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خالهتابانقبلازاینکهبپ��رد،ازفرودگاهرمتلفنیگفتهبود
حوصلهیته��رانماندننداردوآنقدردلشبرایاصفهان
تنگش��ده،پاشکهبرس��دفرودگاهامام،مامانحریریرا
ردکندوبگذاردمس��تقیمماش��ینراحت��یبگیریمتاخانه.
خالهمطمئنبودمامانحریریراخبرمیکند.طبقمعمول
باباعس��لویهبود.مامانهمینکارراکرد.زنگزدحریری
شصتسالهبیایددنبالمانوببردمانفرودگاه.گفتم:»مامان
منظورخالهازماش��ینراحتماشینکولردارجادارهنهاتوِل
دربوداغوناونپیرمرده.«مامانگفت:»مطمئنمیرونه
پس��ر.«گفتم:»خودشمطمئنه،پیکانشمطمئننیست.«و
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دررفتمتامامانبازنگویدپرروشدهامودنبالمبیفتد.حریری
اینط��ورکهمامانمیگویدچهلس��اله��رروزپدربزرگم،
الوندخان،رامیبردهش��رکتنفتومیآورده.الوندخانرا
ی��ادمنمیآیداماهربارحریریرامیبینمانگاراورادیدهام.
حریری،باکتوش��لوارراهراهخاکس��تریوموهایسفید
وسیاهرویش��انه،عجیبش��بیهعکسهایرنگپریدهی
پدربزرگاس��ت.ش��ایدچونچهلس��الکنارپدربزرگ
نشس��تهبودهوش��عرهایشراگوشمیدادهشبیهاوشده.
حریریکمنگذاشت،ازاصفهانتامورچهخورتچهچههی
قدیمیخشدارگذاش��توسرمانرابرد.ازقمبهبعد،در
س��رباالییهامدامچیزیرااززیرفرمانبیرونمیکش��ید
کهفهمیدماس��مشساساتاست.تامقصدهمقصهیدراز
پس��رشفرزینراگفتکهازبیستسالگیعاشقمیشودو
بهعشقشنمیرس��د،دیگرزننمیگیردومیزندبهکوهو
صحراوحاالنقاشمعروفیش��ده.گفتوگفتواصفهانتا

فرودگاهتهرانراهفتساعتهوشایدبیشتررفت.
اولینب��اربودخالهتاب��انراازنزدیکمیدیدم،تاقبلش
هرچهبودازپشتاوُووواسکایپبود.منکهبهدنیامیآیم
بامهندس��یازدواجمیکندومیرودایتالیا.ازبختبدش
بچهدارنمیشودوچندسالبعدترمهندسطالقشمیدهد.
هفتس��الگیامرایادممیآیدکهآمدمپش��تکامپیوترو
دیدمخالهبرایمامانگریهمیکند.تابفهممچهخبراست،
خالهخندی��دوگفت:»منبچهندارم،میخوامتوروبیارم
ایتالی��اپیشخودم.«فردایشرفتممدرس��هوپزدادمکه
تاآخرهفتهمیرومایتالیا.رس��یدمخان��هوباباازماجرای
ایتالیاپرس��ید.معلممتلفنیآماردادهبود.گفتم:»میخوام
برمپیشخالهتابان.«باباگفتاونش��وخیبوده.گفتم:»نه
م��نمیخوامبرمایتالیا.«بابابازگفتش��وخیبوده.گفتم:
»م��نحتماًمیرم.«باباگفت:»غلطمیکنی.«وتوباغچهی
حی��اطافتاددنبالم.چنانکتکیخوردم،ایتالیاکههیچ،باغ
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نجفآبادعمورحماناینهاهمازسرمافتاد.
خالهتابانمارامیانمردِمجلویشیش��همیجوریدکه
یکلحظهکیفدستیاشراانداختورویپلههانشست.
بعداًنپرس��یدمامامطمئنمزودترازآنکهماراببیندطاسِی
جل��ویکلهیحری��ریکچلرادیدووارفت.نشس��تتا
همانجاخودشرارویصندلیپارهیپیکاندربوداغان
عنابیرنگحریریببیندوزودترکابوسسفرراشروعکند.
تاحریریزیادیمهربانیکن��دوچمدانرویباربندرابا
طنابیببندد،مامانبهخالهگفتسختنگیردونصفشبی
دلشنیامدهپیرمردراتنهاییروانهکند.آفتابباالنیامده
بودکهرس��یدیمدلیجان.خالهگفتبعدازدهسالدوری،
دِلآدمبرایهرچیزکوچکیتنگمیش��ودچهرس��دبه
کافهیوس��فیوسماوربروجردیوتنورنانتافتونش.خاله
ازمیاننباتهایچیدهش��دهرویمیز،شیشهایترینشرا
برداش��توانداخ��تتویلیوانچایش.همزدوپرس��ید:

»چهس��وتوکورش��دهاینجا!«حریریگفتاتوبانکاشان
آنراازرونقانداختهوجزخطیهایتهرانوسواریهای
خسیسیمثلخودشکهعوارضدادنراگناهمیدانندکسی
نمیاندازدتویجادهیقدیمی.مامانحرفیراکهازاولسفر
درگلویشگیرکردهبودبهزبانآورد:»بایدش��وهرکنی.«

