ش مثل شمال مثل شالیزار

در یکی از شبهای بلند پاییز ،اهالی روستا مهمان خانهی بابارجب میشدند
و بیبی ،روی ایوان بزرگ خانهی چوبی ،سفرهای پهن میکرد با انواع محصوالت محلی
فاطمه عب�د امان�ی :پاییز ب�رای من
یادآور ب�رق چش�مهای پدربزرگ و
خن�دهی سرخوش�انهی مادربزرگ
اس�ت؛ بندههای خدا در فصل خزان،
ثم�رهی تالشش�ان را میدیدن�د .تالش�ی ک�ه
نقطهی آغازش ،به آب انداختن گندم عید نوروز
بود« .بیب�ی» معتقد بود اگر س�بزهی س�فرهی
هفتسین خوب سبز ش�ود ،برنجشان هم خوب
از آب درمیآی�د .اواس�ط فروردی�ن «بابارجب»
ش�لتوک را که از محصول سال قبل کنار گذاشته
بود ،در گوش�های از حی�اط ب�ه آب میانداخت و
بیبی مثل نوزاد تازهبه دنیا آمده ،جوری آنها را
در پتو میپیچید و قربانصدقهش�ان میرفت که
به شلتوکها حسودیام میشد .نه اینکه فقط با
#شلتوک اینطوری باش�دها؛ نه .پرنده و چرنده
برایش فرقی نداشت و همه را ناز و نوازش میکرد
و با آنها حرف میزد...
همین که بذرها جوانه میزدند ،نوبت کاشتشان
در تومبیج�ار ب�ود .آمادهک�ردن تومبیج�ار را
بابارجب بر عه�ده میگرفت و با چن�ان مهارتی
تو مبیج�ار را میس�اخت ک�ه ان�گار م�درک
مهندسیمعماریاش را از دانشگاه ماساچوست
گرفته باش�د .با مراقبت بیب�ی و بابارجب ،چند
هفتهی بعد ،س�اقههای س�بز و نازک برنج ،جان
میگرفتند و آمادهی کاشت در شالیزار میشدند.
خانوادهی ش�شنفرهی ما هم به محض فراخوان
پدربزرگ ،سوار بر موتورگازی پدر ،راهی روستا
میشد...
صبح ،آفتابن�زده بزرگترها را بدرقه میکردیم

و ما بچهها منتظر میماندیم تا وقت ناهار برس�د
و برای یاورها (ش�الیکاران) غذا ببری�م و دلی از
عزا دربیاوریم .فسنجانی که بیبی از کلهی سحر
بار گذاش�ته بود ،بدج�ور به ما چش�مک میزد.
خواهرم س�مانه ،به حکم بزرگتر بودن ،مسئول
چی�دن قابلم�هی پلوفس�نجان و مالمینه�ای
گل س�رخ در زنبی�ل میش�د و با کل�ی التماس،
مس�ئولیت چند تا قاش�ق و لیوان را هم به من و
پروانه که کوچکتر بودیم میس�پرد .این وس�ط
وظیفهی برادرم حمید ،رس�اندن غذا بهدس�ت
یاورها بود .حمی�د با دوچرخه میرف�ت و ما پای
پیادهدنبالش میدویدیم و همی�ن که به قطعات
شالیزار میرس�یدیم ،ش�شدانگ حواسمان را
جمع میکردیم ت�ا در مرزه�ای باریکی که حکم
پل ص�راط را داش�ت ،کلهپ�ا نش�ویم .باالخره با
ه�ر جانکندنی ب�ود ،خودم�ان را میرس�اندیم
ش�الیزار پدربزرگ و خداقوتی میگفتیم و بساط
ناه�ار را پهن میکردیم .یاورها دستش�ان را در
همان آب ش�الیزار میشس�تند و مینشس�تند
پای سفرهی حصیری و غذایشان را میخوردند.
گاهی «مونسخاله» برای ما شعبدهبازی میکرد
و با مهارتی غریب ،از دود س�یگارش دایرههایی
کوچک میس�اخت و به هوا میفرستاد .کارهای
دیگری هم میکرد این رفیق گرمابه و گلس�تان
بیبی که از نوشتنش میترسم .همینقدر بدانید
که در گرمکردن سر ما بچهها واقعا استاد بود...
بعد از کمی اس�تراحت ،دوباره کار شروع میشد.
بابارجب ،نشاء را از تومبیجار میکند و میگذاشت
داخل تش�ت آهنی و س�ر میداد س�مت خانمها

