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  يالنی لبيبــــــــــــــج
   ٢٠١٠ جوالی ٢٦برلين ــ  

 
  
  

 پير پينه دوز
  

عطرفشان ه را ِدۀ آه فضای آوچبهار شده بود، گلهای خودروی آنار جو و شكوفه های درختاِن
زمين با هر باران نفسی عميق و  .گان فصل سرما را نويد ميدادند نِو خفتنموده بودند، آغاز زندگی

 . برباد شده اش می زدۀتازه ميكشيد و با هر دمی آهی از گذشت
خت گلی  باريك و ناهموار، پهلوی دآان بقال، روی تۀوار آوچ دي آفتابِیۀنه دوز، گوش پيپيرمرِد

.  افتاده را شايد هم برای چندمين بار نعل ميزد و ميدوختپاشنههای سوراخ شده و  آفشنشسته بود و
 تاريك و سرد بی ۀ آلبیازمستان آه پيرمرد او را قهر خدا ميدانست و سالی چند ماه مهمان ناخوانده 

ميتوانست لقمه نانی  دوباره ی ميکرد ازينكهاو خوشحال.صندليش می شد، موقتًا رخت بربسته بود
تا روز ديگری آه مطمئن بود ،  بنمايدءبرايش درآورد و اگر بشود قرض دآاندار آوچه را هم ادا

 .هم برايش چای و تنباآو وام بدهد باشد، بقال محله  بازآمدنی می
 

 
 

 آری، دنيای ؛ نصواريش را اسير نموده بودندحلقه های باريك آبودی رنگ، دور چشمان اندوهگيِن
ی ئ او را بازگوۀ از گذشت بود آه هر يكی طوماری از خود بجا گذاشتهگذری، اثریها با هرناديدني

ی بی انجام و ناآشنا خيره ميشد و بعد با آهی دلسوز و عميق اها بر نقطه  مدتاو گاهی. می آردند
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 مانع های آه  نصيحت هايش از روزپير مرد پينه دوز در يكی. نموددوباره به ميخ زدن شروع مي
ستين مادر بيوه اش آ توسط بچه های آوچه  شدند، گفته بود آه خود نيز زير ی يتيم کودکدادن آزار

 آهنيش را شمرده و محكم روی سندان آوتاهی ۀش زنگ زدسالمند ژنده پوش، چك. بزرگ شده است
ده يی خود های خشك ترآيان لبآه بر زمين نمناك آوفته بود، فرو ميبرد و بعد ميخ ديگری را از مي

 ؛های آوچك نعل آفش ميگذاشت و دوباره به زدن شروع می نمود از سوراخمی گرفت و بر يكی
دستهايش گاهی .  زندگی خويشتن می آوبيدرزی را بر فرق قسمت و نصيِبهر چكش، ُگبا ی ئگو

  و اين هم اتفاق می افتاد آه او با چكشند و عوضی جای ديگر آفش را نشانی ميگرفتندمی لرزيد
در جوانی ميخواست با آنها نوشتن و   کهلبها و دستانش. روی دست ديگرش را هدف قرار ميداد

مد همين آپسر خود را با در او يگانه فرزندش، .بشمار ميرفتندخنياگری را بياموزد ابزار مهم آارش 
شتن در های آمدنی نازيبای پدر خويه گاه روزپيشه اش بزرگ ساخته بود، به اميد اينكه زمانی تكي

 .دوران پيری باشد
 

 
   

شت آب ميگذاشت تا نرم و ساده تن لبًا آهنه و خشك آه از صبح زود آنها را بياغ هایرد با چرمپيرم
 با سوزن چنگكدار خويش، را های سنگين و بدقواره بزرگ آفشهایده شوند، سوراختر بري

 در وقتی. چيزی ميدانستاز سرگذشت زندگی وی آمتر آسی .  خود، بهم می پيوست)درفش(وشَرِد
همه اما اين را . دلد، از تِه حال و احوال زن يا فرزندش ازو می پرسيدی، فقط آهی ميكشيۀبار

روزی .  بيداد روزگار، از بيخ برآنده است،ميدانستند آه سالها پيش بنياد نهال زن او را در جوانی
 که در صِف نوبت انتظار  هم رااو  بمبی انفجار آرده و،دولتی روغن فروشِی ۀی يك مغازپيش رو

 ،گفت میکمی بيشتر حرف ميزد و قصه وقتی   پينه دوز،گپ های پيِر .شهيد ساخته بودميکشيد، 
 ساده  بيان، مخاطبان را افسانه وار، ۀ آه توأم با ضرب المثل ها و لهجاندرز و پند گونه می نمودند

  .مجذوب ميساختند
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 .ز بساطش را جمع آرده بود شده  و پير پينه دو غروب نزديك
، به ديگری می گذشتنداز ساباط مي  ريش سپيد و تسبيح بدستی آه صحبت آنانمرِد يكی از دو

 پينه دوز را تالشيهای تفنگ به شانه، ميان راه سبزه  پيِرپسِر...بلی....من هم چنين شنيده ام ... گفت
. نده اان بود بيرون آشيده و با خود بردختم آار در دالرام، بسوی شهر رو وار، از موتری آه پس از

  .نداردديگر آسی خبری ازو 
 پايان
 
 

  


