا می 

 .رسش را تکان داد

را از چانه اش جدا کرد اتابک دستش . 

 .بلدم-

 !خوبه-

 .نگایه به موهایی که زیر رورسیش مشخص بود کرد

وان چند روزی میمونه، حواست باشه-  .انوشی 

 .چشم-

توران زن درنده خویی بود، همیشه یادت باشه از حق -

 .خودت دفاع کتز 

؟  چه حقی

 .خییل زود از اینجا یم رفت

 .حتی اگر دلش برای این مرد خوش چهره برود

ش کند ز گی   و حفاظتش از او زمی 
ی
 .حتی اگر مردانگ

ز بندازن تا بیام-  .برو بگو شامو تو شاه نشی 

 .روناک بلند شد

 .کنار هم شام میخوریم-



 .حس خویی به قلبش تزریق شد

 .لبخند کوچگ زد

 .چشم-

 این مرد در عجیب ترین حالت ممکن یم توانست یی 

 .نهایت خوب باشد

 !یک مرد خوب برای یک زن

 !و گایه به شدت وحیسر 

ز یک گاو نر که دستمال رسخ ببیند  .عی 

ون رفت  .از اتاق بی 

 .دستور شام را داد

ز رفت  .کیم با سوگل پچ پچ کرد و به شاه نشی 

 .پشتی ها را مرتب کرد

 .نشسته بود که اتابک هم آمد

 .از همان جا نگاهش کرد

 .قد بلندی داشت

 هایش آنقدر در چشم بود که ناخودآگاه دلش 
ی
مردانگ

 .برایش ضعف رفت

 .ویل فورا به خودش نهیب زد



 .نباید عاشق یم شد

 .نباید دل یم بست

ز یم رفت  .وگرنه همه ی رویاهایش از بی 

 .برای رویاهایش خییل تالش کرده بود

 .اتابک رسفه ای مصلحتی کرد

 .کنارش نشست

ز کیس نیم آمد  .شاه نشی 

انه دستش را جلو ب دون اینکه روناک بفهمد کامال غافلگی 

 .برد

 .شال را از روی موهایش برداشت

 .با تکه پارچه ای شلخته موهایش را بسته بود

 .پارچه را از موهایش جدا کردند

 .موج موهایش روی شانه اش ریخت

ز جوری بمون-  .همی 

 ...خوب نباش

 ...خوب نباش

 ...خوب نباش

 ...دخیی مردم دل دارد



 ...به رسش یم زند و عاشق یم شود

 آنوقت رویاهایش را کجا دفن کند؟

 .لب گزید

 .یم ترسید عادت کند

 .اجازه ی فتح تنش را بدهد

 .برای امر و نیه کردنش جان بدهد

 هایش زیادی قشنگ بود
ی
 .مردانگ

 .اتابک موهایش را پشت گوشش زد

 کیس بهت گفته این رنگ موها خییل خاصه؟-

 .بغض کرد

 ...شب رو دوست ندارم"

 ...اسم تو یم افتد بیخ دلم

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

 ...این موهای بازت غوغا یم کند

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

 .این شب آمدنش مکافات است

ز ها ما را نکشد آقا  !"اعوذباهلل این خانم گفیی

 !نه نگفته-



- یبکر موند . 

 .بکر که نه، نفرین شده مانده بود

 .بخت و اقبالش با زن ارباب شدن گشوده شد مثال

 .ویل نیامده رسر به پا شد

مستقیم به خاکسیی چشمان روناک زل زد: مال اتابک 

 .شدن رو یادت میدم

*********** 

 .روی زین نشست

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

وان هم  همراهیشان یم کردانوشی  . 

 .دیشب نیمه شب بود که خودش را به خانه رساند

 !قرار بود بروند کبک بزند برای شام امشب

 .اتابک هوس کبک کبایی کرده بود

غی  از آن سه نفر دوتا از نگهبان ها هم با تفنگ های 

 دولولشان همراهیشان

 .یم کردند

 .روناک لباس راحتی بدون دامن پوشیده بود

ا باالی رسش جمع کرده، شایل را محکم دور موهایش ر 



 .رسش بسته بود

 .با حرکت اتابک آنها هم پشت رسش راه افتادند

 .خییل از عمارت دور شدند

 .تقریبا رایه کوهستان شدند

ز مرز خودش و بهرام خان  .دقیقا جایی بی 

 !اینجا محیل بود که هم بهرام زیاد یم آمد هم اتابک

 .کبکش زیاد بود

ز آمداتابک کنا ر درختی از اسب پایی  . 

 .افسار اسب را به درخت بست

ز آمدند  .بقیه هم متعاقب او پایی 

 .اتابک اسحله اش را برداشت

 .رو به روناک گفت: تو اینجا بمون

 .روناک اخم کرد

 آمده بود که فقط تماشاچی باشد؟

انداز ماهری است  .اتابک نیم دانست که او تی 

 بزند تماییل هم نداشت در مورد خودش
ز
حرف . 

 .هر چهار مرد به سمت باال راه افتادند

ز ایستاد و نگاهشان کرد  .روناک پایی 



 .فصل خویی بود

 .یم توانست کیم گیاه دارویی بچیند

ز اسطخدوس و آویش و بابونه  ...عی 

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

ی توجه اش را جلب یم کرد یم چید و درون  ز هرجا چی 

 دستمال همراهش

 .یم ریخت

 .این پیاده روی را دوست داشت

ون  ز بی  بعد از چهل روز درون عمارت ماندن این اولی 

 .رفتنش بود

 .رسحالش یم آورد

ز بعیصز جاها رانش کرده   های فرودین زمی 
ی
بخاطر بارندیک

 .بود

ز یم آمد چشمه های ریز و درشت از کوه به سمت پایی  . 

 .پونه های کویه کنار چشمه ها پر از عطر بود

 .کنار یگ از چشمه های پرشیب نشست

ویل اصال به فکر رانش نبود با اینکه این همه احتیاط  

 .کرد



 .زیر پایش خایل شد

 .جیغ گوشخراشر کشید

 .جوری که انعکاس صدایش درون کوه پخش شد

ز یم آمد  .صدای اسب سواری از پایی 

 !داد زد: کمک

 .صدای اسب متوقف شد

 .حتی نیم توانست پشت رسش را ببیند

 .لبه را گرفته بود تا نیفتد

 .وضعش واقعا خطرناک بود

 جایی را هم که دست گرفته بود رانش یم کرد  
ز اگر همی 

 .کارش تمام بود

 .اشک از چشمش یم آمد

 .آنقدر ترسیده بود که نای حرکت کردن نداشت

ش کمیی به نفعش بودالبته هر چه حرکت . 

 .دوباره داد زد و کمک خواست

 .خدا خدا یم کرد اتابک صدایش را بشنود

 .تقصی  خودش بود

 .نباید از جایش حرکت یم کرد



 پونه یم خواست چه کار؟

 .صدایی قدم هایی را شنید

 کیس اونجاست؟-

 .یکباره مردی تنومند را باالی رسش دید

که تمام زورش را   دستش را گرفت و با یک حرکت جانانه

 به نمایش

 گذاشته شد، او را

 .باال کشید

 .روناک واقعا ترسیده بود

 .این را یم شد از لرز دست و پایش فهمید

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

 .خایل بشه

 .روناک ترسیده فورا از آنجا دور شد

یم  مطمئنا بخاطر انعکاس صدایش اتابک را هم به آنجا 

 .کشاند

 .خودش را به اسب ها رساند

 .لباس های گیل شده بود

 .مرد هم کنارش ایستاد و به اسب ها نگاه کرد



دخیی تنهای تنها هم نبود پس این . 

 .روناک از ترسش هنوز از او تشکر نکرده بود

 .مستقیم برگشت و به مرد نگاه کرد

 .نگاهش جوری بود که مرد مبهوت شد

ز   !زیر لب گفت: فتبارک هللا الحسن الخالقی 

 .این دخیی چقدر زیبا بود

 !نگاهش پر شد از چهره ی روناک

 .انگار نتواند هیچ کس را غی  از او ببیند

 .باعث زحمتتون شدم آقا، ممنونم-

 قابیل نداشت خانم، از کدوم دیه؟-

ز  یکباره صدای اتابک پر از تهدید و وحشت طنی 

 .انداخت

- بخوره، بهرام مردیدستت بهش  ! 

 .روناک متعجب نگاهش کرد

 .تفنگش را مستقیم به سمت بهرام گرفته بود

روناک انگار کیس را بخاطر آورده باشد با ترس قدیم به 

 .عقب گذاشت

 این مرد بهرام خان بود؟



 ارباب ده کناری؟

همایز که بخاطر توران سال ها با اتابک رس جنگ 

 داشت؟

با شجاعت تمام نجاتش داده ویل با این حال این مرد 

 .بود

 .فورا به سمت اتابک دوید

، این آقا بهم کمک کرده- ز  !لطفا تفنگتو بیار پایی 

ه تر از قبل شد  .نگاه اتابک تی 

 چطور یم توانست کمکش کند؟

 .بهرام پوزخند زد

 ...ایشون منو از پرت شدن نجات دادن، من اونطرف تر-

ادبا دستش جایی که رفته بود را نشان د . 

ز زیر پام خایل شد، اگه این آقا کمک نیم کرد معلوم - زمی 

 نبود چی یم

 شد؟

 .پوزخند بهرام پررنگ تر شد

 ...اتابک-

 !تن صدایش بم بود و ناراضز 



 .همیشه میخوای دشمتز کتز -

ز آورد  .اتابک رس تفنگش را پایی 

 .ممنون-

 بابته؟-

 .اصال از این نوع حرف زدن بهرام خوشش نیامد

 .نجات زنم-

 .چشمان بهرام درشت شد

 ...این دخیی 

 .دستش مشت شد

 .اتابک به عمد این حرف را زده بود

 یی حد زیبا بود و هر مردی را یم توانست 
این دخیی

 شیفته ی زیبایش

 .کند

 .باید تملکش را به رخ یم کشید

ان عشایر است  .بهرام تمام مدت فکر کرده بود از دخیی

 .فکرش را هم نیم کرد زن اتابک باشد

د؟  چطور جرات کرده بود با وجود توران زن بگی 

 ...با وجود توران-



 .اتابک میان حرفش پرید: به تو صنیم نداره

 .روناک دقیق نگاهشان یم کرد

 .پس این دوئل کهنه بود

 .و البته ربط مستقییم هم به توران داشت

بک ایستادبهرام قدم درشتی برداشت و مقابل اتا . 

 !بهم یم رسیم اتابک-

 .بهرام برگشت و نگاه یی پروایی به روناک انداخت

 .الحق که زیبا بود

 !زیباتر از توران

 .همیشه فکر یم کرد زیباتر از توران وجود ندارد

 ...ویل این دخیی 

ا داشت  .چهره ای به شدت گی 

 .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 حایل 

 .شد

 .ترس تمام قد به رساغش آمد



یک که کمیی از دو ماه بود پا درون  ترس از دست دادن دخیی

 زندگیش

 .گذاشته

ی کردن را هم بلد   کم سن و سال که حتی دلیی
یک دخیی

 .نبود

از او گرفت توران را مرییصز  . 

د  .روناک را هیچ کس حتی خدا هم نیم توانست بگی 

 .نگاهش روی روناک افتاد

؟  با مالیمت پرسید: خویی

 رس به زیر انداخت
ی
مندیک  .روناک با رسر

 .خوبم-

؟-  تو مگه رعیتی که دنبال علف چیدیز

 .رسش باال آمد

 .مستقیم به اتابک نگاه کرد

- ز من و رعیت چیه؟ منم یه روز ر  عیت بودمفرق بی  . 

 !تو االن زن اربایی -

ز الفاظش یم  وقتی ارباب را تلفظ یم کرد غرور از بی 

 .ریخت



 .زن ارباب قبال یه رعیت آزاد بوده-

 !روناک-

 .صدایش بم و خشن بود

جوری که تن روناک گفتنش میان کوه پیچید و خییل 

 ضعیف انعکاس پیدا

 .کرد

 .روناک زبان به دهان گرفت

ر کار دستش یم داداین بلبل زبانیش آخ . 

 .اتابک تفنگش را به سمت آسمان گرفت

ی شلیک کرد  .تی 

 .با این کار بقیه را متوجه کرد که به کنار اسب ها برگشته

 .از اول هم نباید روناک را تنها یم گذاشت

 اگر بالیی رسش یم آمد؟

 اگر بهرام تنها نبود؟

 توران، روناک را با خودش یم برد؟
ز
 اگر به تالف

 .زیر سایه ی درخت نشست

 .ناشتا رو بیار-

ز اسب خودش بساط ناشتا را جلوی  روناک از خورجی 



 .اتابک پهن کرد

 .خودش هم مقابل اتابک نشست

 بهت آسیب نزد؟-

 !نه-

 .حساسیت اتابک را نیم فهمید

 .شاید بهرام رقیبش بود

 .ویل دیگر این همه نامرد نبود

 !شاید هم بود که اتابک ترس برش داشته

لقمه ای نان و پنی  محیل را پیچاند و به سمت اتابک دراز  

 .کرد

 .از درون کوه صدای تی  یم آمد

 .احتماال شکار خویی خواهند داشت

 .اتابک لقمه را گرفت

 آرزوت چیه؟-

 .روناک نگاهش کرد

یو عوض نمیکنه- ز  .دونستنش چی 

 ...خب-

 .جالب بود که اتابک منتظر شنیدن آرزوهای اوست



- م دکیی بشمدوست دار  . 

 .ابروی اتابک باال رفت

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

 چرا؟-

 .از نجات جون مردم خوشم میاد-

؟- ز  همی 

ز دیگه ای فکر نیم کنم-  .به چی 

ز   .نه قصد مسخره کردنش را داشت نه دست انداخیی

ها هیچ  ویل در این روستا و حتی حوالیش تا کیلومیی

ی  نبوددکیی . 

 .و اگر هم بود همه مرد بودند

 .اینجا کیس زن ها را قبول نداشت

 .چه امید عبتی این دخیی داشت

 .آرزوی قشنگیه-

 .برآورده کردنش راحت بود

 .ویل حیس مانع یم شد

نیم فهمید چرا صدای زنگ خطر را کنار گوشش یم 

 .شنید



 .روناک پنجر شده نگاهش کرد

ن اجازه را بدهد که یک لحظه فکر کرد شاید اتابک ای

 .درس بخواند

 .آن وقت از خی  فرار کردن یم گذشت

 .زندگیش را در کنار اتابک یم ساخت

 .اما اشتباه کرد

 !این مرد ارباب بود و نظر هم نظر خودش

 بزند؟
ز
 چه کیس یم توانست روی حرف خان حرف

دلش یم خواست لجوجانه بگوید که به آرزویش یم 

 .رسد

 .اما زبان به دهان گرفت

 .فعال وقت بلبل زبایز نبود

 .نباید کار دست خودش یم داد

 .نیم خواست زندایز شود

ایط را محیا یم کرد  .فعال فقط باید رسر

 .اتابک منتظر لقمه ی بعدی شد

 .روناک دخیی ساده و مهربایز بود

ز که هنوز برای خودش لقمه نگرفته برای  مهربانیش همی 



 .اتابک یم گرفت

 .توران از این عادت ها نداشت

 .بساط که پهن یم شود شاهانه برخورد یم کرد

 .انگار ملکه ی دربار است

ز غرور توران بود که خوشش آمد  .شاید هم از همی 

ی خوشش آمده بود   ویل حاال و در کمال تعجب از دخیی

 که ذره ای غرور

 .نداشت

 .ساکت و آرام بود

 .آزارش به هیچ کس نیم رسید

الک خودش بود رسش در  . 

 .لقمه ی دوم را گرفت

 .خودت بخور-

 .یم خورم-

 .روناک درون افکار خودش گی  افتاده بود

ز داشت  .میل رفیی

 .ویل حس یم کرد پای رفتنش شل شده

 .به حتم که دلبسته نبود



 ...ویل

 .گیج بود

 !شاید هم ناخوش احوال

ی پر از تالطمش را به سیاه مردانه ی  چشمان خاکسیی

وختاتابک د . 

 .ترس غرق شدن درون سیایه شب چشمانش را داشت

 .آنقدر سیاه بود که نتواند ستاره بچیند

 .یک سیاه که یی نهایت همه ی افکارش بود

 .صدای قدم هایی آمد

 .اتابک فورا بلند شد

 .مچ دست روناک را گرفت و بلندش کرد

 .فورا او را به پشت رس خودش کشاند

سحله دار دوره شان  در یک چشم برهم زدن سه مرد ا

 .کردند

 .این اطراف دزدی نبود

ه شد  .روناک از باالی شانه ی اتابک به جلو خی 

ه ی نیمرخ اتابک و مردانگیش بود  .در اصل خی 

 .ترجیح یم داد خودش باشد و سینه ستیی کند



 .ویل کیس چشم بد به زنش ندوزد

؟- ز  شما یک هستی 

 .دستش را روی پهلوی اتابک گذاشت

زد چنگ خفیقز  . 

 .صورت اتابک تا حدی برگشت

ی هایش را دید  .از گوشه ی چشم خاکسیی

این کوه همیشه امن بوده، رسوکله ی شما از کجا پیدا -

 شد؟

 .حرف های اتابک را نیم فهمید

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

 .دوست داشتتز یم خواست از زنش محافظت کند

 نباید قربان صدقه ی این مرد رفت؟

 خودت یک هستی اینقد سوال یم پرش؟-

 .هنوز رس اسلحه ها به سمتشان نشانه نرفته بود

؟- ز  از آدمای بهرامی 

 .به حتم نبودند

 ارباب اتابک را یم شناختند
ی
 .چون همگ

، ببینم چی دارین؟-  یه یارو خییل حرف یم زیز



 .یگ از آنها به سمت اسب ها رفت

بدن اسب ها دست یم کشید روی . 

 .یابوهای خویی دارن-

ز ها شد ز درون خورجی 
 .فورا مشغول گشیی

ی غی  از آب و کیم خورایک پیدا نکرد ز  .اما چی 

 .اتابک با چهره ی برافروخته نگاهشان یم کرد

 .یگ از آنها توجه اش به روناک جلب شد

ی و موهای رسخ رنگ روناک که از زیر  چشمان خاکسیی

 شال مشخص

 بود به شدت

 .وسوسه کننده بود

ی از صورتش مشخص  ز هرچند که غی  از چشم ها چی 

 .نبود

ز دیگه هم داره مردیکه-  !یه چی 

 به سمت اتابک راه افتاد

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

 بود تا اتابک را به جنون برساند
ز
ز حرف کاف  .همی 

 .روناک دستش را دور اتابک قفل کرد



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

 که دارایی اش را به رخ یم کشید دوست داشتتز 
ز همی 

 .بود

 .گنده تر از دهنت حرف نزن یارو-

دستش را روی بازوی اتابک گذاشت تا از جلوی روناک  

بزندکنارش  . 

 .ویل اتابک با خشم زیر دستش دست

 .با دست دیگرش گلوی طرف را گرفت

جوری فشار یم داد که مرد مجبور شد اسلحه اش را 

 .بیندازد

د تا خفه اش نکند  .دستان اتابک را بگی 

 .آن دو نفر به سمت اتابک آمد

 .یه جانش افتادند

 .روناک از فرصت استفاده کرد



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

 .بود را برداشت

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

 .در یک چشم برهم زدن شلیک کرد

 .صدای نعره اش به هوا رفت

داد زد: برید عقب وگرنه دوتا تی  دیگه هم حرومتون یم  

 .کنم

ز چند دقیقه پیش بود که اتابک فکر یم کرد این  همی 

 دخیی ساده و مهربان

 .است

 یی رحیم متعجبش کرد
 .این همه شجاعت با چاشتز

مردی که تی  خورده بود دستش روی پایش بود و روی 

ز آه و ناله یم  زمی 

 .کرد

 .آن دو هم عقب کشیدند

 !با یک ماده شی  طرف بودند نه یک زن

 .اتابک پوزخند زد

ز و به -  که اینقد یی پروا دزدی یم کنی 
ز اهل کجایی 



 ناموس مردم چشم

 دارین؟

 !ما فقط رهگذریم-

 رهگذری که دزده؟-

 .اتابک با خشم به سمت روناک برگشت

 .اسلحه را از روناک گرفت و به سمت آن دو نشانه رفت

 .زیادی قلدری کردین-

وان و دو نگهبان هم داشت رسوکله شان  از دور انوشی 

ا یم شدپید . 

ز افتاده بود فقط آه و ناله یم کرد  .مردی که روی زمی 

 .خون زیادی از پایش رفته بود

ز گچ سفید بود  .رنگش هم عی 

 .روناک پشت رس اتابک قرار گرفت

ه-  .داره خییل ازش خون می 

به درک، باید یم کشتیش، دزد ناموس باید درجا کشته -

 .بشه

 گفت:غلط کردی
ی
م، رحم کنیگ از آنها با بیچاریک . 

