
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ای مطمئن شدم خودشه كه ديگه برای وانمود كردن به درست لحظه

دونم چرا يك آن، درست يك آن وسوسه نديدنش خيلي دير شده بود. نمي

شدم خودم رو از ديدش پنهان كنم. فقط كافي بود يك ثانيه زودتر 

های به درد بشناسمش تا به راحتي وانمود كنم سرگرم نگاه كردن به لباس

 اصلا نخور فروشگاهي هستم كه جلوی ويترينش ايستاده بودم. يا 

 به همين راحتي! تونستم فقط برگردم و پشتم رو بهش بكنم،مي

اما يك ثانيه بيشتری در كار نبود چون من به همون يك ثانيه نياز 

آد كه كيف پول و كيسه خريدش داشتم تا مطمئن بشم تنها از يك نفر برمي

هايي كه خريده شيريني رو در شيريني فروشي جا بگذاره و فقط با پاكت نان

 مگر پريا! تونه باشهراه بيفته بياد بيرون و اون كسي نمي

فروشي كه كنار شيريني من سرم به كار خودم بود. از پسرك دست

فروشي، پايين ويترين فروشگاه مانتوفروشي سرپل تجريش، بساط پهن 
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ي خريده بودم و داشتم توی كيف پولم قفل سنجاقكرده بود، چند دسته 

گشتم كه با شنيدن صدای مردی كه با شتاب از شيريني دنبال پول خرد مي

گفت خانم... خانم كيف پول و ساك خريدتونو فروشي بيرون اومد و بلند 

قدر ام گرفت و سرم رو برگردوندم تا ببينم كسي كه اينيادتون رفت... خنده

 تونه باشه!حواسش پرته چه شكلي مي

باشه با قدی متوسط و  ایساله سيتونه خانم بيست و نه، ديدم مي

كه  حالتخوشسفيد و دهاني گشاد و  كمي تپل و صورتي گرد با پوست

های انگار تنها برای خنديدن آفريده شده. وقتي با عينك آفتابيش، چتری

داشت و به سوی صدای مرد بلوند غيرطبيعيش رو باالی پيشونيش نگه مي

هايش خاطره دوری رو در ذهنم بيدار گشت؛ سبزی آشنای رنگ چشمبرمي

هام عوض و رنگش با رنگ لباسهای من خاكستری آبيه چشم»كرد... 

 ای بود كه از دست رفت.ثانيهو اين همون يك « شه!مي

مرد تنها دو قدم با من فاصله داشت و پريا چهار قدم با مرد. انگار صدای 

تپش قلبم بود كه به گوش پريا رسيد و نگاه خندانش رو از مرد گرفت و به 

ای شده بود و يا نيروی ديگهچهره من دوخت. شايد حافظه پريا از من بهتر 

همه سروصدای دور و بر شنيدم اول زير  در كار بود كه ناگهان ميون اون

 لب گفت نه... و بعد برای همه مردم ميدان تجريش گفت:

 شه... پريسا!ــ نه... باورم نمي

فروش بود كه من تونستم با تواني اين بخت و اقبال پسرك دست

وبيش همه وزن پريا رو به علوه پاكت بايستم و كمناگفتني سر جام محكم 

هايي كه خريده بود و كيف و كيسه خريدهای قبلش رو شيرينيبزرگ نان

 جا تحمل كنم!كه از مرد پس گرفته بود؛ يك

به جز رنگ بلوند موها، بيني عمل كرده، آرايش پررنگ و چند كيلويي 

كسي كه درست از  وزن، پريا همون پريای هشت سال پيش بود.اضافه 

 ای كه چشم باز كرده بودم با من بود. چه بود و چه نبود!لحظه
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ديدمش دونستم پريا رو دوباره خواهم ديد. بايد دوباره ميهميشه مي

خواستم يك روزی هم خودشو ببينم هم خواستم. هميشه ميچون مي

مادرش گلچهره خانم و هم پدرش آقای نجاتي رو... و شايد حتي همه 

هايي كه در گذشته منو ديده ميل و دوست و آشناهاشون رو، همه اونفا

 بودند، اگر ديده بودند!

