
نوستالژی

ترانه جوانبخت

.همیشه دوست داشتم که به اسم کوچکش صدایش کنم اما فاصله استاد و شاگردی مانع شد

یهای من بود نه یها و کامیاب های که یک روز کردم نه برای شوق اطلع یافتنش از بهروز  گری

لها از راه دور امکان نوشتن این چند سطر را در نششامه برایششش داشششتم  برای این که بعد از سا

 بلکه برای دیدن او بود به عنوان استادی که مرد زندگی من نشد و سهم فرد دیگری شد. من

یخواسششتم یام نم یتجربه بودم و مرد ایرانی برای زنششدگ یام یک دختر خام و ب  در هجده سالگ

یکردم باید پا روی احساسم بگذارم و از یتجربه بودم فکر م  اما به او احساس داشتم و چون ب

 ایران بروم و به همین دلیل نسبت به او رفتارهای بچگانه داشتم و برای این که متششوجه ایششن

 مورد نشود حتی رفتار نامناسبی هم بششا او داشششتم و ایششن مششورد را از او پنهششان کششردم و ایششن

لها در دلم ماند و به او نگفتم .احساس نسبت به او سا

های به او نوشتم :در نام

یدانم که امروز برای برگشتن به آن روزها دیگر خیلی دیر است و زندگیم همان شده کششه  "م

یخواستم. یکنششم لزم اسششت چششون م یام اما فکر م  همسر خیلی خوبی دارم و از زندگیم راض

 هنوز این احساس نسبت به شما در مششن مانششده برایتششان بنویسششم کششه هنششوز دوسششتتان دارم.

یدانم که با خواندن این نامه فکر خواهید کرد احمقانه رفتششار کششردم کششه پسششر جششوانی کششه  م

 دوستش داشتم را به سمت خودم نکشاندم. .من احمق بودم. خیلی احمق. امششا انقششدر احمششق

تهششای لها نسبت به شما در من ماند را امروز که شما برای موفقی  نیستم که احساسی که سا

 من گریه کردید همچنان از شما پنهان نگششه دارم. بدانیششد کششه همیشششه در قلششب و روح مششن



یخواهم در فلسفه واةخواهید ماند. البته شاگرد شما همچنان قصد دایر  لمعارف شدن دارد! م

ههای دیگششر  نجوم از دانشگاه تخصص بگیرم و در کنار کار تحقیقششاتی در آزمایشششگاه در رشششت

یام است و  درس بخوانم و امتحان بدهم! شوق و انرژی من امروز حتی بیشتر از دوران نوجوان

لها هرگز این انرژی را از من نگرفت ".گذشت سا

ههششایش جششاری یهای من اشک شوق بر گون های به من نوشت که از دیدن کامیاب  قبل در  نام

های نوشتم:شد . در جوابش در نام

"وقفه افتاده نه یک سال خطا هجده سال

یپر و بال مثل پروانه دلم روی زمین ب

روی دل پا که نهادم فقط از فرط غرور

خبط من بود بدون تو همین وهم کمال

حرف دل ماند و جدا شد نفسم از نفست

هی کال دل من سیب نهفته، فکر من میو

راه خود دیدم و رفتم راه من راه تو بود

هها شد به زوال من ندیدم به غرورم لحظ

تویی از حّس ترانه اولین نعمت من

آخرین باش برایم تو بمان سهم خیال

 کدوم کامیابی، عشق من؟ کدوم کامیابی؟ من اگر کامیاب بودم تششو مششرد زنششدگی مششن شششده

یکنی من در زندگی کامیاب شششدم. دلششمبودی  . پس این ظاهر قضیه است که دیدی و فکر م

یخواد. خیلی زیاد. چقدر احمق بودم از تو گذشتم.  هنوز تو رو م

 ای ترانه تو چقدر احمق هستی که حشال بعشد از هیجشده سشال داری اینهششا رو بشرای عشششقت



ینویسی.  م

چقدر برات گریه کنم؟ چقدر برات شعر بنویسم که من و تو به هیجده سال پیش برگردیم؟

هها با فاصله بگم: آقا یخوام بهت مثل گذشت  چه کار کنم که تو مال من بشی؟ خودت بگو. نم

 ... تو نعمت زندگی من بودی اما قدر تو رو ندونستم. تو عشق و احساس و قلششب و روح منششی.

