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 شود از این آسمان افتاد؟مگر می

 خراسان رضوی -بخشینعیمه 

 

 91:33، ساعت 3131دوشنبه، شانزده تیر -

اش شکسته بود، ساختم که توی آن، بابا هنوز لب تخت نشسته بود. از پشت عینکی که یک شیشهای قصه

های انجیر را زیر باران قاب محابای شاخهای بود که تکانِ بیپردهی بیکرد. پشت سرش پنجرهنگاهم می

ی کرد. گذشتهها تعریف میگفت یا از قدیمفته بود. بابا میان دو جمله مکث کرده بود. داشت چیزی میگر

آن که به صحت آن . من، بیبود نخوردهی بابا شبیه باغ عدن، زیبا و دستهر کس یک مکان است و گذشته

سکوتش روی اشیاء اتاق  دادم. اما مکث بابا طوالنی شده بود.هایش گوش میها شک کنم به حرفخاطره

کنم . گمان نمی، توی ذهنم متوقف شدرسیدکه جا ام به همینقصهگذاشت. غباری از زمان به جا می

  باقی قصه را در خواب ببینم.، شاید بخوابم روممیتمام شود.  وقتهیچ

 

 11:22، ساعت 3131شنبه، نوزده تیر پنج-

طور که ایستاده بود زدم. همانطوری حدس میه. یعنی من اینهای قدیمی را سر به نیست کردمادرم آلبوم

خورن؟ گفتم: تجدید خاطره. گفت: زد به من گفت: به چه دردی میجلوی گاز و محتویات قابلمه را هم می

های بابا. نفس عمیقی آید حرف بزنی؟ گفتم: عکساین چه طرز صحبت کردن است، چرا همیشه زورت می

وگو را ی گفتی ادامهاست و دیگر حوصله صبرش لبریز شده، از دست من کالفه دادکشید که نشان می

های بابا را از فرسایش رسیدم، زودتر عکسها میندارد. گفت: پاگرد باال. دویدم. انگار هر چه زودتر به آلبوم

ا نشستم تا هجا روی پلهای از گرد و خاک بیرون کشیدم و همانها را با هالهدادم. آلبومنجات می

های کاغذی هم این نه ماه تصمیم گرفته بود از قاب درهای زیای نبود. انگار شان کنم. بابا توی عکستماشای
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اش شان را جلوی حرم انداخته بود. انگار جوانیهایش زیادی قدیمی بودند. یکیمحو شود. یکی دو تا از عکس

جوره شمایلش با مردی که من هیچپا گشاد. شلواری دمی یقه پهن و پیراهنابدی شده بود. با  توی آن عکس

 هاست.حاال بابا تنها تصویری در دوردستآمد. شناختم جور درنمیمی

ها یکی دوتا عکس جلوی حرم امام رضا مشهدی اغلبتان عجیب است باید بگویم که نوشت: اگر برایپی

 .ترها. به خصوص قدیمینددار

 

 32:11، ساعت 3131 و چهار تیر شنبه، بیستسه-

 شدمیکند. اگر مراقبت میت ای ازکنندهی محافظتدانند شبیه الیهات نمیتمام چیزهایی که دیگران درباره

که چرا ی اینها با مادرم دربارهوقت باید ساعتدید، آنی مانیتور شده روی صفحهرا اسکن امتصویرهای ذهن

 کردم. کنم، بحث میکر میام فاغلب به روزهای بعد از نُه سالگی

 

 31:23، ساعت 3131و هفت تیر  جمعه، بیست-

خبری نیست.  بیهوده وضیحاتافتد. از آن تعارفات و تتر اتفاق میچیز خیلی راحتهمهنویسید وقتی می

دادید. فقط ی مادرتان و جواب پس بدهید که چرا دو روز تمام جواب تلفن را نمیمجبور نیستید بروید خانه

نویسد: که اخم و عصبانیتش دیده شود با یک کلمه می. و مادرتان بدون آنغمنویسید: در یک کلمه می

های ناخنو توی کاناپه بود طوری نیست. و من مجبور شدم جلوی بابا ناصر که قوز کرده آهان. ولی این

تا مادرم راضی شود. بله. هایم را توی هوا باال و پایین کنم. گرفت توضیح بدهم. هی دستاش را میپای

های من این از لذتبا این همه یکی دهیم همیشه سکوت کنیم. بدبختی نسل من این است که ما ترجیح می

اش نگاه کنم. لذت دیگرم؟ همین های پایموقع گرفتن ناخناش خونسردی محض و است که به بابا ناصر

 .وبالگِ متروکتوضیح در این نوشتنِ بی
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 31:11، 3131و یک تیر  شنبه، سیسه-

