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با رفتن گیلهزن ،کمر گیلهمرد شکست؛ دیگر توان رسیدگی به ما را نداشت
هنگام آوردن چای قندپهلو ،وای که چه قشنگ ،گیلهمرد به گیلهزن میگفت تی جان قربان
فاطمه عب�د امانی :غربت تم�ام وجودم را
گرفته .هندیها و پاکستانیها و تایلندیها
و نمیدان�م کجاییها احاط�هام کردهاند.
آوارگی هم بدج�ور کالفهام ک�رده .آمد و
ش�د از این گونی به آن گونی ،از این انبار ب�ه آن انبار ،از
این دکان به آن دکان ،دیگر رمقی برایم باقی نگذاشته.
از سوراخ ریز کیسه میبینم که زنی قابلمه به دست به ما
(من و دیگر دوستان و نادوستانم) نزدیک میشود .چنگ
میزند داخل کیسه و با #عصبانیت میگوید« :حمید! باز
برنج قاطی به تو انداختن؟» مرد خودش را به ما میرساند
و با تعجب میگوید« :برنج قاطی کدومه؟ یارو قسم خورد
برنج اصل آس�تانه اس�ت؛ لهجهی ش�مالی هم داشت!»
زن همانط�ورک�ه م�ا را درون قابلمه میریزد ،ش�روع
میکند غر زدن« :تا تو برنجشناس شوی ،من هفتکفن
پوس�وندم! البد کلی هم #پول بابت�ش دادی!» مرد نگاه
مبهوت�ش را به ما میاندازد و س�کوت میکن�د .زن زیر
لب با حرص میگوید« :خدا لعنتشون کنه! آخه پول ما
بدبختبیچارهها خوردن داره؟» دوست داشتم از سکوت
مرد استفاده کنم و فریاد بزنم« :تو اگه رنج اون گیلهمرد و
گیلهزن برنجکار رو میبردی ،چی کار میکردی خانوم؟»
اما همین که آب سرد را بر س�رمان میریزد ،حساب کار
دستم میآید .آب س�رد ش�الیزار کجا و آب سرد درون
ظرف کجا؟ آنجا بوی زندگی میداد و اینجا بوی مرگ!
وقتی حرص زن ب�ا چنگزدن به ج�ان نحیفمان خالی
میشود ،ما را روی شعلهی آتش میگذارد .کمکم در میان
شعلههای سوزان و آب جوشان ،نفسم به شماره میافتد و
خاطرات گذشته جلوی چشمانم رژه میرود...
اوایل بهار ،گیلهزن با دستانی که از کار زیاد #زمخت شده
بود ،ما را -که آن زمان #ش�لتوک خوانده میشدیم -به
#آب میانداخت و با ناز و نوازش در انتظار جوانهزدنمان
میماند .ب�ه محض جوانهزدن ،ب�ا محبت مادران�ه ،ما را
راهی خانهی موقتمان در گوشهی دنج شالیزار میکرد.
خانهای که گیلهمرد با #عش�ق و #عالقه برای ما ساخته
بود و فقط تا زمانیکه اندکی جان بگیریم ،خانهمان بود.
بعد از سبزش�دن س�اقههای ظریفمان در این خانه ،با
دس�تان گرم و پرمحبت ش�الیکاران و در میان شادی و
خندهشان به ش�الیزاری وس�یع -که خانهی اصلیمان
بود -پا میگذاشتیم .هنوز آب خوش شالیزار از گلویمان
پایین نرفت�ه ،علفهای هرز ،مزاحممان میش�دند و بار
دیگر شالیکاران ،محبتشان را نثار تن ظریفمانکرده

و آنها را نابود میکردند .خورشید ،انوار طالییاش را تا جربزهی درست و حس�ابی ندارد ،ما را سپرد به مهندس
ی که ما را بهرنگ خودش در بیاورد ،از هیچ کداممان دیگری و او ه�مچپاندمان داخل یک س�ینی مخصوص
زمان 
دریغ نمیکرد .به لطف پ�روردگار و با محب�ت پدرانهی و حدود دو هفته منتظ�ر ماند تا #جوانه بزنیمو #س�بز
