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   ٢٠١۴ جوالی ٢٩برلين ــ     

 

  

   مھِر پدرکالنشنۀتُ 
ً ١٩٧٢روز بيست و ھفتم جوالی  يِش تخت ــ به برلين پياده شدم؛ ل و دو سال پچھــ  دقيقا

جوان بودم و پُرانرژی و دالور و از . نميدانستم که تقدير چه چيزی را بر جبينم رقم زده است

در آن روز ھمه چيز را در وطن رھا کرده و به دنبال . ھيچ چيزی ترس و واھمه نداشتم

ين آمدنی بوده است، بدون ھرگز نميدانستم که ھم. سرنوشتی جديد پای به قارۀ قديم نھاده بودم

  .برگشتن

مگر روزگار . در دل قصد اقامت عمری چه، که حتی بسر بردن طوالنی را درين ديار نداشتم

 بود، " به وطنل و برگشتتحصي"چنان آمد و ليل و نھار چنان آورد، که ھدف اصليم را که 

ده و خوبيھا و اينک که بيشتر از نيم عمرم را درين سرزمين سپری کر. کامالً برھم زد

ناخوبيھای اين سامان و ناگواريھای دوران غربت و مھجوری ھمه را از پس پشتم گذاشته ام، 

  .در ھر صورت. نميدانم که از سرنوشت گله کنم و يا ممنونش باشم

 درجۀ سنتيگراد را نشان ميداد و ميتوان گفت، که امروز نمونه ای از يک روز ٣١ھوای امروز 

 "نايل"ھوای گرم درينجا ھميشه مرطوب و باصطالح کابلی . ين بوده استتابستانی اين سرزم

گذاشتم که گرمی ھوا اندک بشکند و ھواخوری . است و گشت و گذار طوالنی را اجازه نميدھد

را گوارا گرداند و پس از آن سوار بايسکل شده و رھسپار يکی از مناطقی گشتم که ماالمال است 

چنين مناطق را .  و سنبل و درختان پربار و سايه ھای بيد و چناراز باغچه ھای زيبا و پر گل

بسيار خوش دارم، که ھم سرسبز است و ھم سيرون و در حدی آرام، که گوئی پشه در آن پر 
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توشه ای از خورد و نوش با خود گرفته و ھی ميدان و طی ميدان گفته در يکی از گوشه . نميزند

، پياده شده درازچوکی استواری را در سايۀ مجنون چنارھا با ھای آرام و واقعاً گوشه و کم تردد

درينجا درختان چناری يافت ميشود که عيناً به مانند . دستمال روفته و اسباب ُمعاش را پھن کردم

در سايۀ سرد اين .  خواندم"مجنون چنار" آنھا را اخه ھای آويزان دارند و من، ش"مجنون بيد"

 اخبار روز پرداختم و بعد سفرۀ غريبانه را باز کرده به خورد و درختان زيبا لختی به خواندن

  .مشغول گرديدمنوش 

 خود دررسيد، کمی اين طرف و آن طرف گشت و کدخترکی زيبا از کوچه باغ نزديک با سگ

کمی بعدتر باز آمد و بعد از لحظه ای  . رفت و من به سويش با مھر و شفقت نگاه ميکردم

ر گشت و معلوم ميشد که با مھر و ر در مکرّ  آن دخترک قشنگ مکرّ اين آمدن و رفتن. برگشت

نامش را پرسيدم، چيزی گفت و گوش سنگين . محبت طفالنۀ خود مايل است با من تماس بگيرد

جی کرده نام خود را گفت و وقتی دفعۀ ديگر آمد باز نامش را پرسيدم و او حال. من درست نشنيد

سرانجام حروف نام خود را ھيجيگی کرد و دانستم که . گوش کر من ھنوز ھم درست نشنيده بود

   Kara  ست ــ"کارا" کشنام

  : پرسيدم؛ گفتشمعنای نامش را از

  ».نام ستاره ای ست" کارا"پدرم گفته که «

 مکتب ميروم، ولی نميدانست، گفت چند روز بعد به. گفتم ھنوز رخصتی مکتبھاست، گفت بلی

از خواھر و برادرش پرسيدم، گفت دو خواھر . کی؟؟؟ سن و سالش را پرسيدم، گفت شش ساله ام

دارم ــ يکی که ھنوز دوساله نشده و ديگری که ھشت ساله است ــ و برادری ھم دارم در شکم 

کاراگک رفت و . گرفتنام سگش را ھم پرسيدم و اختالط ما لحظاتی را در بر . خنديدم. مادرم

دانستم که مايل است با من . لحظه ای بعد لباس خود را تبديل کرده پس آمد؛ اين بار بدون سگ

  : با محبت ازش پرسيدم. انس بگيرد

مگر پدر و مادرت به تو اجازه داده اند که با مردان بيگانه در تماس شوی؛ آخر ھمه خوب و «

  »نيک انديش نيستند؟؟؟

دم بدی معلوم نميشوی؛ گويا مرا در آئينۀ مصفای قلب کوچک و بی آاليش خود گفت مگر تو که آ

  :با محبت آمده پھلويم نشست؛ گفت يک فکاھی برايت ميگويم؛ گفت. چنين تشخيص داده بود

يک مادرکالن با نواسه اش در راھی روان بودند، طفلک ديد که يک نوت پنج يوروئی در «

جازه خواست؛ مگر مادرکالن گفت، چيزی که روی زمين افتاده زمين افتاده است، از مادرکالن ا

ھمين طور روان بودند، که نواسه باز يک نوت ــ اين بار نوت ده يوروئی ــ . باشد نبايد برداری
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از مادرکالن اجازۀ برداشتن نوت را خواست و مادرکالن مثل دفعۀ اول به نواسه . را افتاده ديد

  !!!ی زمين افتاده است، نبايد برداریاش گوشزد کرد، که چيزی که رو

. ھمين طور ميرفتند و ميرفتند، که ناگھان پای مادرکالن بر پوست کيله آمده و به زمين خورد

نواسه . مادرکالن که سخت افگار گشته بود، از نواسۀ خود خواست تا دستش را گرفته بلندش کند

  :در حالی که ميخنديد، گفت

 ميگفتی که چيزی که در روی زمين افتاده است، نبايد بلندش تو خود يکرنگ! مادرکالن جان

  »!!! کنم

 دارم که ھنوز يکساله نشده و ،سۀ شيرين، به شيرينی تواگفتم من ھم يک نو. يديمدباھم قاه قاه خن

  .در ھمبورگ است

ً بسيار دوستت دارنديگفتم بدين شير با حسرت . نيی که تو داری، پدرکالن و مادرکالنت حتما

  :گفت

  !!!زنده نيستديگر تنھا مادرکالن دارم و پدرکالنم 

"کاراگک"فھميدم که   نازنين، تشنۀ مھر و نوازش پدرکالن است و چقدر آرزوی داشتن پدرکالن ِ

  .را دارد

  ولی اين نکته را نيز دريافتم، که ديدار آن کوچولوی،دليل اُنس بی اندازه اش را به خود دريافتم

 بوده برای سالگرد چھل و دو سال اقامتم در دسته گلیدار نصيبم گشت، ، و لذتی که ازين دينازو

 !!!برلين

  

  

 


