
   لیال جعفری
درباره  حقی ک�ه مادر و پدر بر گ�ردن فرزند دارند، 
بسیار خوانده ایم. درباره اینکه باید احترام والدین 
را حفظ کرد و برای خش�نودی و رضایتشان تالش 
کرد روایت های بی شماری شنیده ایم اما درباره حقی 
که فرزند بر گردن والدین خود دارد چطور؟ درباره 
وظایف پدر و مادر چقدر اندیشیده ایم؟ درست است 
که در این باره هم احادیث و روایات و سفارش های 
بس�یاری از بزرگان به جا مانده اما م�ا چقدر به آن 

اهمیت می دهیم؟
         

   بچه می آوریم ت�ا زمان پیری عصای دس�تمان 
شود

خیلی از پ��در و مادرها ب��ه محض بچه دار ش��دن آینده  
خودشان را تجسم می کنند که عصای دستی برای دوران 
سالمندی فراهم کرده اند. در این دیدگاه شاید دور از ذهن 
به نظر برس��د که این والدین حقوق واقعی فرزند خود را 
محترم بشمارند. ممکن است این والدین بیش از هر چیز 
به این فکر کنند که فرزند قرار اس��ت بازی کند و بزرگ 
شود، مدرسه ای برود و درسی بخواند و همیشه هوای ما 
را داشته باشد، حتی نخست ما، سپس خانواده ای که در 
آینده قرار است برای خود بسازد. ممکن است فرزندانی 
که چندان تمایلی به وارد شدن به این قالب های از پیش 
تعیین شده در این دیدگاه را ندارند از خانواده طرد شوند. 
حتی ممکن است والدین بین فرزندانی که بیشتر به این 
دیدگاه و فرهنگ اهمیت می دهند، ارزش بیشتری قائل 

شده و در نتیجه، بین بچه هایشان فرق بگذارند.
بسیاری از فرزندانی را دیده ام که از این فرق گذاشتن های 
والدین شان گالیه دارند و چه دلخوری ها که در این رابطه 
پیش نیامده است. ممکن اس��ت خود شما هم شاهد این 
ناراحتی ها و رنجش ها در خانواده یا اطرافیان خود باشید.

فرزند خود را دوست بدارید تا خداوند شما را دوست بدارد
بی تردی��د در این زمینه توج��ه به پند ب��زرگان می تواند 
نجات دهنده باش��د؛ حتی اگر موجب ش��ود ت��ا کمی به 
وظایف مان درباره والدین بودنمان فکر کنیم. اگر کمی به 
پند بزرگان دقیق شویم و به سفارشاتی که در این رابطه 
وجود دارد توجه کنیم دچار نادانی هایی که س��بب بروز 
چنین رفتارهایی می شود نخواهیم بود. پیامبر اسالم)ص( 
می فرماید:  »فرزندان خود را دوست بدارید و با آنان مهربان 
باشید. وقتی به آنان وعده ای می دهید، حتماً وفا کنید زیرا 

کودکان شما را رازق خود می پندارند.«
همچنین امام صادق)ع( می فرماید: »همانا خداوند متعال 
نسبت به شخصی که نس��بت به فرزند خود محبت بسیار 

دارد رحمت و عنایت می کند.«
در »وسائل الشیعه« روایتی آمده مبنی بر اینکه: ام سلمه 
)همس��ر پیامبر( خدمت پیامبر)ص( رسید و عارض شد: 
همه افتخارات نصیب مردان شده، زنان بیچاره چه سهمی 
از ای��ن افتخارات دارن��د؟ پیامبر فرم��ود: »آری زنان هم 
افتخارات فراوانی دارند. هنگامی که زن باردار می ش��ود 
در تمام طول مدت حمل به منزله روزه دار شب زنده دار و 
مجاهد در راه خدا با جان و مال اس��ت، هنگامی که وضع 
حمل می کند، آن قدر خدا به او پاداش می دهد که هیچ کس 
حد آن را از عظمت نمی داند. هنگامی که فرزندش را شیر 
می دهد، در برابر هر مکیدنی از س��وی ک��ودک، خداوند 
پاداش آزاد کردن ب��رده ای از فرزندان اس��ماعیل را به او 
می دهد و هنگامی که دوره شیرخوارگی کودک تمام شد 
یکی از فرش��تگان بزرگوار خداوند بر پهل��وی او می زند و 
می گوید: برنامه عمل خود را از نو آغاز کن، چراکه خداوند 

