
softlabsindia © 2020

در انتظار ُط به قلم (فاطمه باقری)فصل دوم فرناز

رمان اختصاصی سایت آوای خیس

آدرس سایت
https://avaye-khi3.ir

avayekhis@ آدرس کانال
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 _حتی تا سالیان سال_

♡َ سال بعد 5

 پنج سال از اون روز صبح میگذره همه چی انقدر پیچیده شده بود که باور کردنش برام حتی سخت تراز مرگم بود

ادنان پیشنهادم و قبول کردو 4 روزه بعد ایران امد اما درست همون روز شوهر عمه سراسیمه به خونه امدو گفت

کیسان تنها یک نامه گذاشته و رفته توی اون نامه گفته بود که از ایران رفته و نگفته کجا و فعال قصد برگشت نداره

 و گفته دنبالس نگردیم و برام ارزوی خوشبختی کرده و رفته

ولی من با اون حال باز دست برنداشتم مثل خودش رفتم امریکا و کارام و کردم و برگشتم ایران اینبار برای همیشه

برگشتم به کشورم همه چیزو به خانوادم گفتم عمه و مامان با شنیدن حرفام داغون شدن بابا کپ کرد و االن 5

سال میگذره و من همچنان منتظرشم سهامم و توی امریکا فروختم و با پولش توی ایران یه خونه و ماشین و نصف

سهام یه بیمارستان معروف توی رشت و خریدم و تصمیم گرفتم به درسم تو ایران ادامه بدم هنده وقتی فهمید می

خوام برگردم خوشحال شد ادنان ناراحت برام ارزوی خوشبختی و موفقیت کرد مامان پاهاش خیلی بهتر شده بود

و می تونست راه بره میونم با خانوادم خیلی خوب بود و توی این چندسال سعی کردم زیاد روشارو نبینم هر روزم

وقتای بی کارم تو اتاق کیسان بود بعد 5 سال هنوز اتاق بوی عطرش و داد ادکلن همیشگیش تو اتاق بود هرشب

بوش می کردم و با یادش می خوابیدم توی این پنج سال خیلی تغیر کرده بودم موهام تا کمرم پایین تر شده بود و

هنوز بدون رنگای شیمیایی بود یادمه کیسان همیشه رنگ موهای خودم و دوست داشت توی این چندسال خیلی

دلم براش تنگ بود همه خواستگارام و با تندی رد می کردم مادرم خیلی اوایل اسرار داشت ازدواج کنم اما بعداز

 دیدن برخورد جدیم دیگ حرفی نزدن

امروز روز تولد کیسان بود یعنی االن ازدواج کرده ؟ االن با کی تولد میگیره ؟چی کار میکنه ؟



مثل این پنج سال یه کیک خریده بودم شکالتی با شمع 38 کیک و جلوم گذاشتم و شمع هارو روشن کردم تا باد

 بزنه و خاموش شه باد شمع و فوت کنه جای کیسان

 عاشقت هستم هرچه شود حالم از این بدتر بشود_

 بی همگان بر سر شود

 بی تو نمی شود

اخرش دیدی مرا دیوانه کردی ؟

 با یه عالم غم مرا همخانه کردی

 ادم دل بسته ی عاقلی بودم

...... تو مرا دیوانه کردی

 تا زمانی که به تو الوده بودم

 از زمین و از زمان اسوده بودم

 تو مرا با قلب خود بیگانه کردی

تو مرا دیوانه کردی

تو مرا دیوانه کردییییی

 عاشقت هستم هرچه شود

 حالم از این بدتر بشود

 بی همگان گرسر بشود

!بی تو ننی شود

 خاطه هایت کشته مرا خسته ام از دستت به خدا

(:..... رفتی و جا مانده ام تنها

با فوت شدن شمع ها با تعجب به

 در انتضار تو

♡ فصل دوم رمان فرناز

�� پارت دوم

 پسر بچه ی روبه روم نگاه کردم که با خنده گفت :_ اخه خاله دیدم شمع هارو فوت نمی کنی من برات فوت کردم

 و خندید که لبخندی زدمو لپش و کشیدم حالت چشماش منو عجیب یاد کیسان می انداخت

 کار خوبی کردی عزیزم_:

با شیرین زبونی گفت :_خاله تولد خودته ؟

لبخندی بهش زدم :_نه عزیزم تولد من نیست ،اسمت چیه عزیزم ؟

 اسم من کسری تولد بابای بود امدیم براش تولد بگیریم_

لبخند تلخی به حرفش زدم شاید االن اگ منو کیسانم ازدواج کرده بودیم االن بچه داشتیم با صداش به خودم امدم