وان هم نزدیک شدند  .دو نگهبان و انوشی 



 .آن هم جلوی اتابک زانو زدند

 .روناک دلش به حال مردی که تی  خورده بود یم سوخت

 .شاید نباید به این رسعت ماشه یم کشید

 .ویل خب اتابک درون دردرس بود

 .گناه داشت

 .باید کمکش یم کرد

وان پشت رس آن دو مرد ایستاد  .انوشی 

-   شده داداش؟چی 

 .چهره ی روناک پشت شالش مخقز بود

د  .بالخره بازوی اتابک را فرسر

و تو پاش در - ، اجازه بده تی  ز
دیگه نیم تونن کاری کیز

 .بیاریم

ز آورد  .اتابک اسلحه اش را پایی 

وان و دو نگهبان، کبک هایی که زده بودند را کنار  انوشی 

 .درخت گذاشتند

و تو اتابک با همان خشیم که آرام ن شده بود گفت: تی 

 پاش در بیارین

 .بذارین بره



 .روناک از زیر شال لبخند زد

 .کم پیش یم آمد اتابک کیس را ببخشد

 .این بخشش عجیب و البته جالب بود

 .مرد بیچاره را دراز کردند

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

ی که  ز یگ از نگهبانان اتابک نشست و با چاقوی تی 

 داشت درون زخم

 .فرو کرد

مرد به شدت نعره یم کشید و از درد خودش را تکان یم 

 .داد

 .بالخره تی  را از پایش در آوردند

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

 .اتابک با نفرت گفت: دیگه اینجا نبینمتون

یق یی حالشان را بلند کردند و در حایل که دست آن دو رف

 هایش روی شانه

 ی آنها

 .بود راهشان را گرفتند و رفتند

 .اتابک به سمت روناک برگشت



 .تازه متوجه شده بود که صورتش را پوشانده

ه ته دلش جا خوش   ز حیس شبیه یک خوشحایل ریزه می 

 .کرد

 .زیز که خودش را برای شوهرش حفظ کرده بود

ش رفتبه سمت . 

 .به آرایم گوشه شال را گرفت و جلوی صورتش برداشت

 ...لب زد: این چشم ها

وان بدون اینکه حواسش به عاشقانه ی برادرش  انوشی 

 باشد گفت: بریم

 داداش؟

وان داد  .نگاهش را به انوشی 

 بریم؟-

ز ها جا دادند  .کبک ها را جمع کردند و درون خورجی 

ز اسب م ن نذارینروناک فورا گفت: تو خورجی  . 

وان خندید  .انوشی 

 از خون بدت میاد زن داداش؟-

ز خورجینو پرت یم   روناک با چندش گفت: اگه گذاشیی

ز   .کنم رو زمی 



 .حواس اتابک فقط به روناک بود

 .نوغ ارباب منیسر در حرف هایش موج یم زد

 !چشم زن داداش-

ز همه پر شد اال روناک  !خورجی 

 .روناک به سمت اسبش رفت و سوار شد

 .و اتابک هنوز محوش بود

هرچه بیشیی این دخیی را یم شناخت بیشیی یم فهمید که 

 .دچارش شد

 .انگار مرییصز مرسی بود

 .سوار اسب شد و زودتر از همه راه افتاد

وان باز رسبه رسش گذاشت  .انوشی 

؟-  زن داداش اسب سواریت چطوره؟ نیم ترش بیفتی

 .روناک چشم غره ای به او رفت

نش در هنگام خشم زیادی ترسناک یم خاکسیی چشما

 .شد

م باهات مسابقه بذارم-  .حاضز

وان عادت داشت کری بخواند  .انوشی 

 .رسبه رس توران هم زیاد یم گذاشت



 .ویل توران زیاد حریف زبانش نیم شد

 .در بیشیی موارد هم کم یم آورد

وان ابرویش را باال فرستاد  .انوشی 

 ندارم-
ز
 .حرف

هد باش زنت خودش خواست، رو به اتابک گفت: شا

 شکست خورد مقرص

 .خودشه

 .روناک پوزخند زد

ی از این مو رسخه نیم دانست ز  .او هیچ چی 

یشان بود را نشانه   وان درختی که در چند صد میی انوشی 

 .کرد

 .تا اونجا-

 .روناک با جدیت رس تکان داد

 .شالش را دور گردنش سفت کرد

 .اتابک دستور داد نگهبانان بایستند

 .احتمال اینکه شال از گردنش باز شود خییل بود

ز نگهبانان پشت به آن دو ایستادند  .برای همی 

وان هر دو به تاخت رفتند  .با صدای سوت انوشی 



اتابک خودش را روی زین اسب انداخت و با لبخند نگاه 

 .یم کرد

 .جالب بود

ش داشت  .این دخیی رس نیی

 .البته حدسش هم درست بود

ردنش به خاطر رسعت زیاد باز شدشال از دور گ . 

 .موهای رسخش با موج بادی که یم آورد شناور شد

 .از روی زین بلند شد

ز   .زیر لب گفت: فتبارک هللا احسن الخالقی 

 یی نهایت زیبا بود
 .این دخیی

 .و جالب تر از زیبایی رسعت عملش بود

وان را شکست داد  .واقعا انوشی 

وان را یم دیداز همان دور هم پوزخندش به انوش ی  . 

 !امروز انگار قرار بود فقط روناک را ببیند و بس

 .این دخیی جادو بود

وان به حرمت برادرش رو گرفت  .انوشی 

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

ز آمد  از اسب پایی 



 .شال را برداشت و روی موهایش کشید

 .یم ترسید اتابک توبیخش کند

رانه نگاهش یم کردویل اتابک صبو  . 

اتابک یه به اسب کرد و رو به نگهبانان گفت: حرکت  

ز   .کنی 

 .نگهبانان هم برگشتند

اتابک رسیده به روناک در کمال تعجبش گفت: کارت 

 .خوب بود

 .روناک با ابرویی باال رفته نگاهش کرد

وان همان جا ایستاده و منتظرشان بود  .انوشی 

اداش اینقد حرفه ای با خنده گفت: فکر نیم کردم زن د

 .باشه

 .اتابک لبخند کچی زد

ه  .روناک با غرور گفت: هیشگ نیم تونه منو بیی

وان با لبخند گفت:غی  از داداش  !انوشی 

 .روناک زیر چشیم به اتابک که خونرسد بود نگاه کرد

 داداش چرا یه چشمه براش نمیای؟-

 .ظهره، باید برگردیم خونه-



اتابک دادروناک تمام تمرکزش را روی  . 

 .پس یم توانست رقیبش باشد

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

وان یک رسه کری یم  تا رسیدن به روستا و عمارت انوشی 

 .خواند

 .اتابک لبخند یم زد

 .و حاال نوبت روناک بود که محو اتابک شود

 !محو مردانگیش

 .گایه یی نهایت سخت گی  یم شد

 .گایه هم به راحتی یم گذشت

 .برایش جالب بود

 .این مرد در حقیقت به شدت برایش جذاب بود

 .مردی که بیشیی از هفده سال از او بزرگیی بود

و او یک دخیی هجده ساله که باید زن بودن را یم 

 .آموخت

رسیده به عمارت نگهبانان رفتند تا کبک ها را به مطبخ 

 .بدهند

یی اطراف را پر کرده بودبوی قیمه ی ناهار حسا . 



ز آمد  .اتابک از اسب پایی 

 .کنار چاه، آیی به رسوصورتش زد

 .امروز حسایی ماجرا داشت

 .روناک هم کنارش ایستاد

 .دست و صورتش را آب زد

 .اتابک به آرایم زمزمه کرد: دخیی شجاغ هستی 

 .لبخند کوچگ روی لب روناک نشست

رست و این را یم گذاشت به حساب یک تعریف د

 !درمان

 .با شالش دست و صورتش را خشک کرد

ز یم خورد  .مطمئنا ناهارش را شاه نشی 

 .باهام بیا روناک-

 خییل توجه خرجش یم کرد
ی
 .تازیک

 نیم فهمید باید چه کند؟

 .هم دوست داشت هم یم خواست فرار کند

 .پشت رس اتابک داخل شد

 .روناک را جور خاض ادا یم کرد

انه داشت  .دلیی



ز یم ریختدلش ه ری پایی  . 

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

 .وارد اتاق اتابک شدند

 .اتاق کیم تغیی  کرده بود

 فقط نیم فهمید چرا؟

 .از امشب اینجا یم خوایی -

 .چشمانش گرد شد

یعتز وقتی یم خواستند بروند شکار دستور داده بود دکور 

 را تغیی  بدهند؟

ه و نوچ بیاوردنیم توانست ن . 

 .دستور، دستور ارباب اتابک بود

 .فقط کاش تختشان جدا یم شد

انگیش را از دست بدهد  .او نیم خواست دخیی

 ...خب-

روناک فقط به تختی که با مالف مخمل روپوش شده 

 .بود نگاه کرد

 !مخمیل با گل های درشت صوریی 

 .رنگ سفیدش را دوست داشت



 !خوبه-

 .این تنها کلمه ای بود که یم توانست ادا کند

 .اتابک اخم هایش را درهم کشید

؟ تو دیگه دخیی رعیت روستا - از چی یم ترش دخیی

، زن اربایی 
 نیستی

 و یه

ی هایی رو باید یاد بگی 
ز  .چی 

 .روی باید تاکید کرد

 .تحمل هم حدی داشت

 او هنوز نیم دانست زنیت یعتز چه؟

 شوهر داری یعتز چه؟

انگیش بودد نیایش گی  دخیی . 

 !شاید همان آرزوی دکیی شدنش

 .حق با شماست-

 .لب گزید

 چه یم کرد آخر؟

 .چانه اش را با دست گرفت و باال آورد

 .رسی بعدی به این خانم باچی ها یم گفت آرایشش کند



 .چهره ی آرایش شده اش هم زیبا بود

 !زیبا و البته طوفایز 

دشب عروسیشان نفسش را گرفته بو  . 

، همیشه اون - نیم تویز تا ابد خودتو از یه مرد دری    غ کتز

 شال روی

 صورتت جواب

 .نمیده

 .شال را از روی موهایش برداشت

ز انار بود  .رسخیش عی 

ز لشکر رسخ موهایش  !چنگ انداخت بی 

 .چشم در چشمش دوخت

 تو اینقدر زیبایی -
 !من همیشه خوددار نیستم وقتی

ه؟تمنای دلش را باید یم گفت یا ن  

صدای کلون در اتاق باعث شد اتابک فورا خودش و 

 روناک را به پشت

 .در بکشاند

وان خییل هول داخل آمد  .انوشی 

 .نگایه به اطراف انداخت



ز افتاده باشد  بدون اینکه متوجه ی شایل که روی زمی 

ون  نوچی کرد و بی 

 .رفت

 .رسی بعدی باید یادش یم داد بدون در زدن داخل نشود

یدخجالت یم کش . 

بان قلبش روی اوج بود  .صدای ضز

 مال من باش ؛"

 باور کن هیشگ

 !"اونقدرى بهت نیاز نداره که من دارم

 .اتابک عمیق نگاهش کرد

 .درون چشم این دخیی هزار شعر یم رقصید

 .امشب مال من مییسر -

 .مردمک های چشم روناک لغزید

 .انگار هول برش داشت

د  .نیم توانست هیچ جوره جلویش را بگی 

 را یم خواست
ی
انگ  .این دخیی

 .اتابک دستش را گرفت و او را عقب برد

ز -  .میگم آماده ات کیز



 .صدای قلب روناک دیوانه وار بود

 .باید این حجله بالخره برپا یم شد

 .ویل امید داشت این اتفاق نیفتد

ز امشب باید یم رفت  .پس همی 

ی برام-  .نفس گی 

ین مرد او را از رویاهایش یم گرفتا . 

 .نیم خواستش

 .نرم نرمک پیش یم رفت

 .جوری که قلب روناک به شدت درون سینه اش کوبید

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

 .یم ترسید

ی که درون دلش اتفاق افتاده بود یم ترسید ز  .از این چی 

- ز م و رسخههمه ی زن ها برای من اینقد خاص نیسیی . 

 .نگاه روناک باال آمد

 .داشت دیوانه یم شد

ز داشت کالفه اش یم کرد ز و نخواسیی  .خواسیی

 .نیم فهمید چه مرگش شده

ز االن تمام خودش را در اختیار  انگار دلش بخواهد همی 



 .اتابک قرار بدهد

 ....ویل

 پس آرزوی دکیی شدنش چه یم شد؟

 .قدیم عقب گذاشت

 .سفره ی ناهارو چیدن-

اتابک برق زد چشمان . 

اف یم کرد خییل زودتر از آنکه فکر یم کرد دلبسته ی  اعیی

 این دخیی 

 مو قرمز شده

 .بود

 .حتی به این رسعت عاشق توران هم نشد

؟  ویل این دخیی

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

 .قرار نبود که وا بدهد

 .عاشق شود

 .دل برساند برای مردی که قرار بود ترکش کند

 .بغضش گرفت

 .این دو رایه ها او را یم کشت



 .خدا کمکش کند

ز رفتند  .با هم به شاه نشی 

 .برای ظهرها همیشه یک سایبان برپا یم کردند

 .اتابک تکیه داد و روناک را هم کنار خودش نشاند

وان هم آمد  .چند دقیقه بعد انوشی 

 .چهره اش خندان بود

زک ها    معلوم نبود باز رس به رس کدام یک از این کنی 

 .گذاشته

ز بود  .همیشه کارش همی 

سمت چپ اتابک روی پشتی لم داد و پاهایش را دراز  

 .کرد

ز -  .دارن کبک هارو کباب یم کیز

 .روناک هنوز تپش قلب داشت

 .مدام سیع داشت رسبه رسش بگذارد

 .ویل روناک ساکت بود

ز مانده بود ز و نرفیی ز رفیی  .بی 

ماندن کنار مردی که حس یم کرد دلبسته اش شده یا 

ز برای رسیدن  رفیی



 به

 ...آرزویش

 زن داداش حواست هست؟-

وان دوخت  .نگاه غبار گرفته اش را به انوشی 

 !بله؟-

 .پریی زن داداش-

 .اتابک از گوشه ی چشم نگاهش کرد

 .روناک دستپاچه بود

 .انگار نیم فهمید یم خواهد چه کند

امشبش بود شاید هم خجالت . 

 .هرچه بود فقط یم فهمید این دخیی را یم خواهد

 .میل عجیتی برای تصاحبش داشت

 .تازه از وقتش هم گذشته بود

 .دو ماه زمان کیم نبود

 .از امشب برای خودش یم خواستش

ز کنارش یم گذاشت  .وقتی رس روی بالی 

 .بوی عطر تنش را به ریه هایش یم فرستاد

لش پهن یم شدخرمت رسخ موهایش روی با . 



ی رنگش  ...و نگاه خاکسیی

 .این دخیی واقعا جادوگر بود

 وگرنه چطور به این راحتی دلبسته اش کرد؟

 گذشته بود
ی
 .کار از دلبستگ

ز از این دخیی رعیت مورسخ نبود  .او دیگر مرد گذشیی

 .مال خودش بود

 .مال خودش هم یم ماند

 .نیم گذشت احدی به زنش چپ نگاه کند

ندغذا را آورد . 

 !یک سفره شاهانه

 .غذایش را کم خورد

 .مییل نداشت

 .این دل آشوب شده که یک دم راحتش نیم گذاشت

 .به محض تمام کردن ناهارش بلند شد

ز رفت  .با اجازه ای گفت و پایی 

 .سوگل درون اتاقش بود و گلدوزی یم کرد

 .وارد اتاق شد و در را بست

 .روی تختش نشست و با دستانش رسش را گرفت



 .سوگل گلدوزی را کنار گذاشت

 .به سمتش آمد

 چی شده خانم؟-

 .گریه اش گرفت

 چطور یم رفت؟

 چطور یم رفت؟

 .این مرد لعنتی را دوست داشت

 ...حمایت هایش

 .امنیتی که به جانش ریخته بود

 .سوگل حالم خوب نیست-

خدا مرگم بده، چتون شده؟ برم یه جوشونده بیارم -

 براتون، رستون درد

 میکنه یا

 دلتون؟

 .دستش را روی قلبش گذاشت

 .اینجام درد یم کنه-

 .سوگل متوجه ی منظورش نشد

 .با تعجب به خانم خانه نگاه کرد



ز ابر بهار اشک یم ریخت  .عی 

 نیم فهمید چرا؟

 .روناک میان گریه اش لبخند زد

 .سوگل ساده تر از این حرف ها بود

ز امشب بساطش را جمع یم کرد و یم  . رفتباید همی 

 .ماندنش اینا فقط بیشیی و بیشیی گرفتارش یم کرد

 .گرفتار مردی با چشمان سیاه

 .برام آب رو گرم کن میخوام برم حمام-

 .چشم خانم-

ون رفت  .سوگل بلند شد و بی 

روناک هم فورا وساییل که الزم داشت درون بقچه ی  

 کوچگ جمع کرد

 و زیر

 .تختش پنهان کرد

خ اله اشباید یم رفت پیش دخیی . 

 .آدرسش را داشت

 .در اصل یم رفت خانه ی خاله اش

 .یگ دو روز یم ماند تا جا پیدا کند



 .با آمدن سوگل بلند شد و رفت

 .روی سکو نشست

 .سوگل کاسه کاسه روی تنش آب یم ریخت

 .او هم تنش را نرم کیسه یم کشید

 !چه شب سختی یم شد امشب

 .مرگش داشت اتفاق یم افتاد

ز مرگ حس یا مرگ آرزویش یگ را امشب باید ب ی 

 .انتخاب یم کرد

ون آمد که با اتابک سینه به سینه شد  .از حمام بی 

 .سوگل راهش را گرفت و رفت

 . اتابک دسته ای از موهای خیسش را باال آورد

 .چشمانش برق یم زد

 ...خانم خونه ی من-

 .لب گزید

 .چطور از این مرد یم گذشت

 ...اتابک-

 .اتابک گیج شد

 .قلبش نوای دیگری یم نواخت



 .جوری که اتابک هم متعجب شد

 .بریم-

؟-  خویی

 .خوبم-

 .اتابک او را به سمت اتاق خودش برد

 .نزدیک عرص بود

 .وارد اتاق شدند

 .کنار اتابک گفت: مریض نیستم

 چی شده؟-

 .به زور لبخند زد

 .تشویش داشت

 .قلبش نافرم یم کوبید

 !هیچی -

ز نگاهش کرد  .اتابک تی 

ی ناراحت است حس ز یم کرد از چی  . 

 بزند
ز
 .منتها نیم خواهد حرف

 .روناک لب گزید

 .حس یک زندایز را داشت



ز بود که درست حرف های مادرش را  شاید بخاطر همی 

 .متوجه نشد

 .االن هم نیم فهمید

 .امروز را برای این مرد باشد

 .اتابک به سمت در رفت

 .در را از باال قفل کرد

حم خلوتشان شودنیم خواست کیس مزا . 

 .امروز تمام وقت برای روناک بود

 .نگام کن-

 .روناک نیم توانست

ز بود که انگار نگاهش درون یقه اش  رسش آنقدر پایی 

 .است

 ...مو رسخه-

 .چقدر از لفظ مو رسخه گفتنش خوشش یم آمد

ز کیس که موهایش را مسخره نکرد  .اولی 

 .برعکس لقب زیبا به او داده بود

یدتن روناک لرز  . 

 از من یم ترش؟-



 .نه-

؟-  خجالت یم کیسر

 .به اتابک نگاه نکرد

 .داشت آب یم شد

ایطش واقعا سخت بود  .رسر

س خانم کوچولو، اول همیشه یکم سخته - از من نیی

ز راحت  بعدش همه چی 

 .میشه

 .کاش یم توانست صورتش را بپوشاند

 ...من-

انه بود م دخیی  .پر از رسر

 .خییل یم خوامت دخیی -

 .بغض کرد

 .خدا چرا داشت این بال را رسش یم آورد

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

 .اتابک رفته بود

 .بلند شد

 .لباس هایش را پوشید



ز بود  .وقت رفیی

 .وقت دل کندن

ون رفت  .از اتاق بی 

 .درون اتاقش موهایش را شانه کرد و بافت

 .حدود شب بود

 .اتابک مهمان داشت

ز بودند  .درون شاه نشی 

کرد  یی رسوصدا بقچه اش را چک . 

 .تا نخوابیده بودند نیم توانست برود

 .کتاب هایش هم به دست اتابک مصادره شد

 .وگرنه تا شب بگذرد کتاب یم خواند

 .مجبور شد با گلدوزی سوگل رسگرم شود

 .آخرشب سوگل جایش را پهن کرد و خوابید

ون خاموش شد  .چراغ های بی 

 .رسو صدا ها خوابید

راحت شد نفس های سوگل که منظم شد خیالش . 

 .خوب شد اتابک برای خوابیدن صدایش نکرد

 چرا باید صدایش یم کرد؟



ون کشید  .به آرایم بقچه را از زیر تخت بی 

 .دلهره داشت

د  .ابدا نیم خواست کیس مچش را بگی 

ون رفت  .در پشتی عمارت را باز کرد و بی 

 .نگایه به اطراف انداخت

 .هیچ کس نبود

ون ز یک شبح یی رسوصدا بی  رفت عی  . 