همه گناهان تو را بخشیده.«
   آی�ا حق�وق م�ادی و معن�وی فرزن�دان را ادا 

می کنیم؟
برخی احادیث و روایات درباره اهمیت فرزند در زندگی پدر 

و مادر را خواندیم اما نمود و تجلی این سخنان در زندگی 
ما چگونه است؟ ما تا چه اندازه با این جمالت و پندها خو 
گرفته ایم و تا چه اندازه به آنها عمل می کنیم؟ آیا به راستی 
توانسته ایم درک کنیم که مهربانی به فرزند یعنی چه؟ آیا 
توانسته ایم در جاهایی از زندگی که الزم است حقوق مادی 
و معنوی فرزند را ادا کنیم، و به راستی، تمام و کمال هم آن 
را ادا کنیم؟ در جاهایی که برای تصمیم درست الزم است 
تا از برخی حقوق خود بگذریم، به راستی از آنها بگذریم و 
فرزندمان را در اولویت قرار دهیم؟ چه بسیار مادرانی که در 
دادگاه های خانواده روزانه حقوق فرزندان خود را از مادری 
که باید داشته باشند، حذف می کنند تا بتوانند از زندگی 
مشترکی که در آن هستند جدا ش��ده و در ادامه  زندگی 
دیگری برای خود بسازند و چه بسیار پدرانی که در همین 
دادگاه ها تمام حقوق فرزندش��ان را از داشتن پدر نادیده 
گرفته و با واگذاری حضانت آنان به همسرشان از پرداخت 
مهریه و حقوق مادی همسر ش��انه خالی می کنند؛ و چه 
فرزندانی که روزانه از این آس��یب ها که بر روح و روانشان 
وارد می ش��ود صدمه می خورند، زجر می کش��ند، در دل 
فریاد می زنند و کسی صدایش��ان را نمی شنود. شاید هم 

نمی خواهد بشنود.
شاید این پدرها و مادرها با خون دل خوردن تصمیم به 
چنین کارهایی بگیرند ولی مهم این اس��ت که باالخره 
تسلیم شرایط ش��ده و چنین تصمیماتی می گیرند که 
ویران کننده  اس��ت. در این موقع به نظر می رس��د این 
پدر و مادرها بیش��تر به ای��ن فکر می کنن��د که چه به 
نفعشان اس��ت و چه کاری برایشان نجات دهنده است. 
این دیدگاه منفعت طلبانه بیش��ترین پیامدش گریبان 

فرزند را خواهد گرفت.
   وظیفه والدینی خود را در هیچ شرایطی فراموش 

نکنیم
اگر به بغضی که در این فرزندان است که متأسفانه امروزه 

در تمام کشورها تعدادش��ان کم هم نیست، کمی توجه 
کنیم، درد بزرگی را درک خواهیم کرد که شاید تحملش 
برای ما بزرگساالن بسیار سخت باشد. یکی از دوستان در 
سن 35 سالگی تجربه طالق پدر و مادرش را داشت. من 
و او هم سن بودیم و من می توانستم به خوبی حرف هایش 
را درک کنم. هرچند طعم تلخی را که چشیده بود هرگز 
درک نکردم ولی می توانس��تم بزرگی درد را که بر جانش 
افتاده بود در قالب کبودی دور چشمان، انزوا، کینه و خشم 
ببینم. او در سن میان سالگی شاهد جدایی والدینش شد 
و آنچه بس��یار رنجش می داد، رفتار پدرش بود که آنها را 
به کل ترک کرده و همس��ر دیگری گرفته ب��ود. حتی از 
پرداخت مخارج زندگ��ی او و خواهرش ک��ه هنوز مجرد 
بودند امتناع می کرد. دوس��ت من توانس��ته بود خانه ای 
اجاره کند و مادر و خواهرش را به آنجا ببرد و با هم زندگی 
کنند ولی این چیزی از وظایف پدرانه پدرش که موقعیت 
مالی عالی هم داشت کم نمی کرد چون او هنور مجرد بود 