ها، با گذشت بينمش چون باور داشتم اگر همه اين سالدونستم ميمي

شك كنم، پس بيها فكر ميهمه اون روزها، هنوز من هر لحظه به اون

های ام نشده و حرفپرونده اين رابطه بسته نشده. هنوز خيلي كارهای انج

دونستم اين دوری، هميشگي نيست، گفته نشده به جا مونده. هميشه مي

كردم هنوز وقتش نشده باشه. هنوز آمادگي اين رويارويي رو ولي فكر مي

شدم نشده بودم، چون همه اين ديدم. هنوز اوني كه بايد ميدر خودم نمي

نم به راحتي لبخندی خواست وقتي دوباره ببينمش كه بتوها دلم ميسال

بزنم، دستي تكون بدم و بگم آه... اين تويي! ولي در حالي ديدمش كه اگر 

اومد، امكاني برای لبخند زدن و دست تكون دادن نبود. چندين هم يادم مي

م توی دستم بود كيسه خريد بهم آويزون بود و هنوز كيف پول باز مونده

 كه پريا روی سرم پريد.

ر من اون طرف خيابون ايستاده باشم بهم گفت بايد با صدايي كه انگا

عوض نشدم و  اصلاتونم پيدات كنم! گفت جور جاها ميزدم اينحدس مي

خواستم به اين فكر كنم كه چرا بايد حدس با يك نگاه منو شناخت. نمي

دادم بهم تونه منو توی ميدون تجريش پيدا كنه و ترجيح ميزده ميمي

های گذشته، . به سختي شناختمت! من كه در سالبگه چقدر عوض شدی..

همه تلشم رو برای عوض شدن كرده بودم؛ چطور با يك نگاه تونست 

تشخيص بده كه عوض نشدم؟ گفت چقدر دنبالم گشته و چطور در همه 

وجوهاش ناكام مونده... هر كاری كرده بودم تا اثری از خودم به جا پرس

 كه وسط ميدون تجريش در حال سنجاقانصاف نبود  اصلا نگذارم و اين 
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 قفلي خريدن پيدام كنه!

كردم اين ديدار دوباره در يك رستوران هميشه در نظرم تجسم مي 

گالری، تئاتری جايي  كمدستشيك يا سالن پروازهای خارجي فرودگاه يا 

 باشه، نه وسط...

گفتم. گفتم منم باورم بايد منم احساسم رو از دوباره ديدنش مي

 شه! راست گفتم. گفتم اما تو عوض شدی... دير شناختمت! بيراه نگفتم.نمي

 با همون هيجاني كه از پريا نجاتي سراغ داشتم، پرسيد:

 گي؟ چه فرقي كردم؟!ــ راست مي

آمد زيبايي و زيبا بودن برای پريا اهميت حياتي خيلي خوب يادم مي

ون مخاطبش داشت. همه اخلق خوشش بسته به تعريفي بود كه از زب

شنيد! وقتي بچه بود، همون وقتي كه منم بچه بودم، ی خودش ميدرباره

های ای روشن و نرمي داشت با حلقهقشنگ بود. موهای قهوه واقعااپريا 

درشت كه هميشه حسرتي ناگفتني در دل مني كه موهای سياه، صاف و 

زی های درشت و سبگذاشت. چشمهميشه كوتاه پسرونه داشتم به جا مي

ترشون تونست با قطره اشكي، درخشانكرد ميداشت كه هر وقت اراده مي

ای به بهترين ی قرمز كودكانههالبآلودی كه با بكنه و صورت گرد و گوشت

 كرد.شكل در نخستين نگاه، توجه همه رو به خودش جلب مي

زيبايي خدادادی پريا هميشه برای مادرش گلچهره خانم به شدت 

و نبود باری كه كسي از قشنگي پريا حرفي بزنه و گلچهره  بود نيغرورآفر

تونستم وجه نميها به هيچخانم يادآور نشه دخترم به من رفته! اون وقت

تر باور كنم پريا شكل مادرشه. ولي با گذشت زمان، هر چي پريا بزرگ

وبيگاه گلچهره های گاهاش، به همراه يادآوریشد و اون زيبايي در چهرهمي

شد، تر ميرنگهای برتری كه به دخترش بخشيده، كمم درباره ژنخان

كم، با بزرگ شدن پريا، تنها كردم. كمبيشتر حرف مادرش رو باور مي

موند فقط باور زيبايي بود و بس! همه زيبايي به جا مي يادگاری كه از اون
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ي پريا رو نديده بود بچگكه دختر زشتي باشه، حتي اگر كسي نه اين

