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 _فرناز_

 نویسنده:فاطمه(فرناز )باقری

: مقدمه

_من قول دادم_

_قول دادم شکست نخورم_

_قول دادم عاشق نشم_

 _قول دادم فراموش.کنم_

¡ _من به خودم قول دادم_

�� پارت اول

باذوق روبه کیسان گفتم :_پس قول میدی بیایی ؟

: متفکر پیشانیش رو خاروند و گفت

¡ سعی می کنم_

همینشم خوب بود با ذوق گونش و بوسیدم و با یاد اینکه 2 ساعت مونده تا بریم سر سری با کیسان خداحافظی

 کردم و به سمت خونه دویدم

من فرناز 15 ساله تک دختر خانواده سلطانی کیسان پسر عمه ام که از وقتی خودم و شناختم عاشقش بودم کیسان

............ 24 سالشه و نزدیک ده سال ازم بزرگتره این برامون مهم نبود و نیست ولی برای خانوادمون

! همه مخالف این ازدواج بودن

پدر بزرگ پدریم که همه ب حرفش گوش میکردن و ازش میترسیدن وصیت کرده بود که کیسان با روشا دختر

. عموم ازدواج کنه و کیسان ب شدت مخالفه اینه ولی پدر بزرگ میگه قبل از مرگ باید ازدواج این دوتارو ببینه

(هفته پیش تو مهمونی عمه زری (مادر کیسان

پدر بزرگ گفت که امروز همه ب خونه باغ بریم تا یک تصمیم اساسی برای این روابط بگیره و کیسان میگفت که

 حاضر نیست در جشن شرکت کنه

 ولی من کنچکاو بودم که چی میشه



. و تونستم راضیش کنم که بیاد

 رفتم حموم و تغریبا خودمو و گربه شور کردم

 پوشیده ترین لباسم و تن کردم

یه شلوار بگ لی و یا بلیز طرح گشاد مشکی سفید استین بلند موهای تا کمرم و بافتم و شاله ی مشکی و طح های

لی سرم انداختم و بدون هیچ ارایشی فقط ب لب های خشکم کمی برق لب زدم کتونی های مشکیم و پام کردم و با

 برداشتن کیف و گوشیم و اطالع دادن ب کیسان که ما داریم میریم به طبقه پایین رفتم

........ و با خانواده ب سمت خونه باغ رفتیم

دل تو دلم نبود که چی می خواست بشه اقا بزرگ چه تصمیمی داشت فقط خدا خدا میکردم تصمیم همیشگی

نباشه

 نویسنده :فاطمه (فرناز )باقری

�� پارت سوم

تصمیم اینه که فرناز و امیر (برادر کیسان)بعداز اینکه فرناز به سن قانونی رسید ازدواج و تا قبل از اون محرم هم_

 بشن

نفس کشیدن یادم رفت بدترین چیزی بود ک احتمال شنیدن می دادم نفس ب ریه هام نمی رسید فضای خونه ب

 اون بزرگی ب اندازه یه قبر کوچک شد برام یک باره

 و تا قبل محرم ماه یعنی تا 3 هفته دیگ کیسان و روشا عقد هم میشن_

. سرم گیج میرفت صداها گنگ بود برام چشمام سیاهی میرفت نمی دونم چی شد که دیگه خیچی هس نکردم

با سوزش دستم چشمام و باز کردم پلکام سنگینی میکرد دوباره بستم چشمام و صداهای نامفهومی می امد برام که

 دوباره پلکام سنگین شد

 فرنازم شیشه عمرم چشمات و باز کن خانومی_

: صدای پسر اشنای می امد که با کمی دقت متوجه شدم کیسانه پلکام تکون می خورد صداش می امد

فرنازم صدام میشنوی ؟_

سعی کردم دوباره تا چشمام و باز کنم که با سختی تونستم کیسان تو چند سانتی متری صورتم با روپوش

 پزشکیش ایستاده بود

من اینجا چی کار می کردم اصال اینجا کجا بود چه اتفاقی برام افتاده بود؟

سواالتم و با سختی ب زبون اوردم که کیسان بوسه ای روی موهام نشوندو گفت:استراحت کن خانومم نمی زارم

کسی مزاحمت شه بخواب خوشگلم چیزی نیس

و از اتاق خارج شد گسج و منگ بودم که یهو اتفاقات اخیر مثل فیلم از جلو چشممم رد شد و اشک ب چشمام

 حجوم اورد

 امیر ؟من؟ما مثل برادر خواهر بودیم من چه جوری با دادا عشقم ازدواج کنم

با یک لحظه فکر کردن ب اینکه روشا و کیسان ازدواج کننو منو امیر محرم شیم حس جنون بهم دست میدادو

..... دوست داشتم خودمو از این سرزمین محو کنم

.......... روز بعد 4



چهار روزی از اون اتفاق شوم گذشته بود امروز قرار لود حرف های اخرو بگیم توی این سه روز با کیسان حرفی

!.... نزدم اونم پیام نداد و زنگیم نزد من سر تصمیمم مصمم بودم ولی تصمیم کیسان

¡ نمی دونم

اگر یک درصد ازدواج با روشارو قبول کنه نمی دونم چه ب روزم میاد ؟

 نویسنده :فاطمه (فرناز )باقری

�� پارت دوم

همه باهم وارد ویالی بزرگ شدیم خانواده عمو و عمه اینا رسیده بودن ولی خبری از کیسان نبود روشا ارایش ملیح

و کمی داشت و پوشیده ترین لباس ولی خوب می دونستم برای تضاحره وگرنه روشا اصال مانتوی بلند نداشت

 هرچی داشت بیشتر به بلیز می خورد تا مانتو و همیشه ارایش های زننده داشت

 روشا دختر خوشگلی بود

.......... ولی با عمل های مختلف و ارایش های زننده

با صدای زنگ در چشم از روشا و اون پوزخندش برداشتم نگاهم ب کیسان افتاد که با اخمای درهم و پر ابهت وارد

 جمع شد کت و شلوار اسپورت توسی گه پوشیده بود شدید بهش می امد و جذاب ترش کرده بود

ناخوداگاه تو دلم قربون صدقش رفتم روشا با ناز و عشوه سمتش رفت تا باهاش روبوسی کنه ولی اون خیلی جدی

... بی توجه بهش ب سمت اقا جون رفت

 روشا بغ کرده نشست روی صندلی

 اقا جون همه رو ب میوه و چای خوردن دعوت کرد ولی من دل تو دلم نبود تا زودتر حرف هاش رو بشنوم

 ولی اقا بزرگمون مثل اینکه امشب قصد نداشت دهن باز کنه و از تصمیمش بگه

: بعداز شام همه نشستیم توی حال و منتظر ب دهن اقا جون خیره شدیم گه با ابهت شروع ب حرف زدن کرد

 امشب همه تون و جپع کردم تا ماجرای این سال هارو خاتمه بدم_

 همه می دونیم که من یک پام این دنیاست و یه پام اون دنیا

: با این حرفش همه خدانکنه ای گفتیم که ادامه داد

دوست دارم چهارتا نوهام سرو سامون بگیرن تصمیمی که امشب میگیرم رد خوری نباید داشته باشع همینی میشه_

! که من میگم در غیر این صورت از ارث و خانواده و همین طور همه محروم میشع

: همه با حیرت بهش چشم دوختیم

تصمیمم اینه که فرناز و_
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 نویسنده :فاطمه(فرناز )باقری

�� پارت چهارم

 مامان و بابا ذوق زیادی داشتن چون فکر می کردن من تن میدم به این ازدواج



 اما من اگر شده از این دنیا برم گشنگی و تشنگی بمیرم دوری از خانواده ببینم تن ب این ازدواج نمی دم

با قدم های محکم وارد سالن شدم همه روی مبل منتظرم بودن کیسانم بود بعد چهار روز دلم خیلی براش تنگ بود

