
شب سوم
روزی تیــره، غمگیــن و ناامیدکننــده. روزی مثــل روزهــای تنهایــی 
کــه مــن  پیــری مــن. افــکار غریبــی بــه مغــزم فشــار مــی آورد. افــکاری مبهــم 
کنــم. نــه، قــادر بــه انجــام  تــوان آن را نــدارم و یــا نمی خواهــم آن را مرتــب 

آن نیســتم!
خداحافظــی  هــم  بــا  کــه  زمانــی  نمی بینیــم.  را  یکدیگــر  امشــب 
گفتــم فــردا هــوا  می کردیــم ابرهــا در آســمان بــه هــم می پیوســتند. بــه او 
بــد اســت. جوابــی نــداد. نمی خواســت ناامیــد شــود. روز او روشــن و 
کوچکــی نیــز خوشــبختی اش را تیــره و تــار  صــاف بــود و حتــی قطعــه ابــر 

نمی ســاخت. 
ببــارد نمی توانیــم یکدیگــر را  بــاران  گــر  گفــت: »ا کــه  آمــد  یــادم  بــه 

نمی آیــم!« مــن  ببینیــم، 
کــه شــاید ایــن نشــود، امــا شــد  پیــش خــود چنیــن می اندیشــیدم 
کــه بایــد می شــد. دیشــب بــرای ســومین بــار یکدیگــر را ماقــات  هرآنچــه 

کردیــم، شــب ســوم از شــب های روشــن! 
بــه هــر حــال زندگــی و خوشــبختی زیباســت! وجــود انســان مملــو 
از عشــق خواهــد شــد. احســاس می کنــی می خواهــی تمــام عشــقت را 
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ــاب همــه چیــز شــادی و  در قلــب دیگــری جــای دهــی. می خواهــی بازت
خنــده باشــد و خوشــی تــا چــه حــد مســری اســت! دیشــب در قلبــش چــه 
مهربانی هــا بــود. بــه احساســاتم اهمیــت مــی داد و بــا صــدای نوازشــگرش 
یــا  گرمــا و امیــد می بخشــید. درون خوشــحالی او بــه وســعت در بــه قلبــم 
عشــق وجــود داشــت و مــن... فکــر می کــردم همــۀ اینهــا حقیقــی اســت، 

کــه او...  می پنداشــتم 
کــه اینگونــه می پنداشــتم؟ چــرا   و امــا ای خــدای بــزرگ! چطــور شــد 
کــه او بــه دیگــری احســاس دارد؟ هیــچ چیــز  کــور بــودم و نمی دانســتم 
مــال مــن نیســت، مهربانــی، اشــتیاق، نگرانــی و عشــق او از آن دیگــری 
اســت. بلــه! حتــی مهربانــی او نســبت بــه مــن از شــادی ماقــات بــا 
دیگــری سرچشــمه می گرفــت، از ایــن رو شــادی اش را بــا مــن قســمت 
کــرد. وقتــی آن مــرد بــه ماقاتــش نیامــد و مــا بیهــوده در انتظــارش بودیــم، 
ناســتنکا غمگیــن، نگــران و وحشــت زده شــد و شــادی و ســرور از رفتــار 
کــه توجــه خــود را نســبت  گفتــارش رخــت بربســت و عجیــب اســت  و 
کــه  را  امیــدی  می خواســت  غریــزه  ی  رو از  کــرد.  چنــدان  دو  مــن  بــه 
می ترســید بــه یــأس تبدیــل شــود بــه مــن ارزانــی دارد. ناســتنکای مــن 
ــره  ــه باالخ ک ــدم  ــد ش ــن متقاع ــه م ک ــود  ــان ب ــت زده و پریش ــان وحش چن
ــه قلــب بیچــاره ام رحــم  گاه می شــود و ب ــه خــود آ از عشــق مــن نســبت ب
کــه خــود ناراحتیــم، نســبت بــه انــدوه دیگــران حســاس تر  می کنــد. زمانــی 
می شــویم. عشــق در ذات آدمــی وجــود دارد و هرگــز ایــن عشــق از بیــن 

نخواهــد رفــت. 
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کوهــی از احســاس نــزد او می رفتــم. نگاهــم بــه دنبــال زمــان بــود  بــا 
کــه چــرا زود ســپری نمی شــود تــا بتوانــم او راببینــم. نمی دانســتم در آن 
کــه  لحظــه چــه احساســی خواهــم داشــت. نمی توانســتم حــدس بزنــم 
بــا ایــن شــرایط همــه چیــز بــه زودی تمــام می شــود. صــورت او مملــو از 
نــور محبــت بــود. در انتظــار پاســخ نامــه اش بــود. آن مــرد قــرار بــود بنــا 
ــه دیــدارش بیایــد. ناســتنکا یــک ســاعت قبــل از  ــه دعــوت ناســتنکا ب ب
ــه تمــام  ــه نظــرش جالــب می آمــد و ب ــود. همــه چیــز ب مــن آنجــا رســیده ب

می خندیــد.  حرف هایــم 
او  برنیــاوردم.  دم  امــا  کنــم،  خبــر  بــا  عشــقم  از  را  او  می خواســتم 
گفــت: »می دانــی چــرا این قــدر خوشــحالم؟ می دانــی چــرا از دیــدن تــو 

را بیشــتر دوســت دارم؟« تــو  امــروز  و  خوشــحالم 
گفتم: »نمی دانم، چرا؟« و قلبم از شادی به لرزه درآمد. 