گیلهمرد ،هر کدام از ما به هفتخوش�ه و هر خوش�ه به شویم .به محض اینکه سبز ش�دیم ،مهندس جدید #ما
صددانه تبدیل میش�دیم .هر ب�ار که گیلهم�رد به ثمر را با غول کوچکی که ذرهای احس�اس در وجودش نبود،
نشستن ما را میدید ،پیشانی بر خاک میگذاشت و اشک در شالیزارهایی کاش�ت که ارواح عمهش�ان #مکانیزه
ش�وق میریخت و تن رنجور و خس�تهاش جانی دوباره بودند .پس�رک فقط #نظ�ارت میکرد .دری�غ از اینکه
میگرفت و با خوشحالی ،ما را که اسیر خاک شد ه بودیم ،یک بار پایش را در #ش�الیزار بگذارد یا دس�تی از روی
از #ریش�ه جدا میکرد .بعد از ریش�ه ،نوبت دلکندن از مهر بر س�رمان بکش�د .علفهای ه�رز که به م�ا حمله
#ساقه بود؛ دلکندن از ساقههایی که تا این مدت ،ما را کردن�د ،مهندس پی�زوری آنقدر س�م به خوردش�ان
تحمل کرده بودند ،خیلی سخت بود .حتی گیلهمرد هم داد که م�ا هم بینصی�ب نماندی�م و دچ�ار تنگی نفس
ش�دیم .تحم�ل علفه�ای هرز
دلش نمیآمد ما را از س�اقهها
ب�همرات�ب راحتتر از س�مومی
جدا کن�د و ای�ن مس�ئولیت
بود ک�ه به بهان�هی مراقب�ت از ما
را ب�ه خرمنکوب میس�پرد.
اس�تفادهمیکردند .در این میان،
فری�اد جدای�ی م�ا در صدای
تنها #خورش�ید بود که همچنان
گوشخراش خرمنکوب #گم
س�خاوتمندانه #گرم�ا و #نور را
میش�د و س�اقهها -که حاال
ارزانی ما بندگان بدبختبیچارهی
تبدیل به #کاه شده بودند -در
به محض طالییشدن
خدا میکرد .
پی سرنوشتشان میرفتند و
باالخره هم گیلهمرد را ب�ه زبان راضی
خوشههایمان ،پسرک و مهندس
ما هم در انتظار سرنوشتی که
کرد تا ش�الیزار را به ی�ک غریبه برای
با هیوالیی به اسم #کمباین -که
قرار بود برایمان رقم بخورد،
ساختوساز ویال بفروشد .گفتم به زبان،
صدای وحشتناکی داشت -برای
رهس�پار #گونی میش�دیم.
چون گیلهم�رد دلش رضا نب�ود؛ این را
جداکردن ما از ریشه و ساقه وارد
حاال وقت انتخ�اب بود؛ یا باید
از اش�کهایش فهمیدم ،قب�ل از اینکه
عمل ش�دند .هیوالی بدترکیب
و
میماندی�م کن�ار گیلهم�رد
ما را راه�ی کارخانه کند .م�ن به این
چن�ان بالی�ی س�رمان آورد
دوباره
گیلهزن تا س�ال بع�د
امید پا به کارخانه گذاش�ته بودم که اگر
که تا چن�د وقت ت�ن و بدنمان
یا
کنیم
همین مس�یر را ط�ی
خدا خواست ،با بختی س�فید به آغوش
کوفته بود .از هم�ه بدتر این بود
زدیم
ی
م
بای�د #دل به #دری�ا
گیلهم�رد برگردم ،ولی پارچهی س�یاه
که همگ�ی باالجبار بای�د راهی
ش�دیم
ی
و راه�ی #کارخانه م
جلوی در ،خبر از سیاهبختیام میداد.
زمین گیلهمرد حکم ناموس�ش را داشت
کارخانه میشدیم ،چون پسرک
تا بعد از ش�کافتن پوستهمان
و غم از دست دادنش او را از پا درآورد
برای س�ال بعد ،هیچ نیازی به ما
#س�فیدبخت ش�ویم .عجیب
نداش�ت .باالخره هم گیلهمرد را
ب�ود ول�ی م�ن مان�دن کن�ار
به زب�ان #راضی کرد تا ش�الیزار
گیلهم�رد و گیل�هزن را ب�ه
را به یک غریبه برای ساختوس�از #ویال بفروشد .گفتم
سفیدبختشدن ترجیح میدادم.