! ولی اون این طور ب نظر نمی رسید

! اقا جون منتظر به کیسان چشم دوخته بود اونم با چشمای بهم فشرده شد گفت :قبوله

 عقدو عروسی باهم یک روز باشه و بعد سر به زیر انداخت و اهی کشیدو ب مبل تکیه داد

.... صدای شکستن قلبم غرورم باورم نمی شد همچین چیزی بگه کیسانی که دم از عاشقی می زد حاال

با صدای اقا جون ب خودم امدم و سعی کردم کمی خودم و جمع و جور کنم دلم می گفت منم موفقت کنم و بزارم

........ رو دم همه شون ولی عقلم چیزه دیگ می گفت یا شایدم برعکث

 سعی کردم محکم باشم

! فرناز دخترم تصمیم تو بگو تا ب تصمیم امیرم برسیم امیدوارم سر بلندمون کنی_

! با لحن محکمی گفتم :امیدوار نباشید

 همه با حیرت نگاهم میکردن و اقا جون با اخم

با جدیت تمام گفتم :از ارث که سحله اگر از زندگی هم محروم شم با پسر عمه ازدواج نمی کنم !اون مثل برادرمه و

 من نمی دونم چه طور همچین فکر چرتی و کردین

اگرم بخواین من از این کشور میرم جتی اسمم پاکنین از ارث محرومم کنین قسم می خورم هیچی تز وسایلمم

! برندارم ولی با داداش امیر ازدواج نمی کنم

. بعدم بی توجه ب همه روبه کیسان با لحنی که سعی در محکم بودن داشت گفتم :تمید وارم خوش بخت شی

 و از اون خونه زدم بیرون نمی دونستم کجا میرم فقط میرفتم

. هنذفری که تو جیبم داشتم و وسل کردم به گوشیم و اهنگی که خیلی باهام هم خونی داشت و پلی کردم

 _ساده بود دل کندن از اون همه خاطده برات_

 _االن خوبی بی من خوش میگذره اروم شبات_

_توی دستای من گل نبود پودر شد_

_شیرین بود خندهات زندگیم دود شد_

_گیر کردم تو شبی که گفتی باید جدا شیم_

_چشمام و وا می کنم می بندم_

 _میگم شاید تو باشی_

_قرار بود این موقعه باشیم کجا؟_

 _اما حاال کجاشیم_

 نمی دونم ساعت چند بود

 نمی دونم کجام

 فقط می دونم هوا تاریک شده

 چشمام از شدت گریه می سوخت



 گلوم از زجه های که زدم درد میکرد

 توان بلند شدن از روی زمین و نداشتم

 گوشیم بارها و بارها صفحش روشن شدو و دوباره خاموش

نگاهم به ساعت افتاد ساعت ۱۱ و نیم بود ؟

 کی زمان گذشت چقدر گذشته من اینجام

نگرانم نیستن ؟

هیچی برم مهم نبود

 نویسنده:فاطمه(فرناز )باقری

�� پارت پنجم

اروم از جام بلند شدم نمی دونم این وقت شب ماشینی برام نگه می داشت ؟

! اگرم می داشت ادم درستی نبود

مهم نبود دیگه همه با چشم بد نگاهم میکنن یه دختر ۱۵.۱۶ ساله تک و تنها با لباسای خاکی ساعت ۱۱ شب تو

 خیابون چی کار میکنع

 تلفنم برای بار هزارم زنگ خورد و اسم شاهزادم روش نمایان شد

پوزخندی بهش زدم با چه ذوقی این اسم و از کیسان ب شاهزاده من تغیر دادم و حاال باید برش می گردوندم ب

 همون کیسان

 ریجکت کردپ دوباره زنگ زد بی حوصله جواب دادم

 که روی گوشم نزاشته صدای نعرش امد

 کدوم گوری هستی تو_:

پوزخندی بهش زدم و با صدای که خودمم تعجب می کردم از شنیدنش گفتم :_فک نمی کنم به شما ربطی داشته

 باشه

 تن صداش تعجبی شد :_برا چی صدات گرفته

کجای تو فرناز

! قبرستون_

 صدای حرصیش امد :میگم کجای

بی خیال جواب دادم دیگ هیچی برام مهم نبود :نمی دونم

...صدای دادش امد :یعنی چ

 یهو صداش قطع شد که دیدم شارژ گوشیم تموم شده

 انداختمش تو جیبم

 شروع کردم قدم زدن بازم بی مقصد

 وقتی ب خودم امدم سر کوچمون بودم

 زنگ درو فشردم که صدای سراسیمه مامان امد با صدای قدماش معلوم بود داره می دوه

درو باز کرد انتظار داشتم بخوابونن در گوشم اما با تعجب مامان بغلم کرد و اشک ریخت بابا با اخم های درهم نگام

 میکرد



صدای مامان امد :علی رضا دیوونه شدی کجا ببریم دختره رو می خوای سکته کنه بی افته رو دستمون میگیم

 داریم میریم مهمونی جایی اصن داریم میریم خونه همکار تو

 نمی دونم بابا پشت خط بهش چی گفت که اروم گفت :_باشه باشه

 خداحافظ

برگشت که چشمش ب من خورد یک باره رنگش سفید شد حدس می زدم چی شده ولی برام مهم نبود حتما امشبع

روزه عروسی شون

برام مهم نبود کیسان با کارش یک باره از چشمم افتاد
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 نویسنده :فاطمه (فرناز )باقری

�� پارت ششم

 دیگ جز خانوادم کسی مهم نبود

به مامان لبخندی زدم و با اروم ترین لحنم گفتم :جانم مامان چیزی شده رنگ و روت چرا پریده ؟

با تته پته گفت :چیزه ..فر..فرناز ..مادر. . چیزه از کی اینجای ؟

 االن امدم چیزی شده_

 مثل اینکه خیالش راحت شد نفسه عمیقی کشیدو ب سمتم امدو اروم بغلم کرد و بوسه ای روی موهام زد

عطر تنش و ب ریه هام فرستادم بوی گل محمدی و میداد چه خوب بود که خانوادم پشتمن مادرم پدرم دیگ دنیام

 باهام قهر باشه مهم نیست

اشکای روی گونه مامان و پاک گردم و جای تک تکشون و بوسیدم و همون لحظه توی همون ساعت که وقت نماز

 ظهرمون بود و تازه صدای اذان مسجد امد

 به خودم قول دادم کیسان فراموش کردنش ممکن نیست ولی کنار گذشتنش چرا

 قول دادم کیسان و برای همیشه کنار بزارم می دونستمامشب شب عروسیشه اون متعلق به من نبود

 نفرینش نمی کنم به خاطره دل شکستم چون ترمیم میشه

 فقط به خاطره اشکای مادرمم که شده واگذارش می کنم به خدای که تا االن پشتم بود و یاریم کرد
.................................................
 روشا چی می خوای اینجا_

با لحن مسخره ای گفت :_این چه ترضه صحبته عزیزم زشت نبود عروسی دختر عمو و پسر عمت نیایی گفتم شاید

 ناراحت ش ی شخصا دعوتت نکردم خودم امدم دنبالت

 بی حوصله گفتم :من حوصله عروسی ندارم

با پوزخنده مسخرش گفت :_حتی عروسی عشقت ؟

 دستام و به سختی مشت کرده بودم تا نگیرم نکشمش



! به سختی تونستم دهن باز کنم :_حتی عروسی عشقم

خشم و توی چشماش می دیدم یهو منفجر شد و با داد گفت :ببینه دختره بچه ای یه بادای تو سرته ولی دورو بره

! زندگیم ببینمت من می دونم تو از زندگی منو عشقم میری بیرون برای همیشه گم میشی میری

