
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

، یکی از روزهای گرم و بلند تابستان سال تابستانی بود عصر یک روز
ی منتهی در خیابان ی با دلی پرامیدمرد جوانو شصت شمسی، د هزار و سیص

درخشید نگاهش از خوشحالی می، زدیمایالم قدم ر پارک معروف شهبه 
توانست ، گویی دلش این حجم از خوشبختی را نمیزدیمتند و قلبش تند

خود را در نزدیکی پارک شهر دید، از  رفتمیکه راه  طورناهم د.باور کن
اش دوست داشت خوشحالی، دور نیمکتی را نشان کرد و به طرفش رفت

حوالی دید، با خود  را در آنفروشی کی شریک شود... پسرک بستنیرا با ی
 د.را صدا زو این؟! از فکر کرد چه کسی بهتر ا

 ه.یه بستنی بدــ 
 بفرما آقا.ــ 

 دست به جیب برد و پولی را به طرف پسرک دراز کرد.
 .شهیبقکنین  این خیلی زیاده آقا! صبرــ 
 مال خودت، شیرینی.ــ 
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 د.خندیو 
 اندیشید: پول را دوباره نگاه کرد وپسرک 

 این پول یه هفته کاسبی منه، خدایا شکرت!ــ 
نگاهش از خوشحالی درخشید ، دل کوچکش موج زدر امید دد... خندی

توانست باور گویی دلش این همه خوشبختی را نمی، و قلبش تندتند زد
ا اش را فریاد بزند. بند الستیکی جایخی ردوست داشت خوشبختی د.کن

گرفت و شروع کرد به رفتن و خوشبختی را در  ترمحکمروی دوشش 
 زدن!د های شهر داکوچه
 نی!ـاسکااا... بستبستنی قیفی آالاــ 

 به مادرش فکر کرد:
 .کنهمیقدر خوشحالش فروش خوب امروزم چهــ 
 فریاد زد:ر بلندت
 بستنی قیفی آالسکااا... بستنی!ــ 
د های شهر فریابیشتر در گوش خانهاش را دور شد تا خوشبختیو 
 بزند.

که سهم خوشحالی آن کودک را داده بود لذت برد. مرد خندید و از این
 به فکر فرو رفت.ز اش را با ولع خورد و بابستنی
ی مجتبی دیدم پنج سال نهواز اون روزی که فرشته رو توی خــ 

 انگار همین دیروز بود.! گذره... پنج سالمی
شد که بعد از پنج سال رنج، خوشبختی را در آغوش نمی باورش هنوز

 د.کشیده باش
نگاهی که پنج سال با آن زندگی ش... به فرشته اندیشید و جذابیت نگاه

 کرده و برایش جنگیده بود.
ن نتیجه داد. تو این پنج سال چه روزایی رو از سر وخره صبرمباألــ 
ترس از جدایی همیشگی...  یه روز پر از امید و یه روز پر از ندیم.وگذر

 !چه روزایی بود
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 راست ایستاد، سرش را باال گرفت و با خود گفت: و بلند شد مرتبهکی
ـ  ... دیگه هایدیها و ناامترس یم شد... همهوها تمسختی یدیگه همهـ

 !و این یعنی همه چیز مال خودم، فرشته مال خودمه
بوس ایستگاه مینی به اششاد و پرانرژی برای رفتن به روستای پدری

بوس تکیه داد مینی یکه شد، سرش را به صندلی کهنهماشین سوار رفت. 
 و باز به فکر فرو رفت.

برای  رامجتبی  ترشای برادر بزرگی اجارهپنج سال پیش بود... خانه
کردند. از صبح مشغول کار بودند، آماده میاش با مرضیه مراسم عروسی
کرد که مرضیه و برادرش حمزه که پسری میها را نصب مرتضی پرده

 ها بود.پانزده ساله بود از راه رسیدند، دختر جوانی هم همراه آن چهارده
 نسبتا  ی هالبای داشت که به ، بینی کشیدهقد و گندمگون بودبلند ،دختر

بودند و کمی به یاد ماندنی  شچشمان د.آمباریک و خوش فرمش می
 !حشیو

 :داش کرمرضیه معرفی
 دختر خالمه... فرشته.ــ 

 گفت:و روبه دختر جوان 
 برادر مجتباس... آقا مرتضی.ــ 

را از سر پرسی مختصری کرد و کارش حوالامرتضی دستپاچه شد، 
 ... از دستپاچگی خود تعجب کرد.گرفت

دید که برای مرضیه و حمزه و دختر جوان را میی اتاق، از پنجره
کردند، هر بار با صدای کر کر آمد میووسایل به حیاط رفت ییجاجابه
اش به طرف او بر کف موزاییکی حیاط، بدجوری توجه دختر یهاییدمپا

 شد.جلب می
آن هم در  ،بارکیحال غریبی داشت... حالی که فقط  مدتی گذشت.

