
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تاریک بود. در یک غروب پاییزی دلگیر، سروشان هوا ابری و نیمه
غمگین و غرق فکر روی صندلی عقب تاکسی نشسته بود و به این فکر 

این شهر را تحمل کند.  کردهدمکرد که باز هم باید آسمان ابری و هوای می
التحصیلی از دانشگاه در رشته مهندسی نفت و سه سال پیش بعد از فارغ

دوره سربازی، مقدمات کارش فراهم شد. پدرش آقای قوامی صاحب  اتمام
ی واردات و صادرات محصوالت غذایی بود شرکت بزرگ و شناخته شده

کرد و بدیهی است که که به اقتضای شغلش به کشورهای مختلفی سفر می
 با افراد سرشناس زیادی در ارتباط بود. از طریق پدرش به شرکت فنی

های سخت و دشوار اسکاتلند معرفی شد. دوره مهندسی معتبری در
آموزشی را با رتبه بسیار خوبی پشت سر گذاشت و موفق شد در مدت 
کوتاهی در این شرکت استخدام شود. دفتر مرکزی شرکت در کشور 
اسکاتلند بود اما در امارات و هندوستان هم شعبه داشت. محل کار 

استانی با تاریخچه علمی سروشان شهری واقع در کشور هند بود. شهری ب
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رفت. حاال سروشان و ادبی غنی که البته مرکز تجاری مهمی نیز به شمار می
 گشت.ای بازمیاز مأموریت کاری دو هفته
رفت که تاکسی مقابل خانه سروشان توقف کرد. هوا رو به تاریکی می

ای کوچک و نقلی که از طرف شرررکت محل کارش، برای سررکونت خانه
یارش مدانش را  در اخت خت. چ تاکسررری را پردا یه  ته بود. کرا قرار گرف

صندوق  سری به  شد. قبل از ورود به خانه،  سی پیاده  شت و از تاک بردا
ست صندوق جا خوش کرده بود. پاکت زد. پاکت نامه اشیپ شه  ای در گو

را برداشررت و وارد خانه شررد. هوای خانه دم کرده و سرراکن بود، دلش 
س شت. نگاهی به نامه گرفت. به اتاقش رفت و و ایلش را روی زمین گذا

انداخت. آدرس فرسررتنده برایش غریب و ناآشررنا بود. نامه از شررهر تبریز 
شناخت. اش بیشتر شد. در تبریز کسی را نمیارسال شده بود. کنجکاوی

شدت احساس خستگی میبا آن کرد اما برای خواندن نامه کنجکاو که به 
ست خط شمش را نوازش داد و رایحه  بود. پاکت را باز کرد، د زیبایی چ

خوشایندی از کاغذ نامه به مشام رسید. طرح قشنگی در حاشیه کاغذ به 
 کرد.خورد و برای خواندن نامه ترغیبش میچشم می

 
 غریبه آشنا سالم
 نم بارون در یک شب مهتابی.لطیفی مثل نم

بوی  خوادآد آدم دلش میتا حاال تجربه کردی وقتایی که بارون می 
 خاک بارون خورده رو تا عمق وجودش نفس بکشه؟
های ای بارش قطرههمیشه دوست داشتم تو یک شب بارونی یه گوشه

وقت شهامت این رو نداشتم زیر بارون بایستم بارونو به تماشا بشینم. هیچ
 .شمب سیخو 

اما ؛ خواد یه کاری برات انجام بدمقدر مظلومی! دلم میراستی چه
 دونم چه جوری!نمی

 ذاری؟میداری سرتو رو شونه کی  وقتی غصه



 13     ⁕شیوا عارف     

 

صه سر اگه یه روزی تنها بودی و غ شونه خدا.  سرتو بذار رو  دار... 
 هاش مهربونه.شونه
 های... ما آدمهاییتنهادلم برات گرفته یه وقت فکر نکنی که خیلی  

هاش کنم فرشتههمراز و غمخوارمون خداست. دعا می ترینتنها بزرگ
ان آبتو بذارن باالی موقع خواب روتو بکشن، لیو هاشبمراقبت باشن! 

سرت. اگه یه وقت خوابت نبرد برات یه قصه قشنگ تعریف کنن. قصه 
 عطر دلنواز گل سرخ.

 .سپرمت دست خدامی
 به تماشا سوگند و به آغاز کالم
 تماشا

 
شته شان محو نو سر در نمیسرو شده بود! های نامه بود.  آورد... گیج 

نامه را از اول خواند. از نوع شناخت. یک بار دیگر ی نامه را نمینویسنده
اما او ؛ ی آن، آدم با احساسی استنگارش نامه مشخص بود که نویسنده

 چه کسی بود؟
غذ و عطر آن و از لحن جمالت  کا مه و از طرح  نا از خط خوش 

اما این دختر ؛ شد حدس زد که نامه را یک خانم نوشته باشدنویسنده می
شناخت و از شرایط زندگی او چه کسی بود که سروشان را به خوبی می
دانست سروشان تنها و غریب و به خوبی مطلع بود؟ چه کسی بود که می

 دار!هایی غصههایی دلتنگ، یک وقتغمگین است... حتی یک وقت
نامه نگاهی  پاکتبه  شررراید نامه اشرررتباهی به دسرررتش رسررریده بود!