 بعداز زدن حرفاش بی حرف گذاشت رفت

 یه چیزی روی قلبم سنگینی میکرد

 یه چیزه سنگین

 یه بغض بزرگ تو گلوم بود که داشت خفم می کرد

 نمی دونم یهو این جرات و از کجا اوردم

 شایدم دیگ دیوونه شده بودم

یا شایدم دلتنگ بودم

 نویسنده :فاطمه(فرناز )باقری

��پارت هفتم

وقتی به خودم امدم که جلوی اینه ایستاده بودم با یه سرهمی شیک مشکی و یه پالتوی مشکی پلنگی و موهام و

 فقط شونه زدم و دورم بازه و یه ریمل و یه رژم زدم

 برام مهم نبود چی میشه

 چی قراره بشه

 فقط می دونستم اگر االنم دیگ کیسان برگرده

! نمی خوامش

 به نظرم دندون لقیه که کندم

! برای محکم بودنم واجب بود امشب به عروسی دختر عمو و پسر عمم برم

!حتی اگر دامادش عشقم باشه

 مامان اینا خیلی زودتر ب بهانه ی رفتن به مهمونی همکار بابا به عروسی امده بودن عروسی توی خونه باغ بود

 با دیدنش نفسم رفت

 نگاهش از بین اون همه جمعیت بهم افتاد

 غم خواصی تو چشماش بود

مهم بود ؟

 نه دیگ مهم نیست

 خودمم می دونستم دارم فقط تلقین می کنم به خودم

 ولی هر لحظش دلم می خواست وسط همین جمعیت خودم و خودش و روشارو دار بزنم

 عاقد امد روشا تو اون لباس صورتی رنگ پوفی زیبا تراز هر وقتی شده بود و عشق من

 نه نه اه بازم یادم رفت

.... کیسان توی اون کت و شلوار توسی رنگش

 عاقد مشغول خوندن شد

 روشا بعد ۳ بار بله داد



 عاقد خوند برای عشقم...برای کیسانم ..برای کسی که فرار بود فقط داماد من بشه

...... ولی حاال

 سر سفره نشستی

 کنارت اینه و شمدون

 بگو کجا تو میری

 چی جمع کردی تو اون چمدون

 بغضم نمی زاره

 شما بهش بگید نره

داره میپرسه وکیلم ؟

 همه منتظر اینن

جواب بدی
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�� پارت هشتم

 هی چرا دست پاچه شدی

بینم پس کو شناسنامت؟

 یه اثر انگشت

 یه امضا پای دفتر

بعدش وکالت میدی یا نه ؟

عاقد بلند بلند خوند از منم اجازه میگیری یا نه ؟

 مهر ازدواجت برابر فوت منه

بینم حکم مرگم و میدی یا نه ؟

 به خدا حلقه رو گردن اون ماله منه

 نبرید زور نکنین

! اون دل نمی کنه

 عاقد یه بار نخون

 بار بخون صدبار بگه بله باز اون ماله منه

 به خدا بگی بله تیغ اول رو دستم

 به خدا امضا کنی تیغ دوم شاهرگمه
............................
 مهم نبود برام



 دیگ هیچی مهم نیست

 اشکام میریخت بغض خفم می کرد

 با نشستن کسی کنارم سرم و باال گرفتم و با دیدن امیر اشکام و پاک گردم و لبخندی زدم که با لبخند جوابم و داد

خوبی ؟_

 اهی کشیدم :_خوبم تو خوبی

! هی بد نیستم_

با کمی مکث گفت :_هنوز دوسش داری ؟

 و با سر به کیسان اشاره زد پوزخندی بهش زدم که گفت :مطمئن باش اونم دوستت داره

! با نیشخند گفتم :اره حتما

 حالم خوب نبود حس میکردم سالن دور سرم چرخ میزنه یا شایدم من گیج میزدم

 از جام بلند شدم که امیر گفت :جای میری

نگاهم به روشا خورد که با پوزخند نیش دار نگاهم میکرد

 با یه تصمیم انی

 گفتم :میرم تبریک بگم

 امیر با چشمای به اندازه نالبکی نگاهم میکرد

! بی خیال از کنارش گذشتم و به سمت میز عروس داماد رفتم اونم چه دامادی

روزه عروسیش نشسته بود با گوشیش ور میرفت

 به سمتشون رفتم روشا با دیدنم اول تعجب کرد اما بعدش سریع دستای کیسان گرفت و اویزونش شد

 انگار داشتم میرفتم کیسان بدزدم ببرم

 کیسان با دهان باز بهم خیره بود

 سالم_

 روشا با اکرار گفت :سالم

کیسان سریع تکون

 نویسنده :فاطمه(فرناز )باقری

�� پارت دهم

 با بغضی که دیگ نمی تونستم جلوش و بگیرم ولی سعی داشتم لبخند بزنم گفتم :_مبارک باشه

 خوش بخت بشین

 روشا لبخندی زد به ظاهر مهربون

 کیسان خالی از هر حسی بدون نگاه کردن بهم سری تکون داد

بدون منتظر موندن جواب روشا به سمت در خروجی رفتم چشم مامان بهم خورد خواست سمتم بیاد که زن عمو

 دستش و کشید برام مهم نبود

 حاال که اون ازدواج کرده دیگه هیچی برام مهم نیست

از در بیرون امدم کسی جز نگهبانا نبودن به سمتی که امدم رفتم نمی دونستم چی جوری باید برگردم مهم نبود

 دیوونگی بود ولی می خواستم راهه ۱ ساعته با ماشین و پیاده برم



 ولی االن مرگم مهم نیست

 با کشیده شدن دستم به کیسان نگاه کردم

 داد زد ولی دیگ برام مهم نبود

...کجا میری نصفه شبی برا چی امدی اینجا امدی چه غل_:

!!!!!!!وسط حرفش پریدم :هیششش

خداحافظ االخی خوشبخت شی با عشق جدیدت

! و از کنارش گذشتم خواست سمتم بیاد ولی کسی دستش و کشید بهتر

 بارون نم نم می بارید مثل دیوونه ها شروع کردم دوییدن زید بارون و شعر خوندن

 همه دست میزدن

 من گریه کردم

 برو مبارکت حاللت کردم

 برو مبارکه حاللت کردم

 برو مبارکه حاللت کردم

 سر سفره نشستن

 عشقم قران به دست

 عقدو عاقد خوند

 عشقم کتاب و بست

به خدا می سوزونم

 همه رو اتیش می زنم

 همه اونای که باال سرت میزدن دست

 کوچه چراغونی

امشب میشه خونی

 خونتون عذا میشه بجای بزن و برقص

 یه وقط نگی بله

به این قسمت که رسیدم شروع کردم تو اشک خندیدم

 بگو نمی خوامش بگو فرناز جلو دره
..........
 نوره شدیدی و خورد توی چشمام

 صدای جیغ الستیکا

 و با شدت برخورد کردنم و خوردن سرم به اسفالت

 چشمام سیاهی می رفت و یک باره تاریکی مطلق
__________________________

دخترم صدای منو میشنوی ؟_
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روشا براش لباس صورتی میپوشه ؟

 اون صورتی دوست داره

 روشا موهاش کوتاهه

 اون موهای بلند حالت دار دوست داره که خودش ببافه

 بعداز تصادفم حافظم و موقت از دست داده بودم

 کاش هرگز حافظم بر نمی گشت

یک ماه بعداز تصادف کیسان و روشا و..........همه امدن خونمون روشا و کیسان توی اتاق بودن اتاق کنار اتاقم

 خواستم برم اتاقم که صداش و شنیدم

 عزیزم خانومیم شیشه عمرم_)

 این صدها این کلمات صدای خودش بود

با روشا بود کلماتی که فقط به من میگفت االن به روشا میگفت بغض خفم می کرد یک باره دیوونه شدم به جنون

( رسیدم تمامی وسایالرو می شگوندم موهام و می کشیدم داد میزنم خودمو میزدم

 با یاد اون روزا دوباره گلوم سنگین شدو به نفس نفس افتادم که پرستار سریع اکسیژن و بهم وسل کرد