:_خاله اسم تو چیه ؟

 فرناز_

 با ذوق گفت :_عه اسم اجی منم فرنازه 4 سالشه خیلی شیطونه خاله



و با غم خواسی گفت :_ولی بابام اونو بیشتر دوسش داره همیشه اونو صدا میکنه پرنسس من اونو خیلی دوست

 داره منم دوست دارها اما نه با اندازه اون

 لبخندی بهش زدم :_نه عزیزم فکر میکنی بابات تورم دوست داره حتما تو اشتباه فکر میکنی

 خنده ای کرد که صدای جیغ دختر بچه ای امد که می گفت :داداش داشی

 و دویید پیشمون که کسری با خنده گفت :_اینم فرناز خواهر کوچولومون

 هردوتا چهره زیبا با نمکی داشتن

 فرناز زیر لب سالمی گفت و انگشتای کوچولوش و توی کیک فرو کرد و گفت :_خاله بیا جلو

با تعجب سرم و جلو بردم که انگشت کیکی شو مالید به صورتم و شروع کرد خندیدن که منم باهاش خندیدم و

انگشتم و توی کیک کردم و ماایدم به صورتشون که کسری با خنده گفت :_خاله ما باید بریم حتما تا االن کلی

 دنبالمون گشتن

 سری تکون دادم و موقع رفتن کیک و دستشون دادم و گفتم :_مال شما من نمی خورم

کسری با تعجب روی کیک خوند:عشق بی معرفت تولدت مبارک کیسانه من ؟

 و پایینش و اروم لب زد :_در انتضارت می مانم

 و بلند گفت :_خاله پس خودت چی

 با بغضی که شدید سنگینی می کرد گفتم :_شما بخورین

اونام با تشکر کیک و برداشتن و رفتن دو ساعتی بود که بی حرف نشسته بودم تو االچیغ و به دریا نگاه می کردم

 که با صدای جوری سرم و باال اوردم که هس کردم شکست ولی مهم نبود

 فرناز وایسا کجا میری اخه ..وایسا ببینم_

نگاهم اول روی همون دختره خواهر کسری و پشتشش قلبم تند تند خووشو به دیواره سینم می کوبید خودش بود

؟

 در انتضار تو

♡فصل دوم رمان فرناز

�� پارت سوم

خووش بود بعد پنج سال ؟حس می کردم صدای قلبم و همه می شنون فرناز یه تیکه کیک و توی دستش گرفته بود

و می دویید سمت االچیغ م و می گفت :وای نمیستم می خوام به خاله کیک بدم اوناش خالم اونجاس ...خاله

 خوشگله

نگاه کیسان بهم افتاد و یهو ایستاد خشک شده بود روم پلک نمی زد هنوز باور نداشت که واقعی باشم فرناز به

سمتم امدو دستای کیکی شدش که همه کیک بود و سطش کمی کیک به سمتم گرفت :سالم خاله بیا برات کیک

 اوردم

 ولی من خشکم زده بود روی کیسان

صدای کسری امد :بابا ؟

: با حرف کسری قطره اشکم چکید باورم نمی شد ازدواج کرده باشه و بچه داشته باشه صدای فرناز امد

 خاله برای چی گریه میکنی ؟ناراحت شدی برات کیک اوردم

نگاهم و از روش برداشتم و نگاهم و بهش دوختم شبیه کیسان نبودن شبیه مادرشونن پس با لبخند تلخی گفتم



 :_نه خاله جون مرسی

 و تیکه کیک کوچکی و از دستش گرفتم

 کیسان با قدم های سست شده جلو امد و دست کیکی فرناز و گرفت :_بابا جون مراقب باش دیگ

.دستمو ول نکن !حداقل تو دستمو ول نکن پرنسسم

 منه چشم انتضار

 منه بی قرار

 منی که عاشق بودم بودم دیوونه وار

 هنوز دیوونتم

 هنوزم می خوامت

 بعد این همه سال

 بر عکث من تو با یه دل سنگ

 می خوای بگیری خبری ازم

 مگه نگفتی نمی گذری ازم

 پس چرا انقدر تنها و بی کسم

 من دلم پیر شد برنگشتی

 موهام سفید شد بر نگشتی

 دلم اسیر شد بر نگشتی

 اون همه عشق چی شد ؟

 من دلم پیر شد برنگشتی

 موهام سفید شد بر نگشتی

 دلم اسیر شد بر نگشتی

 اون همه عشق چی شد ؟

 پش بندش روبهم گفت :_فکر نمی کردم اینجا ببینمت

قطره اشک سمج دومی چکید که با دست پاکش کردم و سری به نشانه مثبت تکون دادم و کمی لبم و تر کردم و