 .باید از طریق باغ ها یم رفت

 .جلوی در اصیل نگهبان بود

 .یم دیدنش کارش تمام بود

 .بقچه را محکم درون آغوشش چالند

ون رفت که دامنش هم باد تکان نداد  .آنقدر آرام بی 

 .وارد باغ شد

 .درست بلد نبود

 .ویل باید یم رفت

 .و رفت

 .حتی درست نیم توانست راه هم برود

درخت ها بخاطر سیایه اطرافش درون رسو  شاخ و برگ



 صورتش یم

 .خورد

 .ویل جیکش هم در نیم آمد

ز دوباره  .یم ترسید از برگشیی

 .واقعا هم ترس داشت

 .اتابک او را زنده زنده چال یم کرد

ز باغات خودش را به   بود بالخره از بی 
با هر جان کندیز

 .جاده رساند

ز بود نه اسب  .ویل از آنجایی که نه ماشی 

 .باید پیاده یم رفت

 .کار سختی بود

شود ویل سختیش را به جان یم خرید تا موفق . 

 .هنوز یادش نیم رفت که مادربزرگش چطور جان داد

 .زن بیچاره ستز نداشت

 .همه اش یازده ساله بود

ها گفتند بیماریش العالج است  .دکیی

دنش  .البته که بخاطر یی پویل دکیی درست و درمان نیی

شر خودشان بودهمان مالبا . 



 .آخر هم با چشمان باز از دنیا رفت

ز بود  .شاید یگ از دالیلش همی 

 .ویل هرچه که بود باید به آرزویش یم رسید

 .باید به بقیه کمک یم کرد

 .اتابک هم دوباره زن یم گرفت

 .بچه دار یم شد

 .بچه های قد و نیم قد

 .از تصورش بغضش گرفت

 بدون او بچه دار شود؟

ه مادرشان او باشد؟بدون اینک  

ز آمد  .خود به خود اشک از گونه اش پایی 

 .کاش افکارش انسجام داشت

 .مدام از این شاخه به آن شاخه یم پرید

 نیم فهمید درد و مرضش چیست؟

 .فقط یم دانست دارد عذاب یم کشد

 .قلبش درد یم کند

 .ویل انتخابش را کرده بود

 .راه برگشتی هم نبود



ی نداشت خود کرده هیچ تدبی  . 

برگشت و به عمارت که حاال حسایی کوچک به نظر یم 

 .رسید نگاه کرد

م که برگردم  ...لب زد:اتابک بریم گردم، می 

 .کیم به خودش جرات داد

لطفا بیا دنبالم، تو کمکم کن به آرزوم برسم، یم خوام با -

 تو باشم، با تو

 .نفس بکشم

 .واقعا عاشق این مرد شده بود

 .دوستش داشت

 کند چطور 
ی
از حاال بدون اتابکش زندیک . 

ز پشت و پا زد؟  واقعا به همه چی 

 .شاید بعدا یم توانست اتابک را تحت تاثی  قرار بدهد

 .یم توانست کمکش کند دکیی شود

 .به سمت عمارت یک قدم برداشت

 .ویل یکهو ترس برش داشت

 ...بریم گشت و اتابک یم دید

 .تصورش هم وحشتناک بود



 .اتابک او را یم کشت

ز آمد  .اشک هایش پایی 

 .چرا این کار را کرد

 .او اتابکش را یم خواست

 ...بودن کنارش را

جان دلم برمیگردم، دست نخورده بریم گردم، خوب -

 .یم مونم اتابکم

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

 فصل جدید

 .درون عمارت اربایی غوغا بود

 .همه برای پیدا کردن روناک بسیج شده بودند

ابک پر از خشم بودات . 

 .نیم خواست باور کند مو رسخه فرار کرده

 .یعتز حق این کار را نداشت

 به چه حقی فرار کند؟

 .زنش بود

عا و عرفا و البته رسما  .رسر

د چو انداخته که  منتها برای اینکه جلوی آبروریزی را بگی 



 عروسش جن

 زده شده و

 .به کوه و بیابان زده

ون رفت و جن در گفته بود روناک برای آب خ وردن بی 

 .قالبش رفته

 .هیچ کس به حرفش شگ نکرد

 .ارباب بود و حرفش سندیت داشت

ز دروغ است  .با این حال خودش یم دانست که همه چی 

 .که روناک فرار کرده

 فقط نیم فهمید کجا رفته؟

ی رفته؟ ز  برای چه چی 

 .حس کرده بود روناک دوستش دارد

 .حداقل اینگونه نشان یم داد

وی صندیل جلوی پنجره نشسته بود و پیپش را یم  ر 

 .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

ز بید یم لرزید ز بود و عی   .رسش پایی 

 ...آقا-

 کجا رفته؟-

 .سوگل مرزی با سکته نداشت

 .بخدا نیم دونم-

ز بود نیم داند  .مطمی 

ی نیم   ز چون روناک هرگز در مورد فرارش به کیس چی 

 .گفت

 .در این دو ماه به خویی زنش را شناخته بود

 .بیا جلوتر-

 .سوگل با تردید و ترس جلو آمد

 کجاست؟-

 ...آقا بخدا-

 .قسم نخور-

ز - ، اصال منو محرم نیم دونسیی ز  .خانم هیچی به من نگفیی

-  نیم 
ز
ز خاض حرف زد؟از چی   

 بازجویی بود
ز  .عی 



 .نه خییل-

 .فکر کن-

 .سوگل زبانش را گاز گرفت

 .اهل چغیل نبود

 .همیشه در مورد اینکه یه روز دکیی میشه حرف یم زدن-

 .به هدف خورد

ز به شهر رفته  .پس برای همی 

 .مقصدش شهر بود

 .پوزخند زد

 کسیو شهر داره؟-

 .من خیی ندارم آقا-

ون-  .برو بی 

غ پدر و مادرشباید یم رفت رسا  . 

ز   .از همان پنجره داد زد: اسب منو زین کنی 

ون رفت  .از اتاق بی 

 .زیر سنگ هم شده پیدایش یم کرد

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

ز زیاد پاهایش تاول زده بود  .از راه رفیی



 .خسته بود و گرسنه

 .حتی آب هم نبود بخورد

 .ویل بالخره به شهر رسید

 .آدرس خانه ی خاله اش را داشت

د پیدایش یم کردفقط بای . 

خانم های باکالس شهری در آن کت و دامن های شیک 

 و موهایی که دایره

 ای

پشت رسشان جمع شده بود با یی اعتنایی از کنارش رد یم 

 .شدند

 .بقچه اش را محکمیی درون دستش گرفت

شان کت و شلواری بودند  .مردها بیشیی

 .اتابک را همیشه درون کت و شلوار یم دید

ه به تنش یم آمدچقدر هم ک . 

 .جذاب و خواستتز شده بود

 .کاغذ را درون دستش چالند

با کیم 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

 دخیی تو اینجا؟-

م-  .تعارف کن خاله بیام داخل، دارم از حال می 

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

 .در چویی را پشت رسش بست

 چه به روزت اومده؟-

 .یه چیکه آب بده بهم خاله، ناخوشم-

ی خانه خاله ماهرو او را درون بهارخواب کوچک جلو 

 .نشاند

 که درون سایه بود آب ریخت و آورد
ی
 .از کوزه ی بزریک

 .به دستش داد

 .روناک لیوان را تا ته رس کشید



 .انگار جان گرفت

ت بده خاله-  .خدا خی 

 .کفش های گیوه مانندش را از پا درآورد

 .پاهایش پر از تاول بود

 .خاله ماهرو اخم کرد

؟-  شوهرت یم دونه اینجایی

- نیم دونم، نیم خوامم بدونهنه خاله،  . 

 خاله ماهرو با ترس گفت: فرار کردی؟

 .فقط اومدم دنبال آرزوهام-

، با زندگیت چیکار کردی؟-  خدا مرگم بده دخیی

 .هیچی خاله، هیچی -

 .باید به شوهرت خیی بدم-

م که - خاله به اسمت قسم این کارو کتز از خونه ات می 

 دیگه هیشگ

 .رنگمم نبینه

بودماهرو عصتی  . 

با این خبط و خطای روناک همه درون دردرس یم 

 .افتادند



 .باید یک جوری یواشگ اتابک را در جریان یم گذاشت

م-  .خبط کردی دخیی

انش یم کنم-  .جیی

 چطوری؟-

 .دکیی میشم و بریم گردم-

 است
ی
ز سادیک  شدن به همی 

 .فکر کرده بود دکیی

 داشت
ی
 .چند سال خواندن و دوندیک

 . زن را قبول نداشتندتازه خییل ها دکیی 

ند تا یک زن مداوایشان کند  .ترجیح یم دادند بمی 

خاله ات هم برسه- مت داخل، یکم بخواب تا دخیی  .بیا بیی

 کجاست؟-

 .بیمارستان-

 .لبخند زد

 .چقدر از شنیدن این حرف خوشش آمد

 .یک روز هم در مورد او اینگونه یم گفتند

 .خاله ماهرو فورا برایش رخت و خواب پهن کرد

 .جا انداخت و گفت بخوابد

 .واقعا خسته بود



 .تمام شب را با پای پیاده راه رفت

 .بدنش دیگر نیم کشید

 .بقچه اش را باالی رسش گذاشت

 .ویل قبل از خوابیدن دوباره به خاله ماهرو نگاه کرد

- م، یم خاله، تورو جون نرگست، اتابک نفهمه من اینجا

 خوام واسه خودم

 
ی
 زندیک

 .کنم، توروخدا خرابش نکنید

 .به حرفش ایمان نداشت

 .فقط از ترسش این حرف ها را یم 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 حایل است خوابش برد

******** 

 .ماهرو با نگرایز باالی رسش نشست

 نیم دانست باید چه کند؟

 .ارباب اتابک را خوب یم شناخت



 .تکه تکه اش یم کرد بابت این فرار

 .دخیی بیچاره حیف یم شد

 .حقش نبود

 .باید صیی یم کرد آقا شاپور از راه برسد

 .با او مشورت کند

د  .راه حل بگی 

 یی خیی از شوهرش 
نباید اینجا یم مانداین دخیی . 

 کشید و بلند شد
ز
 پوف

ی
 .از گیچی و کالفگ

 .خدا خودش به این دخیی رحم کند

 .دست به کار خطرنایک زده بود

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

 .فصل جدید

ز آمد  .اتابک از اسب پایی 

 .تمام تنش خشم بود

 .در چویی مزرعه را باز کرد و داخل شد

 کجایی رمضون؟-

تان خیسش را با دامن مادر روناک در حایل که دس

 لباسش خشک یم کرد



 از

ون آمد  .پستوی تاریک خانه اش بی 

 یا خدا ارباب، چی شده؟-

 روناک کجاست؟-

 .چشمان زن بیچاره درشت شد

 .یکباره دست و پایش را گم کرد

 .تند تند زیر لتی صلوات فرستاد

 !یعتز چی ارباب؟ روناک که تو عمارته-

امش را نگه داردمادر روناک بود و یم خواست اح یی . 

 .وگرنه هرچه از دهانش در یم آمد نثارش یم کرد

ت کجاست؟ از عمارت فرار  - ز  یی همه چی 
میگم این دخیی

 .کرده

 .رنگ مادر روناک پرید

 .دست و پایش به لرز افتاد

ممکتز شنیده باشد ز غی   .انگار چی 

 با آن همه نگهبان چطور فرار کرده بود؟

 تو شهر کیو دارین؟-

 رفته شهر؟-



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

 دارین؟

در مزرعه باز شد و رمضان خسته و عرق ریزان داخل 

 .آمد

ویی گفت: زن اسپند دود یم کردی داماد اومده 
با خورسر

 .بهمون رس بزنه

 .صورتش از خشم رسخ بود

 .با همان حالش به سمت رمضان برگشت

 .تلخ و جدی نگاهش کرد

 .رمضان جا خورد

 چی شده ارباب؟-

ت کجاس؟-  دخیی

ز زنش شد  .رمضان هم حالش عی 

 .انگار این سوال خییل 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

 .آدرسشو بده-

- ز به شهر نیستیم که آدرس  ندارم ارباب، ما که اهل رفیی

م  .بگی 

رمضان کاله نمدیش را از رس برداشته و با ترس گوش یم 

 .داد

صورتش زیر آفتاب داغ ظهر سوخته و کدر به نظر یم 

 .رسید

 .پلک هایش از خییس عرق بهم چسبیده بود

 را پر از آب یم کرد و 
ی
این موقع ها زنش سطل بزریک

 .منتظرش یم آمد

 یم نشست و زنش سطل  رمضان
ی
درون تشت بزریک

 سطل آب به رویش

 .یم ریخت

ز فرق کرده بود  .ویل امروز همه چی 

آدرسشو اگه تا یه ساعت دیگه بهم ندین این خونه رو -

 رو رستون آتیش



 .یم زنم

ون  با همان عصبانیت راهش را گرفت و از مزرعه بی 

 .رفت

عصبانیت درون تک تک حاالت چهره ایش مشخص 

 .بود

 .کارت یم زدی خونش نیم آمد

 .هیچ کس را درک نیم کرد

 .همه مقرص بودند

 فقط مانده بود روناک چرا فرار کرد؟

 فقط بخاطر یک آرزو؟

 پس عشق چه؟

ز بود که دوستش دارد  .مطمی 

 .ویل رودست خورد

 .مهم نبود

 .پیدایش یم کرد

آن وقت نشانش یم داد ارباب اتابک تا چه حد یم تواند 

 .یی رحم باشد

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



 چیکار کنیم شاپور؟-

 .شاپور به چهره ی زیبای روناک نگاه کرد

 .نیشخندی زد

 .بمونه-

 .ماهرو چشمانش درشت شد

یعتز چی بمونه؟ اگه اتابک بفهمه روزگارمون رو سیاه -

 .یم کنه

 .دست ماهرو را گرفت

از کجا یم خواد بفهمه زن؟ رمضونم حتی آدرس مارو -

 نداره که بخواد

 بهش بده،

 .جای این دخیی امنه

 .ماهرو هنوز نگران بود

 !غافل از طمع شوهرش به زیبایی روناک

ی که هروقت به دهات یم رفت طمعش را یم کرد  .دخیی

 .برایش جذاب و خاص بود

- شناش، کیل شاپور تو که بهیی از من ارباب اتابک رو یم 

 آدم تو شهر



 داره که

یزه اینجا  ...پیدامون کنه، برن ژاندارمری مامور می 

 یی زبون بخوابه-
 .نفوس بد نزن زن، بذار این دخیی

ها حالیش نبود ز  .ماهرو این چی 

 .واقعا نگران بود

ز کف دست یم شناخت  .اتابک را عی 

ی دارایش به حساب یم آمد آسمان به  ز اگر کیس یا چی 

ز یم  آمد پسشزمی   

 یم

 .گرفت

 .اول که نیم گذاشت کیس نزدیکشان شود

ویل اگر به هر روشر مورد خطر قرار یم گرفت به چنگش 

 .یم آورد

ون یم آمد  .نفس شاپور از جای گرم بی 

 .حالیش نبود

 .دستی دستی داشت با دم شی  بازی یم کرد

 .بلند شد تا به مطبخ برود

 .عصتی بود و داشت خودخوری یم کرد



ز زنش، خودش را باالی رس روناک کشاندشاپو  ر با رفیی . 

 .چند تار موی رسخ رنگش مشخص بود

 .اوف، چقدر دلم یم خوادت دخیی -

 .روناک درون خواب عمیقی بود

 .اصال نیم فهمید اطرافش چه خیی است

 .وگرنه یم دانست به خانه ی ناامتز قدم گذاشته

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

 .با صدای جیغ نرگس از خواب پرید

 .بدنش هنوز سوز یم زد و درد داشت

ه شد  .خوب آلود و گنگ به جلو خی 

 .نرگس خودش را رویش انداخت

 ...دخیی خاله-

 تازه فهمید چه خیی است؟

 .اینجا بود

 ...خانه ی خاله اش درون شهر

 .یکهو ترس به جانش افتاد

 اتابک؟

 .خدا به خی  کند



 .اتابک او را یم کشت

 .نرگس با ذوق و شوق گونه اش را بوسید

 !دلتنگت بودم کافر-

 .تازه داشت به خودش یم آمد

ویی - ؟ تو هیی
 !چته دخیی

 !هیچی -

 .بغض داشت

 .اتابک را یم خواست

 .کاش یم شد برگردد

 .ویل برگشتنش با مرگش یگ یم شد

 .نرگس گونه اش را نوازش کرد

خاله؟-  چته دخیی

 .من اشتباه کردم-

- ر کردی؟مگه چیکا  

 .از خونه فرار کردم-

 .نرگس اخم کرد

 .مهم نیست، کاریه که شده-

 .اتابک پیدام کنه منو یم 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 دکیی بشم، ویل االن نیم -

خوام پیش خوام یم  

 اتابک

 .باشم

، بعدش -  اومدی خوایی
پاشو یه صبحونه بخور، از وقتی

 هم یه فکری یم

 .کنیم

 .باز هم نگران بود

 !هم نگران بود و هم دلتنگ

 .کاش یم شد زمان به عقب برگردد

ون یم گذاشت  .مرا اگر پایش را از عمارت بی 

حاال که اینجا بود یم فهمید هیچ آرزویی ارزشمند 

 .نیست

 ...اگر اتابک بود



ز ارزشمند بود  .همه چی 

 .فقط نیم فهمید چرا وقتی خریت کرد فهمید

 .آه کشید

 .خدا کمکش کند

ز بود  .واقعا غمگی 

 .نرگس دستش را گرفت و بلندش کرد

 .بلند شو-

 .پاهام درد یم کنه-

 .عالجش یم کنم-

 .نرگس همیشه مهربان بود

کنار گوش روناک گفت:یم خوام نامزدمو نشونت بدم، 

 تازه از زندان اومده

ون  .بی 

 .متعجب نگاهش کرد

ا زده بودن که حل شد-  .بهش افیی

 .خب خداروشکر-

 .نرگس خندید

ون آمد  .خاله ماهرو هم از پستو بی 



ی بخوریم تا جمع کنم- ز ا یه چی 
 .بیاین دخیی

 .ببخش خاله تو دردرس انداختمت-

- ر و عاقبتمونو بخی  کنهخدا آخ . 

 .یم دانست خاله اش از اتابک یم ترسد

ز هم مدام دست و دلش یم لرزید  .برای همی 

 .حق هم داشت

 .با کمک نرگس رس سفره نشست

 .چای مقابلش را برداشت

 .درون دلش دعا کرد که فقط اتابک ببخشدش

********** 

ز آمد  .از اسب پایی 

 .گندم ها در حال زرد شدن بودند

 . وقت برداشت نبودویل

 .افسار اسب را به درخت زبان گنجشگ بست

 .زیر سایه اش به تنه اش تکیه زد

 .خواب و خیالش رفته بود

 .مدام تصویرش با موهای رسخ جلوی چشمش یم آمد

 .انتخاب های اتابک همیشه ناب بود



 این دخیی مو رسخ را چطور پیدا کرد؟

 .به یاد چشمان که یم افتاد دلش یم رفت

 لعنتی چرا این همه این دخیی خاص بود؟

 .ارباب بهرام باز هم عاشق شده بود

 .و باز هم زیز که متعلق به اتابک بود

 .دستش را پر از مشت خاک کرد

ز و زمان فحش یم داد  .چاره داشت به زمی 

 .ویل نتوانست

 .کاش رایه برای تصاحب کردن این دخیی بود

 .نه برای یک شب و دو شب

مرشبرای تمام ع . 

 .و کاش سهم اتابک نبود

ی و دزدی ر قاموسش جای نداشت ز  .هی 

 .ویل نیم ندانست چرا نیم تواند یی خیال روناک شود

 .اسمش را از این ور و آن ور شنیده بود

ز خودش زیبا بود  .حتی اسمش هم عی 

 .مشت پر از خاکش را خایل کرد

 دخیی دیوونه چطوری به دستت بیارم؟-



 .هیچ رایه نبود

 .مگر اینکه اتابک طالقش بدهد

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

 بهیی از روناک یم خواست؟

 کشید
ز
 .پوف

 .به افق نگاه کرد

 .باید رایه پیدا یم کرد

 .و بالخره پیدا یم کرد

*********** 

 .جان دل متز تو-

 .روناک خندید

 .بعد از دو روز ماندن حسایی رسحال آمده بود

خاله اش را  حمام کرده، یک دست لباس شهری دخیی

 .پوشید

 !یک کت و دامن جیگری رنگ

 .ویل دوست نداشت موهایش مشخص باشد

 انتخاب کرد
ی
ز خاطر کاله بزریک  .به همی 

 .همه ی موهایش را درون کاله جا داد



ون آمد  .با این حال چندتار موی کوتاه از زیر کالهش بی 

ز جواهر شدینرگس با ذوق گفت: بهش دست ن زن، عی  . 

