
چه جمعه ی خوبی است!

مادربزرگ و پدربزرگ، امروز مهمان ما هستند.

خاله مریم هم آمده است.

بعد از ناهار، بزرگ ترها درباره ی خاطره هایی از گذشته گفت  وگو می كنند.

مادر هم آلبوم عكس خانوادگی را آورده است؛ مجموعه ای پر از عكس های قدیمی.

خاله با تعّجب به تصویری از پدربزرگ و مادربزرگ اشاره می كند:

»خدای من!… پدر و مادر را ببینید!… چه قدر جوان اند!«
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من می گویم: »و این دو دختر بّچه ی كوچك…؟«

مادربزرگ می گوید:»این خاله است و این هم 

مادرت.«

به فكر فرو می روم و با خودم می گویم: من هم 

زمانی بسیار كوچك بوده ام. آن موقع…

صدای پدربزرگ مرا به خود می آورد:

شده  خیره  عكس ها  به  چطور  كنید!…  »نگاه 

به دنبال  عكس ها  میان  در  اینكه  مثل  است!… 

خودش می گردد!«

همه می خندیم.

 

من هم آلبوم عكس های دوران كودكی ام را می آورم.

خاله با اشتیاق به عكس ها نگاه می كند.

می گویم: »این، من هستم.«

می گوید: »خدای من!… چقدر كوچك بوده ای!… چه لبخند زیبایی بر لب داری!«

مادرم تصویر مرا به مادربزرگ نشان می دهد و می گوید: »مادر، یادتان هست 

زهرا وقتی می خندید، صورت و چشم هایش چقدر زیبا می شد؟«

مادربزرگ می گوید: »خنده های او چقدر شیرین بود!«

پدربزرگ مرا می بوسد و می گوید: »هنوز هم خنده های دخترم زیباست!«

همه دوباره به عكس ها خیره می شویم.

پس از مدّت كوتاهی پدرم به من نگاه می كند و می گوید: »آن وقت ها لبخندهایت، 

آن قدر ما را به شوق می آورد…!«
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 راستی، آن وقت ها اگر نمی توانستم گریه كنم یا بخندم، چه اتّفاقی می افتاد؟…
 اگر پدر و مادرم از نیازهای من باخبر نمی شدند، چه می شد؟

مادرم می گوید: »ولی گریه هایت برای ما معنای دیگری داشت… هر وقت تو را در 

آغوش می گرفتیم و نوازش می كردیم، آرام می شدی و لبخند می زدی. وقتی هم گریه 

می كردی، معنایش این بود كه گرسنه یا تشنه ای؛ خسته ای یا از چیزی ترسیده ای.«

من، چقدر از شنیدن این حرف ها لّذت می برم!

 

امروز یكی از بهترین روزهای عمر من است.

من درباره ی خودم چیزهای زیادی فهمیده ام.
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  من می توانم از بزرگ ترهایم بخواهم كه خاطره هایی را كه از دوران كودكی من 
دارند، برایم بگویند.

 من می توانم نمونه های فراوانی را كه نشان می دهد خداوند از نیازهایم آگاه است، 
ذكر كنم.
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