 گفتم :منم فکر نمی کردم اینجا و با دوتا بچه ببینمت بعد این همه سال

پوزخندی به حرفم زد :تو بچه نداری ؟

 با نیشخند گفتم :_چرا دارم

! و با پوزخند ادامه دادم :شش هفتام دارم

با بهت نگاهم می کرد هه باور کرده بود حتما اره دیگ وقتی خودش دوتا داره از من که زودتراز اون ازدواج کرده

 بودم چه انتضاری می رفت

فرناز دست باباش و ول کرد و با کسری با سمتی دویید لب زد:_هنوز با ادنانی؟

 پوزخندی زدم و با برداشتن موبایل و سویچم گفتم : جدا شدم بچه هم ندارم

... و موقع گذشتن از کنارش گفتم :راستی

! نگاهم کرد لب زدم :_تولدت مبارک بی معرفت



و از کنارش گذشتم با قدمای بلند به سمت ماشین رفتم خواستم در ماشین و باز کنم که با صدای متوقف شدم

 :_فرناز ..فرناز وایسا

 و کیسان و دیدم که به سمتم می دویید

 وایستا فرناز وایستا صحبت کنیم_

بهم رسید که با تعجب در ماشین و باز کردم و دستم از داخل بهش تکیه دادم با یاد اینکه اون ازدواج کرده و دیگ

 نباید بهش فکر کنم و منتظرش بمونم با بغض گفتم:_بهتره بری زن و بچت ناراحت میشن

! سریع گفت :_وایسا اونا بچه های من نیستن
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 درانتضار تو

♡فصل دوم رمان فرناز

 نویسنده :فاطمه فرناز باقری

�� پارت چهارم

 با بهت نگاهش کردم که جلوم ایستاد و با نفس نفس گفت :_بشین تو ماشین میگم بهت

با تعجب نشستم تو ماشین که اونم نشست سمت شاگرد دستم و دور فرمون حلقه کردم و منتظر بهش چشم

 دوختم که گفت

زود قضاوت نکن اونا بچه های من نیستن پنج ساله پیش رفتم ترکیه سخت بود فراموش کردنت برام تصمیم_

 گرفتم گوشه قلبم نگهت دارم

آیلین یکی از بیمارهام بود بعداز یک سال از همسرش جدا شده بود و یه پسر داشت و یه دختر 1 ماهه شوهرش

 خیانت کرده بود بچه  هاشم نمی خواست

بچه هاشو قبول کردم و فقط به خاطره فراموش کردنت ازدواج کردم و تنها دل خوشیم اسم دخترش بود که گفتم

باید فراناز بزاریم و اسمش و از اوا به فرناز تغیر دادیم خوشحال بودم بچه داره و حداقل بچه نمی خواد ازم

 دوست نداشت جز بچه ای که تومادرش باشی اسمش تو شناسنامم باشه

حتی بعد ازدواجمم نتونستن فراموشت کنم هربار فرنازو صدا می زدم یاد تو می افتم امدم ایران که ببینم توهم

 ازدواج کردی و بچه داری

 منتظر بودم امادگی روبه رو شدن با خانوادم و داشته باشم ازشون از تو بپرسم اما وقتی کسری اون کیک و اورد

هردو سکوت کرده بودیم که یه دستم و از روی فرمون برداشت و توی دستاش گرفت و گفت :نمیگی از این پنج

سال ؟

نفسی گرفتم وگفتم :_ همون شب لب دریا تصمیم و گرفته بودم که یه ازدواج موقت داشته باشم برم امریکا و

کارام و بکنم و اقامت ایران بگیرم و برگردم ایران می خواستم بهت بگم چند روز بعدش ولی تو رفته بودی ازدواج

موقت کردم ولی چه ازدواجی من توی یه خونه خودم اون تو خونه خودش ماه به ماه نمی دیدمش یک ساا شدو



برگشتم منتظرت موندم فوق تخصصم و گرفتم امروزم مثل هرسال امدم کیک گرفتم همون جای همیشگی برات

 تولد غیر حضوری گرفتم

نگاهم به کیسان افتاد با بهت نگاهم می کرد انگار باور نداشت و حضم حرفا سخت بود براش