از شانزده سالگی  های طوالنی، یعنی تقریباًی طبیعت با من چیست؟ این که سالدانید شوخی مسخرهمی

اش؟ زمان دو تا بابا داشتم. بابا و بابا ناصر. و قسمت شوخیدرب و داغانم تا همین نه ماه پیش به طور هم

گذارند اما کردم در خوب بودن مسابقه میگاهی احساس می های خوبی بودند. حتاشان آدمکه هر دوتایاین

اش این بود که بدی امادانستم. هر چی نباشد بابای خودم بود. من در جایگاه قضاوت، همیشه بابا را برنده می

هات کرد. سواالت کلی. درسداد. فقط سوال می. حوصله نداشت. به نوشتن اهمیت نمیش خوب نبودبابا حال

زنی؟ بله. راستش ای؟ بله. به مادرت همیشه سر میخانه 3ها که قبل از روند؟ بله. شبیش میکه خوب پ

ی توضیحات اضافه گذارد بنویسم. حوصلههایم جمع شده که نمیسی اشک توی چشمهمین حاال چند سی

 را هم ندارم. 

 اند.معرکهتان را دوست بدارید. باباها خیلی نوشت: باباهایپی

 

 34:29، 3131به، دو مرداد شنپنج-

مگر آن اتاق بزرگه را  ؟جاشود که بیایی همینکنی؟ مگر چی ازت کم میقدر اذیتم میگفت: چرا این

ای؟ ها را خودت پختهای اتاق بزرگه را برات خالی کردیم. گفتم: این دلمهخواستی؟ من و ناصر روز جمعهنمی

شان، به زدی بهرب می ترهاقبلکنی. گفتم: ا خون به دل من ای ور دل مادرجانت تای. رفتهگفت: بد شده

ات را کی رنگ کردی؟ گفت: چرا خاطر بابا. گفت: حاال وقت خوردن نیست. به من نگاه کن. گفتم: موهای

کلیدش را  اند.جا را عموهات خالی کردهات را ازش گرفته بودی؟ آنی بابایی پیش کلید خانههفته

 خواستی چه کار؟می

ها بخشی از داستانی است با فضایی نویسم؟ فرض بگیرید این دیالوگمی نوشت: گفته بودم که داستانپی

 مملو از عواطف مادرانه و دخترانه.
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 11:19، ساعت 3131چهارشنبه، هشت مرداد -

حال ها در اولین واکنش به حضورم توی اتاق بزرگه بود. من شب «چرا برق اتاق تا دیر وقت روشن است؟»

داستانی بسازم. دیشب  برای خودمکنم سعی می مدامهایی در زمینه نوشتار و کلمات هستم. انجام پژوهش

ام مشغول بحث بودیم. او عکسی از یک آسمان آبی نشانم داد و گفت ازش البته با یکی از دوستان مجازی

بود و من بهش گفتم تا به حال  داستانی دربیاورم. خودش هنوز اسم ابرها را از کتاب جغرافی مدرسه یادش

حتماالً وقتی داشت شود روی زمین پیدا کرد. اهایی را میآسمانام. او گفت: وقت توی نخ آسمان نرفتههیچ

کیف کرده از کشفی که با من در میان گذاشت  ،کرداش را برایم تایپ میکه جملهطور ، همانگفتاین را می

 . بود

 ها؟سماننوشت: اما ملیکا، کدام آپی

 

 11:31، ساعت 3131جمعه، ده مرداد -

تر از نه ماه پیش. شاید از نه سالگی. )دقت کنید که من به یک جور اندوه مالیخولیایی دچارم. حتا خیلی قبل

از نه سالگی که برای جشن تکلیف  .(یک داستان تراژیک به هم ربط بدهممثل چیز را همهخواهم چطور می

های یک دختر نه ساله را مان که حساسیتمدرسه ام را ببرم. و خانم فرجاد، ناظمگلیفراموش کردم چادر گل

ها ت بچهای را روی سرم انداخت. من پشی کهنهفهمید با دالیلی که فقط برای خودش معلوم بود پردهنمی

ی دیگر و تمام داد و همین بو، بین من و دخترهای نه سالهسبزی مانده مینفت و ی قایم شده بودم. پرده بو

شنیدم. یکی اصرار داشت خواندند از جای دوری میدنیا فاصله انداخته بود. صدای دخترها را که شعر می

هایم را روی هم چفت کرده بودم. هر ای بنشینیم. لبگفت گوشهاش بلندتر از همه باشد. خانم فرجاد صدای

