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دوست من سالم!
مــن کیمیــا هســتم. راســتش اول هــا یعنــی قبــل از اینـــکه کیمیــا بشــوم، فقــط یــک قطــره نفــت خــام بــودم. مثــل 
میلیــون هــا نــه، مثــل ... مثــل میلیاردهــا قطــره نفــت دیگــر کــه در زیــر زمیــن آن تــه تــه هــا، کنــار هــم زندگــی 
مــی کردیــم و مــن در آن موقــع ایــن شــکلی  بــودم:             بعدهــا، مــادرم زمیــن، برایــم تعریــف کــرد کــه خیــال آدم هــا 
بــرای مــن دســت و پــا و ســر درســت کــرد و مــن ایــن شــکلی شــدم:              بعــد از آن، بــاز هــم خیــال آدم هــا چشــم 
و دهــان و گــوش و زبــان بــه مــن داد و مــن اینجــوری شــدم:              خــوب، هــر چیــزی بایــد اســم  داشــته باشــد.

اســم مــن را هــم گذاشــتند کیمیــا. و از همــان زمــان ماجراهــای مــن شــروع شــد. آخه مــن، یعنــی "کیمیــا"، از همان 
اول خیلــی کنجــکاو بــودم و اصــال دوســت نداشــتم مثــل قطــره هــای دیگــر، گوشــه ای بخوابــم یــا اینکــه ایــن 

طــرف و آن طــرف بــروم.
مــن دوســت داشــتم موجــودات دیگــر را ببینــم، خیلــی جاهــا را بگــردم و خیلــی چیزهــا را بفهمــم. بــرای همیــن 
دایــم بــه ایــن طــرف و آن طــرف ســرک مــی کشــیدم،و از مــادرم، زمیــن، ســوال مــی کــردم، ســوال پشــت ســوال. 
مــادرم بــرای اینکــه مــرا آرام کند،برایــم قصــه مــی گفــت و یــا از موجــودات و چیزهایــی کــه روی زمیــن وجــود 
داشــت و مــن نمــی توانســتم آنهــا را ببینــم، حــرف مــی زد. از دریــا و مــوج هــا، از آســمان و خورشــید، از جنــگل 
و درخــت هــا، از پریــدن و پرنــده هــا. امــا بیشــتر از هــر چیــز، در تعریــف هــای مــادرم، موجــودی بــه نــام انســان 
مــرا شــگفت زده کــرد. وقتــی مــادرم زمیــن، از کارهــای انســان هــا حــرف مــی زد، خیلــی خیلــی دلــم مــی خواســت 
او را ببینــم، بــا او آشــنا شــوم و حتــی بــا او دوســت شــوم! آن قــدر از مــادرم دربــاره انســان هــا ســوال مــی کــردم 

کــه گاهــی از دســتم خســته مــی شــد و جوابــم را نمــی داد.
هرچــه مــی گذشــت اشــتیاق مــن بــرای آنکــه روی زمیــن بیایــم و انســان را ببینــم بیشــتر مــی شــد. باالخــره پــس 
از مدتــی توانســتم روی زمیــن بیایــم و انســان را ببینــم. امــا خیــال نکنــی کــه کار راحتــی بــود. نــه! ماجراهایــی بــر 

مــن گذشــت. ایــن کتــاب شــرح ماجراهــای مــن اســت. امیــدوارم از خوانــدن آن لــذت ببــری.
                                                                                                                         کیمیا

نامه ای از کیمیا به دانش آموزان کنجکاو



فصل اول:

کیمیا محقق می شود

کیمیا، قطره ای کنجکاو از میلیاردها قطره نفت در عمق زمین بود که می خواست خود را از 
اعماق به سطح زمین برساند. او با راهنمایی مادرش، زمین، تحقیقات زیادی را شروع می کند تا 

راهی پید کند ...