 در انتضار تو

 فصل دوم فرناز

 پارت پنجم

 نویسنده :_فاطمه(فرناز )باقری

 درست مثل من باور حرفاش خیلی سخت بود برام نفسی گرفت و با گفتن :_بعدا میبینمت

 ماشین و ترک کرد و بی معطلی ماشین و به حرکت در اوردم

 وقتی به خونه رسیدم همه توی پذیرای بودن روشاهم اینجا بود

 پوفی کشیدم اصال اعصاب این دخترو نداشتم با اینکه میگفت عوض شده ولی من که باور نداشتم

 با سالم و احوال پرسی کوتاهی به سمت اتاقم رفتم

با لباس زیر دوش اب سرد رفتم حالم خوب نبود یه چیز سنگینی رو دلم سنگینی می کرد ولی من دختر محکمی

! بودم باید همه اینارو پشت سر بزارم

خودم و گربه شور کردم و با پوشیدن حوله تن پوشم بیرون امدم که با دیدن روشا که روی تختم نشسته بود ابروی

 باال انداختم

و همون جور که موهام و با حوله خشک می کردم با پوزخند نگاهش کردم ولی

 پرو تر بود از روی نمیرفت

 بعداز چند سانیه گفت :کیسان برگشته

با ابروهای باال رفته نگاهش کردم و گفتم :خوب؟

! با حرص گفت :و توهم مالقاتش می کنی!در صورتی که می دونی زن و بچه داره

 اینبار جفت ابروهام باال پرید پس برام بپا گذاشته جالب بود چه جوری تا االن متوجه نشدم

کمی لبم و تر کردم و گفتم :_و تو مفتشی هستی ایا ؟

و پوزخندم عمیق تر شدو ببشتر به نیش خند می زد با حرص بلند شدو گفت :_تقاس پس میدی ...جدا کردن عشقم

 و تو باعث بودی همه هم می دونن ..تقاس جدای عشقمون و تو پس میدی

! و گذاشت رفت ...بی خیال مشغول پوشیدن لباسام شدم !ولی این یه چیزیش میشه

! دخترم خالت اینا امشب یه مهمونی دارن تورم شخصا دعوت کردن

 مهمونی چی؟من حوصله ندارم مامان_

 لبخند مهربونی زدو گفت :_ارتا برگشته اخه هم جشن برگشتنش از سوئد هم جشن فروغ تحصیلیش

 تخصص مغزو اعصاب گرفته

! پوف کالفه ای کشیدم :_باشه

و به سمت اشپز خونه رفتم و چایی برای خودم ریختم و به سمت اتاقم رفتم

 در روز بیشتر وقتم یا باشگاه میرفتم یا بیمارستان خونم بودم یا اتاق ورزش یا اتاقم بودم

 بعداز خوردن چایم با پوشیدن ست مشکی ورزشی اسپرتم به پایین رفتم و به مامان  اعطالع دادم میرم باشگاه



جلوی باشگاه با یکی از مربی ها روبه رو شدم ارکان پدیده مجرد بود و حدود ۳۸.۹ سااش بود و استاد بکیست بال

_: شیفت مخالفم بود

! اوه سالم استاد_

 لبخندی بهش زدم و گفتم :_سالم خسته نباشید

سالمت باشید زود امدید ؟_

 اره کاری نداشتم گفتم زودتر بیام برای تمرین ولی مثل اینکه شما کالس دارین_

متفکر گفت :_اها فکر کردم برای تکواندو امدی ..نه کالس ندارم منم امدم برای بسکیت بال ..پایه یه بازی دونفره

 هستین

فکر بدی نبود منم برای تمیرن بسکیت بال امده بودم توی این چند سال تکواندوم و ادامه دادم و دان 4 و گرفتم که

استادم بهم این باشگاه معرفی کرد و االن یک سالی هست اینجا استاد بودم و همزمان بسکیت بالم می رفتم..با

 تکون دادن دستی جلوی صورتم بهش خیره شدم :_کجایی

! فکر بدی نیست بریم_

 وارد رخت کن شدم و شلوار ورزشیم و ست تاپش که روی استینش تور داشت

 با پوشیدن کتونی و بستن موهام باال ...به بیرون رفتم که ارکانم با تیشرت و شلوارک ورزشی و کتونی

 توپ و تو هوا انداخت که گرفتم و بازی مون شروع شد

 وسط های بازی بودیم که صدای اشنایی امد

!!!!ارکان_

.... بر گشتم که با چهره از خشم کبود شده
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بر گشتم که با چهرا از خشم کبود شده کیسان مواجه شدم برای اولین بار نطقم پرید با خشم به سمت ارکان رفت و

