"خسته نباشی عزیزم .چه خبر؟"
کشید و میگفت:
آقای قیصری هم چای را هورت می
" اعصابم رو خورد کردند این کارمندها".
و به همین جمله تکراری بسنده میکرد.
خانم قیصری میپرسید:
ها رو؟ گناه دارن .همه دوستهاشون خرید
"مجید خرید نمیبری بچه
عید رفتن".
داد:
آقای قیصری در جواب به شکل حق به جانبی جواب می
"رفتن که رفتن .ندارم خانم".
خانم قیصری که سعی میکرد جلوی عصبانیتش را بگیرد و آرام باشد
ای"
"یعنی چی ندارم؟ ناسالمتی رئیس اون اداره
میگفت:
و آقای قیصری چش���مهاش رو ریز میکرد و با خونس���ردی جواب
میداد:
"اس���مش رئیسه خانم .همون روز که میخواستن بهم پست بدن بهم
گفتن فقط ظاهری رئیسم .منم که برات تعریف کردم".
گذاش���ت رو ملحفه روی مبل و
کش���ید و پاهايش را می
بعد دراز می
کرد.خانم قیصری میگفت:
صدای تلویزیون را زیاد می
" مجید جان هر چی میتونی براشون بخر .ارزون بخر کم بخر ولی بخر.
نوجوانن .تو سن حساسی هستن".
و آقای قیصری داد میزد:
ً
"میذاری فیلمم رو ببینم یا میخواهی مخم رو بخوری؟! حاال مثال سال
تحویل بشه اینا لباس نداشته باشن دنیا به آخر میرسه؟"
که خانم قیصری صداش را باال میبرد:
" بنداز پائین پاهات رو از رو مبل .من از کمردرد میمیرم نمیش���ینم
خری اون وقت میایی هی
دونم خراب بشن دیگه نمی
رو اینا چون مي
پاهات رو ميندازی روشون".
آیند بیرون و سعی
از سر و صدای مامان و بابا سوری و ف ُواد از اتاق می
میکنند مامان را آرام کنند و جلوی باال گرفتن دعوا را بگیرند که آقای
گوید:
قیصری می
زدیم چه راحت بودیما .بیا ،تا آشتی
" اه ...ده روز قهر بودیم حرف نمی
کردیم اینه بساطمون".
و خانم قیصری وسط گریه کردن داد میزند:
معلوم نیس���ت چیکار میکنی این پولها رو ،ميگی پس���ت ظاهری
گرفتم .باز داداش قاچاقچیت افتاده زندان؟"
برند تو اتاق و سعی
ف ُواد و س���وری هر طور که هس���ت مامان را می
کنند از قضیه شب عید سر در بیاوردند .چند سالی هست که شب
می
ش���ود خانم و آقای قیصری م���دام در پچپچ و قهر و دعوا
عید که می
ها از قضیه سر در بیاورند و
هستند ولی خانم قیصری نمیگذارد بچه
هر طور که هس���ت مانده برای خودش لباس نخرد یا شیرینی خانگی
هایش
درست کند ،کیک خانگی برای کافیش���اپها ،نمیگذارد بچه
بفهمند چه خبر اس���ت .اما باالخره قضیه برای بچهها رو شد و خانم
قیصری که دلش صندوقچه غم و درد بود یک درد دل حس���ابی برای
دختر و پسرش کرد.
سوری و ف ُواد که سرش���ان درد میکرد برای پلیس بازی افتادند پی
کشف محل هدر رفتن پول بابا.
ها دیدند و چهها ش���نیدند و چه نگاههای
بگذریم که چه کردند و چه
یواشکی به اساماسهای بانکی بابا با شکستن رمز گوشیاش انداختند
عمو؛ اما
و چه کمكها خاله و ش���وهر خاله به آنها کرندو چه کمکها زن
باالخره بعد از چند ماه تالش و تعقیب و گریز قضیه رو شد.
***
آقای قیصری روی یک صندلی آهنی وس���ط زیر زمین خانه مادر و

پدرش نشس���ته بود و چراغ کم نوری باالی سرش در حال تکان خوردن
بود.در سمت راستش در سه ردیف صندلی قرار داشت .مادرزن و پدرزن،
ه���ای برادرش ،خواهر زن و
دختر و پس���رش ،برادر و زن برادرش ،بچه
ها نشس���ته بودند.
های خواهرزنش همگی روی صندلی
باجناقش و بچه
مادر و پدر آقای قیصری اما سمت راست و چپش ایستاده بودند.
پدرش پرسید " :مجید مگه پول تو باد آوردهاست که سرخوداونو پخش
کنی؟ به ج���ای اينكه به زن و بچهت پول بدی چرا پولهات رو
و پال می
حیف و میل میکنی؟"
آقای قیصری جواب داد " :یعنی میگذاشتم حمید تو زندان بمونه؟"
پدر آقای قیصری گفت " :نه نمیگذاشتی حمید تو زندان بمونه ،ولی چرا
دادی که دوباره
هر دفعه که حمید رو از زندان درمیاوردی بهش پول می
بره قاچاق بیاره؟ یه بار گوشی ،یه بار لباس ،یه بار کفش ،یه بارزردچوبه...