و تحت تکفل پدر.
پدران و مادرانی که هنگام تصمیم گیری های مهم زندگی 
دس��ت از لجاجت برنمی دارند و به راحتی فرزندان خود 
را کنار می گذارند، از دیدگاه چه کس��ی مورد س��تایش 
هستند؟ در اس��الم توصیه بسیاری به ش��وهرداری شده 
است و حتی تأکید می ش��ود جهاد زن شوهرداری اوست 
ولی وقتی به پای فرزند می رسد، دین اسالم هم در این باره 
از زن انتظار دارد که مادری اش را خوب انجام دهد. از آن 
گذشته کدام انسانی روی کره خاکی وجود دارد که بتواند 
برای مهر مادری، جایگزینی پیدا کند؟ افرادی که از این 
احساس محروم بوده اند، شاید تا سنین باالی بزرگسالی 
هم نتوانسته باشند این کمبود را برای خود جبران کنند. 
پس وقتی بحثی این قدر عمیق و ریشه ای در میان است 
هر مادر و پدری الزم است تا صادقانه یک بار دیگر به رفتار 

خودش فکر کند.
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دیوار 

قصه زندگی

   هما ایرانی
می گویند مهر مادری نظیر ندارد. در فیلم های مستند 
زیادی مصداق این س��خن را حتی در بین موجودات 
دیگر جز انس��ان دیده ام؛ آهویی که برای نجات جان 
فرزندش، خود را به دس��ت ش��یر گرسنه س��پرده یا 
عقابی که برای حفظ جان جوجه هایش در النه دست 
به خطر زده و بس��یاری تصاویر دیگر که از جانفشانی 
مادران حیوانات در دوربین ها ثبت ش��ده و من برخی 
از آنها را دیده ام. در گذشته، کنار خانه ما چنار بلندی 
قرار داشت که کالغ ها روی آن النه داشتند. خود من 
ش��اهد حمایت خانم کالغ- که همسایه ما به حساب 
می آمد- بودم که چگونه از جوجه هایش که روز به روز 

بزرگ تر می شدند مراقبت می کرد.
یادم می آید اگر پرده اتاق را کنار می زدیم کالغ نگران 
می شد و با فریادهای قارقار و حتی حالتی پرخاشگر 
که می شد در چهره اش دید وادارمان می کرد تا پرده 
را کش��یده و دوباره به حالت قبل��ش دربیاوریم و از 
پش��ت پنجره کنار برویم. همان روزها با دیدن رفتار 
کالغ خانم همس��ایه، با خودم فکر می کردم که حتی 
کالغ ها هم س��خت مراق��ب فرزندان خود هس��تند، 
پس این مادری عجب چیز بی نظیر و شگفتی است. 
برای همی��ن برای موج��ودات مادر احت��رام خاصی 
قائل می ش��دم نه برای اینکه خود، مادر هستم، بلکه 
برای اینکه مادربودن در بین موجودات حالت خاص 
و تعریف نش��دنی دارد، همیش��ه نگ��ران فرزندانش 
است و برایش��ان جانفش��انی می کند، فرزندانی که 
جزئی از این هس��تی هس��تند. تا اینکه ی��ک روز در 
کوهستان های شمال شهر، خبری را شنیدم که واقعاً 
من را به فکر فروبرد. پیش از آن شنیده بودم که برخی 
حیوانات برای بقای خود حتی ممکن است فرزندان 
خود را بخورند ول��ی باورش نمی کردم ت��ا اینکه آن 
روز در کوهس��تان های درکه از یکی از اهالی درباره 
سگ های ولگرد پرسیدم. چند سال اخیر در این بخش 
از کوهستان سگ های بسیاری پیدا شده اند که به نظر 

می رس��د در اثر زاد و ولد طبیعی آنه��ا در این ناحیه 
صورت گرفته باشد. برخی از آنها منطقه ای را قلمرو 