 نفسم یکباره برگشت

 پرستار لیوان ابی بهم داد

 اون شب براثر شک زیاد تو سن ۱۵ سالگی سکته کردم مثل اینکه بابام با یه روانپزشک صحبت کرده بود

 اوردنم بیمارستان روانی

 یاد اون روزی که بابا به بیمارستان زنگ زد که ببرنم هنوز فلبم تیر می کشید با یاد زجه هام

 بابا تروخدا نزار ببرنم)

 بابا من دیوونه نیستم

 مامان کمک کن

 مامان جون نزار دخترت و ببرن

 بابا کمک

 نبرینم

 نمیام

 تروخدا کمک کنین

 من نمیام

 من دیوونه نیستم

 بابا کمک کن نزار ببرنم



 بابا نمی تونم

 مامان ترو به چادرت قسم نزار ببرنم

(ماماننن

 هنوز صدای زجه هام تو گوشمه

 از اون روز به بعد با کسی حرف نزدم به زور پرستار خوصوصی که بابا گذاشته بود روزی دوتا لقمه غذا می خوردم

 فضای اینجا خیلی خوف ناک بود

همه جاش سفید همه داد و بیداد میکردن و از خیلی هاشون میترسیدم وقتی از گوشه دیوار میدیدمشون باعث

میشد نفسم بگیره تمام روز و دستام روی گوشام بود تا صدای از بیرون نشنوم تا بتونم با خاطراتم به کیسان فکر

 کنم

 تا بتونم صدای اون و به خاطر بیارم صداش وقتی میترسیدم میگفت :(نترس شیشه عمرم من هستم

( تا تهش باهاتم

 نویسنده :فاطمه(فرناز )باقری

�� پارت دوازدهم

من االن ته تهش بودم ولی اون کجاست ؟
_________________________
خانم خسروی یک لحظه میایی ؟_

 پرستارم روبه دکتر گفت :_بله حتما

 و روبه من ادامه داد :_عزیزم بشین همین جا من االن میام

 سری تکون دادم

پرستار ازم دور شدو با دکتر به سمتی رفت و محو شد با فکر انی نگاهی به سمت در خروجی انداختم مثل اینکه

 تعویص شیفت بود حیاطم کسی جز من نبود پرستارم که نبود

 به سمت در دوییدم و از اون دیوونه خونه بیرون زدم

 بی مقصد می دوییدم تا از اونجا دور شم به سمت خونه نرفتم

 اگ برم اونجا دوباره میبرنم بیمارستان جای نداشتم برم صدای زنی امد برگشتم

سالم دخترم :

 سالم_
....................................
سال بعد 11

 پک عمیقی به سیگارم زدم

 تنها ارام بخش این ساالم تنها همدم

 صدای در امد

 بیا تو_

 خانم عدنان خان امدن_

 همون طور که پشت بهش روی صندلی چرخ دار نشسته بودم از شیشه به پایین نگاه می کردم گفتم :بگو بیاد تو

 چشمی گفت و از اتق رفت بیرون



 و پشت بندش در برای بار دوم باز شد صدای قدمای عدنان امد

 پشت بندش صداش :_سالم خوبی

! مثل همیشه سرد و بی روح :_خوبم

 بزار رو میز برگرد سر کارت

 پوفی کشیدو گفت :_باشه برات بیلیت گرفتم ولی امیدوارم اخرین بار باشع و برگشتت با حال جدیدی باشه

 جوابی ازم نگرفت بیلیطارو گذاشت و رفت

 سال گذشت از فرارم ۱1

اون روز یه زنی ۳۹ ساله به اسم هاند کارای پیدام کرد وقتی قیافه ترسیدم و دید ازم پرسید چرا با لباس

بیمارستان مثل دیوونه ها می دوم اونجا بود که فکر کردم می تونم بهش پناه ببرم ماجرارو بهش گفتم پوزخند

تلخی زدو گفت منم مثل تو بودم ۱۰ ساله پیش از ایران فرار کردپ چون پسر خالم و دوست داشتم عاشقش بودم

 ولی اون بازیم دادو با یکی دیگ ازدواج کرد دیوونه شدم اوردنم دیوونه خونه فرار کردم

 بعد ۱۰ سال امدم خانوادم و ببینم که دیدم هردو مردن بقیشون برام مهم نبود می خوام برگردم

بی فکر بهش گفتم منم ببر کمکم کرد با خودش بردم امریگا مثل یه مادر بزرگم کرد به حرف اوردم بهم یاد داد چه

جوری کیسان و گوشه قلبم بزارم و ادامه زندگیم و برم بعداز ۲ سال بردم مدرسه ادامه تحصیلم و تو بهترین

 مدرسه امریکا خوندم

 پزشکی پرتلند

هانده می گفت منم بی پول و بی جا و مکان بودم توی ایران توی یه خرابه یه چیزی پیدا کردم که وقتی امدم

........امریکا هم درس خوندم هم سهام شرکت خریدم هم ماشین و ویال و

االنم به خاطره یه جلسه رفته بود ترکیه
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قرار بود برم ایران دوست داشتم ببینم ایران چه خبره کنجکاوی مثل خوره به جونم بود کیسان حتما تا االن

 بچه هاش بزرگ شدن

 هه مهم نیست

! من قول دادم

سوار هواپیما شدم سر صندلی مورد نظر نشستم سرم و تکیه دادم به شیشه با صدای دختری به سمت صدا

 چرخیدم که بلند بلند اسمم و صدا میزد به فارسی

 فرناز فارناز_

همه با تعجب نگاهمون میکردن با دیدن دختر دوست مامان که به سمتم می امد پوزخندی زدم فک کنم ماریال بود



 با خانوادش خیلی صمیمی بودیم

 به سمتم امد و با ذوق بقلم کرد

 وای فرناز خودتی چقدر تقیر کردی_:

 دو ساعت مثل ... بغلم کرد و چلوندم

 صندلش صندلی کناریم بود

 حس کردم با این دورا دورم می تونم از خانوادم با خبر شم

مریال چه خبر ؟:

 من که خبری ندارم ولی خانواده سالطنی پره خبره_

با ابروهای باال پریده پرسیدم :_چه خبری ؟

بعداز رفتنت همه چی بهم خورد بابات کل ایران و دنبالت گشت ولی کیسان بجز ایران کشورای اطراف و دنبالت_

گشت انگار اب شده بودی مامانت حالش خیلی وخیلم بود قلبش ضعیف بود پدر بزرگت بعد 2 سال فوت شد از

(، مامان شنیدم که سر مرگش فقط به کیسان میگفت :(فرناز و پیدا کن ازش حاللیت بگیر برام من شرمندتونم

 بعداز مرگ پدر بزرگت بعد هفتم کیسان داد خواست طالق داد و از روشا طالق گرفت و همچنان میگشت دنبالت

بعد اون عموت با خانوادش رفتن هلند کارخونتون داشت ورشکست میشد کیسان برش گردوند سهام عموش و اون

 خرید

! مامان با یه تصادف پاهاش و از دست داد و فلج شد کیسان و پدرت بهترین دکترا بردنش ولی نشد که نشد

همه گفتن تو مردی ولی کیسان قبول نمی کرد و حتی تا پارسال که از مامان راجبش پرسیدم گفت همچنان در

 گشته و گفته شده کله کره  رو دنبالش می گردم

 وال االن حدود ۹ ماهه که دیگ خبری ندارم

با بهت به دهن ماریال چشم دوخته بودم این همه اتفاق تو مغضم نمی گنجید باورم نمی شد کیسان دنبالم باشه

 نویسنده :فاطمه(فرناز )باقری
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.! اونم وقتی همه گفتن من مردم