که آن روز توی حرم جشن تکلیف . درباره اینمان حرف زدبرای کسیهایم بریزند. لحظه ممکن بود اشک

دانستم این نمیآن موقع ایم چیزهایی گفت و بعد نماز خواندیم و من در تمام مدت نماز گریه کردم. گرفته

 کنند.چیزها نماز را باطل می
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 اند تا داغانم کنند. چرا یاد این خاطره افتادم؟ نوشت: انگار کلمات توطئه کردهپی

 

 99:21، ساعت 3131وازده مرداد یکشنبه، د-

ی ی مادرجان باشم یا خانهکند خانهدهم. فرقی نمیزل زدن به سقف کاری است که من هر شب انجام می

فهمم که چقدر در است. دوباره می کشف و شهودجور ی بابا. این کار شبیه یکخانهمثل گذشته، بابا ناصر یا 

 ام.این دنیا یکه و تنها و غریبه

 

 91:32، 3131شنبه، شانزده مرداد جپن-

ای از یک فیلسوف خواندم که گفته بود؛ نوشتن جایی است برای زیستن. فکر کنم این اتفاقی بار جملهیک

 افتد. خروج از واقعیت و ورود به حبابِ کلمات.است که دارد برای من می

 

 33:21، ساعت 3131شنبه، بیست و یک مرداد سه-

کنم جای نگرانی داشته باشد. بابا ناصر دیروز بهم گفت گاهی هم از آن اتاق فکر نمیدوست مجازی عزیزم؛ 

دست کیست؟ دستش را به طرف در خروجی دنیا بیرون بیا و ببین دنیا دست کیست. پرسیدم شما بگویید 

ادش را که پیشنهکنم بشود همدیگر را ببینیم. از این. گمان نمیبرو و بفهمآپارتمان گرفت و گفت: خودت 

و من مشهد زندگی  ها ساکن تهران هستینویستو احتماالً مثل خیلی از وبالگداده بودی تعجب کردم. 

 بودم؟ قبالً نگفتهکنم. می

 ام بیرون بیایم.از الک نامرئی اتفاقی بیفتد تاامیدوارم  فقطنوشت: این نوشته کمی اختصاصی بود. پی

 

 32:39عت ، سا3131شنبه، بیست و سه مرداد پنج-



6 

 

 توانم.نمی توانم.نمی توانم.نمی توانم.نمی توانم.توانم بروم سر قبر بابا. نمیانگار که هرگز نمُرده باشد؛ نمی

 توانم.نمی توانم.نمی توانم.نمی توانم.نمی توانم.نمی توانم.نمی توانم.نمی توانم.نمی توانم.نمی توانم.نمی

 توانم.نمی توانم.نمی

 ت. ساپدری گسل بزرگی نوشت: بیپی

 

 31:92، ساعت 3131جمعه، بیست و چهار مرداد -

اش دو دلی و تردید گذاشت. خیلی خنگ ام را شست و به جایحوصلگی صبحامروز یک نظر خصوصی بی

 آمده مشهد. اش نوشته کهتوی نظر خصوصیبودم که پیشنهاد ملیکا را برای یک قرار دوستانه جدی نگرفتم. 

باهاش تماس بگیرم. هیچ تصوری از این قرارها ندارم. من آدم  خواستماش را گذاشته که اگر فقط شماره

حرف، مغروق در شان کرد. کمشود به راحتی از هر جمعی حذفها که میتلخی هستم. از آن دست آدم

 هایی در واقعیت و تخیّل.هایی با ریشهدنیای کلمات. وابسته به داستان

 رفتن یا نرفتن؟ مسئله این است!: نوشتپی

 

 11:19، ساعت 3131جمعه، بیست و چهار مرداد -

ی زیر اندازی که بابا همیشه کنج باغچهبودم. در خلوت آن خانه.  غمگینناپذیری آن روز به شکل تحمل

را را بخورد، پهن کردم کف اتاق. تخت بابا  اشآویشن دمنوشنشست تا اش میانداخت و رویمیکوچکش 

با موهای ریز خاکستری و سفید  اشی چوبی. شانهندبود حضورشی ی اشیائی که نشانهو همه برده بودند

اش شکسته بود و احتماالً از پشت آن من را با یک شکاف عمودی ، عینکش که یک شیشهاشالی برس

اش کافی بودم اما زندگیی ی باباهای دنیا محکم بود. من برای ادامهدید و کمد لباسش. بابا مثل همهمی

خیره به دانستم. ام کافی میزندگی باقیخب احتماالً من هم بابا را برای خواست. گاه میمادرم تکیه