نشين و گيرايي داره، به تونست با كمي بزرگواری بگه پريا چهره دلمي

ناخواه های پرسروصدايي كه خواهخنديد، همون خندهخصوص زماني كه مي

داشت، اما وقتي خودش از زيبايي خودش حرف مي همه رو به خنده وا

تونستند خيلي بزرگوار باشند! و خواستند نميها اگر هم ميزد، شنوندهمي

بايست ميون صبرانه منتظر شنيدن نظر من بود، من ميدر اون لحظه كه بي

 كردم. گفتم:بزرگواری و صداقت يكي رو انتخاب مي

تر شدی... به نظرم زندگي خارج بهت ساخته! كي ــ خيلي خانم

 برگشتي؟

شناختم دونستم يك چنين جوابي چندان برای پريايي كه من ميمي

تونه دونستم اگر دلش بخواد ميز طرفي هم ميخشنودكننده نيست، اما ا

، واقعااطوری برداشت كنه كه دوست داره... ولي از بخش دوم حرفم اون

اون حرفي بزنم. اين يكي از  آمدخوشديگه تصميم نداشتم برای  واقعاا

ی دوری از پريا در من پيدا شده سالهتغييراتي بود كه در اون دوره هشت 

 بود.

فهميدم كه راستي راستي از ديدنم لند و از ته دل. ميپريا خنديد، ب

كه گويا در اون هشت سال  ایلهجه تهخوشحاله. با همون صدای بلند و 

رسيد از داشتنش زندگي در كانادا پيدا كرده بود و به خوبي به نظر مي

 خيلي خوشحاله گفت:

شه كه برگشتم. وای كه ــ معلومه كه بهم ساخته! دو سه ماهي مي

چقدر برات حرف دارم! يااهلل، زود بريم بشينيم يه جايي كه خوب ببينمت 

و يه دل سير با هم حرف بزنيم. به خدا اگه بهانه بياری كه كار داری و 

 كشمت!توني بيايي مينمي

فروش كه همچنان منتظر هفتاد و پنج تومن مانده پولش  پسرك دست

راه بود و صبر كرده بود تا از خوب بودن حال پدر و مادرهامون و اوضاع روبه
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نشست بكنه، كيسه زدگي پريا و من كمي زندگيمون مطمئن بشه و ذوق

 ها رو به طرفم گرفت و گفت:قفليسنجاق

 .ــ شما دويست تومن به من دادی

قدر باز نباشه كه مواظب بودم كيف پولم اينبا كمي دستپاچگي درحالي

های توی كيفم بشه، يك اسكناس كه پريا متوجه دسته باريك اسكناس

 صد تومني به پسر دادم و گفتم:

 ش باشه!ــ خورد ندارم، بقيه

هام رو به همراه كيف پولم درون كيف رودوشيم انداختم، كيسه سنجاق

گين خريدم رو به طور مساوی ميون دست چپ و راستم های سنكيسه

تقسيم كردم و رو به پريا گفتم كار خاصي ندارم و پيشنهاد دادم بريم به 

تريايي در همون نزديكي و بنشينيم با هم گپ بزنيم، ولي پريا در جهت 

ريز مخالف جايي كه من اشاره كرده بودم راه افتاد و با همون آهنگ برنامه

 ايي كه هميشه ازش شنيده بودم، گفت:وچرچونبي

ميرم از گشنگي، بايد بيای ــ تريا؟ نه، حوصله تريا رو ندارم. دارم مي

گم با كي دارم دم ولي نميخونه ما... وای بايد بيای! االن به مامان خبر مي

 خوام سورپرايزش كنم!آم خونه، ميمي

همه  ت با اونخواسوجه دلم نميخواست. به هيچدلم نمي اصلانه! 

كه مانتو و روسری و ميوه و كيك يزدی، درحالي خوردن یسبزكيسه 

 كمدستتونستم رو بشم. ميمناسب خريد تنم بود با گلچهره خانم روبه

 جلوی اين يكي رو بگيرم! گفتم:

آم، خواد گلچهره خانم رو ببينم اما االن نه. ميــ منم خيلي دلم مي

 نه حاال... تون وليآم خونهمي حتماا 

 ميون حرفم پريد و با لجبازی آشنای خودش گفت:

شي؟ مامان كه غريبه نيست، خيلي هم خوشحال ــ چرا لوس مي

 شه تو رو ببينه. يااهلل بريم و با من بحث نكن!مي


