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پیش گفتار

نگاه انسان و واکنش او به اتفاقات پریامونش که به اخالق از آن یاد  می شود 
به طور  او در شکل گریی آن علت ها  از علل بستگی دارد که  به جمموعه ای 
کامل موثر نیست. حمل تولد ما و یا پدر و مادرمان، انتخاب ما نبوده اند. بعضی 
از خصوصیات از طریق ژنتیک به ما رسیده، مثال من هیچ وقت از قد خودم 

راضی نبودم و مهیشه دردرسهایی را بخاطر کوتاهی قد داشته ام.

آنچه شخصیت و اخالق  یک انسان بالغ را می سازد در یک مجله و یک 
صفحه و یک کتاب خالصه نخواهد شد. تاثری هر یک از بی هنایت اتفاقات 
کوچک و بزرگ در یکی از  بی هنایت حلظات عمر می تواند بقیه ی عمر انسانی 
را ساخته و یا خراب کند. هر اتفاق موهبتی است برای انسان عاقل و کاوشگر 
تا علت، شدت، تاثری و راه مناسب در واکنش منحرص و حمدود به مهان اتفاق 
را یافته و عمل نامید. در این رهگذر کسب علم واجب و یکی از راه های کسب 
علم، استفاده از جتربیات دیگران است. جتربیاتی که شاید  مبنای علمی نداشته 

و ندارد ولی در زندگی ایشان تاثریاتی داشته که قابل بررسی و تعمق  است. 

جمموعه اشعار، داستان و نقاشی و مهه ی آثار هنری و حتی خاطرات زنان 
از آن که سلول های مغز، فعالیت خود را  و مردانی که در میان سالی و قبل 
از دست بدهند به تفصیل بیان شده و یا نوشته می شود، در فهم فرآیند شکل 
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که  زبانی   فارسی  هر  است.  موثر  جامعه  افراد  فکر  طرز  و  شخصیت  گریی 
شنا  موالنا  حرضت  عمیق  دریای  در  کمی  یا  ندهد  گوش  سعدی  سخنان  به 
نکند، اخالقا پیرشفت نخواهد کرد. به گامن حقری حتی قاتلی را ) پیش از آنکه 
حکمی بر او اجرا شود( می توان خمزنی از اطالعات و جتربیات دانست هرچند 
که او موفق به واکنش مناسب در مقابل اتفاقات پیش روی خود  نبوده است. 

در طول تاریخ و حتی در جوامع پیرشفته ی امروزی، بزرگرتین مقامات، 
ثرومتندان، قضات و پزشکان و متام کسانی که می توانند زندگی برش را حداقل 
در زمان و مکانی حمدود، آرام سازند، به شکلی بیامر گونه هم نوعان خود را 
آزرده و می آزارند و این آب از رسچشمه گل آلود است چون تربیت خوبی 

نداشته اند یا در حمیطی ناسامل از خوب به بد تغیری کرده اند.

خود  خاطرات  از  که  ساالنی  میان  رفته ی  راه های  و  جتربیات  به  این ها   
هنر  با  کل  در  و  خوب  فیلم  و  کتاب  و  شعر  با  نمی دهند،  گوش  می گویند 

غریبه اند و پیام های انسانی را دریافت نمی کنند.

انرژی، دانش، شور و اشتیاق و خالصه جوانی جامعه چنانچه با جتربیات 
پیام های  چنانچه  شد.  خواهد  باز  پیرشفت  راه  شود  آمیخته  جامعه  آن  افراد 
انسانی ادوار گذشته  بدرستی به آحاد مردم رسانیده شود امید به اخالق نیکو 

زنده می ماند. اخالق منشا آرامش و پیرشفت است.

