
مرجان فریدی

.سردم بود..

.دست هایم را در جيب کافشنم فرو بردم اما تاثير چندانی نداشت و همچنان سوزن سوزن شدن سر انگشتانم را حس می کردم

.نفس عميقی کشيدم و به چشمانش زل زدم.به خاطر تاریکی هوا رنگ زیبای چشمانش به سياهی گرایيده یود

؟-االن چراقهری

 با اخم نگاهش گردم...چرا نمی فهميد؟چرا مرد ها این قدر در برابر احساسات زن ها و درک عواطفشان مقاومت نشان می دادند؟

.دستش را به سمتم دراز کرد و دستانم را از جيب کافشنم بيرون کشيدودستان سرخ شده ام را در  ميان دستان بزرگ و گرمش گرفت

!-سامان

:نگاه براقش را به چشمانم دوخت و لبخند زد

ن-به این حلقه ها نگاه ک

چشمانم را از چشمانش جدا کردم و به دستانمان زل زدم و چشمانم روی حلقه های ساده و سفيدمان خيره ماند.زیر حلقه هردویمان اسم آن 
.یکی نوشته شده بود

؟-خب

:سرش را کمی خم کرد

.-این یعنی من برای تو ام...تو ام مال منی.نامزدمی

شخيره نگاهش کردم و دلم ضعف رفت برای شنيدن حرف های شاعرانه ا

.اصال مگر به قافيه و ردیف است؟مگر به نظم و آهنگ است؟جمالتش برایم شعر بود

.حتی اگر از او ناراحت و با اوقهر باشم

:با شنيدن صدایش سر بلند کردم

.-بانو ما با سختی به هم رسيدیم

:صدایش را کمی صاف کرد و ادامه داد

!      از کل دانشگاه شریف بپرسی ميدونن چه قدر دنبالت دویيدم تا بابات راضی شد تک دخترش و بده بهم

.همچنان نگاهش می کردم با این تفاوت که بغضی به اندازه سيب بزرگی کل گلویم را فرا گرفته بود

-چرا االن ناراحتی؟برای دوتامون دارم ميرم.ميرم که آیندمون و بسازم.ميرم درس بخونم که وقتی برگشتم یه عروسی بگيرم که کل عمرت یادت 
!بمونه چه شب قشنگی بوده

.به موهای نرم و حالت دار خرمایی اش زل زدم.بغضم دوباره به گلویم چنگ زد

!-نميشه نری؟نميشه بمونی؟اون جا پر از دخترای خوشگله...اصال دلم برات تنگ می شه نرو...تو رو خدا

:بغضم شکست و دستم را رها کرد و با دستانم اشک هایم را پاک کردم و کمی خم شد و شانه هایم را گرفت و با لبخند گفت



؟  -از تو خوشگل ترن

:با چانه ای لرزان نگاهش کردم و خنده کوتاهی کرد و ناگهان اخم کرد و جدی گفت

.-قسم می خورم هيچ کدوم از اون دخترایی که اون ورن یا این جان...مثل چشمای تو من وخل نمی کنن

:خندید و با دست یه پيشانی اش کوبيد

!-به خدا اصال عقل واسم نزاشتی...صبح تو..ظهر تو..عصر تو...شب تو وفکر تو

.قلبم در دهانم می زد.سری برایم تکان داد

-می دونم طاقتش و نداری بيای فرودگاه.اومدم تا شب آخری ازم ناراحت نباشی...هرچند چندماهه قهری...سردی.ولی فدای سرت فقط 
.بدون برای جفتمونه

:بينی ام را باال کشيدم و گفتم

.-دلم برات تنگ ميشه

:لبخند زد

!-نمی رم بميرم که بانو...ميرم و بينش ميام ایران.یا تو ميای پيشم

او که نمی دانست این ماه های اخر که به دنبال کار های رفتنش یود تنها با همين فکر خود را آرام کرده بودم.دوست داشتن را تا به حال 
چشيده ای؟زیباست...مثل در دست گرفتن یک شاخه گل زیبا و سرخ...که دوستش داری...حس نرم و لطيف لمسش را بوی مست کننده اش 
را...اما نگرانی که گلت را از تو بگيرند و پر پرش کنند...هم زمان که سفت گلت را ميان مشتت گرفته ای خار هایش دستانت را خراش می 

!دهند.به خون می نشانند.اما بازم گلت را رها نمی کنی

:-دوباره زمزمه کردم

؟-دلم برات تنگ ميشه.مراقب خودت باش باشه

:لبخند زد وآرام چند تار از موهای ریخته بر روی پيشانی ام را یه زیر کاله بافتنی ام هدایت کرد

.-من بيشتر دلم برات  تنگ ميشه.نمی گم مراقب باش چون از هرجایی که باشم مراقبتم

.اشک هایم را پاک کرد و قسم می خورم برق اشک را در چشمانش دیدم..