 گفت :فکر نمی کردم تمرین داشته باشی

 و با پوزخند روبهم گفت :مزاحم شدم

ارکان تک خنده ای کردو به سمتش رفت و دستی به شونش زدو گفت :_نه بابا فرناز جان مدرس و درواقعه استاد

 تکواندو و یکی از بهترین دانشجو های خانم بسکیت بالمون

 کیسان با نیش خند گفت :تدریس خانوم راه انداختی

 نه بابا ابجی ُمدرسشه خوبی چه عجب کردی بابا خانومت خوبه بچه ها خوبن_



. خیای سرد و خشک گفت :خوبن

 اردکان سری تکون داد و با گفتن :فرناز جان ما میریم فعال

 به سمت خروجی رفت و کیسان با نیم نگاه غضبی به سمتم

 پشتش رفت

منم توپ و به سمتی پرت کردم 1 ساعت تا شروع کالسم مونده بود با پوشیدن دستکش بکس به سمت گیسه بکس

 رفتم اونقدر حرفه ای نبودم فقط قبال با دایی زیاد از این کارا می کردیم فعال برای خالی کردن حرصم خوب بود

 پی در پی مشت میزدم و امان برگشت کیسه بکس و نمی دادم

 نمی دونم چقدر زدم فقط جونی تو بدنم نمونده بود

بی حال نفسی گرفتم و برگشتم که بطری ابی جلوم در امد با تعجب به کیسان نگاه کردم و بطری و گرفتم و یک

نفس سر کشیدم و دستش دادم

 و نفسی گرفتم

:کمی ازش فاصله گرفتم که گفت

! توی این چند سال بیشتراز اونکه فکر میکردم تقیر کردی لباس باز جلوی نامحرم ..بازی با اقا_

اخنام ناخوداگاه گره خورد :تو اینجا چی کار میکنی ؟ارکان چه نسبتی باهات داره؟

با ابروهای باال رفته و پوزخند گفت :ارکان ؟

! سرم و به نشانه مثبت تکون دادم که گفت :به تو ربطی نداره

با تعجب به جای خالیش نگاه می وردم بعداز حرفش به سرعت از سالن خارج شد ..این االن با من بود ؟به من گفت

! به تو چه ؟بره ...ا� و اکبر

 بی اعصاب به سمت رختکن رفتم

 اعصابم به شدت خورد بود و تا شب سردرد شدیدی داشتم سر کالس ها بی اعصاب به همه میپریدم

! شبم مهمونی داشتیم اه

ساده ترین لباسم پوشیدم و خیلی معمولی با ارایشه ساده ای با مامان اینا رفتیم خونه خاله عمه اینام رفته بودن

خونه خواهر شوهر عمه

��� می دونستم مهمونی چرتیه ولی خوب به قول مامان زشته خالت ناراحت میشه

وارد ویالی نسبتا بزرگ خاله شهین شدیم بیشتر مهمونا امده بودن بعداز سالم و علیکی با خاله به سمت میز دختر

 پسرایی که بعضی و می شناختم و بعضی و نه

 با چند نفری که می شناختم سالم و احوال پرسی کردم و با شهال دختر خاله شهین به سمت میزی رفتیم

مشغول صحبت بودیم که یهو شهین بلند شدو با دو بغل پسری رفت با تعجب نگاهش می کردم صورت پسر و نمی

دیدم ولی هیکلش عجیب اشنا بود وقتی برگشت با تعجب نگاهش می کردم همینو کم داشتیم فقط

 در انتظار تو

 فصل دوم فرناز

 پارت هفتم
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 ارکان بوسه ای روی سر شهال نشون و با خنده گفت :بچه داری میشی سی سال هنوز مثل میمون اویزون منی

شهال مشتی به بازوش زد که نگاه ارکان بهم افتاد و با ابروهای باال رفته به سمتم امد دیدم زشته محل نکنم از جام

 بلند شدم

 به سالم فرناز خانم_:

 خیلی رسمی گفتم

! سالم اقای ارکان_

 شهال با تعجب گفت :شما همو میشناسین

 ارکان لبخندی زدو گفت :بله همکار هستیم در یک باشگاه

 شهین اهانی گفت و روبه من گفت :ارکان پسر عمم

 و روبه ارکان گفت :و فرنازم دختر خالم

 سری براشون تکون دادم و روی میل نشستم

چند ساعتی گذشته بود هرکسی مشغول کاری بود شهینم داشت می رقصید جو برام سنگین بود تصمیم گرفتم برم

 تو حیاط کمی قدم بزنم

 حیاطش متوسط بود نه کوچیک و نه بزرگ منظره قشنگی داشت ماه کامل بود و زیبایی خاصی داشت