شان بود. حتی سرو شانی خانه  سم و  انداخت. آدرس روی پاکت دقیقا ن ا
فامیلش را هم روی پاکت نوشررته بود. شرراید کسرری با او قصررد شرروخی 

طوری سررر به سرررش خواهد اینداشررته؟ اما او چه کسرری اسررت که می
 بگذارد؟

را باال انداخت. نامه را داخل  شیهاشررانهاز فکر کردن خسررته شررد و 
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پاکت گذاشررت. حسررابی خسررته بود و یک دوش آب گرم حالش را جا 
 را برداشت و به حمام رفت. اشیراحتو لباس  آورد. حولهمی

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نیمه شب بود که سروشان از خواب بیدار شد. نگاهی به دور و برش 
انداخت و خودش را روی کاناپه مقابل تلویزیون دید. چشمانش را به هم 

 مالید. کمی فکر کرد تا یادش آمد.
روز گذشته، روز کاری بسیار شلوغی بود. به خانه که آمد ابتدا دوش 

عد از حمام لیوانی آب ناپه گرفت. ب میوه برای خودش ریخت و روی کا
خانه تلویزیون را روشن مقابل تلویزیون نشست. برای شکستن سکوت 

ای شد که به تازگی های آن مشغول خواندن نامهتوجه به برنامهکرد اما بی
از شهر تبریز و به امضای ناشناسی به نام تماشا به دستش رسیده بود. در 
شت، مادرش بود  شی را بردا حال خواندن نامه بود که تلفن زنگ زد. گو

صدایکه از تهران تماس می شنیدن  صله  گرفت.  مادرش از کیلومترها فا
شرررد که مادر و پسرررر همدیگر را ندیده بخش بود. مدتی میبرایش لذت

2 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نیمه شب بود که سروشان از خواب بیدار شد. نگاهی به دور و برش 
انداخت و خودش را روی کاناپه مقابل تلویزیون دید. چشمانش را به هم 

 مالید. کمی فکر کرد تا یادش آمد.
روز گذشته، روز کاری بسیار شلوغی بود. به خانه که آمد ابتدا دوش 

عد از حمام لیوانی آب ناپه گرفت. ب میوه برای خودش ریخت و روی کا
خانه تلویزیون را روشن مقابل تلویزیون نشست. برای شکستن سکوت 

ای شد که به تازگی های آن مشغول خواندن نامهتوجه به برنامهکرد اما بی
از شهر تبریز و به امضای ناشناسی به نام تماشا به دستش رسیده بود. در 
شت، مادرش بود  شی را بردا حال خواندن نامه بود که تلفن زنگ زد. گو

صدایکه از تهران تماس می شنیدن  صله  گرفت.  مادرش از کیلومترها فا
شرررد که مادر و پسرررر همدیگر را ندیده بخش بود. مدتی میبرایش لذت

2 
 



 17     ⁕شیوا عارف     

 

پر از شقایق... به زیبایی یک نیزار تو خاک زیباست. به زیبایی یک دشت 
تفتیده جنوب... به زیبایی کوچ پرستوهای عاشق... به زیبایی غروب 
خورشید در هر شفق... به زیبایی یک دیوار کاهگلی ترک خورده تو قلب 

نم بارون پاییزی... به زیبایی یک دهکده... به زیبایی خیس شدن زیر نم
ختان در فصل پاییز... به زیبایی دو تا خزان شده در هایبرگ خشخش

چشم به رنگ پاییز... به زیبایی هجوم یک موج رمیده از دل دریا به سوی 
ی درخت پیر... به زیبایی های برآمده از آتش کندهساحل... به زیبایی شعله

 رفتن تا اوج خیال... به زیبایی شکفتن یک شکوفه گیالس.
 !امیدوارم روزهای خوبی داشته باشی

 به تماشا سوگند و به آغاز کالم
 تماشا

 
هستی؟  چه کسیآخ دختر تو  !وای که چه قلم روانی داشت این دختر»

زنی؟ نکند تو هم مثل من خواهی؟ چرا واضح حرف نمیاز من چه می
آید. اگر باز هم برایم هایت خوشم میاما از نامه !تنهایی؟ خیلی مرموزی

 «برم. هر که هستی باش. شیرین و با احساسی!خوانم و لذت میبنویسی می
 