.هرچه اصرار کردم نگذاشت تاهمراهش به فرودگاه بروم.می گفت بيشتر دل تنگ خواهم شد و ممکن است حالمان بد تر شود

.در لحظه آخر در آن هوای سرد و برف زده ی زمستانی در آغوشش گم شدم

آغوشش مامن آرامشم بود و حاال آرامشم را از من دریغ کرده و می رفت.هرچند که برای آینده هردویمان تالش می کرد...اما این قلب که 
؟زبان حالی اش نمی شود..می شود

.صدای بوق ماشين دوستش را که شنيدیدم آرام از هم جدا شدیم و ناگهان سردم شد

هدستم لرزید و خيره نگاهش کردم.لبخند زد و عقب عقب به سمت ماشين دوستش رفت و بين را

.با دست به من اشاره کرد و در آخر انگشت اشاره اش را به سمت قلبش برد

من هم آرام با دستم شکل قلب را در آوردم و لبخندی زد و لبخند بغض زده ام را فقط خودم توان درک دردش را داشتم!نه او و نه هيچ کس نمی 
.فهميد چه حسی داشتم



سوار شد و دوستش برایم بوقی زد و سری تکان داد و به برف های کوچک و نرمی که بر اثر روشنایی چراغ های ماشين دیده می شدند زل زدم و 
.قطره درشتی از اشکم فرو ریخت

!بخار شيشه ها نگذاشت چهره اش را ببينم و ماشين که در پبچ کوچه گم شد نفسم گرفت

.او رفت و من ماندم و دانه های برف...هردو سردمان بود

.برف از دوری آسمان و من از دوری او

.دیروزدر خانه پدر بزرگش کل فاميل جمع شده و از او خداحافظی کرده و خانواده اش یکی دو ساعت دیگر به فرودگاه می رفتند

!وارد خانه شدم وسردم بود.اصال از زمستان متنفر بودم...چرا سرمایش تمام نمی شد

.هرچند این سرما به خاطر نبود او بود

برای بيدار نشدن اهل خانه بوت هایم را آرام در آورده و پاورچين پاورچين به سمت اتاقم رفتم و خودم را روی تخت پرت کرده و گوشی ام را 
:برداشتم و فوری برایش نوشتم

.-قبل پروازت بهم زنگ بزن.رسيدی ام بهم زنگ بزن

.ساعت سه صبح بود و هرچه منتظر بودم مسيجم را ندید و آن قدر با اشک به صفحه گوشی ام زل زدم تا چشمانم گرم شد و خوابم برد

*

با صدای به هم خوردن در و سر و صدای ریزی که از  پزیرایی می شنيدم چشمانم را باز کردم و چشمانم می سوخت و گردنم گرفته و بدنم 
.خشک شده بود

.بيخيال سرو صدا فوری گوشی ام را ازالبه الی پتو پيدا کردم و دو تماس بی پاسخ از سامان و یک مسيج دیگر از او

:با خوشحالی مسيج را باز کردم.ساعت چهارنيم مسيج داده و نوشته بود

-عزیزم یکم دیگه سوار هواپيما ميشم...زنگ زدم اما انگار خوابی خوابالو...بيدار شدی زنگ بزن منم اون موقع رسيدم...راستی اون کاله قرمزه 
.خيلی بهت ميومد

.چند اموجی قلبم فرستاده بود.با لبخند شماره اش را گرفتم اما خاموش بود

:متعجب گوشی را روی تخت گذاشتم و صدای شکستن چيزی از پزیرایی آمد متعجب داد زدم

!-ساعت هشت صبح چيکار می کنيد شما

.هم زمان برخواستم و با کوفتگی ای که احساس می کردم وارد پزیرایی شدم

مامان  با وضعيت آشفته و موهای به هم ریخته و چشمانی پف کرده کنار ميز تلفن نشسته و دستش را محکم روی دهانش گذاشته بود.بهت 
.زده سر چرخاندم

