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مدت ها بود که دلم می خواس��ت سراغ حجره 
قدیم��ی با در زنگ زده در روس��تای حس��ین آباد 
بروم. حجره ای که همیشه خدا صدای ضربه روی 
تکه آهنی از آن به گوش می رسد. آهنی که مابین 
چکش و س��ندان ضربه می خورد، ف��ر می خورد و 
ش��کل می گی��رد. باالخ��ره زمان موعود رس��ید و 
ساعتی میهمان این پیرمرد آهنگر بودم. پیرمردی 
که چه عرض کنم قوت دس��تانش از ده مرد قوی 
هیکل بیش��تر اس��ت. ׳׳حاجی عرب׳׳، متولد س��ال  
۱۳۴۲ اس��ت. بیش از ۴۰ س��ال است که در این 
مغازه، حجره یا کارگاه مش��غول کار است. به قول 
خودش بیشترین س��اعت های روزش را در همین 
چهاردیواری مغازه شب می کند. پیرمرد از دیدن 
من خیلی ذوق می کند و سریع می گوید که یکبار 
در نمایشگاهی از طرف ش��هرداری غرفه داشت، 
یکبار هم برای مستندسازی سراغش آمده بودند. 
 ب��ا چند تک��ه موکت و ف��رش محل نشس��تنش را 
پشت سندان آماده کرده است و هر روز ساعت ها 
روی همی��ن چن��د تکه فرش و موک��ت رنگ و رو 
رفت��ه می نش��یند و با چکش به تکه های آهن س��ر 
و ش��کل می ده��د ت��ا روزی حالل برای همس��ر و 
فرزندانش ببرد. پش��ت سندان نشسته و با چکش 
در ح��ال محکم کردن چفت و بس��ت های زنجیر 
است. مهارتی که در دس��تانش هست فوق العاده 
می نماید. دستش خطا ندارد و آهن سرد و بی روح 
را آنچن��ان رام می کن��د ک��ه فقط با چن��د ضربه 
همان ش��کل دلخواهش را می گیرد. دورتادورش 
پر اس��ت از وس��ایل و ابزارآالت جورواجور. حتی 
ج��ای زی��ادی ب��رای راه رفتن هم نیس��ت. هوای 
تابستان های حجره را نمی دانم اما شعله های آتش 
ک��ه از کوره کوچک کن��ار کارگاه بیرون می آید 
گرمای مطبوعی به تیرگی و س��ردی این روز های 
زمس��تانی داده اس��ت. دیوار های کارگاه از دوده 
همین ش��عله ها س��یاه و تاریک شده است. حاجی 
میان بیلچه ها، زنجیر ها، انبر ها و همه چیز هایی که 
س��اخته کوره کوچک و دست های تنومند اوست 
جایی برای نشس��تنم ردیف می کن��د و من نگاهم 
روی زنجیر های بافته شده و تیر و تبر ها می چرخد.  

٭فوت و فن آهنگری را از کجا آموختید!  
 از کودکی همین ش��غل را داش��تم، فوت و فن 
آهنگ��ری را از پ��در آموختم. پ��درم آهنگر بود و 
از بین چهار پس��رش تنها من حرف��ه اش را ادامه 
دادم. ب��ا ادامه کار پدرم نام و یادش زنده می ماند. 
به مرحوم پدرم ارادت��ی خاص دارم. هر چه دارم 
از برکت نیت پاک حاج کربالیی اس��ت. آدم های 
قدیم روح و قلبش��ان یک جور دیگر بود. اعتقاد ها 

صاف و پاک بود، مگر نه؟  
٭بچه ها چه می کنند؟

س��ه پسر دارم. هر س��ه ادامه تحصیل دادند و 
رفتند س��راغ کار و باری که به آن عالقه داشتند و 

االن هم سر خانه و زندگی خودشان هستند.  
٭ در کارگاهتان چه می سازید ؟  

همه چیز درس��ت می کنم، زنجیر، داس، علف 
پره، چاق��وی قصابی... هر آنچه از دس��تم بربیاید 
و بتوان��م در تنور ش��کل و فرم��ش را تغییر بدهم، 
می س��ازم. سفارش��ات آهنگ��ری در فصل ه��ای 
مختلف تغییر می کند. بهار فصل داس و دست خو 
و بیل های باغ کولی اس��ت که باغ را با آن زیرورو 
می کنند. تابس��تان ب��ازار داس درو، منگال، داس 
برپایی، تیشه بّنایی و تیشه بخاری داغ است. پاییز 
پنج ش��اخ زعفران، خارکن، علف درو و کلنگ های 
دوسر مشتری های بیشتری دارد و زمستان فصل 

زنجیر چرخ اس��ت... ׳׳این را می گوید و آتش کوره 
را زیاد می کند تا فضا آماده تر شود. ׳׳ 

٭با واردات چه می کنید؟
جنس ه��ای چینی کار و بار ما را تخته کرده اند. 
دلگیری من هم از این اس��ت که ش��کل سنتی این 
هنر تغییر کرده است. حاال مثل قدیم نیست خیلی 
از حجره ه��ای آهنگ��ری در مغازه ش��ان را تخته 
کرده ان��د اصل��ًا از وقتی اجناس چین��ی وارد بازار 

شده اند کار و بار ما از رونق افتاده است.  
٭از همان لحظه ورودم به کارگاهتان نگاهم 

به دستان پینه بسته تان است!  
در کار آهنگری آتش به سر و صورت می پرد 
و می س��وزاند، اما به همه اینها ع��ادت دارم. پینه 
دستانم نش��ان کار زیاد با کوره است. آهنگری را 

خیلی دوست دارم. 
٭چگونه به آهن شکل می دهید ؟  

هر فلزی که بخواهد شکل بگیرد باید در کوره 
خوابانده ش��ود. این میلگ��رد را ببینید که می تواند 
هر ش��کلی بگیرد؛ از چکش ت��ا پلوند که بیلی پهن 
و مخصوص خاک هاس��ت. به اعتقاد من آهنگری 

پایه همه صنعت هاست.  
٭تابستان ها چه می کنید؟ با گرمای کوره...
شاید زمس��تانش خوش باشد، ولی تصور نشستن 
کنار کوره ای با نزدیک هزار درجه سانتی گراد آن 
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جدالآهنوآتش...