 .روناک خجول لبخند زد

یم؟-  کجا می 

مت نامزدم و ببیتز -  .مییی

 .ابروی روناک باال رفت

خاله اش هاله ی قرمزی  حس کرد رس گونه ی دخیی

 .نشست

ون بود  .شاپور بی 

ز شام  .خاله ماهرو هم در حال پخیی

 .از همان جا دم دری از او خداحافیطز کردند

یم؟-  با چی می 

 .کالسکه-

 .روناک ذوق زده گفت: من تا حاال سوار نشدم

ها هست که باید تجربه کتز روناک- ز  .خییل چی 

 .با هم تا رس خیابان پیاده رفتند

اهن با دامن کلوش تنش بود  .نرگس یک پی 

موهای مشکیل رنگش را خانمانه بسته و پشت رسش 



 .جمع کرده بود

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

 .لب هایش رسخ رسخ بود

ز حلقه ایش بازوهای چاق و سفیدش را  اهن آستی  پی 

 حسایی به نمایش

 .گذاشته بود

نرگس یک کالسکه اجاره کرد و کمک کرد روناک سوار 

 .شود

س و هیجان بود  .روناک پر از اسیی

 .قلبش تند یم کوبید

 .انگار درون یک دنیای ناشناخته پا گذاشته

 ...مغازه های رنگارنگ

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

 ...مردهای کت و شلواری

 ...خیابان های آسفالت شده

ز های عجیب  ...ماشی 

ز اتابک را دیده بود  .او فقط ماشی 

ز دیگر هم وجود دارد  .اصال خیی نداشت هزار جور ماشی 



 .نرگس اینجا خییل خوبه-

 .پس چرا یه یم گفتم بیا-

ناامیدانه گفت: من باید کار پیدا کنم نرگس، بتونم پول 

 .جمع کنم برم دانشگاه

ز بود  .فعال تنها راه حل همی 

ممکن بود  .عمال برگشت به اتابک که غی 

س، یم تویز عزیزم-  .نیی

 .به مقصد رسیده گفت: نگهدار آقا

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

 .پیاده شدند

با تعجب به تابلوی باالی رس در مغازه ای که روناک 

 ایستاده بودند نگاه

 .کرد

 "دفیی روزنامه طوفان"

 روزنامه چیه نرگس؟-

 .بیا بهت میگم-

نکند همان هایی بود که هر دو روز یک بار برای اتابک از 

 شهر یم



 آوردند؟

 .با هم داخل دفیی شدند

 .نرگس رفته رفته صورتش رسخ تر یم شد

کیس بود که از دیدنش خجالت یم کشید  انگار آنجا  . 

 ...آقا امی  -

 .دم و دستگاه مقابل روناک متعجب کننده بود

 ...پر از کاغذ و روزنامه و دفیی و کتاب و

ون آمد ز بی  ز حروف چی   .امی  از پشت یک ماشی 

 ...سالم نرگس بانو-

 .چقدر صدای این مرد آشنا بود

 .سالم-

 .خوش اومدین بانو-

یی چند نفر دیگر را هم داشت امی  آنها را به از آنجا که دف

 سمت اتاق

 خودش

 .راهنمایی کرد

 .پایش کیم لنگ یم زد

 .ویل زیاد به چشم نیم آمد



 .وارد دفیی شدند

 .یک دفیی کوچک و تقریبا پر از کتاب و کاغذ

 و صندیل چویی بود و دوتا صندیل چویی هم برای 
ز یک می 

 ارباب رجوع

 .مقابلش

بیل کوتاهش کشیدامی  دستی به س . 

 .مزین کردین بانو-

 .نرگس با خجالت خندید

 ، ز رو کرد به روناک گفت: ایشون دخیی خاله ی من هسیی

 !روناک خلییل

 .به سمت امی  دست دراز کرد

، خب- ز  ...ایشونم امی  فرچز هسیی

 .امی  با شوخ طبیع گفت: قراره نامزد بشیم

 شد
ی
ز گوجه فرنگ  .نرگس رسما عی 

 .ویل روناک توجه نکرد

 .فقط این اسم درون رسش اکو یم شد

 "اسمم امی  فرخیه"

 .یکباره گفت: من شمارو یم شناسم



 .امی  متعجب به دخیی زیبای مقابلش نگاه کرد

 ببخشید؟-

 ...پاتون-

اشاره اش به پایی که یم لنگید اخم های امی  را درهم فرو 

 .برد

 .متوجه نشدم خانم-

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

 .اخم های امی  جایش را به تعجب داد

 ...شما-

 .روناک لبخند زد

 .خوشحالم یم بینیم خوب هستید-

امی  با تواضع گفت: بابت اون شب واقعا ممنونم، 

 ...همرستون

نرگس وسط حرفش پرید: ولش کنید حاال شماها، بیاین 

ای ز  درمورد چی 

 خوب حرف

 .بزنیم

اک دوست داشت بداند چطور امی  که فراری بود ویل رون



 حاال در امنیت

 کامل درون

 .دفیی روزنامه بود

 .ویل ظاهرا کیس قصد توضیح دادن نداشت

 .چون نرگس با امی  گرم گرفت

 .روناک هم روی صندیل نشست

 یواشگ آنها را هم گوش 
ی
ز دید زدن اطراف دلدادیک در عی 

 .یم داد

ن همه خجالتی استبرایش جالب بود که نرگس ای . 

 .البته بیشیی معذب بود

 .ویل امی  راحت بود

 .شوچز یم کرد

 .رسبه رسش یم گذاشت

 .تازه یگ به دو هم یم کرد

 .بالخره نوبت به او هم رسید

 ...روناک جون دنبال کار یم گرده و خب-

 .امی  نگاهش کرد

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



روناک چرخید کامل به سمت . 

 با روزنامه و کارش آشنایی دارید؟-

 .متاسفانه نه-

 .امی  رستکان داد

ز - اگه فکر یم کنید از پسش برمیاین و زود راه یم افتی 

 اینجا محیط مناستی 

 برای

 .شماست

 .رضایت از قیافه ی روناک کامال مشخص بود

 .خییل عالیه-

 .کیم ذوق زده بود

 .ممنونم-

 .نیم خواست اشتیاق زیادش را نشان بدهد

 .ویل موقعیت مناستی بود

 .خصوصا که یم فهمید اتابک چه یم خواند

 .تازه از خییل از مسائل مملکتی هم باخیی یم شد

ز بود دیگر  .کاغذ خیی برای همی 

ی - ز این در مقابل لطقز که شما اون شب بهم کردین چی 



 .نیست

 .روناک فقط لبخند زد

ن جمله ایمان داشت که خویی خویی یم همیشه به ای

 .آورد

 .از روی صندیل بلند شد

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

 .نرگس از خدا خواسته بود

 با این حال گفت: سختت نیست تنهایی برگردی؟

م-  .یکم مغازه هارو میبینم و می 

 .پس بذار آدرس رو برات بنویسم-

فتتکه کاغذی از امی  گر  . 

 .آدرس را نوشت و به دستش داد

 .یم بینمت عزیزم-

 .از امی  هم خداحافیطز کرد

 .نیم خواست مزاحم خلوت عاشقانه شان شود

 .غی  از آن اشتیاق داشت مغازه ها را ببیند

 .برایش جذاب بود

ون آمد  روزنامه بی 
 .از دفیی



 .تا جایی که مغازه ها امتداد داشت را پیاده رفت

ی ن ها یم ایستادگایه پشت وییی . 

 .به دقت به لباس های گرانقیمت نگاه یم کرد

با پول یک سال کارگری پدرش هم نیم شد یگ از آنها را 

 .خرید

 .واقعا گران بودند

 !طالفروشر ها که دیگر هیچ

 .نگاه هم نکرد

 .حرست به دلش یم ماند

 .هرچند که اتابک برایش طال خریده بود

 !اما متعلق به او نبودند که

مان جا هم گذاشتشان و آمده . 

آخرین مغازه را که دید زد برای یک کالسکه دست تکان 

 .داد

ز ها هم یم آمدند و یم رفتند  .هرچند ماشی 

ز دیگری  ویل کالسکه با صدای زنگ های منگوله ای چی 

 .بود

 .سوار شد



 .به محض حرکت صدای زنگوله ها درون فضا پیچید

 .لبخند زد

 .هنوز با این روشن فکری های پهلوی کنار نیامده بود

 .کنار هم نیم آمد

 .اصال او زن اتابک بود

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

د  .قرار هم نبود طالق بگی 

 !نمک به زبانش باد

 چرا طالق؟

 .عمرا اگر روزی خودش را مطلقه کند

 مردم چه یم گویند؟

 ...اصال خودش...دلش

نیم توانست از مردی جدا شود که تمام جانش شده 

 .بود

 .درست بود که آرزویش اولیتش شد

 .خطا رفت

 .اشتباه کرد

 .ویل دلش با اتابک بود



ون زد پشیمان شد  .همان موقع که از خانه بی 

 .ویل پای برگشتنش لنگ زد

 .چون یم ترسید

 .یم ترسید اتابک او را بکشد

بخوابد مثال شب را منتظرش بود کنارش . 

 .ویل روناک فرار کرده بود

 .بغضش گرفت

 .به اتابک که فکر یم کرد جانش در یم رفت

 .چقدر زود ارباب شده بود عشق دخیی رعیت

 .به خانه که رسید پیاده شد

 .از کیفش سکه ای درآورد و به کالسکه چی داد

ز درون کفش های پاشنه بلند و کیم گشاد  چقدر راه رفیی

 .نرگس سخت بود

د خانه شدوار  . 

 .خانه ی خاله ماهرو کوچک بود اما زیبا

 .با سلیقه چیده شده بود

ش به  ترمه های روی تاقچه همراه چراغ نفتی های دلیی

 نظر قشنگ ترین



ز خانه  تزیی 

 .بود

 ...خاله جون-

 .صدایی نیامد

 رس ظهری کجا رفته بود؟

 خاله ماهرو؟-

 .کیفش را روی طاقچه گذاشت

 ...خاله ماهرو-

ده بودیی فای . 

ون رفته  .حتما برای کاری بی 

 .گره رورسیش را باز کرد که صدای شاپور را شنید

 .با لبخند به سمتش برگشت

 .خسته نباشر عمو-

 .رورسیش را دوباره بست

 .این مرد هم نامحرم بود

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

 .شاپور با لذت نگاهش کرد

ین موقعیت بود  .این بهیی



 .ماهرو را فرستاده بود دنبال نخود سیاه

 .نرگس هم که خانه نبود

 چه بهیی از این؟

 .بعد هم با تهدید دهانش را یم بست

 .هیچ غلیط نیم توانست بکند

 .تو خییل خوشگیل روناک-

 .خنده از لب روناک پر کشید

 .لحن شاپور جور خاض بود

 .قدیم به عقب گذاشت

گفت: ممنونم عمو  به زور  . 

 .من هنوز اینقد پی  نیستم که عموت باشم-

 .رنگش پرید

 .از حرف هایش بوی خویی نیم امد

 .ترس برش داشت

 ...عمو-

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

 .نزدیک روناک شد

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



 .روناک آب دهانش را قورت داد

- ؟چی میگ ز ی   

 .کیس نیم فهمه اگه یه بار بذاری مزه تو بچشم-

 .روناک آتیسر شد

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

، خون و خونریزیش نیم افته گردنم-  .چه بهیی

ت زده اش کرده بود  .این همه وقاحت به شدت حی 

 .فکر کرده بود آمده جایی که محرمش هستند

 .کمکش یم کنند

شکمش را هم پاره یم کنندنیم دانست بدتر  . 

م- ز االن از اینجا می   .همی 

کجا عزیزم، مگه من یم ذارم؟ حاال که اومدی باید -

 همیشه اینجا و برای

 .من باشر 

 .جست زد و مچ دست روناک را گرفت

 .روناک جیغ زد: ولم کن، تو جای بابایم

 .شاپور با پشت دست محکم درون دهانش کوبید

- ؟خفه شو، منو با رمضون  ریقی مقایسه یم کتز  



 .روناک ترسیده بود

 .فقط یم خواست رایه برای فرار پیدا کند

 .بودنش اینجا او را تا پای مرگ یم کشاند

 .تا آخر عمرش برای اتابک پاک یم ماند

 .چنگ زد به صورت شاپور

 .شاپور پر از خشم لگدی به پایش زد

درد و شدتش آنقدر بود که روناک تعادلش را از دست 

و افتاد داد  . 

 .شاپور موقعیت را مناسب دید

 .خودش را رویش انداخت

 .لعبتی دخیی -

 .روناک یک دم جیغ یم کشید و فحش یم داد

 .ویل شاپور تازه به رسچشمه رسیده بود

 چرا باید رهایش یم کرد؟

 .یکباره صدای کوبیدن در امد

 .قرارنبود کیس بیاید

 .شاپور زبانش را روی گونه ی روناک کشید

 .باز نیم کنم، گور بابای هر یک دم دره-



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

 .داد نکند

 .هر چه هم دست و پا یم زد ول کن نبود

 .صدای کوبیدن حسایی باال رفته بود

 .ویل شاپور یی خیال بود

 !در چویی بود و کهنه

 .آنقدر به در کوفته شد که صدای شکستش آمد

تا به خودش بجنبد اتابک باالی رسش بود شاپور  . 

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 دخیی 

 بیچاره صورتش به

 کبودی یم

 .زد

رد انگشت هایش هم کامال روی صورت روناک مانده 

 .بود

ر فورا حاشا کردشاپو  . 



آقا، ارباب من کاری بهش نداشتم، خودش از یی -

 .شوهری افتاده بود روم

 .روناک از حرف های شاپور اصال ناراحت نبود

 .فقط در فکر اتابک بود که پیدایش کرد

 .فرارش مهمیی از گالویز شدن شوهر خاله اش با او بود

اتابک به صورت کبود شده و جای انگشت های شاپور 

ر دهان روناکدو   

 .نگاه کرد

 .مشخص بود که شاپور به زور متوسل شده

بدون هیچ احساش رو به روناک گفت: لباستو مرتب  

 کن، وسایلتو بردار

یم  .می 

 .همان دم داد زد: بیاین داخل شماها

 .روناک تند لباس هایش را مرتب کرد

 .فورا رفت تا بقچه اش را بردارد

 .ترسیده بود

سیده بود آنقدر که از اتابک یم ترسید از شاپور نیی . 

 .اتابک با دو قدم بلند مقابل شاپور ایستاد



دیدی خوشگله طمعت گرفت ها؟ اصال هم فکر -

 نکردی که این دخیی اینجا

 امانته؟

 نگفتی که این دخیی زن کیه ها؟

 .مشت محکیم درون فک شاپور زد

ی... خوبه...خوبه-  ...خواستی یه عییسر هم تو بیی

ش زده باشدانگار به رس  . 

عصبانیت این چند روز نبودن روناک را یکباره به رس 

 .شاپور خایل کرد

ی از شاپور نماند ز  .آنقدر زیر مشت و لگد گرفتش که چی 

 .دست آخر آب دهانش را روی صورتش تف کرد

 .سگ خور-

ین بدینش تحویل ژاندارمری-  .بیی

ز کار را کردند  .دو نگهبان کنارش دقیقا همی 

 .روناک ترسیده به دیوار چسبیده بود

 .حتی جرات تکان خوردن هم نداشت

 .فقط رسجایش مانده و نگاه یم کرد

اهنش پاک کرد  .اتابک دست خویز شده اش را با پی 



 .برگشت و به روناک نگاه کرد

 .لحنش به قدری رسد بود که روناک یخ بست

 .راه بیفت-

 .کتکش نزد

د  .شالقش را باال نیی

را نفهمید معتز کارش . 

ون رفت  .از خانه ی خاله اش بی 

 .باید پیایم یم گذاشت

 .اما نیم شد

ز نشست  .کنار اتابک سوار ماشی 

 .حتی نیم توانست حرف بزند

 .ترسیده و رنگ پریده بود

 .اتابک هم یی حرف به سمت روستا حرکت کرد

 .شب بود و هوا تاریک

 .اما هنوز اول شب بود

 ...ارباب-

 .سیع کن حرف نزیز -

 .روناک لب گزید



 .خدا لعنتش کند

ز را خراب کرد  .با دست های خودش همه چی 

 .تا برسند الم تا کام هم حرف نزد

 .به محض رسیدن همه منتظر بودند

 .چراغ به دست جلوی در عمارت ایستاده بودند

منده و رسبه زیر بود  .روناک رسر

 .ویل با همان رس به زیری هم متوجه ی سوگل شد

و زخیم بودصورتش کبود  . 

 .کتکش زده بودند

 .دلش پر شد

 .پیاده شو-

 .پیاده شد

 .پشت رس اتابک راه افتاد

به محض ورود به عمارت، اتابک رو به خاتون بیگم که 

 زیز حدود ده

 ساله بود و کار

ی را انجام یم داد   ز شست و شوی لباس های خانه و تمی 

 گفت: روناک رو



 یم بری

، این دخیی د وویز یگه حق نداره حتی پاشو تو اتاق زیر شی 

 حیاط بذاره،

 اگه دوباره

ی  .فرار کنه، میمی 

 .خاتون بیگم آب دهانش را با ترس قورت داد

 .پس خدمتکارش به جای سوگل مهربان خاتون بیگم شد

 عمرش باید زندایز باشد
ی
 .و باف

 .نه به آرزویش رسید نه به اتابک

اض هم نداشت  .حق اعیی

 .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 رسش لب زد: خانم جون

 .بغضش گرفت

 .تمام مدت سیع کرده بود گریه نکند

 .ویل نشد



ز آمد  .اشک هایش پایی 

 .مجبور بود تحمل کند

 .شاید یک روز اتابک او را بخشید

 ...شاید هم

وایز شد  .وارد اتاق زیر شی 

وایز مانند بود ز بقیه شی   .عمارت غی  از قسمت شاه نشی 

 .زمستان ها باران های سیل آسا یم آمد

وایز بود  خانه های این منطقه شی 
ز بیشیی  .برای همی 

 از رسو روی اتاق یم بارید
ی
 .بوی نا و کهنگ

 .به سمت خاتون بیگم برگشت

 .ممنونم خاتون-

دخاتون آه کشی . 

 .بد کردی با زندگیت-

 .یم دونم-

 .خاتون بیگم رفت و در را پشت رسش قفل کرد

عمال اتابک او را جایی زندایز کرد که چشمش هم به 

 .چشم همدیگر نیفتد

 .به محض حس تنهایی گریه اش شانه کشید



 .بلند زیر گریه زد

 .زانو زد و دستانش را جلوی صورتش گرفت

 .مدام درون رسش تکرار یم شد

 چرا؟ چرا؟-

 .جوابش واضح بود

اض نیم کرد ز بود که اعیی  .شاید برای همی 

 .شارالتان بازی در نیم آورد

 .اتابک حق داشت بدتر از این ها رفتار کند

این حوایل اگر زیز این خبط را یم کرد یا زنده به گورش یم  

 کردند یا

 رسش را

 .گوش تا گوش یم بریدند

 .باز هم اتابک بزرگوار بود

ی  ز سیدچی  نیی . 

ی نگفت ز  .چی 

 .فقط دیگر نیم خواست ببیندش

 .نیم دانست چقدر گریه کرد

 . چقدر چنگ انداخت



 .ویل همان جا خوابش برد

 .وقتی بیدار شد که خاتون برایش صبحانه آورده بود

 خییل خوابیدم خاتون؟-

 .نه خانم-

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

ز نشست  .خاتون کنارش روی زمی 

 روناک انداخت
ی
 .نگایه به رنگ پریدیک

 .خییل رنگ پریده ای-

 .از ترسمه-

؟-  ترس چی

 .ترس ارباب-

وع کرد به مالش دادن  .خاتون دستش را گرفت و رسر

 .اگه یم خواست بالیی رست بیاره زندانیت نیم کرد-

 .اینم یه جور عذاب دادنه-

ز آورد  .خاتون صدایش را پایی 

 .خاطرتو یم خواد وگرنه هرکس دیگه ای بود یم کشتش-

 .من لیاقتشو ندارم، کاش منو یم کشت-

خاتون با مالیمت گفت: ناشکری نکن، هنوز خییل 



ز شده ، دل چرکی 
 جوویز

 ازت ویل

ز   .از خر شیطون میاد پایی 

 همه میدونن فرار کردم؟-

ز رفتی خاله تو ببیتز -  .نه به همه گفیی

- ه؟یعتز هیشگ نیم دون  

ه-  .نه، ارباب نذاشت کیس بویی بیی

 .زیر لب با خودش گفت خدا را شکر

ز بود که  !ویل اینجا ماندنش شک برانگی 

 ...ویل اینجا-

به همه گفته دیوونه شدی زندانیت کردن که جن ازت -

ون  .بره بی 

 .شوکه به خاتون نگاه کرد

 جن؟-

همه یم گن جادوگری، حاال جن زده هم بهت اضافه -

 .شده

زیر گلویش کشید دست . 