صدهــا متــر زیــر زمیــن و در میــان میلیاردهــا قطــره نفــت خــام، قطــره ای بــه نــام کیمیــا وجــود داشــت. او 
قطــره ی کنجــکاو و بازیگــوش و شــیطانی بــود کــه هیــچ وقــت آرام و قــرار نداشــت. مــادرش بــرای آن کــه 
گاهــی او را آرام کنــد برایــش قصــه مــی گفــت و یــا دربــاره موجوداتــی کــه کیمیــا در سرتاســر عمــرش آنهــا 
ــا عالقــه بــه حــرف هــای مــادرش گــوش مــی داد و کــم کــم شــوق  را ندیــده بــود حــرف مــی زد. کیمیــا ب
دیــدن مــکان هــا و موجــودات دیگــر او را بــه فکــر ســفر بــه روی زمیــن انداخــت. آیــا بیــرون رفتــن از جایــی 

کــه روی آن را ســنگ هــا و صخــره هــای بــزرگ پوشــانده بودنــد ممکــن بــود؟
روزی کیمیــا نشســته بــود و بــرای چنــد قطــره ی دیگــر از چیزهایــی کــه شــنیده بــود حــرف مــی زد. آخــر ســر 
گفــت: "مــن تصمیــم دارم بــروم روی زمیــن، کــی بــا مــن مــی آیــد؟" یکــی از قطــره هــا گفــت: "چــه حــرف هایــی 
مــی زنــی کیمیــا! بهتــر اســت برویــم کمــی ایــن اطــراف بگردیــم." قطــره ی دیگــری در حالــی کــه دهــان دره 
مــی کــرد گفــت: "آره... برویــم." کیمیــا گفــت: "مــن نمــی آیــم. مــی خواهــم فکــر کنــم ببینــم چــه جــوری 
مــی شــود روی زمیــن رفــت." قطــره دومــی گفــت: "ا... مــی خواهــی بــروی، بفرمــا بــرو راه بــاز اســت! بعــد 
قطــره هــا خنــده کنــان از آنجــا دور شــدند. زمیــن، مــادر کیمیــا، گفتگــوی او را بــا قطــره هــا شــنیده بــود. 
کیمیــا صــدای مــادرش را شــنید: "چنــد روز اســت کــه مــی بینــم گوشــه ای مــی نشــینی و فکــر مــی کنــی. 

بهتــر اســت تــو هــم بــروی بــا قطــره هــای دیگــر گــردش کنــی."
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کیمیــا از شــنیدن صــدای مــادرش خوشــحال شــد و گفــت: "نــه، مــادر تــو کــه مــی دانــی مــن بــه چــه چیــز 
فکــر مــی کنــم، بــه نــور و روشــنایی، بــه کــوه هــا و پرنــده هــا و جنــگل و آســمان، بــه حیوانــات و گل هــا. 

دلــم مــی خواهــد انســان را ببینــم. بــا او دوســت شــوم. آخــر انســان موجــود عجیــب و جالبــی اســت."
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ــدارم  ــه، دوســت ن ــه داد: "ن و پــس از کمــی ســکوت ادام
ــرای  ــم و راهــی ب ــد فکــر کن ــن بای ــروم. م ــه گــردش ب ب

ــم." ــدا کن ــن از اینجــا پی ــرون رفت بی
ــا نشســتن و فکــر کــردن نمــی  مــادر گفــت: "امــا فقــط ب
ــه کار  ــس چ ــت: "پ ــا گف ــی." کیمی ــدا کن ــی پی ــی راه توان
کنــم؟" مــادر گفــت: "همــان کاری کــه آدم هــا بــرای پیــدا 

کــردن نفــت مــی کننــد."

کیمیا با کنجکاوی و اشتیاق پرسید: یعنی چه کار؟!
- آنها اول تحقیق می کنند.

- تحقیق دیگر چیست؟
ــد جســتجو  ــروی؟! خــوب بای - مگــر نمــی خواهــی از اینجــا ب
کنــی و همــه گوشــه و کنــار جایــی را کــه در آن زندگــی مــی کنی 
ــرون وجــود  ــه بی ــی. شــاید راهــی ب بشناســی. پــرس و جــو کن

داشــته باشــد.
- یعنی، یعنی ممکن است راهی وجود داشته باشد؟!