و  باشم  داشته  مطالعه  توانستم کمی  من  بکنیم.  کاری  که  ماست  بر   پس 
دیگران را به مطالعه ترغیب می کنم.جمموعه ی پیش رو حاصل شصت سال 
زندگی است. تالش نموده ام با هبره گرفتن از عنرص طنز قابل خواندن باشد 
و امیدارم خواننده از آن خسته نشود، بلکه در جایی پیام کتاب را دریافت کند: 

" خوب باش"
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روغن زرد

حدود شصت سال پیش مادرم برای دوازدمهنی بار زایامن کرد. مهسایه ها 
گفته بودند بارش را بر زمنی گذاشته. بارش سیب زمینی یا پیاز نبود، من بودم. 
ساهلا بعد از مادرم که درد کشیدن و ویار حاملگی زن داداشم را ادا و اصول 
می دانست، شنیدم که زاییدن من برایش سخت نبوده. می گفت ما مهنی طور 

که کار می کردیم بچه به دنیا می آمد. 

خوشبختانه اوضاع مالی پدرم با آمدن من هبرت شده بود. پس اگر به فرض 
حمال کسی به نوعی فضولی می کرد و علت ساختن مرا با داشتن لشکری از 
بچه ها از پدرم سوال می کرد، در جوابش می گفته بود: “ هرکه دندان دهد نان 
دهد”. در آن روزگار گویا بچه ی زیاد داشتن مد بود. در حمله ی ما معروف به 
غیاثی در جنوب رشقی  هتران  خانواده ای بودند متشکل از پدری که  سه زن 
با دوتا خانم  از بیست فرزند. زن سومش را زمانی گرفت که  داشت و بیش 
ثبت شده اش رفته بودند خواستگاری دخرتی روستایی  برای پرس بزرگش. 
حاجی  متوجه شده بود دخرت دومی هم در آن خانواده هست. یکسال پس از 
! عروس  برای خودش گرفت  را  ازدواج پرسش، خواهر کوچک عروسش 
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اتاق های  از  یکی  و  آورد  هتران  به  نداشت  زیادی  بار  که  وانتی  با  را  جدید 
هیچ  معمول   مطابق  گذاشت.  او  اختیار  در  را  شلوغش  دوطبقه ی  ساختامن 
جملسی در کار نبود. ضمنا حاجی از بچه های عروس و داماد شده ی خودش 
کرایه خانه طلب می کرد. پس در مقام مقایسه، پدر من مردی متمدن و بقول 

امروزی ها آپدیت بود!  

سه نفر از جمموع دوازده فقره  تولیدات پدر و مادرم به دالیل خمتلف از دنیا 
رفته بودند. نه نفر بودیم که بنا بود با نشان دادن دندان هایامن به خداوند، برای 
پدر و مادر نان بیاوریم. البته خدا وکیلی در منزل ما هیچ وقت  نان کم نبود. 
ولی گرفتاری هایی برای خمصوصا پدرم بوجود آوردیم که هر چه برای عذر 
خواهی بر رس مزارش در  خواجه ربیع می رویم، ذره ای از اخم پیشانی اش در 

عکسی که در غرفه ی صد و پنجاه و نه گذاشته ایم، کم نمی شود.

تا زمان تولد من سه نفر از خواهر و برادرهایم با ازدواج هایشان از صدر 
حاملگی  باشد  بوده  می توانسته  جالب  بودند.  خورده  خط  خانواده  جدول 
هم زمان مادرم با دخرتش و عروسش. من از برادرزاده ی مرحومم چند ماه 

کوچکرت و از خواهرزاده ام چند  ماه بزرگرت هستم.

تا جایی که خاطرات بچگی ام نشان می دهد، هیچ وقت خانه ی ما خلوت 
از  عزیزتر   و  تر  شلوغ  کرده،  ازدواج  برادرهای  و  خواهر  بچه های  نبود. 
خودشان رس سفره بودند. باورش سخت است اگر بگویم در خانه ی ما هر 
روز دیگی از آبگوشت بار گذاشته می شد چون شاید راحت ترین بود برای 
پخت و پز و ضمنا مثل  هارد اکسرتنال قابل ارتقا بود. یک پارچ آب و نمک، 
آبروی جملس می شد برای میهامنان تازه رسیده. شعار آقام بود که: مهامن هر 

آنکه هست در خانه هرآنچه هست. 