.فرشاد کنار خورده شيشه های گلدان نشسته و بهت زده به شيشه های خورد شده زل زدم

!-چه خبره

.مامان ناگهان بلند شروع  کرد  به گریه و شانه هایش می لرزید

:ترسيده به سمتش رفتم و شانه هایش را گرفتم با ترس و نگرانی در حالی که از دلشوره حالت تهوع گرفته بودم ناليدم



؟-چی شده مامان

:مامان تنها زجه می زد.نا اميد رو به فرشاد فریاد زدم

؟-فرشاد چی شده

:بلند شدم و خواستم به سمت فرشاد بروم که مامان ناليد

!-خدایا این چه بختی بود دادی  به بچه ام

؟در جا خشکم زد و با بهت نگاهش کردم...چه می گفت

:با خشم فریاد زدم

؟- چی شده چرا نمی گيد؟فرشاد

.فرشاد سرش را به سمتم چرخاند و از نگاهش لرزم گرفت

.بلند شد و به سمتم آمد و خيره و با اشکی که نا خواسته در چشمانم حلقه زده بود نگاهش کردم

.-م...می گ...می گن.ه..هواپيما سقوط کرده

.چند لحظه ای طول کشيد تا صدایش را بشنوم و حرفش را تحليل کنم

.چند ثانيه ای طول کشيد تا مرگ روهایم را باور کنم

!باور نکردم!چند ثانيه برای عمری رویا بافی کافی نبود

؟-یعنی چی

.سرم و چرخاندم و لبخندی زدم و با سرعت اشک هایم را پاک کردم.هرچند دوباره باریدند

؟-خ..خب سقوط کنه! ب..ب..بيچاره خانواده هاشون...حاال چرا سقوط کرده

.فرشاد سرخ شده ورگ های گردنش برجسته شده بودند

.-دنيا...هواپيمایی ک..که سامان توش بوده سقوط کرده

:بلند خندیم و با حرص اشک هایم را پاک کردم.ميان خنده به چشمان سرخ مامان و فرشاد زل زدم

!-شوخی مزخرفی بود می دونم حتما گفتيد دنيا از رفتن سامان ناراحته با شوخی حال و هواش و عوض کنيم

:هم زمان به سمت اتاقم رفتم و فرشاد به دنبالم آمد و بغض کرده گفت

.-دنيا تورو خدا..

.گوشی ام را از روی تخت چنگ زدم و شماره ی سامان و گرفتم و خاموش بود

:جيغ زدم

؟-چرا گوشيش وخاموش کرده؟مگه نمی دونه بدم مياد

:فرشاد یه سمتم آمد و گوشی ام را نشانش دادم و با ذوق گفتم

ه-تو داری شوخی می کنی.نمی بينی بهم پی ام داده؟ ببين برام قلب فرستاد



:فرشاد با گریه به دیوارر تکيه زد و گفت

م-اسمش تو ليست پرواز بوده...

:با بغض فریاد زدم و گوشی ام را یه سمت آینه پرت کردم

.-خفه شو!برو بگو گوشيش و روشن کنه...من بدم مياد خاموش کنه

زانوهایم تا شد و به زمين افتادم و نفسم یکی در ميان شده بود.بغضم شکست و با همه وجودم جيغ زدم.جيغ هایم گوش خراش بود...حتی خودم 
.هم از صدای جيغ هایم ترسيدم

.گویی صدای من نبود.صدای مرگ آرزوهاایمان بود

.به گلویم چنگ زدم...بغض بودکه مانند بختک به جان گلویم افتاده و شيره جانم را باال می کشيد

؟فرشاد در آغوشم گرفت و برادرم نمی دانست خواهرش مرده..وگرنه حتما بيش از این ها ميگریست...مگر نمرده بودم

-فرشاد بهش بگو بهم زنگ بزنه...بگو گوشيش و روشن کنه...بگو قرار بود با هم لباس عروسم و انتخاب کنيم.بهش بگو مگه نگفتی زود هم و 
؟می بينيم

.هردو گریه می کردیم و مامان به دیوار تکيه زده و شانه هایش می لرزید

:با بغض فریاد زدم

؟-هواپيما سقوط کنه زنده نمی مونه کسی

:با شتاب سرش را ميان دستم گرفتم

؟-ها؟م..ممکنه زنده باشن..ممکنه بيمارستان باشن

.فرشاد با شانه های خميده گوشی اش را از جيبش در اورد و به سمتم گرفت

.بهت  زده گوشی را از دستش گرفتم.درکانال خبر بود.عکس تکه های سوخته هواپيما و متنی که زیرش نوشته بود را خواندم

752-پرواز 

:با ناله فریاد زدم

!-شماره پروازشه

:از ميان اشک هایم به صفحه گوشی زل زدم

176-هواپيمای اوکراین در تاریخ  هيجدهم دی  بر اثر نقص فنی امروز در تهران سقوط کرد.