باصدای ارکان به سمتش برگشتم :اینجایی؟

بله شما اینجا چی کار میکنین ؟_

 جو داخل سنگین بود گفتم بیام بیرون توهم نبودی گفتم شاید بیرونی_

کنارم روی صندلی نشست نیم نگاهی بهش انداختم که گفت :میشه یه سوال شخصی بپرسم ؟

 با ابروهای باال رفته گفتم :بفرمایید

قول میدی ناراحت نشی؟_

! پوفی کشیدم :شما بفرمایید اگ ناراحت شدم جواب نمیدم

 با لبخند گفت :باشه باشه عصبی نشو

پشت چشمی براش نازک کردم که گفت :عاشق شدی ؟

 شکه به سمتش برگشتم بایاد کیسان پوزخندی زدم و رومو برگردوندم

فکر نمی کنی سوالت زیادی شخصیه ؟_

 سرفه  ای مسلحتی کردو گفت :ببخشید

 ولی اگر عاشق بشی چه طوری به طرف میگی وه از دستش ندی یا ناراحتش نکنی؟

پوف کالفه ای کشیدم:من چه بدونم ،یه جور میگم دیگ ؟

:با سماجت بیشتری گفت

خوب حاال بگو مثال چی میگی ؟_

کالفه برگشتم سمتش و با دقت به چشماش خیره شدم جا خورد از حرکتم کمی به سمتش به جلو کشیدم خودمو و

 دقیق تر نگاهش کردم و زیر لب گفتم :امم دوست دارم !عاشقتم !نفسمی ،بدون تو نمی تونم

 !و دقیق تر نگاهش کردم احساس می کردم چشماش برق میزنه بعداز یک دقیقه گفتم :از این چرت و پرتا

 لبخندی زدو گفت :چقدر قشنگه ابراز احساساتت



! پوزخندی بهش زدم چه دل خوشی داشت این

! با حرفی که زد خون تو رگام یخ بست

حاضری این چرتو پرتارو ازم قبول کنی؟:

بشی نفسم و عشقم ؟

 کپ کرده نگاهش می کردم باورم نمی شد چنین حرفایی ازش بشنوم

با تعجب نگاهش می کردم و چشام کم بود بزنه بیرون با صدای سرفه مسلحتی شخصی به سمتش برگشتم و با

دیدن کیسان و صورت کبود شده از خشم و چشمای قرمز و رگای متروم شدش خون تو رگام یخ بست
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چه خبره اینجا ؟_

ارکان به سمت کیسان برگشت و لحظه ای با دیدن قیافش ترسید ولی بعداز چند سانیه به خودش امدو گفت

:کیسان ؟اینجا چی کار میکنی تو پسر ؟

کیسان عصبی به سمتش یورش برد و یقش و گرفت و تغریبا عربده زدو گفت :خفه شو مرتیکه کثیف عوضی نمک

! نشناس ناموس دزد اینجوری ازش مراقبت میکردی با چشمای هرز

و مشتی حواله صورتش کرد که ارکان پخش زمین شد بلند شدم و به سمت کیسان رفتم و دستش که داشت دوباره

 به مقصد صورت ارکان میرفت و گرفتم و گفتم :چی کار میکنی

 با عصبانت تو صورتم عربده زدو تغریبا پرتم کرد :تو یکی خفه شو من بعدا به خدمتت می رسم

پشتم از شدت ضربه با زمین درد گرفته بود و سعی کردم بلند شم و کیسان وکه به جون ارکان افتاده بود جلوش و

 بگیرم

 قسمتی از باقی که ما بودیم دیدی به داخل نداشت و کسی صدامون و نمی شنید

کیسان به سمتم امدو با کشیدن دستم یهویی هس کردم روح از تنم خارج شد

با سرعت خیلی باالی به سمت مقصد نامعلومی میرفت و من با هر تکون ماشین حس می کردم محره هام جابه جا

 میشن

دستاش به خاطره فشارهای پی در پی  ای که به فرمان ماشین وارد میکرد سفید شده بود و چشماش هر لحظه

 قرمز تر و سرعت بیشتر

 ترسیده دستم و روی دستش گذاشتم که نگاهی بهم انداخت :اروم ..برو

 وارد اتوبان بودیم



 نگاهش خیره چشمام بود

 جیغ الستیک

 نور ماشین

 سیاهی چشم

 عربده کیسان

! و سیاهی مطلق
___________________________

♡ دانای کل

کیسان و فرناز هردو به خاطره تصادف شدید با تریلی که زنده ماندن جفتشان تعجب اور بود به بیمارستان منتقل