خود قرار داده اند و معموالً همان جا دیده می شوند.
مدتی بود تعدادش��ان کم ش��ده و برخی از آنها دیگر 
دیده نمی ش��دند. پس از مدتی طوالنی به آنجا رفته 
بودم برای همی��ن تغییرات را می توانس��تم به خوبی 
احساس  کنم. آن شخص بومی به من گفت که خیلی 
از سگ های منطقه به دلیل گرسنگی و پیدا نکردن غذا 
در زمستان جانشان را از دست داده اند ولی یکی از آنها 
که چند توله داشت و دیگر نمی توانست شکم خودش و 
آنها را سیر کند، یکی دو تا از آنها را که هنوز از گرسنگی 
و سرما نمرده بودند، خورد. پس از مدتی خودش هم از 

شدت گرسنگی طوالنی مرد و ....
آن روز که آن مرد بومی این ه��ا را تعریف می کرد یاد 

تصاویری افتادم که در فیلم های مس��تند دیده بودم. 
چگونه می توان اینها را کنار هم قرار داد و مهر مادری را 

توصیف کرد؟ آیا مهر مادری به راستی نظیر ندارد؟
کمی به جمع خودمان در جوامع بشری فکر کردم. به 
دادگاه هایی که همه روزه فرزندان بسیاری در آنها مورد 
بی مهری مادران خود قرار می گیرند. مادران بسیاری 
در این دادگاه ها فرزندان خود را به دالیل مختلفی رها 
کرده و به راحتی او را از زندگی خود بیرون می گذارند. 
شاید عبارت »به راحتی« در این باره منصفانه نباشد اما 
مهم این است که به هر حال می توانند این کار را انجام 

دهند؛ چه آسان و چه سخت.
هر چه بیش��تر در این باره فکر می کنم چیز کمتری 
دس��تگیرم می ش��ود. ما در جهان بش��ری خود فکر 
می کنیم متم��دن و متفک��ر هس��تیم، در حالی که 
گاه مانن��د حیوان��ات ب��ه خ��ود اج��ازه می دهیم تا 
کمترین اندیش��ه را درباره تصمیمات خود داش��ته 
باشیم. تصمیماتی را که ممکن اس��ت برای دیگری 
سرنوشت س��از باش��د به س��ادگی بگیریم، آن هم با 
س��اده ترین و آس��ان ترین راه هایی که ب��ه فکرمان 
می رسد، حواسمان هم نباش��د که به راستی در حال 
انجام چه کاری هستیم. کاری که ما می کنیم چندان 
با خوردن فرزندمان فرقی ندارد چراکه ما در حقیقت 

زندگی و آینده او را تباه می کنیم و می خوریم!
در همین لحظه که این یادداش��ت نوش��ته می شود، 
فرزندان بس��یاری در انتظار تصمیمات والدین ش��ان 
به سر می برند تا سرنوشت ش��ان دچار دگرگونی های 
اساسی شود. شاید بهتر باشد همین االن به تصمیماتی 
که قرار است بگیریم و یا شاهد آن باشیم و یا به نوعی 
با آن سر و کار داشته باشیم، بیشتر فکر کنیم. انسانیت 
خود را به یاد آوریم و دوباره به چشمان فرزندان خود 
نگاه کنیم. آنچه را در ورای نگاه آنان اس��ت ببینیم و 
تصمیم آخر را بگیریم. ببینیم تصمیم ما هرچه هست، 
با انسانیت چه فاصله ای دارد. از انسانیت دور است یا به 

آن خیلی نزدیک است؟!

زندگی و آینده فرزندان خود را نخوریم!
فرق ما با دیگر حیوانات در حس مادری چیست؟ نگاه

   خاتون تهرانی
به خالیقی که از کنارم رد می شوند می گویم،  پیر، 
جوان،  بچه،  بانو و... بس��یاری از آنان را هم بارها 
دیده و می شناسم. بدون استثنا هم همگی به من 

می گویند »دیوار.«
فکر می کنند من چیزی نمی فهمم، چون یک جا 
ایستاده ام و چیزی نمی گویم. نخستین بار وقتی 
این را  فهمیدم که   دختر کودکی س��ر روی من 

گذاشت.
         