آن زمان دلش، دختر همسایه را از او طلب  ؛پانزده سالگی تجربه کرده بود
درست زمانی که مرتضی اولین  و سال خودش...دختری به سن  ،کردمی
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کرد، در واقعیت مردی بسیار اش را با او تجربه مییاهای جوانیؤر
قدرتمندتر از او دختر رؤیاهایش را به چنگ آورد و برای همیشه با خود 

 برد.
به دانشگاه رفت، دختران زیادی  ،ها گذشت... مرتضی مردی شدسال

نشین پانزده سالگی هرگز به دل یتجربه را در کنار خود دید، اما آن
سراغش نیامد تا آن روز و آن دختر گندمگونی که هر بار صدای 

 برد.برد و میهایش بر کف حیاط، دلش را میدمپایی
 مرتضی! خسته نباشیــ 

 با صدای مرضیه به خود آمد.
 ممنون.ــ 

 داد.رش میها را ب  موکت
 فرشته هم آمد.

 !ا رو برش زدینهچه دقیق اندازهــ 
 مرضیه گفت:

از پس یه برش زدن  شهیخب معلومه آقا دانشجوی این مملکته... مــ 
 !ساده بر نیاد؟

 فرشته خندید. 
 چای ریخت. و رفت و فالکس چای به دست، برگشت رونیمرضیه ب

 این سینی رو از من بگیر... برم بیسکویت بیارم. ،فرشتهــ 
به ، پس از تعللی کوتاهگرفت، از مرضیه سینی چای را  ،دختر جوان

 طرف مرتضی رفت.
 بفرمایین.ــ 
 ممنون.ــ 
لبخندی زد، قند که برداشت، نگاهشان در هم گره خورد. مرد  
اش را تکمیل اش، شیرینی مردانهسفیدش در میان صورت برنزه یهادندان
 کرد.می
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م به زیر ای از شرحسی قشنگ دل دختر را لرزاند. نگاهش را در هاله
 انداخت و به طرف در رفت.

 شت. دامنبه تن داش ریز قرمز و صورتی یهارنگ با گلتونیکی کرم
تراشی ، خوشبود دارگلاش هم روسریسیاه... د به رنگ وبپلیسه کوتاه 

 مثال زدنی بود.ی رنگ پایش هاجورابمیان ر دهایش ساق
نشین و دلسوخت... سوختنی دل مرد در تب و تاب حضور او می

پسندید. این تب و تاب را می، این حضور را دوست داشتی! خواستن
 وجور کرد.خود را جمع .خواست با او حرف بزنددلش می
 نین؟اخوشما چی فرشته خانم... درس میــ 

 د.، کمی سرخ شده بورویش را به طرف او برگرداند ،دختر
بیت معلم سرای ترم شده... تازه از دانشودرسم تم من من؟ــ 
 شدم... معلمم. لیالتحصفارغ

 .نماخویمنم دانشگاه رازی درس مخوشوقتم... به... بهــ 
جا کرد، بلند شد و آن را روی استکان خالی را در میان دست جابه 

ها را به هم ریخت. دستپاچه پایش لغزید و سینی و استکان سینی گذاشت.
جمع کرد. دستشان به هم ها را شد... فرشته به کمکش رفت و استکان

 !دو داغ بودند... داغ داغ خورد... هر
 !خوب شد چیزی نشکستــ 

دختر بلند شد و رفت و مرتضی که مات ایستاده بود با نگاهش رد 
 رد.کحضور او را دنبال 

تپید... دستش را که هنوز داغ بود فرشته به اتاق کناری رفت. دلش می
 رویقدی روی دیوار تماشا کرد. دستی  یخودش را در آینه و به هم مالید

 صورتش کشید.
 !خوبمــ 

 ای به فکر فرورفت.لحظه
 مگه مهمه که االن خوب باشم یا نه؟ــ 