بافاصلــه ادامــه داد: »از تــو خوشــم آمــده اســت؛ چــون بــه مــن دل 
کــس بجــای تــو بــود شــاید اینگونــه می شــد، غمگیــن  نبســته ای. هــر 

تــو خیلــی خوبــی!« امــا  می شــد و حســرت می خــورد، 
ــم دوســتی صمیمــی هســتی و  ــو برای گفــت: »ت ی ناراحتــی  بعــد از رو
گــر نبــودی چــه  خــدا تــو را بــرای مــن فرســتاده. مــن از او سپاســگزارم. ا
بایــی ســرم می آمــد؟ تــو خیلــی متواضــع و فروتنــی! دوســتی تــو برایــم 
دوســتان  هــم  بــرای  می توانیــم  او  بــا  ازدواج  از  پــس  اســت!  ارزشــمند 
خوبــی باشــیم، دوســتانی بهتــر از خواهــر و بــرادر. مــن تــو را نیــز بــه انــدازۀ او 

دوســت خواهــم داشــت.«
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کــه  امــا چیــزی  ی ســرم خــراب شــد،  انــگار دنیــا رو در آن لحظــه 
مــی داد.  تــکان  را  قلبــم  نبــود  خنــده  بــه  بی شــباهت 

نمی آیــد،  او  می کنــی  احســاس  شــده ای،  مضطــرب  »تــو  گفتــم: 
هســتی.« زده  هیجــان 

پاســخ داد: »هرگــز، در ایــن صــورت بایــد بخاطــر ســرزنش های تــو از 
خــود بی خــود می شــدم. بــه هــر حــال فعــًا فرصــت دارم، امــا نــه... بایــد 
کــه درســت می گویــی، بلــه درســت اســت! مــن اآلن نگــران  کنــم  اعتــراف 
و آشــفته ام، بــه آینــده فکــر می کنــم و اینکــه احساســاتم جریحــه دار شــده 

یــم.« کنــار بگذار کافــی اســت! بیــا احساســات را  اســت. 
یکــی  بــا شــنیدن صــدای غریبــی از جــا برخاســتیم. مــردی در تار
ــًا  ــتنکا تقریب ــم. ناس یدی ــر دو می لرز ــد. ه ــا آم ــمت م ــه س ــد و ب ــدار ش پدی
اشــتباه  امــا  دارم،  رفتــن  قصــد  کــه  کــردم  وانمــود  و  کشــید  فریــادی 

نبــود.  او  می کردیــم؛ 
ــا او ماقــات  کــرد: »چــرا نگرانــی؟ مــا هــر دو ب ناســتنکا از مــن ســؤال 
یم.« می کنیم. قصد دارم به او بفهمانم که ما چقدر همدیگر را دوست دار
یــم!« و بــا خــود فکــر  گفتــم: »چقــدر همدیگــر را دوســت دار بــا تعجــب 
کــردم »وای ناســتنکا، ناســتنکا! ایــن بــه چــه معناســت! چنیــن عشــقی 
را ســرد می کنــد. دســت های  روح  انســان ســنگینی می کنــد،  روح  بــر 
گــرم اســت، مگــر نمی بینــی!  آتــش  تــو ســرد و دســت های مــن چــون 
ــوند!  ــل می ش ــل تحم ــبخت غیرقاب ــای خوش ــی آدم ه گاه ــی... آه،  غافل

ــم.« ــی باش ــو عصبان ــم از ت ــن نمی توان ــا م ام
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گفتــم: »ناســتنکا!  کنــم و بــه او  کنتــرل  دیگــر نتوانســتم احساســاتم را 
می دانــی از دیشــب تــا حــاال چــه حالــی دارم؟«

پاســخ داد: »نمی دانــم، مگــر چــه حالــی داری؟ چــرا تــا حــاال حرفــی 
نــزدی؟«

ــا دلواپســی پاســخ دادم: »برایــت می گویــم. ناســتنکا، دیشــب بعــد  ب
کــردم، نــزد دوســتانت رفتــم و نامــه ات را  کــه تمــام اوامــر تــو را اجــرا  از ایــن 

تحویــل دادم... بــه خانــه رفتــم و خوابیــدم.«
گفت: »همین؟!« که  هنوز حرفم تمام نشده بود 

گفتم:»بلــه، تقریبــًا همیــن.« ایــن حــرف را بــا طعنــه بــه او گفتــم؛ چــون 
کنــم و ادامــه دادم: »یــک ســاعت قبــل از  کنتــرل  نمی توانســتم خــودم را 
گویــا اصــًا نخوابیــده بــودم،  ســاعت ماقــات از خــواب بیــدار شــدم، امــا 
دقیقــًا نمی دانــم چــه حالــی داشــتم. آمــدم تــا همــه چیــز را برایــت بگویــم. 
کــه زمــان ایســتاده اســت و ایــن لحظــه را بخاطــر خواهــد  برایــت بگویــم 
کــه  ــا ابــد باقــی می مانــد. لحظــه ای  کــه ت ســپرد و ایــن احساســی اســت 
گویــا زندگــی برایــم متوقــف شــده. وقتــی  تــا انتهــای دنیــا زنــده اســت، 
پیــش  مدت هــا  از  کــه  را  آهنگــی  کــردم  فکــر  شــدم  بیــدار  خــواب  از 
کــه روزی در جایــی  می دانســتم بــه خاطــر مــی آورم، آهنــگ شــیرینی 
گویــا تمــام عمــرم در تــاش  شــنیده و بــه دســت فراموشــی ســپرده بــودم؛ 

ــا از زنــدان قلبــم آزاد شــود و فقــط حــاال...« بــوده ت
ناســتنکا در کمــال تعجــب گفت: »وای خدای بــزرگ! خدای بزرگ، 
کلمــه از حرف هایــت را متوجــه نمی شــوم!« چــه می گویــی؟ حتــی یــک 
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