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محرم سال  2831بود ،با همکاری چند نفر از اهالی
محل قسمتی از دیوار محل کار مان را کندیم و با کار
گذاشتن یک شیر آب و کاشی کاری آن با نمایی
طاقی ،یک سقا خانه درست کردیم و می دیدیم که
رهگذران چگونه از آنجا می گذشتند و در گرمای
تابستان آب می نوشیدند و یا خیلی ها آب می
بردند...
بیش از ده سال بعد در یک شب پائیزی نزدیک
محرم دوستمان ،حاج احمد دهقان ،یکی از اهالی
همان محل که از معتمدین محل هم هست ،داستان
زیبایی از سال  2848برایم تعریف کرد که دلم نیامد
برای شما تعریف نکنم:
داستان این است که :مرحوم پدر حاج احمد که
صاحب سه پسر و دو دختر بوده و در شهر یزد
زندگی می کرده به شغل فروش علف و کاه برای
گوسفند داران مشغول بوده ولی عاشق این بوده که
سقا خانه ای را برای رفاه حال مردم و رهگذران
بسازد .لذا یک کوزه ی بزرگ گلی را می خرد و
روی یک سه پایه آهنی درست روی جوی آب ،قرار
می دهد ،تا مزاهم رهگذران نباشد و هر روز دو
قالب یخ می خرید و یکی را میشکست و درون کوزه
می ریخته و از فاصله پانصد متر آنطرف تر با دو تا
پیت حلبی  21کیلوئی آب را می آورده و درون کوزه
می ریخته تا مردم در آن گر ما بنوشند و بگویند :
سالم بر حسین لب تشنه...
البته قالب دیگر را هم عصر همان روز با همان
شرایط در کوزه قرار میداده و این مهمترین
دلخوشی پدر حاج احمد بوده...اما همیشه شمری
هست که راه آب را بر ملت تشته ببندد و آن روز ها
هم شمر ما ،کارمند شهر داری بوده و منزلش
درست در کنار مغازه پدرم بود .شاید اساسا ً ربطی
هم به شهرداری نداشت ولی این آقا با آن موهای
چرب کرده و کت و شلوار اتو کشیده و کراوات
رنگی اش به خودش اجازه می داد که دستوردهد،
برای رفع سد معبر ،هیچ کس حق ندارد در مسیر
مردم ،چیزی بگذارد...چند بار اخطار و یک روز
وقتی از ادراه بر می گشت...همین که به کوزه گلی
سقا خانه رسید بدون اینکه دستانش را از روی
فرمان دوچرخه اش بر دارد با لگد زد به کوزه و
کوزه آب با یخهای داخلش واژگون شد و این طور
داستان سقا خانه پدر من بسته شد...اما واقعیت این
بود که پدرم اصرار زیادی به دایر بودن سقاخانه
داشت و روز ها ی گرم شهر یزد ،داخل مغازه ،به
تشنگی مردم و رهگذر ها می اندیشید...
آن روزها ما در خانه  211متریمان ،سه اتاق
داشتیم که در دواتاق زندگی می کردیم و در یک
اتاق دیگر هم برای کمک خرج زندگی ،شش گوسفند
را نگه می داشتیم ،با پرورش گوسفند می توانستیم
قسمتی ازمخارج خانواده را هم پوشش بدهیم...و
کمک خرج ما بود تا اینکه یکی از میش ها بره ای
به دنیا آورد...آنها که گوسفند داری را می شناسند
می دانند که زندگی با گوسفند کار سختی است
بخصوص در گرمای شهری چون یزد و فضوالت
این حیوان به همراه ...در صفحه 1

خادم الحسین(ع) حاج خلیل صادقی و همسرش

مسابقه دکلمه و شعر خوانی

هفته نامه همسر در نظر دارد از بین عالقه مندان به هنر
مجری گری و اجراء بر نامه های زنده و تلوزیونی
افرادی را به همکاری دعوت نماید به همین منظور
مسابقه دکلمه و شعر خوانی را بر گزار می نما ید عالقه
مندان میتوانند متنی را به صورت دکلمه بر روی سی
دی به آدرس ما ارسال نمایند .خواهشمند است در انتهای
دکلمه به صورت کامل خود را معرفی و آدرس و شماره
تماسشان را نیز اعالم نمایند.
آدرس ما  :تهران صادقیه بلوار اشرفی اصفهانی باغ
فیض میدان باغ فیض ابتدای خیابان شهید قربانی شریف
پ  3واحد  0می باشد.
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