 تا وقتی برسم ترکیه ساکت به حرفاش فکر می کردم حتی نپرسیدم امریکا چی کار داره

روز بعد 20

 هوای ایران و نفس کشیدم

 تازه فهمیدم چقدر دلتنگم دلتنگ اینجا ادماش

خیلی تغیر نداشت ادرس خونه ای که شنیده بودم همه اونجان و از مریال گرفته بودم و بهش گفته بودم از دیدنم به

 کسی چیزی نگه

 به خونه رو بروم خیره شدم یعنی االن همه خانوادم اون توعن

 نمی دونستم توانای روبه رو شدن دارم یا نه اما زنگ و فشردم

 صدای دختری امد

کیه ؟_

سالم خانواده سلطانی ؟_



بله امرتون ؟_

 با اقای سلطانی کار داشتم_

! نیستن اقای پارسیان هستن فقط_

! پارسیان .کیسان

بگو ...بیاد_

 چشمی گفت و گوشی و گذشت دقایقی بعد در باز شد کیسان با دیدنم خشکش زد چشماش گرد شد

تکون نمی خورد

 بشکنی جلو چشماش زدم تا به خودش بیاد :_هوی پسر عمه نری تو کماه

 فرن. ..فرناز تو_

و محکم بقلم کرد بو کشیدنش و حس میکردم استخونام در حال شکستن بود بعداز 20 دقیقه دیدم همینجور مثل

 مونگال نگام می کنه :_چته نمیری کنار

 و با پوز خند گفتم :ننه بابام و ببینم

 نه زندایی یهو ببینتت سکته میکنه قلبش ناراحته بمون امادش کنیم بعد بیا_

با هول کنارش زدم و بلند با داد گفتم :_وقتی دختر ۱۵ سالش و انداخت تیمارستان قلبش نگرفت !االن می خواد

! بگیره

 صدای بهت زده بابا از سر پله ها امد :_فرناز

 با پوزخند گفتم :_چیخگه نکنه منتظر جنازم بودی

به سمتم پرواز کرد و به اغوش کشیدم

دلتنگ بودم ولی بایاد کارای ۱۱ سال پیششون پسشون زدم که قطره اشکی از چشم بابا چکید :_دخترم تو منو

 ببخش ببخش دختر من

 فقط با سکوت نگاهش می کردم

 صدای بهت زده پر بغض مامان امد

....فرن..از...دخت_

و صدای افتادنش
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 نویسنده :فاطمه(فرناز )باقری

�� پارت شانزدهم

با کشیده شدن دوباره کیفم به دست مامان قطره اشک سمجی چکید به سمتش برگشتم و جلوش زانو زدم به

 اغوش کشیدمش

 عطر تنش و به ریه هام فرستادم تازه بود که فهمیدم چقدر دلتنگم



________________________
 دو روزی از اون ماجرا گذشت هنوز به ادنان نگفته بودم که با پیشنهادش موفقم هانده هم برگشته بود امریکا

با دیدن اسم ادنان تو اینیستا گرام و انالین بودنش رفتم پی ویش ادنان یه پسره ایرانی بود که ۲۰ ساله با

خانوادش امریکاست و ایرانی بلده صحبت کنه با اینکه ۲۰ ساله نرفته ایران متخصص مغز و اعصاب بود وضعیت

 مالیشم عالی بود خیلیم دوسم داشت اینو بارها برام ثابت کرده بود

《ادنان》

 سریع جواب داد انگار منتظر بود

《سالم خوبی ؟جانم؟راحت رسیدی؟》

《 مرسی خوبم تو خوبی اره رتحت رسیدم خانوادمم پیدا کردم》

《 می خواستم یه چیزی بگم بهت》

《خداروشکر》

《جانم》

《لبهام و کمی تر کردم و رراش نوشتم《هنوز سر پیشنهادتت هستی؟

《سریع جواب داد 《اره امید وارم توهم نظرت عوض شده باشه

《 عوض شده شاید عاشقت نباشم ولی می دونم می تونی عاشقم کنی》

 هیچ حسی به پیام ها نداشتم

حتما ! فقط من از اولم قصدم جدی بود طی این سال هام شناختمت می تونم بیام ایران برای خواستگاری؟》

《�🔕�.... میدونی که درسته امریکا بزرگ شدم و این جور چیزا اینجا مهم نباشه ولی خانوادم

《 لبخند محوی به حرفش زدم 《مشکلی نیست من اقامتم و تمدید می کنم

《فدات بشم من برام بیمار امد اشکال نداره برم ؟》

《�� نه برو》

 و بعدم گوشیم و گذاشتم کنار

و به پایین رفتم با دیدن خدمتکار خونه پرسیدم :کجان اینا ؟

 بابا شوهر خالتون رفتن کارخونه مادر و عمتونم رفتن فیزیوتراپ ی_

 اقا کیسانم اتاقشونن

ها اینجا مشروبم دارین ؟_

خدمتکاره با بهت گفت :_چی ؟

 نویسنده :فاطمه(فرناز )باقری

��پارت پانزدهم

کیسان فوری به سمتش رفت نگرانش شدم هرچی بود باز مادرم بود ۱۵ سال بزرگم کرد

 عمه و شوهر عمه با دیدنم کپ کردن هه همه دوست داشتن بمیرم گمونم
___________________________
چیه برو بر نگاه میکنی ؟_

کیسان_این همه سال کجار بودی ؟

پوزخندی به حرفش زدم :_فک نکنم اونقدرم مهم باشه.... به دلتون صابون نزنین فقط یک ماه مهمونتونم که میرم



 هتل

بابا با اخم گفت :_یعنی چی کجا میری هتل متل چیه اصال ۱۱ سال کجا بودی تو

 پوزخندم عمیق تر شد

 بالخره به اون روزی که می خواستم رسیدم

اون روزی که بیام و بگم من بدون شما بدون شما که گفتین دیوومم و بردینم دیوونه خونه شدم یه پزشک یه

 دندون پزشک همون دیوونه االن سهام بیمارستان داره

ازجام بلند شدم با پوزخند روبه تک تکشون گفتم :_راست میگی خوب این همه سال کجا بودم ؟تک و تنها یه دختر

دیوونه کجا می تونه رفته باشه ؟

ذل زدم تو چشم بابا :_ولی بابا جانم همون دختر دیونت توی امریکا سهام دار یه بیمارستان معروفه یه دندان

پزشکه توی امریکا خانواده داره خوانواده ای که این همه سال که پیششون بودم بی منت بزرگم کردن ادمم کردن

 نبردنم دیوونه خونه یه مترسک نزاشتن باال سرم

همه با بهت نگاهم میکردن می دونم تو فکرشون چی بود گفتن البد طی این همه سال ببین یا تو کار خالفه یا

 .......که زنده مونده و گم و گور شده

مامان اشک می ریخت و بابا و کیسان با بهت نگاهم میکردن بابا لب زد :_ازدواجم کردی ؟

! با یاد پیشنهاد ادنان ...باید قبول میکردم اونجوری کار کیسان و جدا تالفی می کردم

 نامزد دارم_

 و با پوزخند روبه کیسان بهت زده گفتم :_به زودی هم عروسیمه راستش بیشتر به خاطره همین امدم

برای ادنان مهم نیستین زیاد چون از زندگیم با خبره درواقعه خونم براش مهم نیست براش مهم نیست که با کی هم

 خونم براش مهمه کی بزرگم کرده و به اینجا رسوندم

 و بعدشم با برداشتن کیفم گفتم :_عروسی توی ترکیه یا امریکا برگزار میشه

 و با پوزخند گفتم :اگر خواستین بیایین بگید بیلط بگیرم

و شماره ایرانم و روی میز ناهار خوری گذاشتم به سمت در رفتم که صدای مامان امد که خودش و با ویلچر

 میکشید و با گریه داد میزد :_فرنازم ...ترو به خدا نرو

ایستادم که بهم رسیدو و از پشت مانتوم و گرفت و با بغض گفت :_نرو دختر قشنگم نرو مادر فدات شه یازده سال