ــه از  ــت ک ــال اس ــزار س ــد ه ــانها چن ــت. انس ــن اس ــه ممک - بل
ــه صــد و پنجــاه  نفــت اســتفاده مــی کننــد امــا فقــط نزدیــک ب
ســال اســت کــه خودشــان بــا وســایلی کــه ســاخته انــد، نفــت را 
ــتخراج  ــی آن را اس ــند یعن ــی کش ــرون م ــن بی ــر زمی از زی

می کنند. 6



نفتی که قبال و طی چند هزار سال آدم ها از آن استفاده می کردند از کجا می آمد؟
از راه هــای باریکــی کــه در زیــر زمیــن وجــود داشــت. نفــت از ایــن راه هــا و برخــی روزنــه هــا بــاال مــی آمــد 
و روی زمیــن جمــع مــی شــد. آدم هــا هــم از آن بــرای روشــن کــردن چــراغ هــا و مشــعل هــا و قیــر انــدود 

کــردن کشــتی هایشــان یــا بــه عنــوان دارو اســتفاده مــی کردنــد.
کیمیــا دلــش مــی خواســت بپرســد کشــتی دیگــر چیســت؟ امــا حــرف هــای مــادرش آنقــدر جالــب بــود کــه 

ســکوت کــرد. مــادر ادامــه داد:
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- ممکــن اســت از ایــن جــور راه هــا و روزنــه هــا در جایــی کــه تــو هســتی وجــود داشــته باشــد. بایــد پــرس و جــو 
کنــی، تحقیــق کنی.

ــه او در آن  ــی ک ــود. جای ــش نب ــوی دل ــحالی دل ت ــاد. از خوش ــع راه افت ــان موق ــق از هم ــرای تحقی ــا ب کیمی
زندگــی مــی کــرد، بســیار بــزرگ، تیــره و تــار بــود. قطــره هــای زیــادی در کنــار هــم مــی آمدنــد و مــی رفتنــد. 
آنهــا از تصمیــم کیمیــا خبــر نداشــتند. کیمیــا بــه دقــت همــه جــا را نــگاه مــی کــرد. آخــر مــادرش بــه او گفتــه 
بــود کــه حتــی بــه چیزهــای کوچــک هــم توجــه کنــد چــون گاهــی همیــن چیزهــای کوچــک نشــانه چیزهــای 
بــزرگ و یــا عالمتــی از وجــود چیزهــای دیگــر هســتند. کیمیــا بــه هــر گوشــه و کنــاری کــه می رفــت از قطــره ها 

ســوال مــی کــرد و جــواب مــی شــنید: "نــه! نــه، اینجــا هیــچ راهــی نیســت."
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در یکــی از همیــن پــرس و جوهــا بــود کــه قطــره ای بــه او گفــت: "خیلــی وقــت پیــش، شــاید هــزار ســال یــا 
دو هــزار ســال پیــش بــود کــه مــن دیــدم قطــره هــای زیــادی از یــک ســوراخ بــاال رفتنــد و دیگــر برنگشــتند. 
مــن کنجــکاو بــه آن ســوراخ نزدیــک شــدم. یــک دفعــه حــس کــردم کــه نیرویــی مــرا بــاال مــی کشــد. خیلــی 
ترســیدم. بــا هــزار زحمــت خــودم را کنــار کشــیدم و فــرار کــردم و دیگــر بــه آن قســمت نرفتــم." کیمیــا، از 

اینکــه راهــی پیــدا شــده ســر از پــا نمــی شــناخت، هیجــان زده پرســید: "کجــا بــود؟ کجــا؟"
قطــره گفــت: "خیلــی راه اســت، در انتهــای همیــن جــا، وقتــی بــه قســمت بــاال بــروی، آن روزنــه را مــی بینــی 

