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 حاال... بود مخش روی ملیسا های غرغر صدای کردند، اشپیاده ون از پرخاشگری با

 شد؟می خالص ها این دست از چگونه باید

 :نالید دیگر بار یک

 

 با قدراین چرا... کنممی پاک رو آرایشم جلو کشممی رو شالم که گفتم بابا ای -

 کنید؟می رفتار ما با خشونت

 

 :گفت جدی و حوصلهبی بود داده گیر ساناز به اول همان از که زنی آن

 

 ببین آینه توی رو خودت داخل بریم بذار... خانم نیست آرایشت و شال فقط مشکل -

 .بده نظر بعد

 

 !خواندمی را خودش فاتحه باید کهاین مثل... بگوید چه دانست نمی دیگر

 :گفت بغض با ملیسا

 

 .کشهمی منو حاجی بابا -
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 !بود مذهبی شدت به که بود ملینا و ملیسا پدر... حاجی بابا دانست می ساناز

 بیرون پوشش بدترین با و چادر بی شانتعصب پر پدر چشم از دور ملینا و ملیسا

 .بود افتاده ارشاد گشت گیر ملیسا حاال و آمدندمی

 !بزرگ ریزی آبرو یک یعنی این

 ...بدهد را مرد چند جواب باید که کرد فکر خودش به

 !امیرعلی... آخر در و سیاوش و پدرش... اقاخان

 .ترسیدمی و کشیدمی خجالت دیگر مرد سه آن از بیشتر او از که

 

 !کردند وارد داخل به را دو هر و کردند باز را در بردنش، اتاقی سمت به

 .کردمی داشت یاد چیزی و بود نشسته میز پشت مخصوص لباس با مردی

 :گفت و کرد بلند سر بعد و زد حرف مرد آن با آرام زن آن

 

 فامیل؟ و اسم -

 

 :گفت بغض با ملیسا... است ملیسا به مرد آن نگاه دید ساناز
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 .محمدی حاجی ملیسا -

 

 ملیسا به نسبت مرد آن های توبیخ شنیدن برای را خودش ساناز... کرد اخمی مرد

 .کرد آماده

 .شناختندمی را بزرگ محمدی حاجی رضا محمد را، او پدر همه دانستمی

 .کرد آماده را زدمی باید که هایی صحبت و کشید آهی

 

 

 

 رفت، بیرون اتاق از ناراحت و سردرگم و کرد اخمی سیاوش پاسخ شنید با امیرعلی

 .نداشت خبر هم روحش او و داشت قرار آنها با... بود رفته دوستانش پیش به ساناز

 !بود جالب که واقعا

 .داد جواب را گوشی سریع است ساناز که این به فکر با اشگوشی زنگ صدای با

 

 الو؟ -
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 ...شنید خط پشت از را آشنایی نا مرد صدای

 بیشتر را او یخفته عصبانیت لحظه هر اما بود آرام که چند هر هایش هق هق صدای

 ...کردمی

 به چنگی کالفه و انداختمی او پوشش طرز به نگاهی نیم بار یک ثانیه چند از هر

 که طوری به فشردمی محکم دیگرش دست با را ماشین فرمان زد،می موهایش

 ...زدمی قرمزی به هایشانگشت

 خواستمی دلش افتادمی مکان آن در او دیدن موقع امیرعلی صورت یاد وقتی ساناز

 !بزند زار که

 !زدمی فریاد را ناراحتی و خشم او یقیافه

 برای ممکن وضع بدترین با را جریان و بودند کردن لطف هم ارشاد گشت ماموران

 .بودند کرده تعریف امیرعلی

 جلب در سعی و کردمی صدا و سر خنده با که موقعی انداختند، گیر پارک در را او که

 ...داشت توجه

 وضعش شکر را خدا اما... بزند فریاد آنها سر بر داشت دوست شنیدمی که را ها این

 .بود بهتر ملیسا از کمی

 .بود زده سیلی او به همه چشم جلوی پدرش
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 حرص با و کند تحمل نتوانست امیرعلی خورد، سر هایشلب روی تا و چکید اشکش

 :غرید و کوبید فرمان به را دستش کف

 

 .بده صبر بهم خدایا... لعنتی -

 

 شبیه اصال که شد شانرفتن مسیر متوجه موقع همان... کرد نگاهش غصه با ساناز

 .نبود خانه مسیر

 :گفت لرزان صدای با اما بزند حرف نداشت جرات که این با

 

 ریم؟می کجا -

 

 از که سانازی برای حرکت این چقدر... نداد را جوابش و زد تلخی پوزخند امیرعلی

 !بود سخت بود امیرعلی یوابسته و عاشق دل و جان

 فریاد هزاران از او سکوت... کردنمی سکوت گونه این اما زدمی فریاد و داد کاشکی

 !بود بدتر

 .روندمی کجا به که فهمید مسیر دیدن با کم کم
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 بیشتر را استرسش کمی این... بود گرفته پیش در را خودش یخانه مسیر امیرعلی

 .کردمی

 

 :گفت سردی صدای با و کرد پارک را ماشین

 

 .شو پیاده -

 

 ساناز دست امیرعلی آیدبی خودش به تا... کرد پارک را ماشین در و کشید آهی ساناز

 .کشیدمی خودش دنبال به را او و بود گرفته را

 .بود طوفان از قبل آرامش ماشین در علی امیر رفتار فهمید موقع آن تازه

 .زد چنگ گلویش به بغض دوباره

 .کوبید هم به محکم را در و داد هول خانه در را ساناز شدند که خانه وارد

 ...کرد باز را پبراهنش باالی هایدکمه و برد اشیقه سمت به دست

 آرایشی با چرخید، ساناز شال و مانتو روی نگاهش دیگر بار یک کرد،می خفگی حس

 .بود شده پخش صورتش روی گریه خاطر به که

 .شد بیشتر سرش داغی کرد حس بود شنیده که هاییگفته آورییاد با
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 :نالید او چشمان قرمزی دیدن با ساناز

 

 .نیست کنیمی فکر تو که طوری اون بخدا امیر -

 

 :گفت ایخفه صدای با و زد پوزخند امیرعلی

 

 .دلقک فهمیمی... ساناز شدی ها دلقک شبیه دیدی؟ آینه تو رو خودت جدا؟ -

 

 کرده ناراحت و متعجب را او امیرعلی تند لحن اما بگوید چیزی تا شد باز ساناز دهان

 .بود
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