و آنها هم ب�ا خطکشهای نامرئیش�ان ،خیلی
منظم ،نشاء را در ش�الیزار میکاشتند .ما هم بند
و بس�اط ناهار را جمع میکردیم تا موقع عصرانه
دوباره برگردیم .عصرانه س�اده بود؛ نان و پنیر و
خیار و گوجهی محلی یا هندوانه و خربزه و گاهی
هم لوبیاپخته که خوردنش�ان در هوای دلپذیر
اردیبهشت ،لذتبخش بود .وقت وجین علفهای
هرز هم وظیفهی ما مثل قبل ،س�یر کردن شکم
یاورها و البته شکم خودمان بود .گاهی که چشم
بزرگترها را دور میدیدی�م ،خودمان را به کانال
آبی که برای آبیاری ش�الیزارها استفاده میشد،
میرساندیم و بعد از باال رفتن از پلههایی که مثل
سرسره صاف بود ،پایمان را میانداختیم داخل
آب تا کمی از ش�ر گرمای طاقتفرسای روزهای
پایانی بهار خالص شویم...
کار اصلی ما بچهها اواخر تابستان شروع میشد؛
وقتی که آب ش�الیزار خشک ش�ده بود و از مار و
زالو هم خبری نبود .بزرگترها خوشهها را با داس
میبریدند و دستهبندی میکردند و ما دستههایی
را ک�ه همقدمان ب�ود ،روی دوشمان ت�ا جادهی
ماشینرو میبردیم .اگر فاصلهی شالیزار و جاده
به ه�م نزدیک بود ،فق�ط با س�اقههای تیز برنج،
زخم و زیلی میش�دیم و از پس مسئولیتمان بر
میآمدیم ولی امان از سالی که پدربزرگ ،شالیزار
کریمسیبیل را اجاره میکرد .فاصلهی شالیزار تا
جاده آنقدر زی�اد بود که هم زخمی میش�دیم،
هم از کتوک�ول میافتادیم .وقت�ی کارمان تمام
میشد ،پدر خوش�ههایی را که به قیمت جانمان
به جاده رسانده بودیم ،روی تیلر میچید و ما هر

جور ش�ده ،تن چپرچالقمان را البهالی آنها جا
میزدیم تا هرچه زودتر به خانه برسیم...
اوایل پاییز ،زم�ان خرمن خوش�ههای برنج بود.
مشممد با خرمنکوب پر س�ر و صدایش به جان
خوشهها میافتاد و تا نزدیکیهای غروب ،کلش و
شلتوک را از هم جدا میکرد .ما هم گوشهی حیاط
مینشستیم و گونیهای شلتوک را میشمردیم.
هر چه تعداد گونیها بیشتر میشد ،لبخند روی
لبهای بیبی و بابارجب عمیقتر و شیرینی ما هم
بیشتر میش�د .غروب ،مشقربان با نیسان آبی
درب و داغونش گونیهای شلتوک را به کارخانهی
برنجکوبی میبرد و چند روز بعد ،برنج نوبرانه را که
حاصل دسترنج همهی ما بود ،به خانه میآورد...
کار و تالش آن س�ال با یک مهمان�ی مفصل تمام
میش�د .در یکی از ش�بهای بلند پایی�ز ،اهالی
روستا مهمان خانهی بابارجب میشدند و بیبی،
روی ایوان ب�زرگ خانهی چوبی ،س�فرهای پهن
میکرد ب�ا ان�واع محص�والت محلی؛ از ماس�ت
و دوغ و ترش�ی و س�بزی گرفته ت�ا باقالقاتوق،
ترشتره ،ترشفس�نجان .س�فرهای ک�ه برکت
زندگی پدربزرگ و مادربزرگ میشد و خستگی
را از تنشان بیرون میکرد...
شلتوک؛ بذر برنج
تومبیجار؛ خزانهای به شکل مستطیل که رویش
را با پالستیک میپوشانند تا ساقهی اولیهی برنج
در آن رشدکند
تیل�ر؛ وس�یلهای ب�رای جابهجای�ی محصوالت
کشاورزی که گاهی گیلهزنان سوار بر آن با دست
و آواز ،راهی شالیزار میشوند
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