در خانه  روبه رو که باز شد و او بیرون آمد چشم های 
درشت و معصومش را دیدم. چشمان سیاهش در 
س��رخی غم با اضط��راب اطراف را جس��ت وجو 
می کرد. آمد کنارم و س��ر رویم گذاشت. سایه ام 
از کالفگی بیرون می آوردش. اش��ک ریخت. در 
خانه  روبه رو باز شد و زنی که در این کوچه بسیار 
می بینمش آم��د بیرون. می خواس��ت مطمئن 
شود که  دخترک رفته اس��ت. دخترک با دیدن 
او سر از دیوار برداشت و اشک هایش را پاک کرد. 
انگار نمی خواست آن  زن اش��ک هایش را ببیند. 
چهره اش بیشتر ش��بیه  دختری عصبانی به نظر 
می رس��ید، تا  دختر غمگینی که ت��ا چند لحظه 
پیش در حال اشک  ریختن بود. در چهره زیبای 
 زن می ش��د درد، عذاب، تلخی، ترحم، خش��م، 
ناخشنودی و نارضایتی و چیزهای دیگری را هم 
دید. به این سو و آن سوی کوچه نگاه کرد. مردم 

دیگر آنجا نبودند. با صدای بلندی پرسید:
- بابات هنوز نیومده؟!

 دخترک پیدا ب��ود که بغض صدای��ش را پنهان 
می کند.

- نه مامان. دوباره بهش زنگ می زنم که بیاد.
- بهش بگو زودتر بیاد زشته اینجا تو رو ببینن!

         
یک روز جوانی روی من نوشت: »آگاه خاموش«. 
کمی فکر کردم تا بفهمم معنی دقیقش چیست. 
وقتی فهمیدم گفتم حتماً درباره من نوشته است. 
ولی وقتی  دختر جوانی کنارم آمد و آن را خواند 
کنارش با رنگ دیگری نوشت: »درسته، میدونم 
 که عاش��قمی!« با این کار او فهمیدم که نوشته 
درباره  من نبوده ولی از آن جمله خوش��م آمد و 
از آن روز ب��ه خودم می گوی��م: »آگاه خاموش«. 
بعدش به خ��ودم می گویم: عاش��ق. از وقتی آن 
 جوان این را بر من نوشت، دلم می خواهد عاشق 
شوم. اما نمی دانم عش��ق را چگونه داشته باشم 
و چگونه عاش��ق ش��وم. در این میان چیزی که 
می دانم این اس��ت که به کارم برسم. باید محکم 
و استوار باش��م. پرنده ها راحت رویم بنشینند و 
استراحت کنند. وقتی النه ای رویم می سازند از 
آنها استقبال کنم. پناه ساکنان خانه ای باشم که 
یکی از »آگاه خاموش��انش« هستم. وقتی  بچه ها 
کنارم قایم می شوند ساکت باشم تا کسی جایشان 
را نفهمد و پیدایشان نکند، ش��اید بازی را برنده 
شوند. آن وقت من هم با خوشحالی آنها می خندم 
ولی نه جوری که بفهمند. من این همه کار برای 
انجام دادن دارم و هر روز انجام می دهم ولی آنها 
فکر می کنند که من کاری انجام نمی دهم. آنان 
حتی کارهایی را ک��ه نمی توانند در برابر دیگران 
انجام بدهند در برابر من به راحتی انجام می دهند 
و صدایم هم درنمی آید، آن وقت فکر می کنند من 

بی درک ترین ساخته  دست خودشان هستم.
         

آن روز که  دختر ک در سایه ام ایس��تاده بود،  زن 
لب هایش را کش داد ت��ا لبخند بزن��د. اما فقط 
کمی کش آمد. بارها مردمی را دیده ام که موقع 
خداحافظی یا دیدن همدیگر لب هایشان را زیاد 
کش می دهند و چهره شان شاداب تر می شود. اما 
این  زن که اجزای صورتش را با رنگ های مختلفی 
زیباتر کرده بود، نتوانس��ت لبخند بیش��تری به 
 دخترش بدهد. دانه های عرق را که بر پیشانی اش 
نشسته بود آهسته با دستمال سپیدی پاک کرد. 

کالفه بود. به دختر گفت:
-  خداحافظ.