 شدند و به کمک پرستاران و دکترانی که فرناز و می شناختن به سرعت خانواده ها با خبر شدند

 کل سه خانواده خون گریه می کردند

 خانواده فرناز

 همسر کیسان

 و خانواده کیسان

 مادر کیسان و فرناز و همچنین همسرش چندین باری از هوش رفتن

 ارکان حالش کمی بهتر شده بود

و فکرش هم نمی کرد کیسان حتی بعداز ازدواجش درست همان موقعی که اوهم عاشق فرناز شد برگردد دنبال

 فرناز و سراغ امانتی پنج ساله اش را بگیرد

! ماه بعد 1
@fatemeh .bagheri. 1 
کیسان کمی حالش بهتر بود و بهوش امده بود ولی فرناز نه با ضریبه هوشیه خیلی پایین درکما با مرگ دیت و

پنجه نرم می کرد کیسان هروز با حال زار از پشت شیشه و گاهی از نزدیگ به او خیره میشدو روزی هزار بار بر

 خودش لعنت می فرستاد

 همسرش تا حدودی متوجه احساس کیسان تسبت به فرناز شده بود

 ارکان هم بیشتر وقتها به فرناز سر می زد که هر بار کیسان به تندی باهاش بر خورد می کرد

 امروز کیسان مرخص شده بود

به خانه امد و با بستن گچ دست و پاهایش با پالستیک به حمام رفت و بعداز عوض کردن لباس بی توجه به

مخالفت همه به بیمارستان برگشت کل روز خیره بود به جشم بی جون فرناز از پشت شیشه و تمام خاطرات کمشان

 را در نوجوانی به خاطره می اورد و هر بار برای هر یک اشتباه خودش را صدها هزار بار لعنت می کرد

با تصمیم یهویی به سمت نماز خانه رفت بعداز وضوع شروع کرد نماز خواندن و سر سجده خزاران بار از خدا

خواست سالمتی دوباره فرناز را تا هرگز ولش نکند هزاران بار دست به دامان حضرت نرجس خاتون (ع)شدو ازش

 سالمتی فرناز و خواست تا هرگز پشتش و خالی نکند



ساعت تغریبا ۸ بود که از نماز خانه بیرکن امدو به سمت خروجی رفت و برای خودش و مادرک پدر فرناز شام چند

 پرس کوبیده و جوجه گرفت

به بخش فرناز که رسید با دیدین دکترها و پرستار ها که با عجله به سمت اتاق فرناز می رفتندو صدای زجه مادرش

و اشک های پدرش پالستیک غذا به همراه قطره اشکی از چشمش افتاد

 در انتظار تو

فصل دوم فرناز

پارت دهم

و با قدم های سست به سمتشان رفت که مادر فرناز با خوشحالی کیسان و به اغوش کشید و با اشک شوق گفت

 :کیسان دخترم برگشت کیسان یکی یدونه مادرش برگشت کیسان دخترم موفق شد

کیسان با شنیدن حرف مادر فرناز خون در رگ هایش جریان پیدا کردو قطره اشک شوق دیگری افتاد از چشمش و

. مادر فرناز و به اغوش گرفت

 فرناز پس از یک ماه مرخص شد تمام این یک هفته کیسان مثل پروانه دورش می چرخید و همانطور در خانه

روزی کیسان بعداز خواباندن فرناز در اتاقش به بیرون امدو دخترش فرناز را گریه کنان سر پله ها دید به سمتش

 رفت و او را در اغوش کشید با اینکه فرزند او نبود اما او همچنان بچه ها رو دوست داشت

کیسان :دختر من برا چی گریه می کنه ؟

 بابا مامان هلم داد و رفت_

کیسان با تعجب و اخم های در هم گفت :یعنی چی؟

 فرناز گریه کنان گفت :بهش گفتم گشنمه سرم داد زدو بعدم لباس پوشید رفت

 کی رفت_

 االن_

کیسان پوفی کشیدو فرناز و پایین گذاشت :اشکات و پاک کن برو پیش مادر جون یه چیز بخور من برم دنبال

 مامان

 و از خانه خارج شد از نگهبانان سراغ همسرش را گرفت که همه گفتند رفته بیرون

کیسان سوار بر ماشین شدو در خیابان ها دنبال هستی همسرش رفت که جلو تر او را با ارایش زیاد و لباس بازی

دید خواست پیاده شود و به سمتش برود که با دیدن ماشین مدل باالی که زیر پایش نگه داشت و اوهم بی معطلی