آقای  به معنای واقعی کلمه  و  بود  " آقا" خطاب می کردیم. سید  را  پدرم   
خانه. به یاد ندارم کالمی یا نظری را که خمالف رای آقام بوده و حتی یک بار 
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پذیرفته شده بوده باشد. پدر من از قرن دوازدهم خورشیدی آمده بود و با من 
و نوه هایش بیش از چهل سال تفاوت سنی داشت. اما این جنریشن گپ یا 

تفاوت نسل بنی ما و او  مهیشه حمسوس نبود. 

در کنار خواندن قرآن و  کتب  مذهبی  لطافت طبعی داشت در عشق به 
شاهنامه و دیوان حافظ و کتاب کشکول منتظری. عاشق قصه بود و حکایت. 
برای ما بچه ها و نوه هایش قصه می گفت. قصه ملک مجشید و ملک امحد و 
ملک حممد. قصه هایی که می توانست بسازد و شاخ و برگش بدهد تا خوابامن 

بربد و رشمان از رسش کم شود. 

قصه ی شاهزاده هایی که سه تا اسب داشتند دوتاش لنگ بود و یکی اصال 
پا نداشت. سه تا تفنگ داشتند دو تاش خراب بود و یکی کال  گلوله نداشت. 
سه تا شمشری با خودشان بردند دوتاش کند شده بود و یکی اصال تیغه نداشت. 
سه تا مشک داشتند دوتاش سوراخ بود و یکی اصال آب نداشت. و آن قدر این 
گفته ها را کش می داد که از فرط خنده اشکهامان روی بالش را خیس می کرد و 

خنکی و خیسی اش خواب را از چشم ها دور.

خانه ی ما در هتران سه طبقه بود و در تابستان خیلی گرم می شد چون سه 
نبش بود و بدنه ی ساختامن آفتاب زیادی را حتمل می کرد. شبی از شب های 
تابستان برق قطع شد. به اصطالح برق رفت. من هنوز نفهمیده ام برق کجا 
بام فراری داد.  به باالی پشت  را  برود. گرمای غروب مهه مان  می توانست  
اقدام اسرتاتژیک هترانی ها برای گذران شبی دیگر در آن ساهلا که تلویزیون به 
فرض داشتن برق فقط یک کانال و در هنایت تا ساعت نه شب برنامه داشت. 

یکی طالبی و کارد بر می داشت، یکی سینی و قوری و بساط چای. عجیب 
تا  هشت  روی  تا  می شد  محل  خانه  بام  به  تشک  و  پتو  تعدادی  شب  هر  آنکه 
ختت فلزی و یک ختت روسی چوبی پهن شود برای خواب و باز صبح فردا 
متام آنچه دست به دست شده بود از دریچه ی خرپشته، دوباره به طبقه ی سوم 
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منتقل می شد. ختت من  روسی بود، دو ردیف چوب با اتصاالت  رضبدری 
دورش  تا  دور  که  قرمز  و  سفید  راه  راه  برزنت  یک  و  می شدند  دور  هم  از 
حلقه های فلزی داشت از داخل به قالب های باالی رضبدر ها وصل می شد. 
برزنت رنگ و رو رفته اش  بر اثر کهنگی حتمل وزن بیشرت از من را نداشت 
ولی من تصور می کردم چون ته تغاری بودم، ختتم با بقیه ختت ها فرق  داشت. 
آقام و مادرم ختت دونفره ای داشتند با چوب و پشه بند، بی خیال ما و پشه ها.

 در آن غروب بی برقی دور هم مجع شده بودیم و به گامنم باطری رادیوی 
بقیه صحبت  از  بیشرت  آقام خالی بود چون رادیو را خاموش کرده و  فیلیپس 
می کرد. در حالی که منتظر شام بودیم آقام  داشت خاطره ای را برای خانواده 
تعریف می کرد و مهه را رس حال آورده بود. حالوت گفتارش زیر نور مهتاب 
چنان بود که متام صحنه ها را به چشم خیال می دیدم و چون فیلمی در آرشیو  
مغزم ضبط می شد. پس از پنجاه و پنج سال خودم را به جای او تصور کرده و 

قصه را بازگو می کنم. تعریف کرد که: 