ام؟ و من ی خالی بابا به این چیزها فکر کردم. مادرجان گفته بود چیزی جا گذاشتهخاکستری دیوارهای خانه
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ای دنبال ذرهو  روی زیر انداز کهنه شاید. دراز کشیده بودم :که کلید را انداخته بودم توی جیبم بهش گفتم

 اش را به من نداده بود. کشی کرده بود و نشانیزندگی و حیات در آن خانه بودم. انگار بابا اسباب

 اند، سکوت کنید و نظری برای این نوشته نگذارید.خبر رفتهی باباهایی که بینوشت: به احترام همهپی

 

 93:34، ساعت 3131ت و پنج مرداد شنبه، بیس-

 خواهم به ملیکا زنگ بزنم.می

 

 11:24، ساعت 3131شنبه، بیست و پنج مرداد -

ها را اند. اینام که به خودشان بدبینهایینویسد، نیستم. حتماً از آن آدمشبیه دختری که توی این وبالگ می

را ببیند. باهم جلوی ورودی قرار گذاشتیم. بعد  تواند جایی غیر از حرم منگوید. گفته بود نمیملیکا می

پرسید کجا بنشینیم؟ و من گفتم هر جا تو بخواهی. آن لحظه حال عجیبی داشتم، انگار یکی داشت توی 

های دست های حرم را با انگشت اشاره دست راستش روی انگشتگشت. ملیکا رواقام دنبال چیزی میمعده

شسته بود. من رفته بودم ندر گشتیم تا جای خلوتی پیدا کنیم. ملیکا قچپش شمرد و گفت کدام یکی؟ آن

یک  .اش هستپنهانی توی چهره دیدم که لبخندِشدم، میطور که بهش نزدیک میهمان بردارم. زیارتنامه

 رو، روی شانه و دستش افتاده بود. نشستم. حرف زدیم. غروب شد.های مشبک روبهرشته نازک نور از پنجره

 تر دوست داشته باشم.اطرافم را، بیش و هاآدم، گوید باید خودمشت: ملیکا مینوپی

 

 99:39، ساعت 3131شنبه، بیست و پنج مرداد -

م. اجشن تکلیفم را جا گذاشتهگلی همان لحظه که نشستم توی ماشین و در را بستم یادم آمد که چادر گلی

کردم. خوردم عصبانیت بابا و ناراحتی مادرم را احساس میرخ بابا عصبانی بود. تمام مدتی که صبحانه مینیم
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م مدرسه. خانم فرجاد وربرمت دم حرم. گفتم: نه، مینه ساله بودم، خنگ که نبودم. بابا گفت: دیر شده، می

م مدرسه. بابا و. گفتم: باید حتماً برآیمباهات می هم رسیم. من. گفت: اگه ببرمت حرم زودتر میدکارم دار

زد. بعدها فهمیدم که از همان روزها بود که دیگر نتوانستند زیر لب غر می با خودش کرد.انندگی میتند ر

 باهم زندگی کنند.

 بینم.نوشت: دوباره ملیکا را میپی

 

 13:91، ساعت 3131یکشنبه، بیست و شش مرداد -

حرم. گفت: ولی من  مرویبار میپرسند هرچند وقت یکها میها از مشهدیگفتم: معموالً غیرمشهدی

برد تا کرد و می. گفتم: بچه که بودم بابا من را قلمدوش میپرسم چرانمی. گفت: آیمکم میپرسم. گفتم: نمی

آمدی ات میرسید. گفت: همیشه با بابایش میهاکردم به گلر دستم را دراز میروی ضریح، شاید اگروبه

یکی که نباشد جای گویی من و مامان و بابا؟ گفتم: میحرم؟ گفتم: نه مادرم هم بود. گفت: پس چرا ن

ام نابیناست. دیشب توی صحن انقالب نشسته بودیم، داشتم آید. گفت: عمهتر توی چشم میاش بیشخالی

ها را تعریف بینم براش نگویم. بهم گفت چرا اینآمد از چیزی که میکردم، دلم نمیبراش فضا را توصیف می

. گفتم: خب این یعنی چی؟ گفت: برویم آسمان را تماشا کنیم؟ ج ندارم به توضیحاتِ تومن احتیاکنی؟ می

 همین آسمانِ نزدیک را؟

 نوشت: فقط یک روز دیگر با ملیکا هستم. پی

 

 11:11، ساعت 3131یکشنبه، بیست و شش مرداد -

گوید فرشته، به شعرهایش ها میگوید آسمان، به خادمچیز یک تعبیر شاعرانه دارد. به حرم میبرای همه

داند باید در مقابلش طوری است. آدم نمی. یکدعای گوید آشیانهها میهای خدا، به دستگوید هدیهمی

همیشه.  ،گوید: خودت باشای که باید با احتیاط حمل شود. میچطوری باشد. حساس است. مثل جعبه
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آیند و در هایی که به چشم نمیم: مگر از آنی این آسمان باشی؟ گفتگوید: هیچ دلت خواسته ستارهمی

گویم: خندد: اسمت خیلی قشنگ است. میبینانه میشوند. ملیکا خوشهای دودگرفته زیر غبار محو میشب

 جاست وگرنه من معمولیگوید: به خاطر فضای اینچیز قشنگ است. میبا این تعبیرهایی که تو داری همه

 هستم. 