هها ببر عشق من. منو به همون دورانی ببر کششه آرزوهششا داشششتم و روی  منو با خودت به گذشت

گها دوری. اون آرزوها احمقانه پا گذاشتم. تو آرزوی من بودی. حال از من فرسن

یکردی یک روز بهت ابراز عشق کنم. چقششدر احمششق بششودم پششا روی یدونم که هرگز فکر نم  م

 احساسم گذاشتم. عکست رو دیدم صورتت اصل تغییر نکرده. درست مثششل اولیششن بششاری کششه

 توی کلس درس دیدمت. من هنوز شاگردتم. یک شاگرد عاشق که روی دلششش احمقششانه پششا

یکنششه. یکنه. نه. عشششق معجششزه نم یکنه عشق معجزه م  گذاشت. یک شاگرد احمق که فکر م

هها برگردونم.  من هرگز نخواهم تونست تو رو با خودم به گذشت

 نه اون دختری که یک بار توی اتاقت در دانشگاه تهران دیدم و بعدا تو رو تور کششرد و زن تششو

. شد و نه هیچ دختر دیگری شایسته همسری تو نبود

یدونست  عشق من اون کسی که شایسته همسری تو بود و تو رو شایسته همسری خودش م

 انقدر احمق بود که روی دلش پا گذاشت و از ایران رفت و حال بعد از هیجده سال داره برات

ینویسه. نامه عاشقانه م

یبوسیدم. امششروز  دوست داشتم اون موقع که از خوندن ایمیل من گریه کردی چشمهات رو م

هت رو خوندم گریه کردم که چرا تو مال مششن نشششدی و حششال بششا ایششن نششامه کششه  صبح که نام

یکنم که چرا با خودم چنین کردم. من به خودم رحم نکردم. ینویسم گریه م م

یهام بششه مکلسشش  روز ازدواجت خوب یادمه. ما توی آزمایشگاه شیمی تجزیه بودیم. یکششی از ه

 من گفت: ترانه امروز روز ازدواج آقا ... است. جوابش رو ندادم و احمقانه فکر کردم من کششه از



 این آقا ... راز دلم رو پنهان کردم چرا باید به اون از راز دلم بگم. من باید از ایران برم و همون

یم و دیگران هششم نبایششد هرگششز مکلس  طور که آقا ... هرگز ندونست عاشقانه دوسش داشتم ه

این رو بدونن.

 من آروم آروم دلم رو سر بریدم. خیلی ماهرانه. انقدر مششاهرانه کششه اگششر خششودم ایششن رو بهششت

یدونششم احمقششانه اسششت یبردی عشق من. هرگز. اما حال م یگفتم هرگز به احساسم پی نم  نم

این احساس رو مثل یک راز دردناک با خودم به گور ببرم.

یکشم. پس چرا این آقا ... که به راحتی با خوندن ایمیششل مششن هام. هنوز نفس م  من هنوز زند

یکنه نباید بدونه عاشقشم؟ چقدر باید این حماقتم رو ادامششه بششدم؟ چقششدر بایششد ازش  گریه م

یخوام دیگه احمق باشم. پنهان کنم؟ هیجده سال تمام احمق بودم نم

یپرستم. با همه وجودم. مششن یخوام دیگه ازت این احساس رو پنهان کنم. تو رو عاشقانه م  نم

 رو هیجده سال پیش به خودت مبتل کردی. بعد از هیجده سال این عشق دردناک از وجودم

هی طغیششان از عشششقی کششه  نرفت و هرگز نخواهد رفت. مششن یششک آتشفشششان خروشششانم. آمششاد

لهاست در دلم نسبت به تو مونده. من سراپا شششعرم. سششراپا آهنششگ و احسششاس. آکنششده از  سا

ههای نگفته و ننوشته.  واژ

مهششام مموهششا و بو گهششا بسششازم. قل بهای آینده به یاد تو آهن  گیتارم منتظره که در روزها و ش

 منتظرن که به یشاد تشو تابلوهشا بکششم. قلشم و کاغشذهام منتظشرن کشه بشه یشاد تشو ششعرها و

هها و ... بنویسم. با من بمون. با من در آثار هنریم بمون. تو که مرد زندگیم نشدی. نمایشنام

"لاقل در آثار هنریم برام بمون.

یدانم که این نوستالژی دردناک نسبت به او در من باقی خواهد ماند .م