.نفر از مسافرین این هواپيما بر اثر سقوط متاسفانه جان خود را از دست دادند

.سرم گيج رفت...خدا لعنت کند مرا..که خوابم برد و تماسش را جواب ندادم..

.خدالعنت کند مرا...که گذاشتم برود.کاش یه پایش افتاده بودم.کاش می گفتم آینده ام تویی

؟چه نيازی به رفتن بود



!خدالعنت کند زمستان را...که به خاطر سرمایش شيشه های ماشين بخار کرد و در لحظات اخر ندیدمش

.دستم را دراز کردم و عکس نامزدیمان را از روی ميز برداشتم و به چشمانش زل زدم.در عکس می خندید

خدا لعنتم کند.که درهنگام  سوختن در آتش کنارش نبودم...دردش آمده بود؟موهای نرم و قشنگش سوخته بود؟چشمانش دیگر برق نمی 
؟زدند...برق چشمانش خاکستر شده بود

در اخرین لحظات به چه فکر می کرد؟آیندیمان؟اهدافش؟این که با مدیر دانشگاه جدیدش چه گونه حرف بزند؟شاید هم آهنگ گوش می 
!داده...شاید برایم چيزی تایپ می کرده و نيمه تمام مانده

؟-تا ابد رو گوشيت کنار اسمم اون دو تا قلب می مونه سامان؟تا ابد اخرین پی امت بهم تعریفت از کالهمه

.زجه کنان به زمين افتادم و قاب عکس را یه سينه ام فشردم

.-خدا..

:فریاد زدم

؟-عشقم گفتم دلم برات تنگ ميشه...یادم رفت بگم دوست دارم...بگم بهت بر می گردی

:فرشاد شانه هایم را گرفت و فریاد زدم

.-دوست دارم برگرد

.فرشاد گریه می کرد و مامان هم!آن ها چرا؟عشق من پر پر شده بود...ارزوهای ما پر پر شده بود

.آن قدر در آن حالت زجه زدم که در بی خبری فرو رفته و بی هوش شدم

***

.مراسمش شلوغ بود...گویی در این سرزمين گرد عزا پاشيدند.جسدش را بعد شش روز تحویلمان دادند

!خطای انسانيی بود نه نقص فنی

دچه خطاهایی که ما انسان ها مرتکب نمی شدیم!فقط  برخی از آنها سال ها جایشان در

! می کرد...تا اخر عمر عزابمان می داد...تا جایی که مادری را عمری عزا دار و دختر بيست و دو ساله ای را دیوانه

.داستان مرا نه من...بلکه برادرم نوشت...داستان آرزوی مرده ی من و سامان را

.داستان هواپيمایی که در آستانه اوج سقوط کرد..

.کاش برخی از مادران به راحتی از برخی اشتباهات کوچک کودکانشان نگذرند..

هچرا که آن کودکان بزرگ ميشوند و جهانی را عزا دار اشتباهاتشان که حاال بزرگ تر شد

. می کنند..

نفر دیگر ...تابستان آمد...بهار آمد..پایيز آمد و زمستان رسيد...و من از پشت  175و تو سامانم...خاکت هيچ وقت سرد نشد .نه تو. نه آن
گشيشه های آسایشگاه روانی همچنان آن کاله بافت قرمز را به سر دارم و منتظرم برسی و با تو تماس بگيرم...هر روز به شماره ات زن

. می زنم..

.تا روزی که جوابم را بدی و بگویی رسيده ای و حال دلت خوب است



.مادرت هم آن قدر زنگ زد و جواب ندادی تا خسته شد و کنار قبرت آرام گرفت

.به اوسالم برسان و بگو کم مانده...من هم به زودی به شما خواهم پيوست..

.راستی سامانم!...خيلی دوستت دارم.