امــا مبــادا بــه آن نزدیــک شــوی!"
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کیمیــا دیگــر نایســتاد. بــرای پیــدا کــردن روزنــه راه زیــادی بایــد مــی رفــت. 
ــا  ــه آنج ــش ب ــع پای ــا آن موق ــه ت ــت ک ــی گذش ــت. از جاهای ــت و رف رف
نرســیده بــود. ســرانجام بــه انتهــای راه رســید ســنگ هــای بزرگــی 
ــاال حرکــت کــرد، خســته  ــه ســمت ب ــا ب ــد، کیمی ــوی راه را بســته بودن جل
ــرون باعــث شــد کــه  ــه بی ــدا کــردن راهــی ب ــه پی ــد ب ــا امی ــود ام شــده ب
ــی  ــه ســنگ های ــا ب ــی کیمی ــه دهــد. وقت ــن و جســتجو کــردن ادام ــه رفت ب
ــی  ــد و خیل ــی را دی ــه کوچک ــرد، روزن ــگاه ک ــد ن ــرش بودن ــاالی س ــه ب ک
خوشــحال شــد. وارد آن شــد. جایــی تنــگ و تاریــک تــر از بقیــه ی 
ــدر  ــید. آنق ــی کش ــاال م ــختی از آن ب ــه س ــود را ب ــا خ ــود. کیمی ــا ب جاه
رفــت تــا اینکــه ســرش بــه ســنگ خــورد: "آخ، ســرم!" از آنجــا بــه بعــد 
راه بســته بــود. کیمیــا بــا دســت هایــش بــه ســنگی کــه راه را بســته بــود 
فشــار آوردو امــا ســنگ کوچــک تریــن حرکتــی نکــرد. کیمیــا بــاز فشــار 
ــان گوشــه ای نشســت.  ــده ای نداشــت. خســته و نفــس زن ــه، فای آورد. ن

ــن، را شــنید: ــادرش، زمی ــی شــد کــه صــدای م ــد م داشــت ناامی
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" کیمیــا! یــک خبــر خــوش برایــت دارم. چنــد تــا از آدم هــا آمــده انــد آن بــاال روی زمیــن، جایــی کــه تــو 
در زیــر آن هســتی، مشــغول تحقیــق هســتند. مــی خواهنــد بفهمنــد کــه در ایــن قســمت نفــت وجــود دارد 

یــا نــه."
کیمیــا از خوشــحالی بــاال و پاییــن پریــد و فریــاد زد: "بلــه هســت! هســت! نفــت هســت! مــادر بــه آنهــا بگــو 
کــه اینجــا نفــت وجــود دارد." مــادر خندیــد و گفــت: "آنهــا کــه صــدای مــرا نمــی شــنوند. امــا از راه هایــی 

کــه خودشــان بلــد هســتند مــی فهمنــد."
کیمیا گفت: "چطوری؟چه جوری؟"
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ــه  ــم ک ــو گفت ــه ت ــالً ب ــت: قب ــادر گف م
ــای  ــس ه ــد. عک ــی کنن ــق م ــا تحقی آنه

هوایــی از ایــن منطقــه برداشــته انــد. 
ــه  ــورد مطالع ــف را م ــای مختل ــمت ه قس

ــد و  ــرده ان ــه ک ــه تهی ــد، نقش ــرار داده ان ق
حــاال هــم آمــده انــد تــا نمونــه هایــی از ســنگ 

ــد و روی  ــری راببرن ــای دیگ ــانه ه ــا نش ــا ی ه
ــا ــه آنه ــا ب ــی چیزه ــا خیل ــانه ه ــن نش ــد. ای ــش کنن ــا آزمای آنه

می گوید. مثال تکه هایی از یک  صدف یا اسکلت یک جانور دریایی یا جنس بعضی
ســنگ هــا بــه آنهــا مــی گویــد کــه زمانــی در ایــن جــا دریاچــه یــا 
ــق هــا  ــن تحقی ــق ای ــی وجــود داشــته اســت. آدم هــا از طری دریای
و آزمایــش هــا مــی تواننــد حــدس بزننــد کــه آیــا در زیــر زمیــن 
منطقــه نفــت وجــود دارد یــا نــه." کیمیــا از آمــدن آدم هــا بــه آنجــا 
ــود. او در یــک تکــه جــا تندتنــد مــی رفــت و  هیجــان زده شــده ب
برمــی گشــت. بعــد از مدتــی گفــت: "مــن هــم بایــد بیشــتر 

تحقیــق کنــم. مــن هــم بایــد بــه جســتجو ادامــه دهــم."

