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ديگر دلت آفت��اب را ه��م نميخواهد .اصلًا
از گرماي��ش نه تنت گرم ميش��ود و نه از نورش
چشمت روشن.تمام بدنت يخ زده است و نگاهت
روي ديواري که با ته قاشق بر آن عالمت زده اي،
ثابت ميماند.دلت ميخواهد گوشهايت را از جا
بکني و َکر ش��وي...ولي مدام صداي جيغ خاطره
را بلندتر ميش��نوي و خوني ک��ه بعد از آن صدا،
روي ديوار راه پله پاش��يد ،جلو چشمهايت جاري
ميش��ود .تم��ام محتويات مع��دهات ميخواهد
بيرون بريزد.دلت را به چنگ ميکشي ...دوست
داري قلب��ت را بيرون بياوري و آنقدر زير
پايت فش��ار دهي ت��ا بميرد.
دلت ميخواهد گوشتهاي
بدن��ت را از تن��ت بکني؛
تک��ه تکه کني و هر تکه را
جلوي سگي بياندازي.در
خانواده حرف اول و آخر
از زب��ان تو زده ميش��د و
بقيه فقط اجرا ميکردند.
ش��ايد ميخواس��تند
دلت نش��کند ،ش��ايد
چ��ون عزي��ز ُدردانه
خانواده بودي .ش��ايد
ه��م ب��ه خاط��ر همان
تَغ��اري ب��ود که ت��و تَهش
بودي :دخت��ر ته تَغاري پدر
و مادر...ک��ه به قول م��ادر ،وقتي
به دنيا آمدي زندگيش��ان تغيير کرد
و خدا به رويش��ان لبخند زد.ته قاشق را به ديوار
بيش��تر فش��ار ميآوري ،دل��ت ميخواهد ديوار
را س��وراخ کني و تنت را در آنج��ا دفن کني ،تن
خوش تراش��ت را...با همان لباس س��فيد با شال
قرمز .همان لباس��ي که نوعروسان ميپوشند و تو
قبل از عروس��ي پوش��يدي...خاطره زيباتر بود يا
ِ
تو؟چشمان خاطره زيباتر بود...پوست سفيدش...
موه��اي بلند و لختش! کاش خاط��ره اصلًا نبود.
چقدر هميش��ه مهربان بود .خاطره فقط سه سال
از ت��و بزرگتر بود ولي به ان��دازه مادرتان از خود
گذشتگي داشت .آن روز که گفتي عروسکهايش
را بي��اورد تا بازي کنيد ،او تمام عروس��کهايش را
آورد.بين آن همه اسباببازي فقط يک عروسک
بود که تو نداشتي و تو آن عروسک را با چاقو تکه
تکه کردي .به خ��ودت ميگفتي كه نبايد خاطره
بيش��تر از تو اسباب بازي داشته باشد ...يا آن روز
که مادر موه��اي او را از دو طرف بافته و آويزان
کرده بود روي ش��انه هايش .وقت��ي خوابيد يکي
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روزهاي خط خطي

ميترا مالكي ـ اصفهان

ويژگي چشم افساي ׳׳روزهاي خط خطي׳׳ نوشته ׳׳ميترا مالكي׳׳ بازميگردد به قدرت مضمون آن كه
يكي از هفت رذيلت بشري است .׳׳ميترا مالكي׳׳ نويسنده جوان و بسيار خوش قريحه ،اين مضمون كهن
را در درون موضوعي تازه به گونهاي گيرا و در يك تك گويي با ساختاري نو بازآفريني خالق و هنرمندانه
كرده است .براي اين نويسنده جوان در قلمرو داستان نويسي آيندهاي درخشان پيش بيني ميشود.

