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 :گفت شکستگی دل با

 

 .بدم سور هامدوست به خواستممی فقط من -

 

 :گفت و زد موهایش به محکم چنگی امیرعلی

 

 نگفتی؟ چیزی من به چرا وضع؟ این با -

 

 :زد داد بغض با ساناز

 

 بگیرم؟ اجازه ازت چیزی هر برای قراره مگه -

 

 :غرید و شد برافروخته ساناز یجمله این از امیرعلی
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 باید من بخوری خوایمی که هم آب شوهرتم، من... بگیری اجازه باید که معلومه -

 فهمیدی؟ بدم اجازه

 

 لرزش و حرص از پر صدای... دیدمی تار اشکش ضخیم یپرده پشت از را او ساناز

 !بود

 .انگار بود کرده لج

 

 .نداری من روی کاملی حق هنوز تو ها بابامم یخونه هنوز من  گرفتی؟ برده مگه -

 

 و رفت او سمت به کوتاه هایقدم با... لرزیدمی خودش به خشم شدت از امیرعلی

 :گفت

 

 دخترای مثل رو تو... تو نه منم باشه شاکی باید که اونی کنی؟می تهدید منو داری -

 از ساناز... ساناز ترکهمی داره غیرتم رگ لعنتی منه... کردن جمع پارک از خراب

 .هابشم خراب سرت روی نکن کاری بدجور امشاکی دستت
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 و بلند صدایش گفتمی که ایجمله هر با

 .زدمی فریاد داشت که جایی تا شدمی تر بلند 

 پتک مثل خراب یکلمه... رفتمی عقب به داشتبرمی امیرعلی که قدمی هر با ساناز

 .کشیدندمی تیغ قلبش روی گویی و شدمی کوبیده سرش بر

 .دادمی ادامه او دل شکستن به راحت امیرعلی اما

 

 همه رسیمی که ملت به... زنیمی ساده تیپ و شیمی خانم حاج رسیمی که من به -

 نگفتم چیزی و کردم تحمل زور به که نامزدی شب از اون بیرون، ریزیمی رو چیت

 کنم؟ جمعِت کجا از باید بعد یدفعه... گرفت رو تو ارشاد گشت که االن از اینم

 

 را زمین و کردمی غرش آسمان در ناگاه به که ایصاعقه مثل... خروشید ساناز

 .لرزاندمی

 .داد سر گریه و نشست زمین روی و زد ضجه

 !کرد ریزش ریز... کرد خردش امیرعلی حرف
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 .کردمی فکر هایشگفته به و بود ایستاده او سر باالی نفس نفس با امیرعلی اما

 با انگار بود قلبش در اینقطه که دیگر نیمی اما دادمی حق خودش به وجودش از نیمی

 .سوزدمی دارد او و کردند روشن دلش در آتش ساناز های ضجه

 هم کند خواهی عذر و ببخشد خواستمی دلش هم... نداشت گیری تصمیم توان

 .بزند فریاد بود ساناز که عالم یهمه سر بر خواستمی

 :گفت ایگرفته لحن با

 

 .کن تمومش بسه -

 

 :گفت گریه با ساناز

 

 زدی؟ من به تو حرفِ اینا آخه -

 

 :گفت و کرد نگاهش شاکی امیرعلی
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 .شدنمی طوریاین کنی کار چی خوایمی گفتیمی من به اول همون از اگه -

 

 :زد لب عصبی ساناز

 

 .ان قرتی شونهمه من هایدوست چون بدم سور دادینمی اجازه اصال گفتممی اگه -

 

 :داد ادامه حرص با و کرد اشاره هایشلباس و خودش با قصد از

 

 .خرابن -

 

 چنگ را بازویش و شد خم... کرد باد غیرتش رگ دوباره و سوخت وجودش امیرعلی

 :غرید و زد

 

 خرابه؟ کی زدی؟ زری چه -

 

 :نالید اشک پر چشمانی یا
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 نیست؟ یادت... گفتی بهم خودت -

 

 !سوخت دلش امیرعلی

 !او معصومیت از آمد بند نفسش

 دل واقعا اما... شدمی رام سریع نباید هم خودش شد،می تنبیه باید ساناز... کشید آهی

 !نلرزد ساناز برای قلبش تا خواستمی سنگ

 :گفت بود کرده حفظ زحمت به که جدیتی و اخم با

 

 ...ساناز بشه تکرار دیگه باره یک اگه -

 

 :داد ادامه تشدید با

 

 .بزنی تیپی همچین نبینم دیگه... تو نه من نه -
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 امیرعلی از را رویش و داد تکان سری بود گریه خاطر به که نفسی نفس با ساناز

 .دهد ادامه را بحث آن خواهدنمی دیگر بفهماند او به تا چرخاند

 .کردمی آرام را خودش باید... شد بلند و گرفت او از چشم زور به امیرعلی

 دیوانه را او است دیده ها لباس و تیپ این با را ساناز مردی آیا که این به فکر

 ...کردمی

 !داشت زیبایی صورک و هیکل او

 در پای از چطوری خودش که افتاد شاننامزدی شب یاد... کردمی مجذوب را کسی هر

 .انگذرانده هم با را شبی چه و بود آمده

 کندمی را ها پردازی رویا این ساناز دیدن با کسی دادمی احتمال درصد یک فقط اگر

 .شدمی ایزنجیره قاتل صد در صد
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