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باسالم

خيـالشكر خداي مهربان كه اين فرصت فراهم شد تا صفحه كـوچكي از  
مجموعه اي كـه در دسـت داريـد. اين حقير به زبان قلم و تحرير دربيايد

.شامل سه داستان مي باشد
خاكستري هاي كوچك، حكايت دوستانه اي از دو دختر بـه نـام هـاي-1

دنيا راوي قصه اي از زبان مادربزرگش مي شود كه در. دنيا و نازنين است
.د را مي گذراندراستاي آن، نازنين روزهاي سخت زندگي خو

ليندا، حكايت دختري فلسطيني است كه از سراي فلسطين بـه سـوي-2
.تحقق رويايش، پا به خاك ايران مي گذارد

روزهاي باراني مدرسه، قصه دوستي دو پسر است كه در يك روز باراني-3
.در مدرسه اتفاق مي افتد

و خريـدتاندر پايان الزم ميدانم از شما خواننـده محتـرم بابـت انتخـاب     
. اميد است وقت خوشي را با شخصيت هاي داسـتان بگذرانيـد  . تشكر كنم

.منتظر داستانهاي جديدم باشيد
سعيده خضيراوي: نويسنده





وچک ی  ری    خا
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باشـك بـازي خـود رابازي ماه بودند و با خورشيد قـايم   ها هنوز هم ستاره
آيـد و خـواب ي صبح به ميهماني آسمان مـي  تمام نكرده بودند كه سپيده

ي صـبح شكند، با اينكـه بـرايش سـپيده    اي را مي ي خانه نازنين دختربچه
هـاي سـپيدرنگش معنا بود اما با او آشنايي داشت چرا كه هرروز اشـعه  بي

كـرد، اش مـي  نـه چشمانش را براي شروع روزي ديگر مهمان دنياي كودكا
كرد پتـو را برداشـت دراز كشيده بود و از پشت پنجره، بيرون را تماشا مي

هـاي روي تا بلنـد شـود و سـالمي بـه حيـاط خانـه كنـد و بـا گنجشـك         
خواني كند اما صداهايي كه آرام آرام از پشت هاي درخت پرتقال هم شاخه

با نـاراحتي بـه. دآمدند درد زخمي كهنه را به او يادآوري كردن در اتاق مي
آنكه به صداها گوش دهد از هال بيـرون آمـد تـا شـايد در خيره شد و بي
  .صدايي را نشنود 

هاي پدر، مادر را بـيش دانست باز هم سرفه اما اين كار هرروز پدر بود، مي
.رسيد هايش به گوش مي كرده كه اين چنين صداي ناله  از پيش ناراحت

بودند پايين آمد و به سمت حوض بزرگ كه هايي كه جلوي درِ هال از پله
اش را در ميـان آب با نگاهي به حـوض چهـره  . وسط حياط خانه بود،رفت

. جلبك هاي سبز رنگ، گوشه هاي حوض را اسير كرده بـود . ور ديد غوطه
. دستش را فرو برد گويي حوض هم مدتهاست دلتنگ مـاهي قرمـز اسـت   

حوض آب بود بـه يـاد حـرف در حاليكه نگاهش به. عاشق ماهي قرمز بود
دخترم نازنين اگه من حـالم خـوب بشـه هزارتـا مـاهي قرمـز«: پدر افتاد
گيرم، خوشكلم، يه خونه بزرگ واسـه خودمـون مـي سـاختم و واست مي

»...كلي ماهي هاي رنگي واسه تو
نازنين وقتي روياهاي خود را از زبان پدر مي شنيد لبخند ميزد ولي هربار

واژه هايش سرفه ميكرد و كلمات را تكـه تكـه ادا ميكـردكه پدر در ميان 
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لبخندش كمرنگ تر و كمرنگ تر مي شد و اشـكي در چشـمان كودكانـه
.اش حلقه مي بست

توانست حتـي يـك حـوض خريدن يك ماهي قرمز برايش سخت بود نمي
به حـوض بـي مـاهي وسـط خانـه .قشنگ پرآب را در ذهنش تصور كند

ي حوض بنشـيند و ت مثل هميشه روي ديوارهخواس نمي .عادت كرده بود
.حسرت بخورد يا در روياهايش غرق شود

به سمت شير آب رفت تا صورتش را آبي بزند اما بـا صـداي مـادرش كـه
نـازنين  را از...توي روستا آبرو واسمون نمونـده : گفت خطاب به پدرش مي

شد به شستن باز داشت، صداي هق هق گريه مادر از بيرون هم شنيده مي
بـاز صـداي .اي كه با آن آغاز صبح را شروع كرده بود چشم دوخت پنجره
اشكي جاري. آمد شد اما كاري از دستش بر نمي هاي پدر شنيده مي سرفه

كرد و چون گريـه كـردن عـادت او شد با دستان كوچكش آنها را پاك مي
 .به سمت در دويد، قفل بـود  .بود از اين كار هم احساس خستگي مي كرد

مي خواست از صداي بلندي كه مي شنيد فـرار كنـد گـوش هـايش را بـا
دست هايش گرفت و چشم هايش را بست و به درِ حياط تكيه داد اما بـاز