 نبودنت بسه قشنگم

برگشتم به پایه میز نگاه می کردم اشک توی چشمام جمع بود دلم می خواست تک تکشون و به اغوش بکشم ولی با

... یاد کاراشون

 مامان مانتوم و میکشید با دستتی نهیف و اشک میریخت :_دخترمن قشنگم مامانتو نگاه نمی کنی

.... فرناز من دختر نازم
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 نویسنده:فاطمه(فرناز)باقری

�� پارت هفدهم

 پوفی کشیدم و گفتم :_مشروب الکل نمید چیه ؟خنگی یا زدی به خنگی

 با لکنت گفت :چیزه نه ...یعنی تو زیر زمین شاید باشه

 جعبه سیگارم و برداشتم و به سمت زیر زمین رفتم

 نمی دونم چندمین بتری بود کل زیر زمین پر دود بود

 با صدای کیسان با چشماس سرخم بهش خیره شدم :_داری چه غلطی می کنی دختر احمق

پوزخندی به حرفش زدم :_معلوم نی ؟

 شیشه الکل کنارم و با پاش زدو شکوند :_جم کن خودتو

 بلند شدم و روبه روش ایستادم

 شیشه بتری که دستم بود

 و توش نصفه مشروب بود یهو همش وروش خالی کردم و دود سیگار حلقه مانند تو صورتش فوت کردم

و پشت بندش سیگار نصفم و زیر پا له کردم و به سمت اتاقم رفتم با اینکه چندتا شیشه خورده بودم ولی هنوز از

 خود بی خود نبودم

 رفتم زیر دوش اب سرد

بعداز یه دوش یک ساعته امدم بیرون یه شلوارک و یه تاپ پوشیدم و بعداز خشک کردن موهام پایین رفتم مامانو

 عمه امده بودن عمه و مامان با دیدنم چشماشون گرد شد می دونستم به خاطره لباسم ولی واسم مهم نبود

ها چتونه شاخ دارم ؟_

عمه با چشمای گرد شده گفت :_عزیزم این چه لباسیه اینجا ایرانه امریکا نیستا !!کیسان خونست االن بابات اینام

!میان زشته با تاپ و شلوارک استغفرا�

 با پوزخند گفتم :_مشکلی دارین من میرم هتل وگر نه همینه که هست

مامان سریع با ویلچر خودش و جلو کشیدو دستم و گرفت :_نه دخترم عمه منظوری نداشت ولی کیسان نامحرمه

دخترم

 نویسنده :فاطمه(فرناز )باقری

�� پارت هجدهم

پوفی کشیدم و دستم و از دستش بیرون کشیدم :من مثل شما داهاتی فکر نمی کنم کیسانم همچی چشم و گوش

! بسته نیس

 بعدشم به سمت اشپز خونه رفتم روبه خدمتر کار گفتم:_هی تو

با تعجب گفت :_با منین ؟

! نیش خندی زدم و گفتم :_نه په با گاو روستامون بودم خر شرک و صدا کنه

 همون موقعه کیسانم وارد شدو با حرفم چشماش گرد شد

! هر کاری میکردم تا انتقام ۱۱ سال و بگیرم

...فرنازه چه مدل حرف زدنه !زشته چی می خوای با احترام بگو ب_

پریدم وسط حرفش که خفه شد :_تورو سننه پیاده شو باهم بریم فضولیش به تو نیومده ، امده خدمتکاری خونه



 خاله نیومده که ماهی خدا تومن پول میگیره

 بعدم روبهش گفتم :۲ دقیقه وقت داری یه قهوه و شکالت داغ بیاری !از االن شروع شد زود باش

بی توجه به چشمای گرد شدشون امدم تو پزیرایی و خودم و انداختم روی مبل دقایقی گذشت دیدم دختره با ترس

و لرز امد نگاهم به ساعت کشیده شد ۵ دقیقه گذشته بود قهوه ای که گذاشت و با زدم که ریخت روش برام مهم

نبود خیلی وقت بود احساسم مرده بود رو بهش کردم :_وقتی میگم ۲ دقیقه یعنی ۲ دقیقه ۳ دقیقه نشه بعد تو بعد

 ۵ دقیقه تن ل.ش.ت. و اوردی

 از درد و سوزش به خودش میپیچید لگدی هوالش کردم و به سمت اتاقم رفتم

 سرم داشت مفجر میشد هیچ حس و حالی نداشتم برای ناهار پایین نرفتم و تا غروب تو اتاقم بودم

 ادنان 3 روزه دیگ ترکیه بود و بعد اون ایران تغریبا 1 هفته دیگ می امد برای خواستگاری

تقه ای به در خورد بفرماییدی گفتم که مامان داخل شد با یه سینی پراز غذا سینی و روی تخت گذاشت و دستم و

گرفت بی حرف فقط نگاهش می کردم که بوسه ای رو دستام زد :_دختر مامان یدونم نمی خوای درس درمون بگی

 چی شده کجا بودی این همه سال

پوزخندی به حرفش زدم :_گفتم که امریکا با یه خانواده جدید و با معرفت

 نویسنده :فاطمه(فرناز )باقری

�� پارت نوزدهم

! با یه مادر قویی که توی هر شرایطی پشتم بود دوستای خوبی که الکی پشتم صفحه نزنن یه نامزد با وفا

 مامان به اغوشم کشیدو موهای کوتاه شدو پسرونم و بوسه ای زد و با چرخش به سمت در رفت

 تو اینه نگاهی به خودم انداختم

چقدر فرق کرده بودم با ۱۱ ساله پیش :موهای بلندم شده بود یه موهای دیزل شده صورتی که هرگز ارایش نداشت

 االن بی خط چشم و رژ تا سرویس بهداشتی نمیره

کسی که توی اتاقش تنها تاپ و شلوارک نمی پوشید االن یه نصفه شلوارک و نیم تنه میون ملت میچرخه وسط

کلوپ های مختلت قر میده دختری که نمازش به راه بود دختر سیگاری که لهنش شبیه پسرای الت خیابونه سیگار

 میکشه مشروب می خوره

! چقدر عوض شدم

 چی شد که به اینجا رسیدم ؟چرا این مدلی شدم !اینا واسه یه مرده متحرک مهمه ؟فک نکنم

 تقه ای به در خورد :بیا تو

کیسان وارد اتاق شد از چشماش خستگی و غم میبارید روی تخت نشست که با صندلی چرخ دارم به سمتش

! چرخیدم :_هممم کار داشی پسر عمه

 خوبی از اتاقت راضی_

 نیشخندی به حرفش زدم :_امدی اینارو بپرسی ؟....ها خوبه

 ادنان کیه فرناز_

به چشماش نگاه کردم باورم نمی شد چشماش اشک داشت کیسان بغض مگه میشه ؟مغرور ترین پسری که دیدم و

 گریه

! خوب گریه کنه اصال زار بزنه کی صدای التماس های منو شنید و دل سزوند تا من با اشک نریخته دل بسوزونم



 نامزدمه_

 با حرفم قطره اشکی از چشمش چکید که ناباور نگاهش کردم

زیر لب ،لب زد :_باشه خوشبخت شی ولی یادت نره چقدر دوست دارم نتونستم کنارت مثل همسرت باشم ولی مثل

یه برادر روم حساب کن اگ اذیتت کرد به خودم بگو جدش زیر خاکه باشه ؟

... بغض داشتم ؟چرا به خاطره اینکه

من نمی تونم عوض شم هر چقدرم که بگم دوسش ندارم نمیشه من دوسش دارم من بعد ۱۱ سال نتونستم

 فراموشش کنم از یاد ببرمش

وقتی به خودم امدم که نزدیکای صبح بود کیسان نبود دلم ضعف میرفت دست و صورتم و توی سرویس شستم
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 نویسنده :فاطمه(فرناز )باقری

