
 بند های بی تاب

زد،  میغر و نیم خیز، سیفون زیر ظرفشویی را تعویض می کرد و آچار شالقی را می چرخاند 

سال جدید فقط صدمین سال قرنه نمیدونم مردم  :گفت ،ته جعبه ابزارش بود ،سینه بند سیاه

 چشونه که بعد از نود و نه سال طاقت ندارن یکسال دیگه هم تموم بشه

...یه بهونه واسه دلخوشی :گفتم  

 .مرض رندی گرفتیم دلمون میخواد از تولد تا مرگ رند باشیم همه :گفت

؟میشه اون رخت سیاه رو بندازی دور :گفتم  

 .نچ باید صاحابش پیدا بشه :گفت ،سرش تو کابینت بودکیان 

!ازش میترسم :گفتم  

 :گفتمو پررنگ لیوانی برایش ریختم  چای، آچار شالقی را با تق و توق زیاد دور شیر می پیچاند

 ...هفکر میکنن واسه من

 .واسه تو بود که فاتحه ات خونده بود :گفت

.جان می کند شتخورد که انگار دا زور می زد و پاهایش کف آشپزخانه چنان تکان می  

چای سیاهم را داغ داغ نوشیدم بدون قند، چشمم به درخت گردوی  ،نشستم رو به پنجره

 .دمبا صدای ضربه محکمی از جا پری، حیاط بود قدش بلند بلند بود و پوستش براق

فاضالب از لوله خرطومی ریخته بود روی صورت کیان و آب هم از شیر پیسوار شکسته مثل 

 . فواره می پاشید

و آب با فشار او را می کف آشپزخانه افتاده بود  لجن بستهآچارشالقی کنار سرش بود و خودش 

.مثل جنازه ی متعفنی که روی تخت بشورند، شست   

...ی از وقتی آن رخت سیاه لعنت :گفتم  



 یکی گذاشته که حالمو بگیره :داد زد

...نتونستی حتی یک کار کوچیک انجام بدی کارهای بیرونت بماند: گفتم  

 هرکی هست روشو کم می کنم :داد زد

 شب با تپش قلب از خواب پریدم

 ؟شده چت :گفت

کابوس دیدم :گفتم  

 .ندو تاب می خورد ندهای سیاه به درخت گردو آویزان بودسینه بند

!این که خیلی قشنگه: م های بسته پوزخند زد و گفتبا چش  

تمام شب تا صبح باران بارید و صبح پوست تنش ترک  ،درخت گردو نصف تنش سیاه شده بود

 .خورد

هامسال محصول ندار :باغبان گفت  

 ه؟خشک نش ...گفتم فدای سرش

!شبه ترک نمیخوره چشم خورده وگرنه درخت پنجاه ساله یک :گفت  

 .گذاشت پشت ماشین و رفتکیان جعبه ابزارش را 

...این چند روز مانده به آخر سال رو کار نکن بذار از سال نو شروع تازه  :گفتم  

 .فرقی باهم ندارنده روز اینور و اونور هیچ . جو مزخرفات عامه گرفتت: گفت

یه قرن تغییره :گفتم  

 فقط صدمین ساله : گفت

بذار دلمون خوش باشه :گفتم  



 .خواستم دستش را بگیرم که هر دو دستش را کشید

 .تش می لرزیددس ،وقتی برگشت خسته و کثیف بود

  .پررنگ لیوانی برایش ریختم چای

 .خواستیم بخوابیم به لبه های تخت سینه بندهای سیاه آویزان بود و تاب می خوردشب 

پره های بینی اش تکان  ،نگاهم کردو اخم هایش تا آنجا که صورتش جا داشت در هم رفت 

چار شالقی اش را دوید جعبه ابزارش را نگاه کرد آ ،میخورد و چشم هایش خون افتاده بود

.فاتحه ات خونده ست :برداشت و داد زد  

 

 

 

 

 

 