 خدا چرا او را نیم کشت؟



 .من باید اتابک رو ببینم-

ی،  خاتون با مهربایز گفت: صبحانه بخور یکم جوون بگی 

 فعال ارباب

 ناراحته، بذار

 .یکم بگذره

 .بغض دوباره ته گلویش قایل پهن کرد

 .چقدر بدبخت بود

ز  ز دانه های پاره شده تسبیح از چشمش پایی  اشک ها عی 

 .آمد

م-  .من چرا نیم می 

 .کفر نگو-

 .خاتون دستش را رها کرد و بلند شد

 نمیشه سوگل بیاد؟-

بیچاره خییل کتک خورد بخاطر رفتنت، اجازه نداره -

 .بیاد

 ...حداقل یه کتاب-

 .ارباب همه ی کتاب های خونه رو دیروز سوزوند-

 .نفسش رفت



 تا چه حد به اتابک ظلم کرده بود؟

 چقدر به جنون کشانده بودش؟

 .خاتون با دلسوزی نگاهش کرد

 .آیه کشید و رفت

 .بیشیی ماندنش ممکن بود ارباب را حساس کند

 خاتون، روناک یی میل به صبحانه نگاه کرد
ز  .با رفیی

 .هیچ مییل به خوردن نداشت

 .سیتز را عقب زد

 .بلند شد

ید  حاال که زندگیش قرار بود در این اتاق خالصه شود با

 کیم مرتبش یم

 .کرد

 .شال روی موهایش را دور گردنش گره زد

 .نگاه دقیقی به دور و برش انداخت

ز کثیف و کهنه بود  .اینجا همه چی 

 .چاره ای نداشت

 .رایه را که خودش انتخاب کرده بود

 .دست به کار شد



ی کرد ز و گردگی   .تا خود ظهر همه جا را تمی 

 .تختی درون اتاق نبود

از هم نبودحتی زیر اند . 

ز بخوابد  .مجبور بود روی زمی 

 .صدای سم های استی آمد

ون نگاه کرد  به بی 
وایز  .از پنجره ی کوچک شی 

 .اتابک بود

 !با همان ابهت و قدرت

 .روی اسب نشسته و با یورتمه دور یم شد

 .دلش گرفت

 .کاش خدا صیی یم داد

 .کاش خدا کمک یم کرد

 .دلتنگش بود

ز  آمددوباره اشکش به پایی  . 

 .انگار قرار بود روزهایش شور و نم دار یط شود

 .کاش نرفته بود

 .همان جا کنار پنجره نشست

 .آنقدر که دوباره ببیندش



 .ویل نیامد

 .خاتون برایش ناهار آورده بود

 .کیل هم غر زده بود چرا صبحانه نخورده

 .ویل واقعا مییل نداشت

 .عصتی بود و ناراحت

شتنه از دست اتابگ که حق دا . 

 .از دست خودش و ندانم کاری هایش

 یم کرد
ی
 .ادعای بزریک

ی حالیش نبود ز  .ویل در حقیقت هیچ چی 

 .نیم فهمید

 .وگرنه گند نیم زد به زندگیش

 .زن ارباب بود و خانم خانه

 .عشق اتابک را داشت

 ...دل نگرانیش

 چرا اینگونه شد؟

ز خراب شد؟  چرا همه چی 

 .حتی به آرزویش هم نرسید

 .سیتز ناهار برایش چشمک یم زد



 .ویل باز هم مییل نداشت

 .با این حال به زور دو لقمه خورد

 .بقیه را پس زد

 .باید یم ماند تا اتابک برسد

 .باید دوباره یم دیدش

 .وگرنه دق یم کرد

اگر قرار بود روزهایش اینگونه یط شود دلش یم 

 خواست روزهایش

وع دیدن  رسر

ز پنجره  باشداتابک از پشت همی  . 

 .شب هایش هم با دیدن اتابک به خواب برود

هرچند که شوهرش، مرد زندگیش را برای همیشه از 

 .دست داده بود

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

 .هوا تاریک بود به خانه برگشت

 .رفته بود گندم زار

ز   ها و مردهایی که درو یم کردند روی زمی 
ز خوشه چی 

 .بودند



 .رفته بود رسکیسر 

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

د  .که به رسش نزد و جانش را زیر شالقش نگی 

 بغلش کند
ی
 .که نرود و از شدت دلتنگ

 .زنش، آرزویش را به شوهرش ترجیح داده بود

 .دو حس متضاد داشت

 .هم عاشقش بود هم نییم از وجودش پر از نفرت

 .فقط یم دانست روناک سکه ی یک پولش کرد

کردبه شدت رنجیده اش   . 

 .به احساساتش بازی کرد

 .تازه عروس بود

 .کیم دندان رس جیگر یم گذاشت

 .بعد به آرزویش یم رساندش

 .اسب را به اصطبل برد

وایز انداخت  .نگایه به اتاقک شی 

 .تاریک بود

 درونش روشن نبوده
ز

 .جوری که انگار هیچ وقت چراغ

 .با تتز خسته وارد عمارت شد



 .مستقیم به اتاقش رفت

به شام نداشت مییل . 

ز کنار یگ از کشاورزها نان و پنی  خورده بود  .رس زمی 

 .وارد اتاق شد و در را پشت رسش بست

 .تمام تنش زوزه یم کشید

 .انگار سوزن سوزنش کرده باشند

 .لباس راحتی پوشید

 .مستقیم به سمت پیپ رفت

توتویز که تازه برایش آورده بودند را درون محفظه اش 

 .خایل کرد

 .فندک کشید و روشنش کرد

 .لبه ی پنجره نشست

 .حیاط با دوتا چراغ نفتی روشن بود

ک ها نیم آمد جی   .هیچ صدایی غی  از جی 

ه ی ماه آسمان شد  .بدون اینکه از جایش جم بخورد خی 

 .توران هرگز این خفت را بارش نکرد

 .شاید چون توران عاشقش بود

 ...ویل این دخیی 



 .دستی به صورتش کشید

را باید این اتفاق یم افتاد؟چ  

 .این جادوگر کوچک همه ی آبرویش را برد

باز هم خد ا را شکر زود قضیه را جمع کرد کیس بویی 

د  .نیی

 .وگرنه انگشت نمای عالم و آدم یم شد

 چیکار کردی باهام مو رسخه؟-

 .شیطان یم گفت برود موهایش را تا ته بزند

دق یم کردویل بعدش خودش از ندیدن رسچز موهایش  . 

 .با این حال دیگر نیم خواست ببیندش

 .فرض یم برد که زن ندارد

 .بعد از توران مجرد است

ند د دوباره برایش زن بگی   .شاید هم یم سیی

ی را خودش انتخاب یم کرد  .این بار دخیی

ز و دکیی شدن را   یی سوادی که سودای دانشگاه رفیی
دخیی

 .نداشته باشد

 .زیز که عاشقش شود

برای ماندن در جایگاهش تالش کندحداقل  . 



 .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

 .فقط یم خواست از این فکر و خیال ها راحت شود

 .خسته بود

 این چند مدت خسته بود
ی
 .از دوندیک

غدغه بخوابداحتیاج داشت کیم بدون د . 

 .فقط بخوابد

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

 فصل جدید

وایز منتظرش یم  یک هفته بود که پشت پنجره ی شی 

 .نشست

 .یم آمد و یم رفت

وایز نیم  ویل حتی یک نگاه هم به پنجره ی اتاق شی 

 .انداخت

ز هم نیم رفت  .دیگر حتی به شاه نشی 



 .اگر یم رفت خییل راحت یم توانست ببیندش

ز بود  روبروی شاه نشی 
وایز  .چون پنجره ی شی 

 هنوز کنار اون پنجره ای؟-

 .تند اشک هایش را پاک کرد

ون؟- ه بی   یم خوام ببینم می 

 .سحر رفت-

 .از درون خایل بود

ز دیروز نیم دیدش  .پس باز هم عی 

 .بیا صبحانه بخور عزیزم-

 .خاتون-

 ...جانم-

ایی شده؟-  حس یم کنم یه خیی

 .خاتون لب گزید

؟- ی دخیی  چه خیی

 .شانه باال انداخت

 .دلم گوایه بد میده-

 .بیا دو لقمه بخور، خییل الغر شدی-

 .راست یم گفت



 .به شدت الغر شده بود

 .غذا نیم خورد

 .شام هایش همیشه بریم گشت

 .ناهارش دولقمه یود

 .صبحانه هم یک روز یم خورد یک روز نه

 .آن هم کمیی از یک کف دست

 .میل ندارم-

- ؟یم   خوای خودتو بکیسر

ز دو لقمه غذا هم -  همی 
ویز نه، فقط برای زن زیر شی 

 برای زنده موندنش

 .کافیه

 .نکن این کارو با خودت-

خاتون، من نه دیگه شوهری دارم که بخوام براش ترگل -

 و ورگل باشم نه

 خانواده و

فک و فامییل که بخوان قربون صدقه ام برن، به قول 

 ارباب یه زن جن

که  زده ام  



ه  کنه تا بمی 
ی
ویز زندیک  .قراره زیر این شی 

 .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

 .یم کنم

 .یه خدا به دادت برسه دخیی -

ردبا درد به خاتون نگاه ک . 

 خاتون راستشو بهم بگو چی شده؟-

 .خاتون نگاهش را دزدید

 .جون عزیزت بگو-

 .خاتون لبش را با زبانش خیس کرد

ه-  .ارباب یم خواد دوباره زن بگی 

 .تی  خالص را زدند

 .شوکه به خاتون نگاه کرد

؟-  چی



ز جن زده این، - ، حاال که همه فکر یم کیز نشنیده بگی 

 اربابم یم خواد زن

ه  .بگی 

 روناک یی جان گفت: ازم بریده؟

 خویی روناک جان؟-

نه، میشه بری خاتون؟ صبحونه هم نیم خوام، فقط -

 .یکم بخوابم

 .خاتون نگران نگاهش کرد

 .نباید یم گفت

 .شاید هیچ وقت نیم فهمید

 ...روناک-

 .برو خاتون-

 .خاتون با غم بلند شد

ون زد  .سیتز را برداشت و از اتاقک بی 

ز همان و ز  دن زیر گریه ی روناک همانرفیی . 

وایز انداخته  ز نمور شی  قلبش را درآورده و کف زمی 

 .بودند

ز بود روناک-  ...نهایت وفاداری شوهرت همی 



ز یم آمد  .اشک سونایم بود و پایی 

، زن جن زده که دل نداره، کیس - ایراد نگی  دخیی

 ...عاشقش نمیشه

 .گریه اش شدت گرفت

- ی، باید برای دوماد شدن دوباره  شوهرت جشن بگی 

 قراره روی تخت با

 یگ دیگه

باشه، با یگ دیگه بابا بشه، یگ دیگه براش گربه رقصویز  

 ...کنه

 .اصال اشک هایش را پاک نکرد

ز جادوگر، - بدبختی روناک، تا بودی و آزاد بهت گفیی

 حاال هم شوهرت

 دادن جن زده

 ...شدی

 .تقصی  خودش بود

از دست دادپای رفتنش که سفت شد اتابک را  . 

د  .یم دانست نباید ایراد بگی 

 .ویل دلش داشت یم مرد



 با این دل صاحب مرده چه یم کرد؟

 .کاش یم توانست خودش را بکشد

 .کاش زنده نیم ماند

 .نیم خواست دوباره داماد شدنش را ببیند

 .اتابک فقط مرد او بود

حداقل اگر یم مرد خیالش راحت بود که اتابک تا وقتی 

فقط مال زنده بود   

 خودش

 .بود

 .ویل نیم مرد

 .خدا گذاشته بودش تا درد بکشد

 ندانم کاری هایش را پس بدهد
ز
 .تا تالف

 .تا خود ظهر گریه کرد

 .خاتون ناهارش را هم که آورد نخورد

 ...حتی شامش را

 ...حتی صبحانه ی فردا را

 .جوری که خاتون ترس برش داشت

 .نیم توانست نگوید



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

یم ترسید دست روی دست بگذارد و دخیی بیچاره از 

 .دست برود

 .پشت در اتاق اتابک ایستاد و در زد

 .بیا داخل-

 .به محض داخل شدن بودی توتون به بیتز اش خورد

 .عاشق این بو بود

 .سالم آقا-

 چی شده خاتون بیگم؟-

- ز کال غذا نیم آقا راستش...خانم ا ز وقتی اون باال هسیی

 خورن، با زور

 شاید یکم

ناهارشو یم خوردن، ویل از دیروز تا االن لب به غذا 

 .نزدن

ز نگاهش کرد  .اتابک تی 

 چرا؟-

 .خاتون با ترس نگاهش کرد

 ...خب راستش-



ام زیادی قائل بود  .برای خاتون احیی

 .زن جاافتاده و عاقیل بود

 .بلد بود چه کار کند

- ا دیروز مدام یم گفت حس بدی دارم، انگار ترسیده آق

 ...بود

 .اتابک با دقت گوش یم داد

خییل پاپیچم شد خب منم گفتم شما قراره باز زن -

ی  .بگی 

 .اتابک با تمسخر به حرف خاتون نگاه کرد

ز نیم خوره؟ فکر یم کنه یم تونه پشیمونم  - برای همی 

 کنه؟

 .نه آقا، من فقط نگرانش بودم-

- ه چه الزم  نیست خاتون، مهم هم نیست، نخوره بمی 

 .بهیی 

 .این همه یی رحیم از اتابک بعید نبود

اما حداقل همه ی اهایل این عمارت فهمیده بودند که 

 اتابک چقدر خاطر

 مو رسخه



 .را یم خواهد

 ...آقا-

 .برو به کارت برس خاتون-

 .اضار نکرد

 بود یی فایده است
ز  .چون مطمی 

ز خاتون ، اتابک اخم هایش را در هم  به محض رفیی

 .کشید

اگر قرار بود به این نخوردن ادامه بدهد حتما بالیی به 

 .رسش یم آمد

 .کالفه و عصتی دستش را مشت کرد

ی نیم خورد خودش یم رفت رساغش ز  .اگر تا امشب چی 

 .این بچه بازی ها کهنه شده

 .باید یاد یم گرفت پای عواقب ندانم کاری هایش بایستد

نبودشهر هرت  . 

 ...از خانه فرار کند

 ...آن هم زن شوهر دار

 ...زیر دست و پای شوهرخاله اش جمعش کند

ز سابق خوش و  ز عی  توقع داشته باشد باز هم همه چی 



 .خرم باشد

 .انگار نه انگار که چه آبرویی از او برده

 !آبرو به درک

 .مردانگیش درد یم کرد

 .غرورش ترک برداشته شده بود

انگار یگ با نامردی دوتا سییل پدر مادر دار درون گوشش 

 .زده باشد

 .نیم شد

 .راه نداشت

 .نیم توانست کنار بیاید

 .روناک دیگر زنش نبود

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

 .تختی وسط حیاط علم کرده بودند

 .ارباب بهرام نشسته بود

 .رعیت برای حسابرش گندم های این تابستان یم آمدند

شد و دم غروب، بلند شد کار که تمام . 

 .خسته بود

رسوکله زدن با این رعیت زبان نفهم مغز آب دیده یم 



 .خواست

ز هم خوب بود  .با این حال همی 

ی را از رسش یم برد  فکر آن چشمان خاکسیی
ز

 .شلوغ

به محض اینکه تنها یم شد موهای رسخ و چشمان 

یش جلوی  خاکسیی

 چشمش یم

 .آمد

ب اتابک یم شدچرا همیشه خوب ترین ها نصی . 

 .سیب رسخ را یم دادند دست شغال

 ...لعنت به این شغال احمق

 .قدم زنان به سمت عمارتش رفت

 .ناخودآگاه انگار فکری به رسش زد

 .به سمت نگهبایز که ایستاده بود اشاره کرد

 .مرد الغر اندایم بود با موهای فر و پرپشت

ذکاله نمدی پوسیده ای به رس داشت با چشمایز ناف . 

 .بله ارباب-

ز االن-  .برو برام بلقیس رو بیار، همی 

 .به چشمم-



ز نگهبان بهرام ایستاد و رفتنش را نگریست  .با رفیی

ز این جماعت اطراف بود  .بلقیس کف بی 

 .با بقچه ی رسخش مدام این روستا و آن روستا یم رفت

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

اعتقاد داشتندزن ها خییل به او  . 

 .از نازا گرفته تا هوودار به رساغش یم رفتند

 ...یگ بچه یم خواست و یگ مهر شوهر

 .این ها را از خواهر کوچکش شنیده بود

 .طرفدار رسسخت بلقیس بود

 .یگ دوبار هم رساغ بهرام آمد

 .یم خواست کف بیتز کند

ویل بهرام لگدی به پهلویش زد و گفته بود این اطراف 

ایش نشودپید . 

 .ویل بلقیس پررو تر از این حرف ها بود

 .باز هم آمد

 ...و حاال

 .این بهرام بود که احتیاجش داشت

 .داخل عمارت به انتظارش نشست



 .حدود یک ساعت بعد بلقیس آمد

ز رنگ بود  .چانه و روی گونه اش جای خالکویی های سیی

 .نقطه و خطویط که بهرام معنیشان را نیم فهمید

هم داشت روی دستانش . 

ز رو - به به، ارباب بهرام، خان بزرگ، بلقیس کف بی 

 .خواسته

 ...بیا جلو بلقیس-

 .حدود چهل سایل داشت

 چی شده ارباب؟-

ز آورد  .بهرام صدایش را پایی 

ز  - یه کار ازت یم خوام بلقیس، درست انجامش بدی زمی 

 کنار چشمه که

 حرصشو

 .یم زیز بهت میدم

فتگل از گل بلقیس شک . 

 .جونم ارباب، هرچی بگم به چشمم-

 ...یم خوام بری عمارت اتابک-

 .بلقیس تمام تن گوش شده بود



 یم خوام بری از مورسخه خیی بیاری؟-

 .رنگ بلقیس پرید

 زن اتابک؟-

 پس خیی داری؟-

ز و همه جا خیی داره-  .بلقیس از همه چی 

ز ارتباطشون چطوره؟ میشه موش دووند که - برو ببی 

 .طالقش بده

 ارباب بهرام دل به مورسخه ی اتابک باخته؟-

 .بهرام اخم کرد

این فضویل ها بهت نیومده، کاری که میگم رو بکن بیا -

 .جایزه تو بگی  

 .بلقیس دست خالکویی شده اش را باال آورد

 .امر، امر شماست-

تم-  .منتظر خیی

 .بلقیس بلند شد

 .فردا غروب با خیی بر یم گردم-

تکان دادبهرام با رضایت رس  . 

ز بلقیس، تصمیم بهرام پررنگ تر شد  .با رفیی



ی را یم خواست  .واقعا این دخیی خاکسیی

 .باید مال خودش یم شد

*********** 

 .خاتون با حرص گفت: نکن با خودت دخیی 

 .گرسنه نیستم خاتون، وگرنه یک از من شکموتر-

 بعد از سه روز؟-

- ، هیچی دلم نیم خوا ز دانگار تو دلم سنگ گذاشیی . 

 .خاتون به صورت رنگ پریده اش نگاه کرد

 .کنارش نشست

ون نگاه یم   هروقت یم آمد کنار پنجره نشسته و به بی 

 .کرد

 خوش بر و روه؟-

 یک؟-

 .زن نوی ارباب-

 .هنوز که زن نگرفته-

ه  .با غصه گفت: آخرش که یم گی 

 .نباید بهت یم گفتم-

روناک با بغض و درد گفت: حتما یه روز با ارباب یم 



 رفت شکار که از

 این پنجره

 .ببینمش

 .چقدر دلش برایش یم سوخت

 .ویل کاری هم از دستش بر نیم آمد

زک ساده بود  .او فقط یک کنی 

 .ارباب که به حرف او گوش نیم داد

ی نیم خورد؟ ز  مگر نرفت بگوید روناک چی 

 .هیچ اهمیتی نداد

ی نگفت تا دلش را نسوزاندبه دخیی  ز بیچاره چی  . 

 .روناک بد کرد

 ارباب خییل بدتر بود
ز
 .ویل تالف

وایز زندایز کرده  زن سالمش را به عنوان جن زده زیر شی 

ز   بود تا همی 

 جا بماند تا

 .بپوسد

 .آیه از ته دل کشید

 چته خاتون؟-



 .بختت سیاهه مادر-

 .خنده اش گرفت

- رممن به بخت و اقبال اعتقاد ندا . 

 .چپ نیفت با همه چی دخیی -

 .نگاهش را به پنجره دوخت

 .معده اش تی  یم کشید

 .دلش ضعف یم رفت

 .حالش کم کم داشت ناخوش یم شد

ز بود  .ویل باز هم دلش سنگی 

ز نیم رفت ی از گلویش پایی  ز  .چی 

ون بود  .نگاهش به بی 

ون آمد  .از عمارت بی 

 .لباس شکار تنش بود

ز لباس به شهر آمد ه بود، تا شکارش کندبا همی  . 