�� پارت بیستم

در اتاق و باز گردم که نگاهم به جسم بی جون کیسان افتاد به سمتش پرواز کردم و سرش و تو اغوش گرفتم

رنگش گچ و بدنش یخ ترسیده بودم این مثل بقیه مریضام نبود کیسانه من بود نمی دونم چه جوری جیغ زدم که

 کمتراز 3 دقیقه همه بیرون بودن کیسان به بیمارستان منتقل شد و دکترا گفتن تشنج کرده سرم بدجور درد میکرد

 کیسان و وارد بخش کرده بودن

دلم تنگ بود براش نمی دونستم چی کار کنم چی قراره بشه ؟

ببخشمش ؟چیو ؟؟این 11 سال و چه جوری فراموش کنم اذیت شدنام و اشکام چی جوری فراموش کنم ؟

 نبخشمش و با ادنان ازدواج کنم با دلم چی کار کنم ؟دلم یچیز می گفت عقلم یه چیز دیگه

من نمی تونستم اون سال هارو فراموش کنم اصال اگ اینبارم بازی باشه چی ؟من دوباره طاقت شکست دارم ؟

صدای زنگ گوشیم امد با نگاه کردن بهش متوجه شدم ادنان ویدیو کال گرفته سرو وضعم و درست کردم و جواب

 دادم

سالم خوبی ؟_

 ادنان_سالم عزیزم فدات بشم تو خوبی راحتی چرا اینیستا واتساپ پیام میدم جواب نمیدی نگران شدم

 پسر عمه ام تشنج کرده بیمارستانم_

 و کمی دوربین و چرخوندم تا معلوم بشه

انگار دوزاریش افتاد که کیو میگم که بی حوصله گفت :_اها باشه !تو برو خونه وانستا اونجا !راسی با مامان اینا

 صحبت کردم پس فردا راه می افتیم به مقصد ترکیه 1 هفته دیگم ایرانم خوشگلم

 لبخندی بهش زدم :_باشه مراقب خودت باش

 توهم همینطور_

 قطع کردم و به سمت داخل بیمارستان رفتم



 با دیدن بابا و شوهر عمه به سمتشون رفتم

سالم چی شد ؟_:

شوهر خاله با لحن مهربونی گفت :_عمت پیششه دخترم توهم برو خونه

نویسنده :فاطمه(فرناز )باقری

�� پارت بیست و یکم

 دخترم توهم برو خونه خسته ای مادرتم تنهاست_

!باشه بای_

 و بی خیال به سمت ماشینی که بابا داده بود سوار شدم و به سمت خونه روندم

مامان پشت پنجره نشسته بود و چایی می خورد با دیدنم چایی رو کنار میزش کزاشت و به سمتم امد و دستام و

گرفت توی دستش و بوسید فقط نگاهش می کردم نمی دونستم االن باید چی کار کنم ؟

 سالم دختر نازم سالم یکی یدونم سالم قشنگم خوبی مادر خسته نباشی دختره یکی یدونم_:

 دستم و از دستش بیرون کشیدم

 و با گفتن :_سالم میرم اتاقم

... به سمت اتاقم رفتم

 راحتی ترین لباسم و پوشیدم و زیر پتو خزیدم به سه نکشید خوابم برد
___________________________
دو هفته گذشته بود ،کیسان مرخص شد حالش بهتر بود و بیشتر وقتش تو اتاق بود زیاد نمی دیدمش

 حتی غذاشم تو اتاقش بود و بیرون نمی امد

. ادنان پس فردا ایران بود همه چیز به سرعت پیش می رفت نمی دونستم چی گار کنم

ادنان و خوانوادش میرن خونشون که نفروختن 4 روز دیگم میان برای اشنایی می خواستم امشب سر سفره بگم

 ماجرارو

!هنوز سر دوراهی کیسان و ادنان بودم ؟

اینکه با ادنان خوشبخت میشم صد درصد بود ولی کیسان چی ؟

... اگرتمام احتماالت و کنار بزارم

!من اون همه ملک و امالک امریکارو چی کار کنم هانده چی ؟کارای شرکت .....اون میاد امریکا باهام ؟؟؟امرا

شیک ترین لباس و پوشیدم و پایین رفتم کیسان برای اولین بار توی این مدت باما سر سفره غذا می خورد . سر

 !!سفره نشسته بودیم که بابا گفت :_یه خبر مهم دارم

!روبهش گفتم :_منم همین طور

... بابا_پس تو زودتر بگو

بی تعارف گفتم :_کیسان پس فردا ایرانه اقامتمون زیاد نیست با خانوادش امده ،اینجا یه اشنایی داشته باشیم

! بعداز عقد بر میگردم امریکا

 مامان با بغض گفت :_دوباره میری دخترم

! با پوزخند روبه جمع گفتم :_نه ...می مونم بازیچه شما

... عمه برای عوض کردن بحث گفت :_علی رضا تو بگو

خوب یا بدو نمی دونم ولی احمد (پدر روشا عمو)داره با خانوادش برای همیشه میاد ایران !فردا پس فرداس که_



. برسن گفته خبر میده

پوفی کشیدم همین روشارو کم دارم ولی برام مهمه ؟نه 11 ساله پیش یه بچه بودم ولی االن مطمئنم هزار درجه

... باالترم اذش

امروز عمو اینا می رسیدن مثل اینکه خیلی وقت بود راه افتدن و دیر اطالع دادن وگرنه از فرانسه تا اینجا راه کمی

! نبود

 نویسنده :فاطمه(فرناز )باقری
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 امشب یه مهمونی داشتیم به خاطره برگشتن عمو که کل خانواده جمع بودن

بعداز یه دوش ۲۰ دقیقه ای موهام و خشک کردم و موهام کمی بلند شده بود ولی هنوز حالت دیزلش بود یه شلوار

بگ و بلیز کمر چسبان و استین بلند سفید تنم کردم موهام و ژل زدم و بال دادم و تنها با یه برق لب کارم و به پایان

رسوندم قرار بود امشب بریم خونه باغ پدر بزرگ هه خونه بد بختیام ولی دیگ مهم نیست به هر حال به زودی

 میفهمن من نامزد دارم

یه کت طوسی و یه شال طوسی برداشتم و پوشیدم و بابرداشتن کیف کوچیکم بیرون امدم که در اتاق کیسانم باز

شد تیشرت مشکی شلوار مشکی کت اسپرت مشکی سرتا پا مشکی پوش بود مواش مثل همیشه ژل داده باال زیر

چشماش کمی گود داشت سالم زیر لبی بهش دادم که خیلی سرد جواب داد

و به سمت پله ها رفت اون خیلی سریع پله هارو طی کرد و پایین رفت ولی من برای ادلین بار اروم اروم پایین رفتم

همه پایین بودن سالمی گفتن که با سر جواب دادم و بی خیال همه شون با گفتن :_من دارم میرم قبلش جای کار

 دارم

 با برداشتن سویچ یه بیرون شدم

 سوار جیپ شدم و حرکت کردم بارون نم نم بود مثل همون شب

یکساعت تو خیابونا بی حدف چرخ میزدم همه چی همون بود خیابونا جاده ها به همون کوچه رسیدم همون

کوچه ای که اون روز از چراغونی به خونی تبدیل شد همون درختی که بهش خوردم همون قسمتی که حدث میزدم

همون جا تصادف کردم
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با مکث گفتم :_ برنمیگردی ؟

.نه امدم بمونم_

جلو تر رفتم و گفتم :_تا کی می مونی ؟

 صدای پوزخندش امد :_بهتره االن خداحافظی کنی االن دیگه نمی بینیم



با حرفش شکه شدم و به جلو رفتم و خودم و بهش رسوندم و با بهت گفتم :_یعنی چی ؟

_: اهی کشیدو گیتارش و کنار گذاشت و بلند شد و به سمتم امد توی یک قدمیم وایستاد

فکر نکنم یعنی چی داشته باشه تا دو هفته دیگ تو ازدواج میکنی و برای همیشه میری !منم میرم جای که یه وقت