خالهبهسرفهافتادوقُلُپاولراتفکردرویحریری.
فردایآنروز،مامانزنگزدبهشهینجون،نوهعمویش،
کهبیایدخانهمان.ش��هینجونراویاس��ت.وقتیپرس��یدم
راوییعنیچی،خالهمسخرهکردکهیامثلپدربزرگنقال
ش��اهنامهاستیاهمانآقایحکایتیِبرنامهکودکهایشان.
مامانعصبانیش��دوپش��تفکوفامیلشدرآمد.چیزی
نگذش��تخودمبوبردمنوهیعمویمادرمچهکارهاس��ت.
شهینجونداللاست.زندگیاترابرمیداردوچهارتاروش
میگذاردودودس��تیپیشاینوآنروایتمیکند.انگشت
الیدفت��رجلدچرمیِکهنهاشمیب��ردومثلپدربزرگکه
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میخواس��تفالحافظبگی��ردآنرابازمیکند،نش��انیو
مشخصاتپسرهایمجردرابهزنانشوهرمردهودخترهای
افتادهدربلونیترشیمیدهدیابرعکسوپولشرامیگیرد

برایهمینبهاینشغلمیگویندراوی.
هنوزصدایتقتقپاش��نههایش��هینجونتویگوشم
مان��ده.گفتموردخوبزی��اددارد،ازدکترودانش��جو
بگی��رتابازاریپولدارامابچهدارنش��دنِتابان،انگاربازی
نِِورهودپلیاستیش��نمنباشد،نمرهمنفیداردوبایدبرود
فایلهایشرازی��روروکندوببیندچهکارمیتواندانجام
دهد.وقتیرفت،کلیمتعجببودم.پرسیدمچرااینخانم
کوتولهباآنهمهپاشنهوآرایشوزبانچربونرمسرش
بیکالهماندهوهنوزنتوانستهشوهریچیزیبرایخودش
دس��توپاکند.خالهکیفکردوازخندهکفاتاقغلت
میزد.بهخاطرهمینحرفها،اسمشهینجونراگذاشتم
»داللترشی«کههربارمامانمیشنیدسرخوزردمیشد
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وبااینکهمیدانمدردلبهحاضرجوابیاممینازید،دعوام
میکردکهخوبیتنداردش��غلس��نتیوش��ریففکو

فامیلشرادستمیگیرم.
تاچندروزبعد،هرچهارهواورهوشمس��یکورهبودآمد
خواستگاری.اولیشانآرشیتکتپرتویبودکهسهقلوهایش
راهمآوردهبودومعلومبودبیش��ترمادرمیخواهدتازن.
دومیدکترمحزونِروانشناسبودکهتاخالهتابانرادید
غ��شکردوباآبنمکوآبقندوآبنباتهمبههوش
نیامدومامانگفتتلفنصدوپانزدهرابگیرم.س��ومیگفت
هماس��مشوهمکارشاوراقچیاس��توشوخینداردو
دس��تِبزندارد.بعدیغشیبود،هیچی.یکیبعدترآمد
کهلکنتداشتوسهس��اعتگذشتتامامانفهمیددر
بازارخرازهامنجقفروشاس��ت.خالهخودشراباختهبود
وهرآنممکنبودیابالییس��رخودشبیاورد،یابزندزیر
همهچی��زوچمدانببنددوبرودوبرنگردد.حتماًماندهبود

بچهدارنشدنمگرچقدرنمرهمنفیداردکهاینداللترشی
هرچهکروکوروکچلبودفرستادهبوددرخانهیما.آخر
ش��ببودوهمهبیآنکهحرفیبزنندمیرفتندبخوابندکه
بلبلیِزنگخانهبهصدادرآمد.مامانازترساینکهخنگو
خلدیگریپشتدرباشدتوجهنکردوخالهرابرداتاقش.
امااینخواس��تگارولکننبود.دستشراگذاشتهبودروی
زن��گوبلبلزنگتاکوچهیپایین��یچهچههمیزد.رفتم
دررابازکنمبگویمکس��یخانهنیس��تکهپیکانحریری
راجلومدیدم.حریریازپشتدریااهللگفتوهمراهپسر
قدبلندشواردشد.فرزینبیسالمعلیکوبیحرف،جلوی
تاباننشستامانگاهشنمیکرد،حیاداشت.گفتازبچگی
عاش��قتابان،دخترکوچکهیالوندخانب��ودهوحاالآمده

خواستگاریکهدوبارهدیرنشود.



پلیاستیش��نقایمکردنرس��مکهنهایبوددرخانهیما.
هربارازمدرسهتماسمیگرفتندکه:فالنیبیاببینبچهات
چ��هکرده،ماماندادمیزدوباب��ااولینکاریکهمیکرد
پلیاستیش��نمنرادرس��وراخیپنهانمیکردکهدستم
بهاشنرس��د.باراولتایکهفت��هقهربودموباهیچکس
حرفنمیزدم.کمیگذش��تدیدماینراهشنیس��تو
کس��ینازمرانمیکشد.خودمدستبهکارشدم.بابانبود
وتامامانرفتانجمنش��ان،هرس��وراخسنبهایراگشتم
وبهکمددولنگهایاتاقرس��یدم.قف��لبودوکلیدشدر
جی��بمامان.باس��وزنبهجانشافتادمبازنش��د،بامیخ

کبــــابی امتحان
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نشرهوپاهمگامبابسیاریازناشرانبینالمللیازکاغذهایمرغوببازمینهیکرماستفادهمیکند،چراکه:
نورراکمترمنعکسمیکنندوچشمهنگاممطالعهکمترخستهمیشود.

سبکترازکاغذهایدیگرندوجابهجاییکتابراحتترمیشود.
ومهمتراینکهبرایتولیداینکاغذهادرختیقطعنمیشود.

به امید دنیایی سبزتر و سالم تر