 .بو میدم خاتون-

 .یم برمت حمام-

 یک؟-

ز فردا-  .همی 



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

 .کفر نگو-

 .نریم دستش را گاز گرفت

 .یه ذره دیگه اینجا باشم منم جن زده یم کتز -

 .روناک یی حال خندید

 .هیچ کس دردش را نیم فهمید

 .او فقط زن عاشقی بود که اشتباه کرد

ش را به باد داد ز  .یک انتخاب اشتباه همه چی 

 .کاش اتابک فرصت یم داد

 .جان به کالبدش یم دمید

 ...حیف

 .اتابک رسسخت تر از این حرف ها بود

 .منتظر مرگ زن جوانش بود

 .خاتون بلند شد تا برود

 .باز تنها یم شد

 .شاید کم کم جن زده هم بشود

ه اش را به شیشه ی پنجره دوختگون . 

 .خنکیش حالش را جا یم آورد



 .لرزش بدنش به او فهمانده بود که دیگر توان ندارد

 .ویل باز هم دلش سنگ شده بود

 .نیم توانست بخورد

 .یاد زن اتابک یم افتاد

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

 .خدا هم از گناه بنده یم گذرد

اتابک نیم گذشت؟ چرا   

 !مرد هم این همه سنگدل؟

 .البته خب همه یم دانستند اتابک چقدر دل سنگ است

 .نباید این کار را یم کرد

 .فقط نیم دانست تا یک باید خودش را مالمت کند

 مگر فایده ای داشت؟

 .صورتش را از شیشه جدا کرد

 .کف دستش را به شیشه چسباند

م راحت  ؟ زن جدیدت میاد  لب زد: اتابک، من بمی  مییسر

ز من  که عی 

 موهاش رسخ

باشه؟ برات بخنده؟ زندایز کردن من که فایده نداره، 



 دردی رو برات دوا

 نیم کنه،

دستاتو بچسبون بیخ گلوم و فشارش بده، قبل از اینکه 

 ...خودم تموم بشم

ز آمد  .اشکش پایی 

 .حرف که یم زد بیشیی دلش یم سوخت

- م، حج ز روزا میمی  له ات رس قیی من بزن و اتابک همی 

 لبخند بزن، همونا

 که من

ه براش  ...دلم ضعف می 

 .حرف یم زد و اشک یم ریخت

من تنهام اتابک، نه یه خونواده دارم که دل و جرات -

 داشته باشن از

شون دفاع  دخیی

ز نه شوهرم مهربون  ...کیز

 .خنده اش گرفت

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

اتابک همان جا ایستاده بود و با یگ از نگهبان ها حرف 



 .یم زد

 .کاش بر یم گشت و نگاهش یم کرد

 .دلش ضعف رفته بود برای یک نیم نگاه

 .بیشیی از دو هفته بود که درون این اتاق زندایز بود

 .روزها نیم گذشت

 .بدون اتابک نیم گذشت

 .اتابک برگشت

 .نگاهش مستقیم به پنجره افتاد

چشمان اشگ لبخند زدبا  . 

ز بود که نیم بیندش  .مطمی 

 .نور روز اجازه نیم داد که شیشه را ببیند

 
ز
ز که بعد از دو هفته نگاهش به شیشه افتاد کاف ویل همی 

 .بود

بان گرفت  .قلبش تند ضز

 .با همه ی ضعفش انرژی گرفت

برات خوب موندم اتابکم، تورو خدا بس کن، بذار -

 ببینمت، بذار زنت

 ...باشم



 !چه امید عبتی 

 .صدای کویل بازی های بلقیس آمد

 .هرزچندگایه رسوکله اش پیدا یم شد

 .از شیشه فاصله گرفت

 .اتابک به سمت اسبش رفته سوار شد و رفت

 !او ماند و جای رفتنش

 ...کیم به من برس"

 ...به رورسی باد برده ام

ز من و یک پنجره  بی 
ی
 ...به زندیک

ز اگر برای ت و مکافات داشتاین دوست داشیی ... 

 ."برای قد کشیدن من یک جان بود

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

 .خودش یم دانست چقدر کالفه است

 .این روزها دست و دلش به هیچ کاری نیم رفت

ون یم رفت  .بی 

وایز یم انداخت  .نگایه به پنجره ی زیر شی 

 .نیم دیدش

 .حسش هم نیم کرد



ز دوباره برای سوزاندن دلش بود  .زن گرفیی

ند شد و کنار پنجره ی اتاقش ایستادعصتی بل . 

 .به حیاط نگاه کرد

ز هنوز داشت دور و بر خدمتکارها یم  بلقیس کف بی 

 .چرخید

 .دوز و کلک هایش تمایم نداشت

 .پیشانیش را به شیشه چسباند

 .پلک هایش را بست

 .لبخند یم زد

 .خجالت نیم کشید

 .با یی حیایی او را به سمت خودش یم خواند

 .پاهایش را باز و بسته یم کرد

 .پلک باز کرد

 .قلبش تند یم کوبید

ز االن به رساغش برود  .انگار دلش بخواهد همی 

 .نیازش داشت

 .کاش یم توانست

 .ویل به خویی یم دانست که نیم تواند



 .حکیم که کرده بود قابل برگشت نبود

مدام با خودش فکر یم کرد یک آرزو از عشق مهمیی 

 است؟

روناک بود او عاشق . 

ز بود که روناک هم دوستش دارد  .مطمی 

 .ویل رفت

ز راحتی   !به همی 

 ...اگر هرکس دیگری بود حکمش یم شد سنگسار

 ...شکنجه تا پای مرگ

ویل فقط محض محافظت از زنش او را جن زده قلمداد  

 .کرد

 .او را جای زندایز کرد که دست کیس به او نرسد

 !حتی خودش

 .تا سنگسار نشود

دست های خودش خفه اش نکند تا با  . 

تا یادش نیاید آن شاهپور عوضز چطور قصد داشت به 

 زنش دست درازی

 .کند



 کشید
ز
 .با حرص پوف

 .زنش بود

د  .زنش یم ماند تا وقتی که بمی 

یش  حتی اگر تا آخر عمر موهای رسخ و چشمان خاکسیی

 .را نبیند

 .نیم گذاشت احدی آزارش بدهد

 .این هفته عروسیش بود

هرهایش تا غروب از راه یم رسیدندخوا . 

وان هم آمده بود  .انوشی 

 .روناک داشت محو یم شد

********** 

 .بلقیس پیش پای بهرام نشست

 .تکه نایز از بقچه اش درآورد و سق زد

 خب؟-

م، مشتلق بده که - خب به جماالت ارباب، خوش خیی

و بدم  .خیی

 .بهرام کیم به سمتش خم شد

 .روی صندیل نشسته بوود



 .کامال روی بلقیس احاطه داشت

ز مال تو-  .گفتم اون زمی 

 .چشمان بلقیس درخشید

ز به مالم-  .ارباب کاغذ بیار بنویس این جماعت طمع نکیز

 .طماع-

 .بلقیس خندید

 .بلند شد

 .کاغذ و مرکب آورد

 .نوشت اما اسم بلقیس را نیاورد

 .بگو تا اسمتو بنویسم-

 .بلقیس که سواد نداشت

 .حتی اگر اسمش هم نوشته نیم شد نیم فهمید

ز شکرآبه اربابه-  .همه چی 

 چطور؟-

ه-  کرده و یم خواد زن سوم بگی 
 .زنشو زندایز

 .بهرام اخم کرد

 .اتابک واقعا پست بود

 اسم خودش را هم یم گذاشت مرد؟



 چرا زندانیش کرده؟-

 .میگن جن زده شده-

 .بهرام خنده اش گرفت

بوداتابک که اهل خرافات ن . 

ز دیگه هم شنیدم-  .ویل یه چی 

 ...خب-

ه از خونه ی ارباب فرار کرده، بعد که - انگار دخیی

 آوردنش تا جن زده

 .شده

 .بهرام سکوت کرد

ز بود  .دلیل اصیل همی 

 .وگرنه اتابک را خوب یم شناخت

 .همبازی بچگیش بود

 .هیچ اعتقادی به این خرافات نداشت

 .روناک فرار کرده بود

ه زده بود تا سنگسارش نکنندبرچسب جن زد . 

 ...و این یعتز 

 !اتابک یم خواهد ویل آن دخیی نه



 .کارش راحت شد

وقتی اتابک هم بجای محافظت از زنش زندانیش کرده 

 پس او هم مورسخه

 را نیم

 .خواهد

ز فردا برایش پیغام یم فرستاد  .همی 

 .طالقش بدهد

ز زن جن زده را هم یم خواست  .او همی 

رنشناس بود او قدر این زیبای ناب را یم هرچند اتابک قد

 .دانست

 .اسم بلقیس را روی کاغذ نوشت

 .کاغذ را به دست بلقیس داد

ز امروز مال توئه- ز از همی   .اون زمی 

 .بهرام عقب کشید

 .برو یی کارت-

 .بلقیس بلند شد

 .بقچه اش را جمع کرد

 .گفت:رفتم، رفتم، بلقیس دیگه آواره نیست



ز بلقیس روی ص ندلیش جا خوش کردبا رفیی . 

ون نگاه کرد  .از پنجره ی اتاق پذیرایی مهمان به بی 

 .آسمان کامال تاریک شده بود

ز فردا یم رفت رساغ اتابک  .همی 

 .او مورسخه را یم خواست

 .به جای زندایز کردنش بدهد به او

 .طالقش بدهد

 .بعد از مورسخه برود تا چهارتا را عقد کند

 .حالل بود و گوارای وجودش

 .وقت شام بود

 .صدای مادر و خواهرش یم آمد

 .بلند شد

 !در حایل که ذهنش پر بود از مورسخه

********** 

نگهبان ها با تعجب به اتابک خیی دادند بهرام و آدم 

 .هایش دارند یم آیند

ون آمد  .اتابک با اخم از عمارتش بی 

ز ها برگشته بود  .تازه از رس زمی 



تون بکشدپیپش را داشت پر یم کرد تا تو  . 

ون  ویل با خیی آمدن بهرام پیپ را رها کرد و از عمارت بی 

 .آمد

چه خیی شده بود که بهرام این حوایل رسوکله اش پیدا 

 شده؟

 .جلوی عمارت منتظرش ایستاد

 .خواهرهایش رسیده بودند

 .داشتند کم کم خانه را آذین یم بستند

 .امشب عروس از راه یم رسید

بوددیگ های بزرگ وسط حیاط  . 

 .بوی خورش قیمه همه جا را پر کرده بود

ی  ز همیشه کنار پنجره بود با ضعف بیشیی روناک که عی 

 نسبت به روزهای

 دیگر

 .بهرام را دید

 .این مرد جذاب و شجاع را یم شناخت

 .همایز که نجاتش داد

ز بیاید مقابل اتابک  بهرام بدون اینکه از اسب پایی 



 .ایستاد

- ز ها؟حرف دارم باهات...بریم  رس زمی   

 .اتابک متعجب بود

ی که فکر یم کرد مهمیی بود ز  .انگار از چی 

 .داد زد:اسبمو زین کنید

 افتاده بود
ی
 .حتما اتفاف

 .چون یم دانست اتابک چقدر از این مرد بدش یم آید

 نکند بخواهند بالیی به رس اتابکش بیاورند؟

اتابک سوار بر اسب زین شده اش تنها بدون هیچ 

بهرام از نگهبایز با   

 عمارت خارج

 .شد

 .بهرام هم به نگهبان ها گفت همان جا بمانند

 .روناک دستش را به شیشه چسباند

 .ترسیده بود

 کاش خاتون یم آمد و یم گفت چه خیی است؟

رسش خارج شوند نگاهشان   تا وقتی اتابک و بهرام از تی 

 .کرد



 !کاش یم فهمید چه شده؟

 .اتابک آرام کنار بهرام راه یم رفت

 .بهرام مسی  چشمه را در پیش گرفته بود

ز آمد  .کنار چشمه که رسید از اسب پایی 

چی شده خان زاده؟ با قشونت میای ویل بعدش یم -

؟  خوای تنها باشر

 .دو کالم حرف دارم باهات-

ی نیم رسه-  ...از تو که خی 

بهرام، افسار اسبش را گرفت و به تنه ی یک درخت 

 .بست

 .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

 .دستش را پر آب کرد و به صورتش پاشید

 .خنکیش حالش را جا آورد

 ...خب-



ز های باال رو بهت میدم-  ...تمام زمی 

 .اتابک متعجب نگاهش کرد

 خب...در ازاش؟-

هرام مقابلش ایستادب . 

ز بود ز درنده تی  ز یک شاهی   .چشمانش عی 

 .مو رسخه رو بده به من-

 .اتابک اول متوجه نشد

 اصال نفهمید منظورش به کیست؟

؟-  مورسخه؟ از یک حرف یم زیز

شنیدم جن زده شده تو اتاق زندانیش کردی؟ من با -

 همون حالش یم

 خوامش،

 ...طالقش بده تا

ه مشت محکم اتابک گوشه ی حرفش کامل نشده بود ک

 .لبش خورد

ز دندانش را شنید  .صدای شکسیی

 .دو قدم عقب رفت

 .جوری که پای راستش درون چشمه فرو رفت



؟ از کدوم - داری در مورد ناموسم حرف یم زیز عوضز

 جهنم دره ای

 اومدی که

؟ تف تو  حالیت نیست کاری به زن مردم نداشته باشر

 اون ذاتت بهرام،

مم میاد  رسر

 هام بودی بگم
ی
یه روز همبازی بچگ . 

 .بهرام خون جمع شده درون دهانش را در آب تف کرد

 .پوزخند زد

 خودتو واسه کیس جر میدی که ولت کرد و رفت؟-

 .اتابک تاب نیاورد

 .به سمتش حمله ور شد

 .این بار بهرام با هوشیاری با او گالویز شد

 .اتابک نعره یم کشید

 .انگار به جنون رسیده باشد

هرام به چه حقی در مورد زنش حرف یم زد؟ب  

 .مورسخه مال او بود

 ....زنش...ناموسش



اه گفتند که جان در  آنقدر همدیگر را کوفتند و بد و بی 

 .تنشان نماند

ون آمد  .اتابک با لباس های خیس از چشمه بی 

بهرام، اگه اسحله داشتم یه گلوله حرومت یم کردم ، -

 اون زن مال منه،

 ...جن زده یا سالم؟ زندایز یا آزاد؟ مال منه

 .داد یم زد

 .انگار یم خواست عالم و آدم صدایش را بشنود

 .بدانند مالک مورسخه است

نکشتمت چون دستم بسته اس الشخور، ویل باز -

 رسوکله ات پیدا بشه قسم

 یم

خورم به مرگ خانم جانم که تو قیی خوابیده و یم 

 دونستی چقدر برام عزیز

د زندهبو   

 .ات نیم ذارم

 .صورتش زخیم بود

 .پر از خشم



 حرف بهرام را کرده بود
ز
 .با اینکه تالف

 .باز هم پر از خشم بود

؟ ناموش   بهرام هم داد زد: از کدوم ناموس حرف یم زیز

 که داری تو یه

 اتاق یم

 .کشیش؟ تو نیم خوایش، آزادش کن

ر، یه اتابک داد زد:خفه شو ، چشم ناپاکتو رو زن من بردا

 عمر چشمت

ز  ی عی  ز دنبال توران بود و حاال هم روناک، یه یی همه چی 

 تو فرق هیچی 

 رو نیم

 .فهمه

 .معطل نکرد

 .به سمت اسبش رفت

 .افسارش را باز کرد وپا در رکاب گذاشته سوار شد

 .بهرام پوزخند زد

 .به آرایم لب زد: مواظب مورسخه باش اگه یم تویز 

رفت اتابک به تاخت به سمت عمارتش . 



 .بدون اینکه به پشت رسش برگردد

ون  به محض رسیدن به عمارت داد زد تا افراد بهرام بی 

 .بروند

ز آمد  .خودش هم از اسب پایی 

ی حالیش نبود ز  .هیچ چی 

تمام این ماجراها بریم گشت به همان روزی که روناک با 

 .بهرام تنها بود

 .اگر این زن زبان نفهم رسجایش یم نشست

 . رفتیی الوایی نیم

هرگز بهرام دلبسته اش نیم شد که پیشنهادی به این یی 

یم بدهد  .رسر

وایز باال رفت  .از پله های شی 

وایز را باز کرد  .در قفل شی 

 .روناک کنار پنجره نشسته بود

 .با باز شدن یکهویی در بلند شد

 .رنگ پریده و به شدت الغر یم نمود

 .اتابک در را پشت رسش بست

 زیر رس توئه ها؟-



 .روناک نیم فهمید که دارد چه یم گوید

 که همراه اسب داشت را با خودش باال 
ی
اتابک شالف

 .آورده بود

 چی شده ارباب؟-

ز رو هم ها؟ دلت آزادی یم خواد؟-  ریختی 

حتی خودش هم یم دانست که حرف هایش با افکارش 

 .ضدو نقیض است

 .ویل عصتی بود

 .حرف های بهرام غرور و مردانگیش را لگدمال کرده بود

ز را روناک یم دید  .مقرص همه چی 

 .وگرنه بهرام هیچ وقت عروس جدیدش را نیم دید

 ...ارباب-

 .شالق که روی تنش فرود آمد صدایش خفه شد

؟-  طالقت بدم که زن اون عوضز بیسر

 .روناک ترسیده به پنجره چسبید

 .تنش به شدت به سوزش افتاد

با بغض و اشگ که به چشمش نیشیی زد گفت:ارباب من 

 از هیچی خیی 



 .ندارم

 .اتابک دوباره شالقش باال رفت

آنقدر یی حال بود که حتی نیم توانست از دست اتابک 

 .فرار کند

 ...اومده بود خواستگاریت، دلش مورسخه یم خواد-

ز آمد  .اشک های روناک پایی 

 .دستانش را سیی کرد

ز یم  ویل اتابک با  یی رحیم مدام شالق را باال یم برد و پایی 

 .آورد

ز افتاد  .وقتی به خودش آمد که روناک بیهوش روی زمی 

 .شالق از دستش افتاد

ز ابرویش به پیشانیش رسایت کرد ز مابی   .چی 

 .کنار تن یی جان روناک زانو زد

 .روی دستش بلندش کرد

 .چقدر سبک شده بود

بلند یم کندانگار دارد چند تکه استخوان را  . 

 !با درد لب زد:روناک

 .هیچ صدایی از روناک نیامد



 .با تمام توانش داد زد:یگ بیاد باال

 .روناک را محکم در آغوش گرفت

 .ترس برش داشته بود

 نکند از دستش بدهد؟

 نکند مو رسخه را طعمه ی خاک کرده؟

 .خاتون با عجله در را باز کرد

 بله ارباب؟-

 .بیا به دادم برس-

ون با دیدن حال روناک به سمتش دویدخات . 

 .فورا دست بیخ گلویش گذاشت

بانش نفس راحتی کشید  .با شنیدن ضز

 ...زنده اس...باید به هوش بیاریمش-

 .بلند شد

 .االن میام-

ز خاتون زل زد به صورت الغر شده اش  .با رفیی

 .انگار مورسخه را نیم شناخت

 .صورتش پر از درد بود

ندهرد اشک روی صورتش ما . 



 .رد شالق روی تنش از رسچز داشت به سیایه یم رفت

 .دستش بشکند

 چه کار کرده بود؟

 .کف دستش را روی صورت روناک گذاشت

 ...روناک...دخیی مورسخه-

 .محکم تر از قبل در آغوشش گرفت

وت جلوی زنش بالخره شکست  .با این همه جالل و جیی

 .برگرد بهم...برگرد-

 .گوشه ی چشمش را نوازش کرد

 .شالقش به گوشه ی چشمش هم خورده بود

 .مردانه بغض زده شد

ز بود ز پایی   .بغض هم عی 

 .قشنگ تلفظ یم شوند

 .ویل رسد و گرمت یم کند

 .نفست را بند یم آورد

 .دزدند و شبیخون یم زنند

 .این شالق را دفن یم کرد

 .دیگر هرگز از آن استفاده نیم کرد



 .دستش بشکند

 .خاتون با دو لیوان آب آمد

ارباب این لیوان رو بگی  ذره ذره بده گلوش بخوره، -

 چهار روزه لب به

ی نزده ز  چی 

 .بود

 .شوکه به خاتون نگاه کرد

؟-  یعتز چی

 .خاتون با ترس به ارباب نگاه کرد

ی نیم خوره- ز  ...دو روز پیش بهتون گفتم چی 

 وای بر من...چیکار کردم؟-

؟فاجعه از این بدتر   

خاتون از لیوان دست خودش نم نم به صورت روناک 

 .پاشید

 ...خانم جان چشماتو باز کن-

 .نم آب را بیشیی کرد

 .پلک های روناک لرزید

 .داره بهوش میاد ارباب، آب قندو بده بخوره-



 .اتابک آب قند را جلوی دهانش گرفت

 .جرعه جرعه درون دهانش ریخت

ه-  .داره جون یم گی 

وناک بیشیی شدلرزش پلک های ر  . 

