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 !چه یعنی بودن مادر دانستی می کاش
 

مشکل صدای باد، که از سر شب شروع شده بود، هنوز هم با همان شدت شنیده می شد. نور چراغ های خیابان به 
سطح خیابان را روشن می کرد. مۀ سنگینی همه جا را پوشانده بود. هوا سرد بود و برف دانه دانه آغاز به باریدن 
کرده بود. صدایی جز صدای قلب پریشان و بیقرار خود نمی شنیدم. نگران بود و شور می زد. چشمم به در، کنار 

را پیش از این که شمع پیشین از نفس بیفتد، روشن کردم. دو  پنجره ایستاده بودم و به تو می اندیشیدم. آخرین شمع
باره به کنار پنجره برگشتم، گوئی به پنجره دل بسته بودم، چون مادری که به کودک شیر خواره اش دلبسته است. به 

 تو می اندیشیدم. به تو که همۀ زندگی و همه دنیای من هستی. 
 

بودی. شرین و معصوم. می خندیدی. دستان کوچکت را به زیر  به عکست بر روی میز نگاه می کنم. دو ساله
موهایم فرو برده بودی و به من نگاه می کردی. از حرف هایی که در آن زمان یاد گرفته بودی یکی "مادر" بود! 
نمی دانی چه احساسی به من دست می داد، وقتی تو با آن زبان شرین و صدای گرمت مرا مادر صدا می کردی و 

در آغوشم می انداختی! وقتی ترا در آغوش داشتم گویی همۀ جهان را در آغوش دارم. سرا پا عشق و  خود را
عطوفت می شدم. سرا پا عاشق و عشق! به هیچ رنگی نمی ماندم جز رنگ رخسار تو. تنها صدایی که می شنیدم 

تو بودی و من، و دیگر در همه صدای تو بود؛ و تنها زیبایی که در جهان می دیدم، زیبای چشمان کوچک تو بود. 
 کائنات چیزی نبود!

  
پدرت مرا تنها گذاشته بود. به تو هم که در شکمم بودی اعتنأ نکرد. رفت و بر نگشت.  ازش دلخور نیستم. ترا که 

 دارم، به بود و نبود او و هیچ مرد دیگری احتیاجی احساس نمی کنم... 
 

افتیدن شاخکی بر روی زمین بود. باد با هوی هوی و به شدت می صدایی شنیدم. فکر کردم تویی. صدای شکستن و 
 وزید. 

 
سرد شده بود. برای چهارمین بار هیزم  همنمی توانستم چشم از در، و دل از پنجره بر کنم. هوای درون اتاق 

 آوردم. می خواستم وقتی تو بیایی هم اتاق گرم باشد، و هم نان و چای ات. 
 

کوچکت را احساس کردم. یکبار دیگر تو بودی و من؛ و جز ما نه جهانی بود و نه عکست را برداشتم. گرمی تن 
رنگی و نه صدایی؛ نه ابری، نه خورشیدی، نه گلی و نه پرنده ای. تو بودی و من و مادر گفتن و خنده های 

 دلنوازت و قلب مملو از مهر و خوشی من.
 

یزی را به هوا کرد. صدای خروس بود، که خبر رسیدن بازهم صدایی! این بار اما نه شاخه ای شکست و نه باد چ
 صبح را می داد. 

 
کجا هستی؟ با نگرانی سؤال کردم؛ گویی آمده ای و روبرویم ایستاده ای و از دیر آمدنت با دلخوری شکوه می 

 کنم...! با تلخی به خود خندیدیم.
 

این که برای چند لحظه شخی پا هایم را  بیشتر از این تاب ایستادن را در خود نمی بینم. بر روی زمین به قصد
 بیرون کنم، می نشینم. سرم را به دیوار تکیه می دهم... 

 
صدایی دروازه بود. چشمانم را باز کردم. صبح شده بود. از باد و ریزش برف خبری نبود. آفتاب سر زده بود. 

بود. بدون آن که چادرم را به سر  زمین در حجاب سفید برف همچون عروسی زیبا می نمود. فهمیدم که خوابم برده
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کنم، با پا های برهنه به طرف در دویدم. در را باز کردم. خودش بود. با لب خندی، اما کمی خجالت زده سالم کرد. 
داخل شد و مرا به آغوش گرفت. در آغوشش گرفتم. نمی دانم چند بار سر و صورت و چشمانش را بوسیدم. دستم 

 شبت چطور بود، مادر؟را گرفت. بوسید و پرسید: 
 

می خواستی چطور باشد؟ بدون خبر؛ کجا بودی؟ چرا شب خانه نیامدی؟ می دانی که من تمام شب چه کشیدم و چه 
 فکرهایی به ذهن خراب شده ام می گشت؟ در این زمانی که زمین و زمان برای خوردن انسان دهن باز کرده است! 

بگیرم. حیران و محصور و در بند! دم صبح، پیش از این که تو بیایی نمی دانستم که کجا بروم و از کی سراغت را 
برای چند لحظه نشسته خوابم برد. در خواب می بینم که جمعیت کوچکی مرا روی دستان شان به صلیبی بلند کرده 

با این  اند و یکی از آن ها با کله ای شش رخ دست ها و پاهایم را به جرم مادر بودن به صلیب میخ می کند.  چرا
 سنگدلی مادرت را چنان ناآرام و ناراحت می کنی؟

 
معذرت می خواهم؛ مادر! هوا خراب بود. تیلفون کار نمی کرد. و من بهتر دیدم به خانۀ یک دوست شب را سپری 

 کنم. در آینده چنین چیزی دو باره پیش نخواهد آمد؛ قول میدهم...
 

گفتم: کاش قلب یک مادر در سینه ات می بود، که میدانستی  به خاموشی به سویش نگاه می کردم. ولی در دل می
 مادر بودن یعنی چه! 
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