سال 1299 من هفت سال داشتم. آن موقع ها معلوم نبود کی با کی زندگی 
میکرد، منظورم این است که خانه ها هبم راه داشتند و اغلب اطرافیان آدم از 
زندگی  ما  با  مهیشه  بیامرزم  خدا  دایی  هست  یادم  که  جایی  تا  بودند.  حمارم 
می کرد. مشهد شهربزرگی نبود. وسیله محل و نقل عمومی  مردم درشگه بود 
و وسیله شخصی، اسب یا االغی بود که هر خانه ای را به داشتن پارکینگی به 
نام طویله ملزم می کرد و نیازی به فشار قانونی شهرداری نبود. آن روز صبح 
دایی من قصد داشت با االغ از منزل خارج بشود که متوجه شد وسیله ی نقلیه 
مان دچار نقص فنی شده. خر ما از ناحیه مچ دست راست آسیب دیده بود. 
از بدنش  پا راه می رفت. دست چپ را جلوتر  تا  حیوان زبان بسته روی سه 
روی زمنی می گذاشت و با یک جهش پاهایش را به جلو پرت میکرد. با این 

وصف آرام بود ولی درد دستش را  در چشامن درشت و قشنگش می دیدم.

دایی در حالی که هبم پول می داد  گفت: “مریزاحسنی ای حیوون ره  برب 
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پیش اوستا غالمرضا نعل بند بگو دستشه جا بندازه “. استاد  غالمرضا را دیده 
بودم. آهنگر و در عنی حال نعل بند خوبی  بود. قبال یک بار برای کوبیدن نعل 
خر با دایی ام  به مغازه اش رفته بودم. آن روزدایی از االغ پیاده شد و افسار 
االغ را گرفته و با کف دست ونوازش چانه و گردن  حیوان را خر میکرد که تا 
پایان عملیات تعویض نعل و کوبیدن میخها حرکت ناشایستی انجام ندهد. من 
هنوز بر پشت حیوان سوار بودم. به یال حیوان که مثل ریشه های فرش، حمکم 
به  با کج و راست شدن من  بودم و پوست ضمخت گردنش  بود چنگ زده 
طرفنی کشیده می شد. به سلیقه ی او اطراف را متاشا می کردم. با چرخش های 
آهنگری می شدم.  از مغازه  یا قسمتی  ابزار  گاه گاه حیوان هربار متوجه یک 
نامتعارف و بزرگ که من جز چکش و سندان  طرز استفاده هیچ  ابزارهایی 

کدام را نمی دانستم. 

دایی رفت و من ماموریت خود را آغاز کردم. افسار االغ تو دستم بود و 
بیاید. مهیشه  با من  تا  االغ فرصت می دادم  به  از مهیشه  تر  آهسته  قدمهایی  با 
یا سوارش بودم یا دنبالش می دویدم. امروز او دنبال من میامد. من و االغی 
لنگ سوژه ی نگاه مردم بودیم. شاید بعضی علت و بعضی دیگر راه حل را 
می دانستند. اما من تا مغازه اوستا غالمرضا با هیچ کس مشورت نکردم. دایی 

مهیشه می گفت:” کار ره بده به کاردان”.

رسیدم به مغازه آهنگری. کارگاهی  در ابعاد و  اندازه ی حیاط یک خانه. 
در قسمتی  از این کارگاه یک تورفتگی دو در سه مرت بود که سقف داشت و 
کوره ای گلی به شکل تنور ولی در بلندای سکوی روبرویم داشت. شعله ای 
برخاسته از هیزم در وسط آن دیده می شد. اطراف این کوره ابزارهایی به میخ ها 
دلنگون )آویزان(  بود. مهان طور که  در اطراف حیاط کارگاه  هم میخ هایی 
برای آویزان کردن اسباب و تولیدات آهنی استاد  وجود داشت. نعل های کج 
و ساییده شده و چیزهای دیگری که وقتی بزرگ شدم اسم و مورد مرصف آهنا 

را فهمیدم هم بود. فنر ختت درشگه و یوغ اسب و مهره چرخ گاری. 