 و در را بست.  دختر خواست پاسخ خداحافظی اش 
را بدهد که صدای بسته  شدن در حرفش را برید.

- خدانگهد.....
 دخترک دوباره س��ر روی من گذاش��ت و این بار 
اش��کش افتاد روی یکی از آجرهای من. محکم 
ایس��تاده بودم تا او تنها پناه��ش را در آن کوچه 
خلوت از دست ندهد. دست برد توی کیف دستی 
صورتی اش و گوش��ی تلفن��ش را درآورد. همان 
موقع خودرویی... وارد کوچه شد.  دختر با دیدنش 
سر از من برداشت. لبخند را توانستم در نگاهش 
ببینم. چشمش برقی زد. مانند  کسی که امیدش 
را در غربت و جایی پر از غریبه ببیند.  مرد پشت 
فرمان ش��اد بود ولی ناراحتی و درد را می شد از 
پشت شیشه خودرو اش در خطوط کنار چشم ها و 

ابروهایش دید.  دختر با ذوق دوید سمتش. در جلو 
را باز کرد. پرید باال. نشست روی صندلی و کمربند 
را بست. گونه  مرد را بوسید. چشم هایش جوری 
می درخشید که نگاه آن  جوان موقع نوشتن پیامی 
برای معشوقش می نوشت. درخششی پر از عشق.

 شنیدم که گفت: »بابا دیگه دیر نیا.«
- کار پیش اومد دخترم. نمی دونستم دو ساعت 

هم نمی خواد نگهت داره.
دخترک با شنیدن این جمله برق چشمانش محو 

شد، اما لبخندش هنوز بر لب بود.
         

آن روز خیلی چیزها فهمی��دم. درد  دخترکی را 
درک کردم که از عزیزترین و نزدیک ترین کسان 
زندگی اش بر جانش می نشست. درک کردم که 
برخی از  بچه ها بس��یار قوی و پرقدرت هس��تند. 
دردی را که اصاًل انتظار کش��یدنش را ندارند، در 
وجود خود نگ��ه می دارند و ب��رای اینکه بازیچه 
دس��تش نش��وند با بغض آن را بیرون می ریزند و 
به کس��ی نش��انش نمی دهن��د. آن روز فهمیدم 
 بزرگساالنی هم هس��تند که بی آنکه درک کنند 
که رفتارشان دردآور اس��ت، درد را با فشار کم یا 
زیاد بر دل دیگری می ریزند. کس��ی چه می داند، 
شاید آن  بزرگس��االن دردهای بزرگی هم درون 
خود نگه داشته  باشند که این قدر درد در رفتارشان 
می ریزند. درد را در وجودشان با خود به این سو و 
آن سو می برند و شب و روز را با آن سر می کنند. به 
هر کسی که می رسند، ذره ای از دردشان را تزریق 
می کنند تا کمی آرام گیرند و دریغ که درد با تزریق 
پایان نمی گیرد. در البه الی آن اتفاق به دنبال درک 
عشق و عاشق شدن گشتم، ولی نتوانستم درکش 
کنم. آن روز یواش��کی با خودم گفتم: »نکند من 

آگاه خاموش نیستم و نمی توانم درک کنم.«
مدتی گذش��ت. به دنبال پاس��خ این پرسش در 
اطرافم بودم. در پرستوهایی که هنگام مهاجرت در 
پاییز به من تکیه کردند، به مردمی که با یکدیگر 
یا با گوشی تلفن همراهش��ان حرف می زدند و از 
کنارم می گذشتند، تا اینکه اتفاقی افتاد؛  جوانی 
کنار من، پش��ت فرمان خودرو اش نشسته بود. 
صدایش را که با گوش��ی تلفن همراهش حرف 

می زد، می شنیدم.
- من عاشقت بودم. می خواستم باهات ازدواج کنم. 