سالهای سال خوشبخت بودیم و روزگار بر وفق مرادمان به #زبان چ�ون گیلهم�رد دلش #رض�ا نبود؛ ای�ن را از
میگذش�ت ،تا اینکه گیلهزن بهخاطر ع�وارض کار زیاد اش�کهایش فهمیدم ،قبل از اینکه ما را راهی کارخانه
در ش�الیزار از پا افت�اد و م�ا را #تنها گذاش�ت .با رفتن کند .من به این #امید پا به کارخانه گذاشته بودم که اگر
گیلهزن ،کمر گیلهمرد شکس�ت؛ دیگر توان رس�یدگی #خدا خواست ،با بختی سفید به آغوش گیلهمرد برگردم،
ی سیاه جلوی در ،خبر از سیاهبختیام میداد.
به ما را نداشت .با اشک و آه ،ما را به پسرک اتوکشیدهی ولی پارچ ه 
کیفبهدس�ت پشتمیزنش�ینی که #مهندس صدایش زمین گیلهمرد حکم ناموس�ش را داش�ت و غم از دست
میزدند ،سپرد .بدبختی ما از روزی شروع شد که پسرک دادنش او را از پا درآورد و دق کرد.
شد همهکارهی ما .پسرک که از سر و شکلش معلوم بود همینطور عزادار گیلهمرد بودم که صداهایی به گوش�م

رس�ید .از خدابیخبری در ح�ال اغفال پس�رک بود تا
ما را ب�ا برنجهای خارج�ی #قاطی کند و به اس�م «برنج
اصل آس�تانه» بفروشد .پس�رک اما چون نان حالل را از
دس�تان گیلهمرد خورده بود ،نگاهی به عکس آقاجانش
کرد و گف�ت« :برارج�ان! اینجور دغلبازیه�ا در مرام
من نیس�ت» .حرفش چن�ان بر دلم نشس�ت ک�ه تمام
بیمعرفتیهای گذشتهاش را بخشیدم.
در فراق گیلهم�ردوگیلهزن ،روزگار تلخت�ر از زهر بر ما
میگذش�ت تا اینک�ه روزی گردنکلفت دیگ�ری آمد و
با چربزبانی ،من و خان�وادهام را به قیمت�ی پایینتر از
ارزش واقعیمان از پسرک شکمگنده خرید .با چشمانی
اش�کبار از دیار آبا و اجدادیمان ک�وچ کردیم و راهی
سرنوشتی نامعلوم شدیم .خانهی جدیدمان یک انباری
بزرگ با س�قفی بلند و پر از کیس�ههای برن�ج بود .بوی
خوبی به مش�امم نمیرس�ید و صداهای ناآش�نا گوشم
را #آزار م�یداد .یک�ی از بچهها -که عالم�هی دهرمان
بود -گفت« :اینه�ا برنجهای خارجی هس�تند؛ هندی
و پاکس�تانی و تایلن�دی و چی و چی!» تعدادش�ان از ما
خیلی بیشتر ب�ود! مردک گردنکلفت هم�راه چند نفر
ش�روع کردند به جابهجایی کیس�هها؛ ته کیسهها را از
هندیها و پاکستانیها و تایلندیها پر میکردند و ما را
سر کیسهها میریختند .جا داش�ت از این #غصه بمیرم
و از دنیای پرفریبی که بع�د از گیلهمرد و گیلهزن ،هرگز
برایم دوستداشتنی نبود ،دلبکنم ولی #زنده ماندم و
شدم دربهدر اینجا و آنجا...
در این لحظات س�خت ،ی�ادآوری روزهای خوش�ی که
کنار گیلهمرد و گیلهزن گذراندم ،دلتنگیام را بیشتر
کرده .نال�ه و نفرین زن هم بدجور جگ�رم را #آتش زده،
حتی بیشتر از بیمعرفتیهای پس�رک و نامهربانیهای
مهندس پی�زوری و دغلبازیهای م�ردک گردنکلفت.
االنه آنقدر دلتنگ و دلشکس�تهام ک�ه دیگر حاضر
نیس�تم حتی لحظهای در ای�ن دنیا #نفس بکش�م .بین
خودمان بماند؛ برای فرار از #زندگی و در آغوشکشیدن
#مرگ لحظهشماری میکنم! خدا را چه دیدی؟ شاید در
دنیای جدید ،گیلهمرد و گیل�هزن را دوباره دیدم و یک
بوسهی گرم بر دستان زحمتکش�یدهی پر از مهرشان
زدم! رؤیای دیدن دوبارهی آنهاس�ت که مرگ را برایم
#ش�یرین میکند .هنگام آوردن چ�ای قندپهلو ،درون
استکان کمرباریک قرمز شاهعباسی ،وای که چه قشنگ،
گیلهمرد به گیلهزن میگفت تی جان قربان!