از دس��تههاي بافته ش��ده را قيچي کردي! نبايد
موهايش بلند تر از تو بود .اين قانون تو بود .چقدر
چشمان عسلي خاطره را گريان کردي...اي کاش
اصلًا خاطره نبود .با آن همه مهرباني که داش��ت
لجت را در ميآورد.با آن همه سخاوتش ،آن همه
پاكي و صداقتش .خاطره س��ه سال از تو بزرگتر
بود...فقط س��ه س��ال .دوس��تش
نداشتي .تو شدي سوگلي پدر...
خاطره س��کوت کرد...
و
فقط حرف ت��و بايد به
ُکرسي مينشست...و
خاط��ره گ��وش
ميک��رد ...ب��ه
علت همين خود
ش��يفتگيها يت
بود که آرش را
هم سهم خودت
ميدانستي .آرش
از همه لحاظ ايده آل
تو بود.از تيپ و قيافه و
حرف زدن و شيطنت و
خوش پوشي و قد و قواره
گرفته تا نظرات و عقايد و...
همه چيزهايي خوب يک مرد را داش��تِ :
قد بلند
و ص��ورت خوش تركيب با موهاي مش��کي و پر
طره آن روي پيشانيش ريخته
پش��تش که از يک ّ
بود .مژههاي بلند و چش��مان وحش��ي اش...عطر
تنش و کت و شلوار خوشدوختش ،اخالق خوب
و شوخش...همه اينها تو را واله و مجذوب خودش
کرد .در خيال دس��تت را روي موهاي پرپشتش
ميکشي.چش��مانش را باز ميکند و به تو لبخند
ميزند .خودت را ل��وس ميکني و صداي قهقهه
هايت بلند و بلند تر ميشود.ميز شام را ميچيني؛
يک شمع بلند طاليي وسط ميز دو نفره گذاشتهاي
و گل��ي را که آرش براي��ت آورده کنارش .جعبه
کوچکي در دس��تش است .ميگويد چشمانت را
ببند ،وقتي چش��مانت را باز ميکني برق انگشتر
چشمانت را مينوازد...به خودت ميآيي ...آرش
سهم تو نيست ،فقط سرابي از آرش به تو رسيده و
خودش مال خاطره است.خاطره کمي جدي بود
و مب��ادي آداب و تو بايد خودت را يک جوري به

چشم آرش ميکشيدي.خودت را شنگول و شاد
و بذله گو جلوه ميدادي و ميخواس��تي آرش را
از چنگش در بي��اوري و آرش هم باالخره چراغ
سبز نشان داد ...آرش و خاطره دو قطب متفاوت
بودند .ش��ايد همين تفاوتها بود که تو را وادار کرد
احساس کني ميتواني جاي خاطره را در دل آرش
بگيري .مادر چندين ب��ار گفت :دو تا خواهر بايد
باهم رفيق باشند ،بايد پشت و پناه همديگر باشند.
نبايد چش��م به داشتههاي هم داشته باشند...و تو
اصلًا گوش نداش��تي که صدايي بشنوي ،وجدان
نداشتي که بيدار شود.تو اصلًا دختر بدي نبودي...
اما خودش��يفتگي و هوس ،اين دختر س��ر به راه را
تبديل کرد به يک حيوان وحشي که از هيچ کاري
براي رسيدن به مقصودش فرو گذاري نميکرد.
 Aرا بزرگ ميکشي
با ته قاشق روي ديوار حرف 
و اس��م خودت را درون آن مينويسي .دستت را
روي تخت ميکشي و بالِش را بغل ميکني .حالت
از خ��ودت به هم ميخورد .ح��رف را خط خطي
ميکني.دوباره مع��دهات را چنگ ميزني .دلت
ميخواهد مغزت را از کاسه سرت بيرون بکشي،
دلت ميخواهد افکارت را بسوزاني.آرش را وقتي
ِ
خواستگاري خاطره با خانوادهاش
ديدي که ،براي
پ��ا به خانه گذاش��تند .وقتي دس��ته گل رز قرمز
بزرگ را از دستش گرفتند و قيافهاش نمايان شد،
مرد سوار بر اسب آرزوهاي خودت را براي اولين
بار دي��دي ...براي اولين بار نگاهت به چش��مان
پس��ري افتاد که عش��ق از آن ميباريد .خانواده
آرش و خودش هماني بودند که تو ميخواس��تي؛
زيبا ،شيک و با کالس...آن روز محو تماشاي آنها
ش��دي ،آنقدر که نفهميدي مراسم خواستگاري
چه وقت تمام ش��د و مهمانها چه وقت قصد ترک
خانه را كردند .اما اين مرد س��وار بر اسب سفيد،
س��هم تو نبود .او خواس��تگار پر و پا قرص خاطره
بود و خاطره هم دلبس��ته او ش��ده بود.تو س��عي
خودت را کردي .تو خيلي با خودت کلنجار رفتي،
با احساس��ت جدل کردي ولي نشد ...تو خواستي
بن��ا به پايبنديهاي اخالقي و خانوادگي و نق زدنها
و نصحيت کردنهاي مادر ،فکر آرش را از س��رت
بيرون کني...تو تالش کردي خواهرانه و عاشقانه
به خاطره عش��ق بورزي...ولي موفق نش��دي .تو
خودت را جاي خاطره ميگذاش��تي و دستهايت