13



ــا  ــه ه ــام روزن ــا، تم ــه و کناره ــام گوش ــا تم ــدت ه ــرد. م ــروع ک ــود را ش ــق خ ــاره تحقی ــا دوب کیمی
ــن مشــغول  ــا هــم روی زمی ــت. آدم ه ــچ راهــی نیاف ــا هی ــرس و جــو کــرد ام ــاز هــم پ را گشــت. ب
ــت، کاری  ــه نف ــیدن ب ــان رس ــا زم ــا ت ــه آدم ه ــود ک ــه ب ــه او گفت ــا ب ــادر کیمی ــد. م ــد و کاو بودن کن
ــود.  ــد ب ــت و ناامی ــی ناراح ــود خیل ــرده ب ــدا نک ــی پی ــه راه ــا از اینک ــد. کیمی ــش دارن ــی در پی طوالن
در یکــی از همیــن روزهــا صــدای مــادرش را شــنید: "خبــر خــوش! آدم هــا مــی خواهنــد بــه ســراغ 

ــد." ــو بیاین ت
ــادی  ــاط و ش ــه نش ــود را ب ــای خ ــتگی اش ج ــه ی خس ــناخت. هم ــی ش ــا نم ــر از پ ــر س ــا دیگ کیمی

ــید: ــادرش پرس داد. از م
- مــادر جــان، چقــدر طول می کشــد تا آدم ها به اینجا برســند؟

- کار ســختی اســت.صدها متــر ســنگ و خــاک را بایــد بشــکافند و ایــن کار روزهــای زیــادی طــول 
مــی کشــد.

- مــن خیلــی تحقیــق کــرده ام. این جایی که من هســتم راهی بــه بیرون ندارد. 
حاال چــه کار کنم؟

- حــاال تــو بــا خیــال راحــت منتظــر بــاش. آدم هــا مــی آینــد و تــو را روی زمیــن مــی برنــد. خــوب 
گــوش کــن صــدای آنهــا را مــی شــنوی؟

ــود. ایــن  ــا آن روز نشــنیده ب ــی کــه ت ــی مــی آمــد، صدای ــز کــرد. صدای ــا گــوش هایــش را تی کیمی
ــد. ــا را از شــادی لرزان صــدا، دل کیمی

از آن به بعد کیمیا منتظر بود و از اینکه مدتی محقق و کاشف شده بود به خود می بالید.!
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در فصل بعد، آدم ها به سراغ کیمیا 
می روند....



فصل دوم:

در جستجوی کیمیا

در فصل اول خواندیم که کیمیا برای خارج شدن از اعماق زمین دنبال راهی می گشت،
حال او منتظر است تا آدم ها او را باال بکشند ...



کیمیــای داســتان مــا، چنــد روزی بــود کــه از خوشــحالی در پوســت خــود نمــی گنجید. 
آخــر مــادرش زمیــن، همیــن چنــد روز پیــش بــه او خبــر داده بــود:

"کیمیــا جــان! یــک خبــر خــوش روی زمیــن، صدها متــر باالی ســر تــو، آدم ها مشــغول 
تحقیــق هســتند. مــی خواهنــد بداننــد در ایــن منطقــه نفــت وجــود دارد یــا نه."

کیمیــا از ایــن خبــر خیلــی خوشــحال شــده بــود، او در خیالــش خــود را روی زمین 
و میــان آدم هــا مــی دیــد کــه ســوار اتوبــوس شــده، یــا در جنــگل از درختــی بــاال 
مــی رود، در پــارک بــا بچــه هــا بــازی مــی کنــد، ســوار بــر قطــار، کشــتی، هواپیمــا 
ــا را  ــن چیزه ــت ای ــچ وق ــی رود، او هی ــه آن شــهر م ــن شــهر ب و دوچرخــه از ای
ندیــده بــود، او صدهــا متــر زیــر زمیــن و در میــان ســنگ هــای بــزرگ زندگــی 
مــی کــرد و در آنجــا از ایــن چیزهــا وجــود نداشــت. مــادرش زمیــن دربــاره آنهــا 

بــا کیمیــا حــرف زده بــود.
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همیــن طــور کــه کیمیــا داشــت فکــر مــی کــرد، ناگهــان چیــزی مثــل بــرق او را 
لرزانــد و از ســنگی کــه روی آن نشســته بــود بــه گوشــه ای پرتــاب شــد.

