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چه جمعه�ى خوبى است!
گ، امروز مهمان ما هستند.گ و پدربزرمادربزر

خاله مريم هم آمده است.

گو مى�كنند.ه�هايى از گذشته گفت��وه�ى خاطرها دربارگ�تربعد از ناهار، بزر
ر از عكس�هاى قديمى.ُده است؛ مجموعه�اى پا آورگى رمادر هم آلبوم عكس خانواد

ه مى�كند:گ اشارگ و مادربزرى از پدربزرب به تصويرّخاله با تعج
ا ببينيد!… چه�قدر جوان�اند!»«خداى من!… پدر و مادر ر
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ه�ى كوچك…؟»ّمن مى�گويم: «و اين دو دختر بچ
گ مى�گويد:«اين خاله است و اين هممادربزر

ت.»مادر
به فكر فرو مى�روم و با خودم مى�گويم: من هم

مانى بسيار كوچك بوده�ام. آن موقع…ز
د:ا به خود مى�آورگ مرصداى پدربزر

ه شده«نگاه كنيد!… چه�طور به عكس�ها خير
است!… مثل اين كه در ميان عكس�ها به�دنبال خودش

دد!»مى�گر
همه مى�خنديم.

م.ا مى�آوركى�ام ران كودمن هم آلبوم عكس�هاى دور
خاله با اشتياق به عكس�ها نگاه مى�كند.

مى�گويم: «اين، من هستم.»
ى!»مى�گويد: «خداى من!… چه�قدر كوچك بوده�اى!… چه لبخند زيبايى بر لب دار

«مادر، يادتان هست شيرين گ نشان مى�دهد و مى�گويد:ا به مادربزرم تصوير مرمادر
ت و چشم�هايش چه�قدر زيبا مى�شد؟»وقتى مى�خنديد، صور

گ مى�گويد: «خنده�هاى او چه�قدر شيرين بود!»مادربزر
م زيباست!»ا مى�بوسد و مى�گويد: «هنوز هم خنده�هاى دخترگ مرپدربزر

ه مى�شويم.ه به عكس�ها خيرهمه دوبار
م به من نگاه مى�كند و مى�گويد: «آن�وقت�ها لبخندهايت،ت كوتاهى پدرّپس از مد

د…!»ا به شوق مى�آورآن�قدر ما ر
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فاقى مى�افتاد؟…ّاستى، آن وقت�ها اگر منى�توانستم گريه كنم يا بخندم، چه اتر 
هاى من باخبر منى�شدند، چه مى�شد؟م از نيازاگر پدر و مادر 

ا درى داشت… هر وقت تو راى ما معناى ديگرم مى�گويد: «ولى گريه�هايت برمادر
دى. وقتى هم گريهام مى�شدى و لبخند مى�زديم، آرش مى�كرفتيم و نوازآغوش مى�گر

سيده�اى.»ى ترسنه يا تشنه�اى؛ خسته�اى يا از چيزدى، معنايش اين بود كه گرمى�كر
م!ت مى�برّف�ها لذمن، چه�قدر از شنيدن اين حر

هاى عمر من است.امروز يكى از بهترين روز
هاى زيادى فهميده�ام.ه�ى خودم چيزمن دربار
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كى مـنان كودا كـه از دوره�هايـى رهايم بخواهـم كـه خـاطـرگ�ترمن مى�تـوامن از بـزر  
ايم بگويند.ند، بردار

هايم آگاه است،ا كه نشان مى�دهد خداوند از نيـازاوانى رمن مى�توامن منونه�هاى فر 
ذكر كنم.
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ند.ختان مى�ريزگ�هاى دردى مى�روند. برى�ها رو به زراه است. سبزما كم�كم در رسر
اى حيوانات، غذاى كافى پيدا منى�شود.به�زودى، ديگر بر

فته است.ى رتراى جست��وجوى غذا به جاهاى دورمادر بر

ق در سكوت است.ا به مهتاب بدهد. همه�جا غرام مى�رود تا جاى خود رام آرآفتاب، آر
ست�ها نگاه مى�كنند.َده�ها به دورّبچ

ده است!»يكى از آن�ها مى�گويد: «مادر چه�قدر دير كر
د.»ايمان غذا مى�آوردد و براه باز مى�گرى مى�گويد: «او گفت از همين رديگر

ند.آن�ها منتظر

ه�هاست.ّان بچامى باال مى�آيد؛ انگار او هم نگرماه به آر
اّه�ها ، ماه هم آمد امّه مى�كند و مى�گويد: «بچگوش�هاى كوچولو به ماه اشاريكى از خر

مادر هنوز پيدايش نيست.»
ان�اند.ه�ها نگرّبچ

ديكى�هاا مى�شنود؛ آهويى كه در همان نزف�هاى آن�ها رخت�ها حركسى از پشت در
هّه تهيه�ى خود عل^�هاى تازّاى بچفته بوده تا برى آمده است. راه دورگى مى�كند. او از رندز
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ه�ى حيواناتّگوش�ها و بقيه خرّ… او كيست كه بيش از هر كس ديگر به فكر بچ 
جنگل است؟

د؟گوش�ها كمك خواهد كره خرّ… او چگونه به بچ 

ì+«u�Åv� s�

ا ادامه دهم؛ تا آن�جا كه…من مى�توامن داستان ر 
ÅÅÅÅ∑

ا مى�شنود.گوش�هاى كوچولو رگوى خرگشت، گفت��واه بازكند و اكنون در ر
ه كه در دام شكارچى افتاده بود!… بى�چارِگوشآهو با خودش مى�گويد: «واى… آن خر

شايد او مادر اين كوچولوها بوده است!»

سنه�ايم…نند: «مادر!… مادر!… ما گره�ها در حالى كه به ماه نگاه مى�كنند، صدا مى زّبچ
مادر، زودتر بيا!»
د و بهگوش�ها مى�گذار النه�ى خرِديكد، نزا كه با خود دارى�هايى رامى، سبزآهو، به آر

كت مى�كند.ف خانه�اش حرطر

ىاى جمع�آوراست. او مى�داند كه آهوى مادر برباد هم هنگام عبور، متاشاگر اين ماجر
حمت كشيده است.ى�ها چه�قدر زآن سبز

گوش�هاه خرّى كند تا آهو خوش�حال شود. به همين خاطر صداى بچاو مى�خواهد كار
هستاده است، چه�قدر خوش�مزاى ما فره!… غذايى كه مادر برَه�بَساند: «با به گوش آهو مى�رر

است!… مادر چه مهربان است… او هميشه به فكر ماست.»
ف خانه�اشى به�طرعت بيشترآهو شاد مى�شود و با سر

مى�دود.
فته است و مى�خواهد باز هم،او با خود تصميمى گر

ا خوش�حال كند.گوش كوچولوها رخر

ا مى�بيند.كسى، همه�ى اين صحنه�ها ر
شنود است.ُاو از ديدن اين صحنه خ

گوش�هاست.ه خرّاو بيش از هر كس به فكر بچ