شه حمیدخان (...و به پسر
آخه زردچوبه تو کش���ور خودمون پیدا نمی
بزرگش اشاره کرد)هان مجید جواب منو بده ببینم"
آقای قیصری ساکت بود که مادرش گفت:
های تو روبزرگ
ی رو ول کردتا بچه
" این زن بدبختت کار ب���ه اون خوب 
کنه حاال واس���ه خرج خونه و لباس بچههاش کیک و شیرینی بپزه؟ اگه
فؤاد و س���وری به ما نگفته بودن که آنقد زنت آبروداره ما صد سال دیگه
هم نمیفهمیدیم".
آقای قیصری نگاهی به چشمهای پراشک آزاده خانم کرد ،سرش را پایین
انداخت و گفت:
گفتین حمید حمید ...از حمید یادبگیر ،عین
" از بچگی شماهمهاش می
حمید باش ،مثل حمید زندگی کن .منم هی نشستم زیر پاش که تولیدی
جورابش رو ببنده و بره چین لباس بیاره ،بعد خودم زنگ زدم لو دادمش.
بعد رفتم جریمهش رو دادم و از زندان در آوردمش و دوباره و دوباره این
کار رو کردم که شما به حمید بگید از مجید یاد بگیر".
زن حمید شروع کرد به داد و بیداد کردن و آه و ناله و میگفت:
ش دعات
" من همهش میگفت���م چقدر آقا مجيد م���رد خوبیه .همه
کردم .خدا ازت نگذره که تا حاال ده تا خواس���تگار دخترم به خاطر
می
زندان رفتن باباش رفتن که رفتن".
درهمین بین یک دفعه خواهرزن آقای قیصری گفت:
"آقا مجید تو رو خدا نگو که شما پول میدادی به احسان مواد بخره".
این را که گفت غوغایی شد.
مجید برای اینکه باجناقش را پیش خانواده زنش خراب کند او را خرده
خرده معتاد کرده بود و مدام پ���ول اعتیادش را میداده که مبادا ترک
کرده اینطوری هر چقدر هم که بد باش���د باز از باجناقش
کند .فکر می
بهتر است .از آن طرف هم میرفته خانه باجناق و ادای آدمهای خوب را
درمیآورده ،پول زیر فرششان ميگذاشته و به خواهرزنش میگفته:
"خواهر آزاده خواهر منه .نبینم کم و کسر داشته باشین".
های باجن���اق را میبرده خرید و مخ آنها
از آن طرف هم یواش���کی بچه
شستش���و میداده و علیه پدرش���ان آنها را تحریک میکرده .خالصه با
تئوری تفرقه بینداز و حکومت کن همه فامیل را به اصطالح خودش در
مشتش گرفته بود.
آزاده خانم بعد از شنیدن ماجرا ،البته از زبان شوهرش؛ از روی صندلیاش
بلندشد رفت سمت آقای قیصری و پرسید:
"من یه س���وال ازت دارم .فقط به من بگو چرا بین من و خواهرم رو به
هم زدی؟"
آقای قیصری در حالی که به چشمان سوری نگاه میکرد گفت:
" تو خواهرت رو بیشتر از من دوست داشتی .بعدم اگه با هم آشتی بودین
تو همه چیز رو میفهمیدی".

رفتم تو بانک با خوش��حالی
چک  200تومنی رو گذاش��تم
رو می��ز گفت��م داداش اینو
نق��دش کن  ...دی��دم دختر
جلویی ام مبلغ چکم رو نگاه
کرد ،با تمسخر یه نگاهی بهم
انداخت .دیدم مبلغ چکش 50
میلیونه! گرخیدم
س��ریع خودمو جم��ع کردم
گفت��م :ح��اج آق��ا قدیری
پرسیدن چک  3میلیاردیشون
رو امروز اومدن دنبالش یا نه؟
دختره گرخید منم یه نگاهی
با تمسخر بهش انداختم.
با تعجب پرسید :شما با آقای
قدیری نسبتی دارید؟
گفتم  :علی قدیری پسرشون
هس��تم چطور ؟ اسمشون به
گوش شما هم رسیده؟
گفت « چه جال��ب ،آخه منم
دالرام قدیری ،دخترش��ون
هستم!
دیدم کارمن��د بانکم میگه :
آقای آرزومندی ،پدر ش��ما
تو حسابش��ون  6هزار تومن
مونده که ما نبس��تیم ،نمی
دونم چرا هی به پسراش چک
 200هزار تومنی می ده!
**
دیروز خونه مهمون داش��تیم
 ،پرس��یدن بچهتون کجاست
؟ مامانم گفت  :تو فیسبوک،
پرسیدن فیس بوک کجاست؟
مامانم گفت  :جایی که اگه خبر
مرگش��م توش بنویسه الیک
می زنن!
**
تو این سریالها بچه شون کار
بد که می کن��ه ،میگن برو تو
اتاقت بیرون ه��م نیا .ما بچه
بودیم اتاق نداشتیم ،به خاطر
همین می گرفت��ن مثل چي
کتکمون می زدن!
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