 سوار شد با چشم های ریز شده در ماشینش را بست و به دنبال ماشین رفت

و در طول راه سوال های عجیب و غریبی در ذهنش چرخ نیزد ماشین جلوی خانه لوکسی ایست کردو مردی ۴۰

 ساله به همراه هستی پیاده شدند و هستی از همان اول اویزان مرد شدو هردو وارد خانه شدند

کیسان باورش نمی شد بهش خیانت شده باشه با اعصبانیت از ماشین پیاده شد و به سمت همان خانه ویالیی رفت

 و زنگ در را فشرد که صدای مرد امد :بله

 کییان جوابی نداد :بله ؟گفتم بله

!کیسان لب باز کرد بیا :بیرون

دقایقی بعد مرد درا باز کرد و با تعجب به گیسان حیره سد که کیسان بی معطلی او رل به داخل هل داد و شروع

 کرد به کتک زدنش که هستی بیرون امدو با دیدن کیسان کپ کرد



 کیسان دست از زدن برداشت

 و روبه هستی گفت :،تو لیاقت زدن هم نداری همه چی تموم شد گم شدی از زندگیم بیرون !!برای همیشه

 و بدون توجه به گریشو صدا زدناش از خونه خارج شدو سوار بر ماشین شدو راهی عمارت شد

♡ فرناز

 حالم کمی بهتر بود خبری از ارکان نداشتم واسمم مهم نبود

 کیسان هم یه گفته دخترش فرناز که حاال فهمیده بودم اسم شناسنامه ایش

 کیمیاست و کیسان اونو فرناز صدا میزده رفته دنبال هستی

 قرناز و کسرا کنارم مشغول نقاشی کشیدن روی گچ پاهام بودن

 کیسان توی این چند هفته مثل پروانه دورم می چرخید

 ولی مگ مهم بود دیگ شاید اگر چند سال پیش بود ذوق مرگ میشدم ولی االن همه چی فرق داره

 تقه ای به در خورد که بفرماییدی گفتم کیسان با اخم های درهم وارد اتاق شد و بی حرف بچه ها رو بیرون برد

با تعجب نگاهش می کردم

رمان اختصاصی سایت آوای خیس

آدرس سایت
https://avaye-khi3.ir

avayekhis@ آدرس کانال

 در انتظار تو

 فصل دوم فرناز

 پارت یازدهم

بعداز بردن بچه ها به بیرون دوباره برگشت تو اتاق و در بست کنارم رو تخت نشست و بی مقدمه گفت ،:می خوام

 جدا شم

با چشمای گرد شده از تعجب نگاهش کردم این االن شو خی کرد با من ؟

 شوخیت گرفته_

 پوزخندی زد :نه جدیم

 ! با کمی مکث گفت :هستی خیانت کرد

 بعداز فهمیدن ماجرا کمی تعجب کردم

با حرف بعدیش شوکه شدم :حاضری بشی خانم خونم ؟

 با گیجی گفتم :ها

تو گلو خندید و گفت :با من ازدواج میکنی؟

 اول با تعجب و بعدش با اخم های درهم گفتم :تو منو هالو گیر اوردی یا

هیشی کشدلر گفت و کمی نزدیکم شدو به چشمام خیره شد و اروم لب زد :می دونستی چشمات هیچ وقت دروغ

 نمیگه



خیره بودم تو چشماش بین دو راهی عجیبی بودم

 یا باید دنبال این عشق دردسر ساز چندین سالم و میگرفتم

 یا باید قید زندگیم و بزنم

قید کیسان و بزنم بعد چند سال ؟

چه طوری ؟

 نمی تونم

 لبخندی زدم

 باد پاییزی از سوی پنجره به صورتمون وزید ولی شروع بهار زندگی ما بود

 و من از این به بعد برای خودم

 خودش

 می خواستم

 در واقعه ارزو کردم که ادامه زندگیمون مثل تجربه گذشته نشه

. و تجربه جدیدی با خوشی برامون رقم بخوره

! پایان
14:6:17

: صحبتی با دوستان

 با سالم و عرض ادب خدمت تمامی دوستان عزیزم

 اول از همه تشکر ویژه دارم خدمت تمام دوستان که بنده رو قابل دونستن و رمانم و مطالعه کردن

 و دومن این رمان قرار بود کامل تر باشه ولی بنا به دالیلی بنده مجبور شدم فصل دوم و جمع بندی کلی کنم

 انشا� در رمان بعدی با قلم قوی تر و بهتر بیام

 منتظر رمان های بعدی بنده با قلم بهتر ،قوی تر باشید

fatemah.bagheri.1:اینیستا گرام نویسنده
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