 عروسی تون بهم نخوره

! و با نیش خند گفت :_یا عروس خانم با دیدنم عصبی نشه

!داشت تیکه میپروند ؟خنده هیستریکی کردم و با گفتن :_اها اکی خداحافظ

به سمت ماشینم رفتم واقعا اعصبی بودم منو بگو این همه راه و با یه عالمه سرعت بلند شدم بیام اقا تیکه میپرونه

 عروس خانم عروس خانم راه انداخته برام

با کشیده شدن دستم توسط کیسان با اعصبانیت و داد گفتم :_چیه چته ؟مگ نگفتی دیگ نمی بینیم همو

... خداحافظی کنم

با فرو رفتنم تو اغوش گرمش حرفم خورده شد محکم تو اغوشش نگهم داشته بود روی موهام و بوسید ، پیشانیم

 رو بوسید ،گونه هام و دوباره محکم به اغوش کشیدم محکم و سفت بو کشیدنش و به راحتی حس می کردم

صداش با غم خواستی در امد :_نمی تونم مانع خوشبختیت باشم نتونستم خوشبختت کنم تو بدون من خوشبختی

اینم اخرین خداحافظی مون ولی اینو بدون همیشه تو قلبمی مراقب خودت باش اینم فراموش نکن که هر وقت

 برگردی هستم هرجوری که تو بخوای

با گذاشتن بوسه ای روی موهام گذاشت و رفت و من موندم دنیایی غریبم حرفاش مثل پتک بود تو سرم دلم می

گفت همه چیو تموم کن و برو دنبالش ولی عقلم چی ؟

می گفت برو پشت سرتم نگاه نکن مثل تموم این 11 سال یا فک کن کیسانی نبوده و توهم بر نگشتی ایران و برگرد

 امریکا و زندگی تو ادامه بده

 برای هردوی اینا باید فکر میکردم

 تا صبح توی خیابونا چرخ میزدم

 گوشیم چند باری زنگ خورد که خاموشش کردم

ساعت ۷ صبح بود تصمیم و گرفته بودم برای منصرف نشدن بی فکر گوشیم و روشن کردم سیل تماس ها و پیام ها

امد بی خیال همشون به ادنان زنگ زدم دوبار زنگ زدم تا سومین بار جواب داد و با خواب الودگی گفت :_بله ؟

 سالم_

انگار خواب از سرش پرید که ترسیده گفت :_فرناز چیزی شده ؟
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و همون جا شروع بد بختی هام جلوی ویال نگه داشتم و پیاده شدم همه چی همون جوری بود تعغیری نداشت با

ورودم همه بلند شدن عمو زن عمو رسیده بودن هردو به اغوش کشیدنم روشا نبود رفته بود استراحت نگاهم و به

... دور سالن چرخوندم خیلی ها بودن که بعضیاشونم نمی شناختم نگاهم به جای خالی کیسان افتاد

! پوزخندی زدم حتما پیش روشاست

کیسان با عصبانیت پله ها رو پایین امد و باحرص بیرون زد کسی متوجهش نشد ولی زیر نظر داشتمش بعد چند

دقیقه روشا امد نگاهش بهم خورد هموزم همون جوری بود منتها این دفعه با لبایژل زده و موهای سبز شده و



 لباسی خیلی باز تر با دیدنم جاخورد و چشماش گرد شد به سمتم امدو سالمی گفت که با سر جوابش و دادم

جو اینجا بعد ۱۱ سال برام سنگین بود ....اون شب کیسان بعداز رفتنش دیگ بر نگشت می دونستم هرچی بوده

 مربوطه به روشا

با روشام حرفی نزدم

بعداز شام زودتراز همه قصد رفتن کردم و فقط به عمه موقع رفتن گفتم

 نگران کیسان بودم خیلی وقت بود رفته بود به خونه زنگ زدم که یکی از خدمتکارا برداشت

کیسان خونست ؟_

.. دختره با تته پته گفت :_ نه خانم نیومدن هنوز از وقتی که با شما امدن

 وسط حرفش پریدم :_امد بهم خبر میدی

 و قطع کردم .احتمال میدادم کجا باشه ...البته اگ توی این یازده سال قواعدش عوض نشده باشه

. تا دریا ۲ ساعتی راه بود که با سرعت زیاد طی ۱ ساعت گذروندم

با بستن در ماشین به سمت دریا رفتم انگار می خواستم قدم به قدم دریارو بگذرونم و پیداش کنم با صداش نگاهم

_: بهش کشیده شد

 یادته که قول دادی که بری زودی میایی پیشم

پر دلتنگیم و نیومدی که خالی شم

یادته قول دادی که منو فراموش نکنی ستاره عشقمونو تو قلبت خاموش نکنی

من دلم پیر شد بر نگشتی

 موهام سفید شد بر نگشتی

دلم اسیر شد بر نگشتی

اون همه عشق چی شد ؟؟

 من دلم پیر شد بر نگشتی

موهام سفید شد بر نگشتی

دلم اسیر شد بر نگشتی

 اون همه عشق چی شد ؟؟

... پشتش بهم بود با گیتار میزدو می خوند طی این همه سال هنوز صداش گرمی خواص خودشو داشت

قدیما هروقت هر جا می رفتیم برام ترانه می خوند با صدای بلند که بشنوه گفتم :_فکر نمی کردم هنوز شعر بخونی
!
دست از خوندن برداشت و با مکث گفت :_منم فکر نمی کردم قواعدم یادت باشه
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�� پارت بیست و چهارم

 اره_

 با استرس گفت :_چی شده اخه دختر جون به لبم کردی

کمی لبم و تر کردم و گفتم :_ببین ادنان تو از زندگی من خبر داری درسته ؟

با تعجب گفت :_اره االن اتفاقت اینه ؟

حاضری بهم کمک کنی ؟_

 با گیجی گفت :_چه کمکی واضحه تر میگی

تو ایران یه عقد موقت می کنیم و میریم امریکا بعداز یک سال زندگی که توی این یکسال زندگی من کارای اقامت_

 ایرانم و راست و ریست می کنم

ببین دوست ندارم راجبم فکر بد کنی من دوست ندارم بیشتر وابسته شی این وسلط اخر عاقبت نداره من نمی

 تونم باهات باشم فقط اذت می خوام که ببخشیم نظرت هرچی که بود بهم ایمیل کن

و تماس و قطع کردم و نفسی گرفتم و سرم و روی فرمون گذاشتم از حرفام پشیمون نبودم من نمی تونستم با

کسی جز کیسان باشم کیسان توی این ۱۱ سال اگ مجازاتی بوده باشه شده به نظرم بستشه چند روز بهش وقت

 میدم به خودش بیاد و فکراش و سرو سامان بده و بعدش بهش می گم ماجرارو

ماشین و به حرکت در اورد و جاده ای و در پیش گرفتم جاده ای که اخرش معلوم نبود درست مثل سر نوشت ما

ادما ...ما عاشقا ..مثل من که درگیر عشقی شدم که اخرش معلوم نیست معلوم نیست سر نوشتم چی نوشته و چی

 در انتضار خواهم داشت

 هر چه که بود راهی طوالنی در پیش دارم و من تینو خوب می دونم

ولی مونده چه جوری راهم و تموم می کنم با کدوم جاده و خیابون و کدوم کوچه ؟؟؟

سخنی از نویسنده :سالم و خسته نباشید به دنبال کننده عزیز خیلی ممنونم بابته وقتی که برای رمان  بنده

 گذاشتین اولین اثر آنالین بنده  هستش رمان اول من مادرم در پیج شخصی به فروش می رسه

 ( ممنون  بابته همه نگاهاتون 
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