وع کرد به صلوات فرستادن و لعنت کردن جن  خاتون رسر

 ...و انس

 .بالخره روناک چشمانش را باز کرد

ز کلمه ای هم که گفت اسم اتابک بود  .اولی 

 .اتابک با غم زیاد محکم در آغوشش کشید

 .انگار اینگونه یم خواست بخشش بطلبد

 .خاتون دست جلوی دهانش گذاشت

 .بغض کرده بود

ون رفت  .بلند شد و یی رسوصدا بی 

 .اتابک هنوز داغ داشت

 .تموم شد، تموم شد-

 .روناک نیم فهمید چه خیی است

 .گیج بود

 .تنش یم سوخت



 .اتابک قصد جدا کردنش را از خودش نداشت

درست بود که یم گفتند آدم ها تا از دست ندهند قدر 

 .نیم دانند

 .تمام این یک ماه روناک زندایز بود

د  .قصد داشت زن بگی 

 .روناک مهم نبود

 .اهمیتی نداشت

 .حاال که یی جان جلویش بود

 .تازه فهمید چه خیی است

 .تازه فهمید بدون روناک نیم تواند

 .عاشق زنش بود

 ...باشد

 .رهایش کرد و رفت

ی رفت که خیانت نبود ز  .اما برای چی 

 .مردی را جایگزینش نکرد

 .فرارش برای خی  بود

کمک به بقیه  دکیی شدن و  . 

 .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

 .در باز بود

ز آمد  .به آرایم از پله ها پایی 

ز تجمع کرده بودند  .همه ی خدمتکارها پایی 

تلچز نگاهشان کرد با اخم و  . 

 .بدون توجه روناک را به اتاقش برد

 .روی تخت که با روتختی مخمل پوشیده شده، خواباند

 .کنارش نشست

وع کرد به  بدون اینکه به چشم های روناک نگاه کند رسر

 درآوردن لباس

 ...هایش

 .باید کبودی هایش تنش را یم دید

ها بلد یک جور داروی گیایه بود که این خانم خان باچی 

 .بودند

 و کبودی یم گذاشتند
ی
 .روی جای کوفتگ



 .زود خوبش یم کرد

روناک اما آنقدر یی جان بود که حتی نیم توانست مانع  

 .کار اتابک شود

 .چشمش پر از اشک بود

ز نیم آمد  .ویل پایی 

 .اتابک کنارش بود

ک زیبایی که پشت پنجره دیده بود 
بدون اینکه آن دخیی

 .باشد

 چرا اینجام؟-

تابک جوابش را ندادا . 

 .نیم خواست بلندش کرد

 .روناک مقابلش بود

 .ویل جا به جای تنش کبود بود

ب شصتش زیادی دردناک بوده  .انگار ضز

 مگه امشب، شب عروش نیست؟-

 .اتابک باز هم جوابش را نداد

 داشت
ی
مندیک  .حس رسر

ون آمد توجه هر دو را جلب   صدای ساز و دهیل که از بی 



 .کرد

 .هوا رو به تاریگ بود

 .روناک نتوانست تحمل کند

 .بلند زیر گریه زد

 .اتابک باالی رسش ایستاد و نگاهش کرد

ون یا رونایک  نیم دانست حواسش را بدهد به پنجره و بی 

 از شدت

 در
ی
 درماندیک

 .حال گریه بود

 .بریم گردم-

ون رفت  .بالخره هم بی 

ون بودند  .همه ی خدمه بی 

وان و خوا هرهایش هم بودندانوشی  . 

 ...حتی مادر زن سابقش

 .و البته تمام فامیل

 در حال آمدن 
ی
عروس جدید سوار بر اسب سفید رنگ

 .بود

 .بقیه جلوی اسب در حال رقص و پایکویی بودند



 .نگایه به رخت و لباسش انداخت

 .رخت و لباس دامادی بود

ی با بهمن کثیف و پاره بود  .اما بخاطر درگی 

مارت نبودهیچ کس درون ع . 

 .همه جلوی کاروان عروس آماده بودند

ز کرده بود پوزخند زد  .بهرایم که تمام مدت کمی 

 .بعد از کتک کاری کنار چشمه یی خیال نشد

 .برگشت و منتظر ماند

 .این دخیی مال خودش بود

 .یک ساعت پیش صدای جیغش را شنید

 .اتابک داشت کتکش یم زد

 .تمام جانش تکه تکه شد

است برود و اتابک را رسبه نیست کنددلش یم خو  . 

 .ویل نیم شد

 کیس حواسش به آنها نبود
ز

 .در این رسوصدا و شلوغ

 .اشاره ای به نگهبان های همراهش کرد

 .کار را باید خودش انجام یم داد

 .آنها فقط باید حواسشان را به اطراف جمع یم کردند



 .جلوی دهان و بیتز اش را پوشاند

 از در پشتی وارد شدخییل آرام میان شلو 
ز

غ . 

وایز رفت  .یکراست به اتاق زیر شی 

 .آرام یم رفت

ی نبود ون هیچ خیی  .ویل با رسوصدای بی 

وایز شد  .وارد اتاق زیر شی 

 .کیس نبود

 .اخم هایش را درهم کشید

 اتابک در این پنج دقیقه این دخیی را کجا برد؟

ون آمد  بی 
وایز  از اتاق زیر شی 

 .به اطرافش نگاه کرد

 .یگ دوتا خدمه آمدند و فرز هم رفتند

ز آمد  .از پله ها پایی 

 .باید شانسش را امتحان یم کرد

 که جلوی دیدش را گرفت رس زد
ی
ز اتاف  .به اولی 

ی روی تخت بود  .دخیی

 .ریز ریز مشغول گریه بود

 .آرام به سمتش رفت



 .خودش بود

 .موهای رسخش نشانش بود

 .باالی رسش ایستاد

چشمانش کیم تار یم دید از دیدن مردی روناک با اینکه 

 با نقاب فورا

 مالف را تا

 .زیر گلویش کشید

س-  .از من نیی

ون-  .برو بی 

 .اومدم از این جهنم نجاتت بدم-

 .روناک ترسیده جیغ کشید

 .بهرام فورا دست روی دهانش گذاشت

، اتابک لیاقتت رو نداره-  .اومدم کمکت کنم دخیی

 .روناک دست و پا یم زد

اره صدای ساز و دهل قطع شدیک ب . 

ون نگاه کرد ز از پنجره به بی   .بهرام تی 

 چه خیی شده؟-

 .نیم توانست دستش را از روی دهان روناک بردارد



 .قبل از اینکه کیس متوجه شود باید با خودش یم برد

ز افتاده دهان روناک را بست  .با همان شایل که روی زمی 

ون آمداو را روی دوشش انداخت و از اتاق بی   . 

 .روناک هرچه دست و پا یم زد نیم توانست فرار کند

 چرا اتابک رس نیم رسید؟

 .بهرام به سمت در پشتی حرکت کرد

 .همان دم سوگل آمد

با دیدن موهای رسخ روناک و مردی که به سمت در 

 پشتی یم زد با تمام

 توانش

 .جیغ کشید

 .بهرام به سمتش برگشت

 .کار خراب شد

 .معطل نکرد

مت در دویدبه س . 

 .سوگل جیغش را قطع نکرد

وان به سمت عمارت دویدند  .اتابک و انوشی 

ون رفت  .با داخل شدن آنها، بهرام از در پشتی بی 



؟  اتابک غرید:چت شده دخیی

 .بردن، خانم رو بردن-

 .انگار طوفان شده باشد

 .اتابک یک لحظه هم نماند

 .به سمت در دوید

وان هم از در جلویی نگهبان ها را خیی کرد  .انوشی 

 .شاید کیم دیر شده بود

 .بهرام، روناک را روی اسب گذاشت و معطل نکرده رفت

 .اتابک پر خون دوید

 .ویل بهرام دور شده بود

 .یکباره به سمت تفنگ یگ از نگهبان ها حمله کرد

 .ایستاد و کمر بهرام را نشانه رفت

ددیگر برایش مهم نبو  . 

 .اسب بهرام یم دوید

 .دور و دورتر یم شد

 .یکباره صدای شلیک بلند شد

 .تی  درست به هدف خورد

 .تعادل اسب بهم خورد



ز افتاد  .بهرام با کمر زخیم روی زمی 

 .ویل اسب هنوز به تاخت یم رفت

 .مخصوصا که با صدای تی  ترسیده بود

 .روناک هم روی اسب بود

دبهرام او را بسته بود که نیفت . 

وان اسب ها را آورد  .انوشی 

 .اتابک افسار یگ از اسب ها را گرفت و باال پرید

 .جو بدی بود

 .صدای همهمه یم آمد

 .عروش زهرمار شده بود

عروس خانم روی اسب سفیدش با توری که باال رفته 

ت زده نگاه یم  حی 

 .کرد

 .بقیه هم میخ صحنه و ماجرا بودند

 .هرکس نظری یم داد

اال بودپچ پچ ها ب . 

وان هم سوار بر اسب به سمت مردی که تی   انوشی 

 .خورده بود رفت



 .اتابک اهمیت نداد چه کیس را زده

 .هرچند که تشخیصش اصال سخت نبود

از اسب رم کرده  آنقدر تند تاخت تا بالخره توانست همیی

 .باشد

 که کنار رفته و باال 
ز
روناک بیچاره با دهان بسته و مالف

 تنه اش کامال

شخص بودم  

 .روی اسب دمر بود

ی بگوید ز  .گریه یم کرد و انگار با دهان بسته بخواهد چی 

 .موقعیت خطرنایک بود

د روی اسب و مهارش کند  .نیم توانست بیی

 .باید هر جور شده افسارش را یم گرفت

 .به شدت عصتی بود

 .یم ترسید خطایی کند و بالیی به رس روناک بیاید

 .هوا تاریک شده بود

 .اسب فقط یم دوید

 .این دویدن کار دستشان یم داد

 ...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

 .افسار را گرفت

ب با حرکت تندی جوری افسار را کشید که تا بالخره اس

 .روی دو پا ایستاد

 .شیهه ی دردنایک کشید

 .افسار زبانش را بریده بود

ز پرید  .اتابک پر از هیجان و ترس پایی 

 .االن صدای گریه ی خفه ی روناک را یم شنید

 .بند دورش را باز کرد

 ....عزیزم، خانمم-

 .شال را از دور دهانش باز کرد

 .صدای هق هق گریه ی روناک به شدت جانسوز بود

 ...آروم...هیش-

ی آرامش نیم کرد ز  .ویل هیچ چی 



 .درد تن و روحش داشت او را یم کشت

 .انگار همه قصد داشتند جوری او را عذاب بدهند

م- م، یم خوام بمی   .یم خوام بمی 

چه کیس فکرش را یم کرد اشک اتابک بعد از مرگ توران 

 .در بیاید

ز بار بود که داشت برای یک زن گریه یم کر  داین اولی  . 

ز زیز که داشت از ترس از دست دادنش گریه  برای نداشیی

 .یم کرد

 ...غلط کردم، غلط کردم-

 .تاب و تحمل گریه کردن مردش را نداشت

 .ناسالمتی ارباب بود

 .یک ایل و آدم از او حساب یم بردند

 .نیم ذارم دیگه از دستم بری-

 .لبخندی روی لب روناک میان گریه نشست

- بو ناراحت کنممن نباید دیگه اربا . 

 .نرو-

م، من غلط بکنم که برم-  .نمی 

ز تنه ی روناک را آن هم به زور   که فقط پایی 
ز
اتابک مالف



 پوشانده بود را

 کامل باال

 .کشید

شایل که با آن دهان روناک بسته شده بود و اتابک آن را 

 باز کرده بود

 روی موهای

 .رسخش انداخت

 .این موهای کاش رنگشون عوض میشد-

- جادوگر نیستم من . 

جادوگری که این خانم خان باجیا میگن نه، ویل یم -

 تویز هر مردی رو

 .جادو کتز 

 .تازه منظور اتابک را گرفت

 .همیشه یم پوشونمشون-

 .نباید بذارم کیس دیگه نگات کنه-

ین بود  .حسادت کالمش میان خودخواهیش چقدر شی 

ه؟-  فهمیدی یک بودی که سیع داشت تو رو با خودش بیی

 .روناک با انگشتانش خییس صورت اتابک را گرفت



 !نه-

 .مشخص میشه-

 .روناک را بلند کرد

 .روی اسب نشاندش

 .خودش هم پشت رسش نشست

 .اسب رم کرده هم به امان خدا رها شد

اتابک بدون هیچ عجله ای خییل آرام به سمت عمارت 

 .حرکت کرد

 .خییل دور شده بودند

 .خدا را شکر زنش را نجات داد

 .باز عذا دار نشد

 .نیم توانست در سوگ روناک بنشیند

 .این بار حتما یم مرد

 .روناک تکه ای از جانش شده بود

ز آمد  .رسیده به در پشتی عمارت از اسب پایی 

 .چندتا از خدمه داخل عمارت بودند

 .صدایشان زدد

- ین اینجابگید سوگل و خاتون بیا . 



 .خودش هم به اتاقش رفت

 .روناک را روی تخت خواباند

ز کاسه ی خون شده  .حس یم کرد چشمانش عی 

ز جا باش تا من تکلیف همه رو روشن کنم-  .همی 

 .روناک نگران نگاهش کرد

 .سوگل و خاتون با هم داخل شدند

 .به سمتشان برگشت

به خانم خونه برسید تا بیام، شام بیارید و کبودی -

دنش رو دوا بذاریدب . 

 .با هم چشم گفتند

 .برگشت و نگاه دل گرم کننده ای به روناک زد

ون کشید  .از صندوقچه ی باالی رس روناک کیسه ای بی 

ون رفت  .فورا از اتاق بی 

 .کیم عصتی بود

وان نبود ی از انوشی   .خیی

 .کاروان عروس جدید هنوز هم درون حیاط بودند

ون آمد  .از در عمارت بی 

ی داد زد که توجه همه جلب شدجور  . 



 .عروش تموم شد-

 .به سمت پدر عروس رفت

 .یک دهقان ساده بود

مرد   کیسه ای که همراهش داشت را کف دست پی 

 .گذاشت

 ...خسارت این همه بریز و بپاش و آبرویی که ازت رفته-

مرد نخ کیسه را کشید  .پی 

 .درونش پر از طال بود

 .چشمانش برق زد

اتابک داد زد:عروش در کار نیست، برید خونه هاتون، 

 نبینم کیس اینجا

 .بچرخه

 .با دو گام بلند کنار اسب عروس ایستاد

 .نگایه به عروس انداخت

ز هفته یه خواستگار - ، همی 
لیاقتت بیشیی از منه دخیی

 خوب یم فرستم دم

 در خونه

 .تون، خوشبخت بیسر 



 .بدن اسب را نوازش کرد

ودند و حرف نیم زدندهمه ایستاده ب . 

؟- ز  معطل چی هستی 

 .کم کم همه به سمت در ورودی حرکت کردند

 .عروس بغض کرده بود

ز بقیه را تماشا یم کرد  .اتابک ایستاده بود و رفیی

 .خواهر بزرگش تهمینه به سمتش آمد

 داری چیکار یم کتز خان داداش؟-

 .زنم حالش خوبه، پشیمون شدم-

 زن جن زده حالش خوب میشه؟-

 .تند و خشن به تهمینه نگاه کرد

 .تهمینه زبان به دهان گرفت

 .صالح مملکت خویش خرسوان دانند-

 .اشاره ای به دو خواهر دیگر کرد و وارد عمارت شدند

 دچارش شده بود 
ی
مادر زن سابقش با پا دردی که تازیک

 روی تخت جلوی

 عمارت

 .نشسته بود



 یم زد نه کاری یم کرد
ز
 .نه حرف

یم کرد که توران مرد و این روزها را ندیدخدا را شکر  . 

 .شوهرش زن روی زن یم آورد

 .حیاط که خایل شد اتابک برگشت

 .حاال نوبت مردی بود که تی  خورده

ز کنار مادر زن سابقش ایستاد  .ویل قبل از رفیی

 .شب رو اینجا بمونید، فردا با اسب یم فرستمتون خونه-

 .سایه ات مستدام-

 .رسی تکان داد

ز ایستاده بود یگ از نگهبان ها کنار پرچی  . 

 .صدایش زد

 .نگهبان با او خودش را رساند

وان کجاست؟-  انوشی 

 .آقا زخیم رو بردن طویله-

 .رسی تکان داد

 .به سمت طویله رفت

 .فانوس ها روشن بود

 .صدای ناله ی آشنایی یم آمد



وان رسشان داد یم زد  .انوشی 

 .داخل شد

خورده و رنگ پریده افتاده بود  .بهرام تی 

 هاته خان 
ی
وان با دیدن اتابک گفت:رفیق بچگ انوشی 

 ...داداش

 .نگایه به بهرام انداخت

یم دویز تو مرامم وقتی یگ سمت ناموسم دست درازی -

 یم کنه چیه؟

 هم که همراه بهرام بودند دستگی  شده با 
چند نگهبایز

 دست و پای بسته

 درون

تاده بودندطویله اف . 

 .بهرام لب هایش جنید

 .ویل صدایی از او باال نیامد

 .اتابک کنارش زانو زد

 .نگاهش کرد

 .اگر جلوی خون ریزیش گرفته نیم شد به حتم یم ُمرد

 .رسش را برگرداند



 .رو به نگهبان تفنگ به دست گفت:برو مرادو خیی کن

وان متعجب گفت:خان داداش داری نجاتش  انوشی 

 !میدی؟

ک جوایی نداداتاب . 

 .نگهبان بدو رفت

یمش تو عمارت-  .کمک کن بیی

 نیم زد
ز
 .روی حرف اتابک حرف

 .زیر بغل بهرام را گرفتند و بلند کردند

 .از درد نعره ای کشید

ز بود درد زیادی را تحمل یم کند  .مطمی 

 .به شدت یی حال بود

 .تنش یخ کرده و یم لرزید

ایز دادن دو تا نگهبان جلوی در طویله برای نگهب

 .ایستادند

وان هم بهرام را به عمارت بردند  .اتابک و انوشی 

درون یگ از اتاق های خایل یگ از خدمتکارها رخت و 

 .خواب پهن کرد

 .بهرام را دمر خواباندند



 .اتابک لباسش را درون تنش پاره کرد

 .روی زخم گذاشت و فشار داد تا بیشیی از این خون نرود

وان با احتیاط گفت:مطمئتز داری چیکار یم کتز   انوشی 

 داداش؟

 .مطمئنم-

 .مانده بود چطور یم تواند به دزد ناموسش کمک کند

اگه بهرام تی  نخورده بود االن معلوم نبود چه بالیی به 

 رس روناک یم

 .آمد

 .و البته چقدر همه خان را به سخره یم گرفتند

 .حاال داشت به بهرام کمک یم کرد

برادرش کار سختی بود واقعا گایه درک کردن . 

ز بود که او لیاقت جایگزیتز پدرش را  شاید برای همی 

 .داشت و او نداشت

اتابک با صدای دورگه ای گفت:طاقت بیار االن مرادو 

و یم  میارن تی 

ون  .کشه بی 

 .نفس های بهرام کند شده بود



 .خون زیادی از دست داده بود

داد تا بالخره آنقدر باالی رس بهرام ایستاد و زخم را فشار 

 .مراد رسید

 .مراد این اطراف به این زخم ها نسلط بود

 .البته سلمایز داشت

ز یم ریخت  .ریش و پشم ها را پایی 

 .ویل گایه دندان های خراب را یم کشید

 .زخم ها را عالج یم کرد

بقیه امراض هم که دست خانم خان باچی ها حل یم 

 .شد

 .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-



وان و یگ از نگهبان ها داخل آمدند  .انوشی 

تجمع کرده و به داخل نگاه یم کردندزن ها جلوی در  . 

 .فانوس روشن را یگ از خدمتکارها آورد

ون  ی بی  ز مراد از کیسه ی پارچه ایش چاقوی نوک تی 

 .آورد

 .روی شعله گرفت

ید-  .بیاین سه نفری محکم دست و پاشو بگی 

 .به سمت زن ها برگشت

ز رو داغ داغ کنید برام بیارید  .چندتا پارچه ی تمی 

وان و نگهبان دست و پای بهرام را محکم  اتابک و ان وشی 

 .گرفتند

ز کرد اهن خود بهرام اطراف زخم را تمی   .مراد با پی 

 .نوک رسخ شده چاقو را یکباره درون زخمش فرو کرد

 .بهرام از درد زیاد نعره ی بلدی زد

سیع یم کرد دست و پا بزند و از این درد خودش را نجات 

 .بدهد

 .ویل محکم گرفته بودنش

 .مراد چاقو را درون زخم چرخاند



ون کشید  .بالخره تی  را پیدا کرد و بی 

ز بیارین  .داد زد:برام پارچه ی تمی 

دوباره با لباس خود بهرام جلوی خونریزی جدید را  

 .گرفتند

 .بهرام از درد زیاد از هوش رفته بود

 اتابک با احتیاط گفت:خوب میشه؟

- ون، ب و کشیدم بی  ا پارچه مشخص نیست ارباب، تی 

ز پانسمانش  های تمی 

 یم کنم،

چند روزی تکونش ندین، انشاهلل که زنده یم مونه، االن  

 که شبه و خونه

 ی منم

دوره، فردا یه گیاه میدم بیارن براش، پانسمانش رو باز  

 کنید و همراه عسل

 بذارید رو

زخمش و دوباره ببندین، اگه روزی چندبار این کارو کنید 

 به امید خدا شفا

یم پیدا   



 .کنه

 .اتابک رس تکان داد

 .انشاهلل که خوب میشه-

ز را آوردند  .بعد از چند دقیقه پارچه های تمی 

 .هنوز گرما روی پارچه ها بود

 .مراد پارچه ها را با احتیاط روی زخم بست

یگ شب باالی رسش باشه اگه تب کرد مدام پاشویه  -

 .کنه

 .اتابک رس تکان داد

وان ایستاده بود و نگاه یم کرد  .انوشی 

 .این همه دلسوزی اتابک واقعا جای سوال داشت

 .آن هم مردی که خوب یم شناختش

 .اتابک پایش یم افتاد به شدت یی رحم بود

 .به هیچ کس رحم نیم کرد

 .آنوقت به فکر جان بهرام بود

 .کیس که همیشه رقیبش بود

 .مراد وسایلش را جمع کرد

- دیگه ندارید ارباب؟ با من امر   



 .نه، فردا صبح عیل الطلوع این دارو رو بفرست-

 .به روی چشم-

 .مراد را با اسب رایه کردند

 .اتابک زری ناز را صدا زد

دستور داد پلک روی هم نگذارد و حواسش به مریض 

 .باشد

 .بقیه را هم دور اتاق خلوت کرد

خواهرهایش همراه شوهرهایشان این وقت شتی عزم 

ز  کرده بودند  رفیی . 

