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هم وسط تابس��تان حال آدم را بد می کند که فقط 

از آدم هایی با اراده برمی آید.  
٭عجب چاقو هایی می سازید؛ تیز... و راست 

کار قصاب ها!  
این فنر خودرو را ببینی��د. چاقو های قصابی را 
ب��ا این فنر ها درس��ت می کنم.   آه��ن فنر خودرو 
برای برش و صیقل دادن خیلی خوب اس��ت. االن 
کارخانه ها این چاقو ها را با ورق درس��ت می کنند 
ک��ه یک بار مصرف اس��ت. چاق��وی خوب، آهن 

خوب می خواهد با پوالدی قوی!  
 ٭قدیم آهنگری رونق بیشتر داشت؟

درست اس��ت. قدیم منقل، خاک انداز، گیره، 
چاقو، زغال گیر و هر چه که از دس��تمان برمی آمد 
و س��فارش داش��تیم درس��ت می کردی��م. قدیم 
آهنگری رونق زیادی داشت. اینجا هم زمین های 
کشاورزی بود و هنوز این قدر بافت شهری نداشت 
و محصوالت تولیدی دس��ت آهنگ��ران نیاز روز 
مردم بود.  االن بیشتر محصوالت ما را روستا های 
اطراف می خرند یا دامداران و کشاورزانی که کار 
دستی را بیش��تر قبول دارند، خریدار تولیدات ما 

هستند. 
٭ش��لوغی و سروصدای اینجا برای آدم های 

محله آزاردهنده نیست؟ 
س��روصدای آهنگری زیاد اس��ت. این ردیف 

همه کاسب کارند و به این صدا ها عادت دارند.  
٭به کارتان برس��ید حاجی. دلم می خواهد 
همان ط��ور که ح��رف می زنید ب��ه کارتان هم 
برس��ید و مش��غول داغ کردن کوره ش��وید تا از 

نزدیک ببینم کارتان را! 
قدی��م با زغال س��نگ ک��وره را داغ می کردند 
که حس��ابی هم حرارت داش��ت اما االن از کوره 

گازی استفاده می کنیم که دما را به 600 تا 
700درجه می رس��اند. اما همه عشق 

آهنگری کار با زغال سنگ است 
چون شکل س��نتی آن حفظ 

می ش��ود. حرارت کوره 
ت��ن و روان آهنگر را 

می دهد  پرورش 
و کار ب��ا آهن 

را  تواض��ع 
آدم  ب��ه 

می آموزد. حتمًا بنویس��ید که آهنگری هنر است 
و یکی از نش��انه های فرهنگی که درحال فراموشی 
اس��ت. آهنگر ذهنش آن قدر باز است که با دیدن 
حت��ی یک فل��ز معمول��ی کوچک هم تش��خیص 

می دهد که به چه کاری می آید. 
کار با آتش آدم را آب دیده می کند! 

آهنگر ها آدم های سرسختی هستند. چون کار 
با آت��ش و آهن را خوب آموخته اند، اما حاال دل و 
دم��اغ زیادی برای کار کردن ندارم و دِر مغازه را 
صبح ها باز می کنم. س��فارش ها را تحویل می گیرم 
و کار ها را راس��ت وریس می کنم و بعدازظهر ها را 
می گذارم برای کار ه��ای متفرقه. صدای اذان که 
بلند می شود آتش کوره ام را می کشم پایین. قدیم 
دو تا بیل می گذاش��تم پای مغازه و می رفتم مسجد 

اما حاال....  
٭ب��ا وجود ای��ن همه زحم��ت از درآمدتان 

راضی هستید؟ 
  با اینکه پ��درم می گفت حرفه ای 

ی��اد بگیری��د و کارگری 
نکنی��د، ول��ی به 

کس��ی 

پیشنهاد نمی دهم وارد این حرفه شود، درآمدش 
کم اس��ت و همیش��ه لباس هایت کثیف و نامرتب 
اس��ت. توان زی��اد می خواهد. همی��ن االن کارگر 

درآمدش از ما بیشتر است.  
 قدیم رونق خوبی داشت و مواد اولیه هم ارزان 
ب��ود و کارکردن ارزش داش��ت، ولی االن با وجود 
تولی��دات چینی و کارخانه ای دیگر خریداران قبل 
را هم نداریم. از طرفی کاری تکراری و یک ش��کل 
اس��ت و باید تحمل ش��نیدن صدای چکش روی 
سندان را داشت. این حرفه در حال حاضر تاریخی 
است و خیلی از محصوالت و تولیدات دستی ما را 
کارخانه ها با ورق های نازک تر درست می کنند. 

٭٭٭
محال اس��ت چیزی بخواهی و در مغازه حاجی 
پیدا نش��ود. از انبر و س��یخ تا نعل ه��ای آهنی که 
ساعت ها در کوره آبدیده شده اند. حتی کلون های 
قدیمی که ی��ک دنیا خاط��ره دارد و بازارش این 
روز ها داغ است. باستانی کار ها هم از مشتری های 
وقت وبی وقت حاجی اند و سفارششان را می دهند و 
جنس تحویل می گیرند. دفتر و دستکم را درحالی 
جمع می کنم که حال خوشی دارم از یک گفتگوی 
زمستانی در حجره مردی که روحش را پای آتش 

بزرگ کرده است.  
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مگر مي ش��ود هم راننده تاکس��ي بود و هم یک مغازه ساندویچي را بدون دستیار و 
ش��اگرد چرخوند؟اما گویا در یکي از نقاط ایران)صالح آباد قرچک( فردي توانس��ته است بین 
یک کار ثابت و کاري س��ّیال، اعتدال ایجاد کند و هم راننده تاکس��ي با نظم و دقیق و هم اغذیه تمیز و 

بهداشتي را مدیریت کند.
او مي گوید که بسیار سخت بود در ابتدا، اما چون این روزها درآمدها کفاف زندگي را نمي دهد، سعي کردم 
به گونه اي مشکل را حل کنم. به همین منظور تاکسي را روبروي اغذیه فروشي پارک مي کنم تا به مشتري هایم که 
اغلب از اهالي روستا هستند بگویم که من هستم و به راحتي از دور متوجه مي شوند که ساعت کاري من چگونه است.بیشتر 
اوقات از صبح تا ظهر اهالي تقاضاي ماشین دربست دارند و معمولًا اواخر شب با ماشین هاي دیگر به محله برمي گردند.یعني 
من دقیقًا از سر ظهر تا اوایل شب، مشغول آشپزي هستم و کمي که از شب مي گذرد، برخي از مسافران که در محدوده مغازه ام زندگي 

مي کنند و از شب 
نش��یني و میهماني 
مي خواهن��د برگردند 
تم��اس  م��ن  ب��ا  ه��م 
مي گیرند. البت��ه االن چند 
ماهي اس��ت که ه��م اغذیه 
رون��ق گرفت��ه و هم تاکس��ي 

متقاضي هاي خودش را دارد.
امیدوارم کرونا زودتر ش��ود تا 
ب��از هم ب��ا این دو ش��غل، زندگي را 

زیباتر ببینیم.

رانندگی تاکسی و ساندویچی

مح��ال اس��ت چی��زی بخواه��ی و در 
مغازه حاجی پیدا نش��ود. از انبر و سیخ 
ت��ا نعل های آهنی که س��اعت ها در کوره 
آبدیده ش��ده اند. حتی کلون های قدیمی 
که ی��ک دنیا خاط��ره دارد و بازارش این 
روز ها داغ اس��ت. باس��تانی کار ها هم از 

مشتری های وقت وبی وقت حاجی اند