چرا به من نگفتی بچه داری؟!
- صدای  زنی را از گوشی شنیدم که می گفت: اینها 

دروغه دروغه...
 جوان همان موقع از ماشین پیاده شد. روی من 

نوشت: »دروغگو...«
زنی که روبه رویم زندگ��ی می کند، در خانه را باز 
کرد. سراسیمه بود. جوان را در حال نوشتن دید: 
»این دروغه، این کارو نکن.« جوان کلماتی را که 
نیاز به بیانش داشت تا آرام شود، نوشت. کلماتی 
که همه اش ناسزا بود و چیزهایی که نمی خواهم به 
یاد بیاورمشان.  زن آمد بیرون دستش را گرفت تا 
جلوی کارش را بگیرد که  جوان محکم به او سیلی 
زد.  جوان عصبانی، خش��مگین و برافروخته بود. 
سوار خودرو شد و رفت. زن کنار دیوار می گریست. 
کسی از دردهای نهفته  درونش خبر نداشت. به یاد 
روزی افتادم که  دخترک موقع خداحافظی از این 
 مادر، در دلش اشک می ریخت اما پنهانش می کرد. 
عش��ق در دل آن دختر قطره  قطره می ریخت و 
چکه چکه در قلبش نجوا می کرد. کم کم داشت 
دستگیرم می شد عشق چیست که تلفن همراه 
 مادر به صدا درآمد. اش��ک هایش را مخفی کرد و 
بغض صدایش را گرفت و پاسخ داد: »کاری داری 
زنگ زدی؟« صدای آرام اما نگران  دختر شنیده 
می شد: »سالم مامان خواس��تم حالتو بپرسم.« 
خش��م صدای  زن در بی تفاوتی نمودار شد: »من 
دیگه دختری ندارم.« سکوت  دختر را که هزاران 
حرف داشت می شنیدم.  زن ادامه داد: »نمی خوام 
هیچ گذشته ای داشته باش��م. دیگه به من زنگ 
نزن.«  زن گوشی را قطع کرد ولی صدای عشقی را 
که خرد می شد توانستم از سکوت  دختر بشنوم. 
من همیشه در سکوت بوده ام و می دانم که سکوت 
چه معناهایی دارد. زبان س��کوت را می شناسم و 
معنی ذره ذره اش را درک می کنم. آد م ها هم موقع 
سکوت بهتر فکر می کنند و دریافت هایشان هم 
بیشتر می شود. خودشان را بارها در سکوت دیده ام 
کنار من می ایستند و فکر می کنند آن وقت به من 

که همیشه در سکوتم می گویند: »دیوار.«
آن  شب با خودم گفتم، فکر می کنم درست باشد 
من به راستی »آگاه خاموشم.« در سکوت  دختر 
معنی عشق را درک کردم. وقتی ذره ذره می شد 
توانس��تم درک کنم که دقیقاً چیس��ت. همانی 
است که من به  خاطرش به دیوار بودن بین مردم 
شهرت دارم. همانی که من هر لحظه با ایستادنم 
انجام می دهم و از انجامش لذت می برم. پس من 

نیز عاشقم...

به دادگاه هایی که هم�ه روزه فرزندان 
بسیاری در آنها مورد بی مهری مادران 
خود قرار می گیرند، فکر کردم. مادران 
بس�یاری در ای�ن دادگاه ه�ا فرزندان 
خود را به دالیل مختلف�ی رها کرده و 
به راحت�ی او را از زندگی خ�ود بیرون 
می گذارند. ش�اید عبارت »به راحتی« 
در این باره منصفانه نباشد اما مهم این 
اس�ت که به هر حال می توانند این کار 
را انجام دهند؛ چه آس�ان و چه سخت

سبک رابطه

 آیا ب�ه راس�تی توانس�ته ایم درک کنیم 
ک�ه مهربان�ی ب�ه فرزن�د یعنی چ�ه؟ آیا 
توانسته ایم در جاهایی از زندگی که الزم 
اس�ت حقوق مادی و معنوی فرزن�د را ادا 
کنیم، و به راس�تی، تمام و کم�ال هم آن 
را ادا کنیم؟ در جاهایی ک�ه برای تصمیم 
درس�ت الزم اس�ت ت�ا از برخ�ی حقوق 
خود بگذری�م، به راس�تی از آنها بگذریم 
و فرزندم�ان را در اولوی�ت ق�رار دهیم؟

روایت والدینی که هنگام متارکه حقوق بچه های خود را نادیده می گیرند

فرزندانی که حق فرزندی ندارند!