 .هرچه اتابک اضار کرد نماندند

مادر زن سابقش درون یگ 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 

ه  .الحمدهللا خییل بهیی

 دستی به پیشانیش کشید
ی
 .از خستگ

 .ممنونم، خودم هستم، بگید شام بیارن-



 .چشم-

ز خاتون و سوگل کنار روناک روی تخت نشست  .با رفیی

ی رنگش یم درخشید  .چشمان خاکسیی

؟-  خویی

 .روناک هنوز خییل ضعف داشت

 .رنگ پریده بود

 .جای کبودی ها روی پیشایز و تن و بدنش بود

 .میخوام یکم بشینم-

 .خوب نیستی -

 .هستم-

کرد  اتابک بلندش . 

ه تر از قبل شده بود ز  .چقدر ریزه می 

 .روناک را روی پایش نشاند

 .دستانش را دورش کامال حلقه کرد

 .هیچ وقت نیم خواستم اینجوری دستم روت بلند بشه-

 .روناک اخم هایش را درهم کشید

احساس یم کرد هرچه که یک ساعت پیش شام خورده را 

 یم خواهد عق



 .بزند

- ام بهم گفت طالقش بده مال دیوونه شدم وقتی بهر 

 ...من

 .نتوانست تحمل کند

ز پرید  .از روی پای اتابک پایی 

هرچه خورده بود را درون لگتز که کنار تخت بود باال 

 .آورد

 .اتابک وحشت زده نگاهش کرد

 ...روناک-

 .روناک با درد گفت:حالم خوب نیست

ز پهن شد  .کف زمی 

 .اتابک با ترس به سمت در دوید

 .خاتون را صدا زد

 .سن و سال دار بود

 .حتما یم دانست روناک باز چه بالیی به رسش آمده

 .خاتون...خاتون-

خاتون که درون مطبخ بود با شنیدن صدای ارباب فورا 

ون آمد  .بی 



 .بله ارباب-

ز چش شده-  .روناک حالش بد شده، بیا ببی 

 چی شده خانم؟-

 .اتابک جواب داد:هرچی خورده باال آورد

 .خاتون مشکوک نگاهش کرد

 .کنارش نشست

 .نبضش را گرفت

 .این کار را از کنار مادرش یاد گرفته بود

 .قبل از مرگش قابله بود

ز را یم دانست ز همه چی   .برای همی 

ش یم کردند  .اگر بچه ای قرار بود به دنیا بیاید خیی

ه خانم؟-  رست گیج می 

- ش یم خییل، دنیا داره دور رسم یم چرخه، معده ام جو 

 زنه، از پنجره

 بوی پهن

 ...میاد داخل

 .اتابک متعجب نفس عمیقی کشید

 !کدوم بو؟-



 .خاتون کمرنگ لبخند زد

 .پیشایز روناک را بوسید

 .بلند شد و گفت:مشتلق بدین ارباب، خانم حامله اس

 .روناک و اتابک متعجب و ساکت به خاتون نگاه کردند

 .اتابک قدیم به سمت خاتون برداشت

- ؟...یعتز حقیقت داره؟جدی 
ی
میگ  

 .خاتون دستش را جلوی دهانش گذاشت

 .ریز خندید

 .مبارکه ارباب-

 .روناک با همه ی دردش لبخند کوچگ روی لبش آورد

اتابک با ذوق و خوشحایل گفت:برو به مطبخ بگو برای 

 همه ی اهایل

ه، ز  روستا غذا بیی

 .فردا ظهر همه مهمون اربابن

 .خاتون ذوق زده گفت:چشم

ون رفتل گن را برداشت و از اتاق بی  . 

 .اتابک مقابل روناک زانو زد

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-

آنقدر لحنش دلشکسته بود و گفت:چرا داری، بعد از 

 دنیا اومدن بچه

 برآورده اش یم

 .کنم

 .گفت:دوستت دارم

ز جمله بود  .روناک انگار منتظر همی 

 .بغضش بالخره شکست

 .بلند زیر گریه زد

 ...هنوز یاد نگرفته ام"

 ...به ماه که رسیدم فقط نگاه کنم

 ..که دلم برایش نرود

 ...که بغض نکنم

ه جان ندهمک ... 



 "گفته بودم که ماه بودن چقدر به تو یم آید؟

 .دلیل گریه اش را به خویی یم دانست

 .دیگه گریه نکن، گریه هات زخم یم زنه بهم-

 .صورت خیسش را مخقز کرد

ویز گریه کردم-  ...یک ماه پشت پنجره ی اتاق شی 

 .دلش پر شد

 .عصتی بودم-

- آرزوم مهمیی از  من نباید یم رفتم، من فقط فکر کردم

یه ز  .هرچی 

 .نباید یم 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 یم برمش-

 .چشم-

 .روناک را به آرایم روی تخت گذاشت

باید برات بگم لباس بیارن، اینجوری یه یگ بیاد و بره -

 اعصابم بهم یم

 .ریزه

 .روناک کمرنگ لبخند زد

تش به همه حسودی یم کرد  .شوهر خوش غی 

 .بلند شد و رفت سیتز غذا را بیاورد

 .در همان حال خاتون را صدا زد

ون آمد  .خاتون از مطبخ بی 

- ه ارباب؟بل  

 .برای خانم عمارت لباس بیار-

 .به روی چشم آقا-

ون آمده با  چندتا از خدمتکارها رسشان را از مطبخ بی 

 لبخند نگاهش یم

 .کردند

 روناک را شنیده بودند
ی
 .مطئنا خیی حاملگ



 .سیتز را داخل برد

 .روناک مشتاقانه بوی کباب را نفس کشید

 یم تویز بخوری؟-

 .سیتز را روی تخت گذاشت

 .یم تونم-

 .تکه ای از ران مرغ را از تنه جدا کرد

 .اتابک لبخند زد

 .به نیش کشید که باز صدای در بلند شد

 .ارباب لباس آوردم-

 .بلند شد

 .در را باز کرد

 .لباس ها را گرفت

ز گفت:خاموشر بزنید، نبینم  در را قبل از بسیی

 رسوصدای کیس 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-

م از بودنش مقابل اتابک ایستاد  .روناک بدون رسر

 .دلم خییل یم خوادت-

 .آیه از حرست کشید

 .من آماده ام-

 .وقتی خوب شدی-

هایش را بپوشدکمکش کرد تا لباس  . 

 .مقابلش که ایستاد همان روناک سابق بود

ی  .با موهای رسخ و چشمان خاکسیی

ز نشستند و شام را خوردند  .با هم روی زمی 

 .بعد از اتمام شام، اتابک سیتز را کنار گذاشت

 .دیگه جایی نرو-

م-  .نمی 

 .کنارم بمون همیشه-

 .هستم-

 .بغلم کن-



- ی کناردیگه نیم ذارم از جلوی چشمم بر  . 

 .روناک لبخند زد

 مگر قرار بود جایی برود؟

د که اتابکش را رها کند  .مگر اینکه بمی 

 .از حاال به بعد فقط زن اتابک نبود

 .مادر بچه ی اتابک هم بود

 .خانم این خانه هم بود

 !روناک تا آخر عمرش خانم خونه ی اتابک یم مونه-

 .اتابک لبخند زد

 ....دوستت دارم اتابک-

 .بالخره گفته شد

 .آرامش به جانشان ریخته شد

 .کلمات ساده که یم توانست غوغا به پا کند

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

 .تنش دیگر درد نداشت

 .فقط جای کبودی ها هنوز کیم روی تنش مانده بود

ز همیشه کنارش بود  .سوگل عی 

پشت رسش نشست و داشت موهای خیسش را شانه یم 



 .زد

ون آمده بود تازه از حمام بی  . 

 !خانم، چقدر دلتنگتون بودم به خدا-

 .دیگه هستم-

 .همیشه باشید خانم، بدون شما اینجا جهنمه-

 .از حاال دیگه بهشت میشه-

 .سوگل شانه ی چویی را کنار گذاشت

ز موهای رسخ خانم خانه کرد وع به بافیی  .با حوصله رسر

 .اتابک اعالم کرده بود زنش سالم است

 .جن زده نیست

راه دارندبچه ای در  . 

 .از این به بعد دستور، دستور روناک است

 .کیس حق رسپیچی ندارد

 .همه چشم قربان گو باید باشند

ز کیس نبود که به روناک چپ نگاه کند  .برای همی 

کش با  بعد از سه روز تازه امروز یم خواست از اتاق مشیی

ون  اتابک بی 

 .برود



 .خیی رسیده بود ارباب بهرام هم حالش بهیی شده

دو روزی بود مادر و خواهرش همان خانه ی اتابک 

 .بودند

 .نگران حال بهرام بودند

 .اتابک مهربانانه پذیرایشان شد

 
ز
 !نه نییسر زد نه حرف

 .چقدر هم مادر بهرام تشکر کرد

 .سختش بود که پرسش این کار احمقانه را کرده

 .عمال زن اتابک را دزدیده بود

را بکشد ویل نجاتش  ویل اتابک با اینکه یم توانست او 

 .داد

 را در حق پرسش تمام کرد
ی
 .اتابک مردانگ

 .تموم شد خانم-

 .روناک بلند شد

 .شال را روی موهایش انداخت

ی خانم؟-  کجا می 

 .میخوام برم اتابک رو ببینم-

 .ارباب تو اتاق اون یگ اربابه-



 .از حرف سوگل لبخند زد

 .دامن لباسش را مرتب کرد

م ببینمشون-  .می 

ون رفت  .از اتاقش بی 

 .سوگل با نگرایز 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

ارباب بهرام با حال زاری به پشتی پشت رسش تکیه داده 

 .بود

 .هنوز رنگ پریده بود

 .سالم-

 .اتابک اخم کرد

اشت اینجا روناک را ببینددوست ند . 

روناک با چهره ای محکم پرسید:حالتون چطوره ارباب 

 بهرام؟

 .بهرام نگاهش کرد



 .این دخیی هنوز همان بود

 !با همان نگاه و چهره ی زیبا

 !خوب-

منده بود  .تن صدایش رسر

 .من روی نگاه کردن به شماها رو ندارم-

 .روناک پوزخند زد

- م، زن مردم همیشه زن نگاهتو غالف کن ارباب بهرا

 !مردم یم مونه

 .اتابک برگشت و به روناک نگاه کرد

 .از جواب روناک خوشش آمد

 .روناک برگشت و. به اتابک نگاه کرد

م تو حیاط کیم بچرخم-  .با سوگل می 

 .برو چند دقیقه ی دیگه میام-

 .روناک رس تکان داد

ون رفت  .بی 

 .اتابک هم بلند شد

- ، حالت خییل بهیی شده، م ز ادر و خواهرت خییل نگرانیی

 امروز عرص با



 گاری یم

 .فرستمت

 !اتابک-

 .ایستاده نگاهش کرد

 چرا نجاتم دادی؟-

بیست و یک سال پیش وقتی رس گردنه اسب رم کرد و  -

 در حال سقوط

 بودم نجاتم دادی، یه

جون بهت بدهکار بودم که تسویه شد، ویل از حاال به 

 بعد نزدیک زنم بیسر 

 .مردی

ون رفتبدون  اینکه منتظر جواب بهرام باشد از اتاق بی  . 

 .به سمت زنش پرواز کرد

 .روی تخت وسط حیاط نشسته بود

 .نور خورشید نییم از صورتش را برق انداخته بود

 .کنارش نشست

؟-  خویی

 .امروز بهیی از همیشه ام-



 .صورتت گل انداخته-

 .روناک لبخند زد

 .دست اتابک را گرفت

 .خوبه که هستی -

وان با اسب وارد عمارت شد  .انوشی 

 .این پرس هنوز هم عذب مانده بود

 .برای آن دو رسی تکان داد و به سمت اسطبل رفت

 .روناک لبخند زد

امروز از آن روزهایی بود که به شدت احساس خوشبختی 

 .یم کرد

 !خدا را شکر

********** 

 فصل آخر

ون ایستاده بود  .اتابک بی 

ز مرغ رسکنده بود  .عی 

ال بال یم زدب . 

 .روناک با درد درون اتاق جیغ یم زد

 .خاتون و چندتا زن دیگر داخل بودند



 .مدام تاکید یم کردند که زور بزند

 .بچه در حال آمدن بود

 .نه ماه خییل زود گذشت

نه مایه که اتابک هرروز بیشیی از قبل برای زنش جان 

 .داد

 .برایش عشق ریخت

 .بیشیی عاشقش شد

خوب بودروناک واقعا  . 

 !زیز به شدت باهوش و زیرک

 .با سواد که عالقه اش به درس و کتاب انکار نشدیز بود

 !دوباره جیغ و جیغ

 .به شدت نگران بود

ترس برش داشته بود نکند بالیی به رس زن یا بچه اش 

 .بیاید

 .بعد از سالها بالخره داشت به آرزویش یم رسید

 ...صاحب یک بچه شدن

وان که چندم ایه شهر بود یک هفته ای بود که انوشی 

 .آمده بود روستا



 .خیی نداشت وقت زایمان زن برادرش است

 .دست روی شانه ی برادرش گذاشت

ی اتابک عاشق را آرام نیم کند ز  .ویل یم دانست هیچ چی 

عشق یی حدش به روناک آنقدر عجیب و غریب بود که 

 همه را متعجب

 .یم کرد

 .آروم باش-

 ...روناک-

- الم یم موننهر دو س . 

 آرامش نیم کرد
ز
 .هیچ حرف

 .زیر لب صلوات فرستاد

 .باید فردا یم رفت امامزاده

 .دعا یم کرد

 .دو رکعت نماز یم خواند

 .یکباره صدای گریه ی بچه پیچید

وان خندید  .انوشی 

 !مبارکه داداش-

 .صدای کل کشیدن زن ها درون اتاق یم آمد



 .چروک وسط پیشایز اتابک صاف شد

 .لبخند کم کم جان گرفت

ون آمد  .طویل نکشید خاتون بچه را درون پتو پیچیده بی 

 !مشتلق بده ارباب، پرسه، پرس-

 .اتابک ناباور بچه را از خاتون گرفت

 .چشمان درشتی داشت

 .گریه نیم کرد

 .ساکت و آرام بود

 .آنقدر کوچک بود که یم ترسید بغلش کند

وان خم شد و به بچه نگاه کرد  .انوشی 

 .اتابک به خاتون نگاه کرد

 حال روناک چطوره؟-

 .خاتون لبخندش را با لبخند جواب داد

 .الیه شکر خانم هم حالشون خوبه-

 یم تونم بیام داخل ببینمش؟-

 .یکم صیی کنید ارباب-

 .داخل رفت

 .بچه هنوز درون آغوشش بود



 .حس غریتی داشت

 .اینکه این بچه واقعا مال خودش بود

ت خودشاز گوشت و پوس ! 

وان با انگشت اشاره گونه ی بچه را نوازش کرد  .انوشی 

 !خییل نازه-

 !اتابک زیر لب گفت:شهریار

وان لبخند زد  .انوشی 

 .اسم پرس بچه هم انتخاب شد

ون آمد  .خاتون بی 

 .بفرمایید ارباب-

 .بچه را بغل گرفت

 .اتابک یاالگویان داخل شد

 .اتاق مرتب شده بود

 .بوی خون تندی یم آمد

 .ویل همه ی پنجره ها را باز کرده بودند

 .روی روناک پتو انداخته بودند

 .خوابیده و چشمانش نیمه باز بود

 .معلوم بود که خییل درد کشیده



ون رفتند  .زن ها بی 

 .ویل خاتون بچه را جلو آورد

 .باید شی  بخوره-

 .کنار روناک نشست

 .کمکش کرد بنشیند

 .اتابک کنارشان نشست

ز آمدروناک به ات ابک نگاه کرد و اشک از چشمانش پایی  . 

 لب زد:اتابک؟

 نزد
ز
 .اتابک حرف

 .فقط صیی کرد بچه شی  بخورد

 .خاتون تمام مدت در حال کمک کردن بود

 بچه که به خواب رفت با احتیاط روی گهواره ی کنارش

 .گذاشتند

 .فورا هم اتاق را ترک کرد

 .روناک به محض خایل شدن اتاق زیر گریه زد

 ...عزیزدلم-

 .داشتم یم مردم-

 ...نگو-



 .اتابک پر از درد بود-

 .تموم شد عزیزم-

 .خوب نیستم-

؟-  خوشحال نیستی

خوشحالم ، فقط باور نیم کنم بشه این همه درد رو -

 .تحمل کرد

 .تموم شد خانمم، تو از پسش براومدی-

 .بمون کنارم-

 .کنارتم عزیزم-

- ط بخوابمخییل خسته ام اتابک، دلم یم خواد فق . 

 .اتابک کنارش دراز کشید

 .با هم یم خوابیم-

 ال حول و ال قوه اال،"

ین است و قشنگ است و نگار  ..."شی 

 .روناک پر از ضعف بود

ین داده بودند  .به خوردش حلوای شی 

 .باز هم رسگیجه شد

بعد از یک روز کامل درد کشیدن و بیداری حاال به شدت 



 .خسته بود

 .اتابک فقط نگاهش کرد

 .زنش کوچکیی از آن بود که بچه دار شود

 .ویل شد

 .یک پرس سالم

 و زیز که

 .زیر لب گفت:خدایا شکرت

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

ز روناک کارت دارم-  .بشی 

روناک بچه را که دیگر حدود یک ساله شده بود را به 

 .دست خاتون داد

ون رفت  .خاتون بچه بغل از اتاق بی 

 .مقابل اتابک نشست

ی شده؟- ز  چی 

تابک ورقه ای را به دستش دادا . 

تا فردا صبح هرچی الزم داری جمع کن، از این به بعد تا -

 چندسال زمستون

 ها



یم شهر  .می 

 .کاغذ را باز کرد

 .متعجب به آن نگاه کرد

 .حکم پذیرشش درون دانشکده ی پزشگ بود

 .ناباور به آن نگاه کرد

 ...شوچز بود دیگر

 .رسش را بلند کرد و مقابل اتابک زانو زد

؟-  داری باهام شوچز یم کتز

 .اتابک مهربان لبخند زد

زمستون اینجا غی  از برف و بورانه؟ همه چپیدن تو -

 خونه هاشون؟

 بیکاریم دیگه، تو

ی درستو یم خویز   .می 

 اگر جیغ بزند نیم گویند دوباره جن زده شده؟

م-  .من االن میمی 

گرفت  اتابک دستش را  . 

باید زودتر از این ها برات این کارو یم کردم، ویل تا -

 پذیرش گرفتم یکم



 طول

 .کشید

 ...اتابک، اتابک-

م-  .دلم یم خواد از خوشحایل بمی 

 .اتابک محکم بغلش کرد

ز و - نه از خوشحایل نه از غم نه از دست من یا هرچی 

 هرکس دیگه حق

 .مردن نداری

ستی تا منو و شهریار هستیم تو هم ه . 

 .خندید

 .کنار گوش اتابک بلند خندید

ز -  می 
ی
 .من جون میدم برای شما دوتا، زندیک

موفق شو، وقتی برگردیم اینجا باید خییل ها رو درمون  -

 .کتز 

 .موفق میشم، فقط بخاطر مردی که عاشقشم-

 ...و عاشقته-

 ...نگاهت را"

 ...صدایت را



 ...لبخندت را

اراصال همه ی خودت را کنار من جا بگذ ... 

مش به زندگیم  ...باید با خودم بیی

 .جایی که یم ایستم و غذا یم پزم

 ...کتاب یم خوانم

 ...شعر یم گویم

 ...و عطر تو یکهو یم پیچد

 ....دخیی مرداد مایه

 ...تقدیم به شاپرک کوچولوی مامانش ویانا

 .همرسم، تکیه گاهم

 