.هم صداها شنيده مي شدند
.زن من  اينجا بمونم بهتراز اينكه توي بيمارستان بميرم: پدر
چـرا مـي زاري مـاآخه ... ولي تو حالت داره روز به روز بدتر مي شه: مادر

!هم تو درد تو بميريم مرد؟
از پشت. نازنين خود را به پشت در هال رساند . صداها كم كم آرام گرفت

.در گوش ميداد
كـنم زن من از اينكه نمي تونم كاري براتون بكنم احسـاس درد مـي  : پدر

فكر كردي من، دردم درد قَلبمه يـا درد سـرطانه، نـه خـانوم، درد مـن از
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آخرش. هرچي زمين داشتيم ، دادم به طلبكارا و دكترا واسه درموناينكه 
هم ميگن چند وقت ديگه مي ميري و اين يعني شما بايد بدون من ادامـه
بديد، درد من اينكه ديگه تو و دخترمو نمي بيـنم وچيـزي ازمـن بـه ارث

باز هم بگم؟ درد من از اينكه چطور مـي. نمي بريد تا باهاش زندگي كنيد
.م  با اين وضعيت تنهاتون بزارم؟تون
ناراجـت بشـي. بهتره چيزي نگي، زياذ حرف زدن واست خـوب نيسـت   -

  ...خدا روزي رسونه ...حالت بدتر ميشه
پول حالل مشكالت منه و من ندارم، مگه نگفتي منيـژه خـواهرت هـم  -

ميخاد بياد و خونشو ميخاد؟
اينجا دارن بفروشنآره، شوهرش مجبورش كرده بفروشه ميخان هرچي  -

ولي نگران نباش، منيژه يه جايي واسـمون. و برن اون ور آب زندگي كنن
.سراغ داره توي شهر، ميشه توش زندكي كرد

...خونه خودشو ميده دست تو، نه؟ ميشي كلفت خواهرت-
سـرفه هـاي. نازنين از پشت در، صداي گريه هاي بلند مادر را مي شـنيد 

دمپايي مادرش را پوشيد و يكي. ه نازنين نشانددردناك پدر، غمي بر چهر
يكي پله هاي جلوي درِ هال را باال و پايين مي رفـت، مـي خواسـت مثـل
بچه هاي ديگر در حياط خانه بـازي كنـد، فريـاد بزنـد و شـعر بخوانـد و

دور. حداقل،توجه مادر را جلب كند يـا پـدر صـداي خنـده اش را بشـنود     
خواند اما صداها هم چنان ناله كنـانحوض حياط مي چرخيد و شعر مي 

به گوشش مي رسيد هرچندلحظه، مي ايسـتاد و نـاراحتي بـه چهـره اش
.حك مي شد اما هربار جرأت مي گرفت و به بازيش ادامه مي داد

دلش مي خواست مادرش سرش داد بزند تا آرام شعر بخوانـد و در حيـاط
در سرپيچي كند اماندود و او هم مثل دختربچه هاي شيطون از دستور ما
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يكبـار مـادر از بيكـاري و    . جز حرفهاي پدر و مادرش چيزي نمـي شـنيد  
. مريضي پدر شكايت مي كرد و يكبار هم پـدر از ناسپاسـي مـادر ميگفـت    

من هستم من االن اينجام من «: دوست داشت وارد اتاق شود و فرياد بزند
بگيد بلنـدتر شـعر    االن به شما احتياج دارم بياييد با من بازي كنيد و بهم

اما آنهـا گـرم صـحبت و شـكايت ازخـود و      » بخون يا اصال سرم داد بزنيد
  ...زندگي خود بودند و همديگر را متهم مي كردند

نفس نفس زنان از دويدن و تنهايي بازي كردن خسته شد، كنار شـير آب  
نشست و صورتش را شست با سكوتي كه حاكم بود متوجه شد صـدايي از  

آنقدر غرق شعرهايش شده بود كه فراموش كرد چـه پـيش    هال نمي آيد
  .آمده بود

لحظـه ي عجيبـي بـود،    . پايين پله ها ايستاد و غـرق سـكوت خانـه شـد     
نفسش را در سينه حـبس كـرد،   . ترسي، سراسر وجودش را فرا گرفته بود

  .با هر چشم بر هم زدني، حرفهاي پدر و مادرش در ذهنش تكرار شد
  !منيژه مي ياد خونشو بفروشه بعدش كجا بريم؟امروز خواهرم : مادر

تو بايد بعد از من مواظبش باشي و هرچي خواسـت بـراش تهيـه كنـي،      -
خـودت خـوب   ... كاري كه من نتونستم، تـو واسـه دخترمـون انجـام بـده     

  ميدوني سرطان منوميكشه 
  مي خواي اونم ناراحت كني؟.  حرف نزن، يه وقت نازنين ميشنوه  -
گل خنده ي زنـدگي منـه اون خـانم كوچولـوي     . چيزه منهنازنين همه  -

  .منه
. اين جمله آرامش عجيبـي بـه نـارنين مـي داد    . نازنين جمله اخر را شنيد

دوست داشت  اين حس خوبش را به همه نشان دهد و خود را در آغـوش  
اما خواسته هايش را در سكوت خانه پنهان مـي كـرد، كـم    . پدر غرق كند