رسد. آن موقع، کنار ملیکا، حال جمله حاال به ذهنم می شود. اینن زندگی جدا میجا آدم از سطح خشاین

ی فوالد ای را داشتم که از خودش بیرون آمده. دور تا دور صحن را پیاده راه رفته، جلوی پنجرهزدهآدم بهت

ی در، گوشهقدم آهسته کرده، چندباری زل زده به گنبد طال و تیزی آفتاب که چشمش را سوزانده با چا

چشمش را پاک کرده و بعد رسیده به دختری که کنار کفشداری با لبخندی که همیشه به صورتش سنجاق 

 شده، منتظرش بوده. 

 

 13:23دوشنبه، بیست و هفت مرداد، ساعت -

 ای گرفتار بود.چیز در ازدحام بیهوده. بیرون از حرم انگار همهآخرین روزهای مرداد قدم گذاشتیمبه گرمای 

 شدیم.هایی که زائر بودند از حرم دور میی آدمدر حاشیه ،مان بیرون از آن ازدحامگلیما با چادرهای گل

جا خوشت گفت: از این که ی ملیکا این است که از حرم بیرون نرویمکردم قانون نانوشتهفکر میداشتم 

ی گذشته تا حال، از بین ای فاصلهحظه. لدادی قدیمی را نشانم میخانهاسد؟ ایستادیم. ورودی یک عکآیمی

. ابرهای خیال را با و آراماش که مغرور بود گفت عکسش را بگیرد. با جوانیرفت. بابا داشت به عکاس می

جایگاه عکاسی را از ی مخمل قرمزی تکان دادن سرم پراندم. گفتم: اوهوم. ملیکا از ورودی گذشته بود. پرده

ای ضریح بود و سمت راست پرده، تصویری از گنبد. د. آن پشت، روی پردهکرخانه جدا میی عکاسبقیه

ام را کنند. عکاس که صدایها را درست میافزار این عکسجا باید خیلی قدیمی باشد. حاال با نرمگفتم: این

ها شبیه پسندند. شما کدام یکی؟ ملیکا گفت: قدیمیها این روش را میگفت: هنوز خیلی ،شنیده بود
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های ریز چیز با برق فالش دوربین ثبت شد. من، ملیکا، گل. ایستادیم پشت به پرده. همهاندخاطره

 .فرق داردخواهد به من حالی کند، ستانی که میای از تابمان و خاطرهچادرهای

 

 31:91، 3131شنبه، سی مرداد پنج-

گویند باید چادر های نامطمئن به من میی روز است. خاطره. میانهتوری کهنه پنجره را آبستن کرده ،نسیم

مزار بابا. شاید هم تنهایی  سر شاید به مادرم بگوید یک جعبه خرما بگیرد تا برویمام را بردارم و بروم. گلیگل

ی سفرش دربارهملیکا  همین روزهاست کهاش سنگین است. ام کوچک است. هوایبروم حرم. اتاق برای

روز  اطرافم را از بین برده. ضخیم دانم حضورش غشایی من بنویسد. فقط میدانم چی درباره. نمیبنویسد

 گاهی :م، گفتخانهنقارهخودمان را سپرده بودیم به صدای د میان هیاهوی جمعیت، نزدیکی غروب که  آخر،

ها را ها. دیگر آنزننگاهم را دوختم به نقارهشود. گفت: آقا که همیشه هست. بابا تنگ می برایخیلی دلم 

 غروب. ی نارنجیِ کبودِ دمزمینهدست و لرزانی بودند در پسشان تصویر یکدیدم. همهصورت مجزا نمیبه

 نوشت: باید بروم.پی

 

 39:39، 3131جمعه، سی و یک مرداد -

 افتی. وقت نمی: ستاره! از این آسمان هیچبرایم نوشتام. ی زندگی جدا افتاده: از همهبرایش نوشته بودم

 نوشت: بعد از اتفاقات دیروز، حال خوبی دارم. پی

 

 

 

 