- وای!
کیمیــا ترســان و لــرزان بــه دور و بــرش نــگاه کــرد. هیــچ چیــز غیرعــادی آنجــا 
نبــود، امــا چندتــا از قطــره هــا داشــتند گریــه مــی کردنــد. صــدای مــادرش را شــنید

که گفت: ترسیدی؟
کیمیا که با شنیدن صدای مادرش زمین، ترسش ریخته بود گفت:

- نه، یک چیزی مرا لرزاند و پرتم کرد.
ــد  ــتند. الب ــگاری هس ــرزه ن ــغول ل ــه مش ــن منطق ــا در ای ــت: آدم ه ــن گف زمی

ــگاری چیســت؟ دوســت داری بدانــی لــرزه ن
کیمیا تند تند گفت: بله.بله.

ــت.  ــت اس ــاف نف ــق و اکتش ــل تحقی ــی از مراح ــگاری یک ــرزه ن ــت: ل ــن گف زمی
ــد. ــی دهن ــام م ــی انج ــان انفجارهای ــورد نظرش ــه م ــان؛ در منطق متخصص
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ــن  ــر زمی ــنگی زی ــای س ــه ه ــه الی ــا ب ــن انفجاره ــوج ای م
برخــورد مــی کنــد و بــاز مــی گــردد. آدم هــا، امــواج 
ــط  برگشــت شــده را توســط دســتگاه هــای مخصــوص ضب
مــی کننــد و بــا مطالعــه بــر روی شــکل ایــن امــواج بــه وضــع 
الیــه هــا و ســنگ هــای زمیــن پــی مــی برنــد و مــی تواننــد 
حــدس بزننــد کــه در جایــی کــه لــرزه نــگاری کــرده انــد 
نفــت وجــود دارد یــا نــه. لــرزه نــگاری بــرای تعییــن محــل 

ــت. ــم الزم اس ــاه و دکل زدن ه ــدن چ کن
در همیــن موقــع صدایــی آمــد و مــوج دیگــری کیمیــا را بــه 
ــه تکــه ســنگی  ــا خــودش را ب گوشــه ای پــرت کــرد. کیمی

چســباند و گفــت:
- مادر! این هم لرزه نگاری بود؟

مادر خندید و گفت: بله، این هم موج انفجار دیگری بود.
کیمیــا خــودش را بــه ســنگ چســبانده بــود و تکان نمــی خورد. 

گــوش هایــش را تیــز کــرد. صدایــی نمــی آمد.
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 چه می گویی کیمیا؟
- پس چرا خبری از آدم ها نیست. نکند آنها رفته اند؟

ــم  ــان ه ــا ً تعدادش ــد. اتفاق ــه ان ــا نرفت ــه آنه ــت: "ن ــن گف زمی
خیلــی بیشــتر شــده، خیــال دارنــد دکل بزننــد. مشــغول انتقــال 
ماشــین آالت و تجهیــزات بــرای نصــب دکل و حفاری هســتند."

- دکل؟! دکل برای چیست؟
زمیــن گفــت: "آنهــا بــرای رســیدن بــه نفــت بایــد چنــد حلقه 

چــاه حفــر کننــد. بــرای ایــن کار از دکل کــه شــبیه بــه یک 
چهــار پایــه ی خیلــی بلنــد اســت، اســتفاده مــی کنند."

مدتــی گذشــت امــا از آدم هــا خبــری نبــود. کیمیــا کــم کــم داشــت ناامیــد مــی شــد. پیــش خــودش مــی گفت 
ــد. آن وقــت مــن چــکار کنــم؟ چطــوری بــروم روی  نکنــد آدم هــا خیــال کننــد اینجــا نفــت نیســت و برون

زمیــن؟
- مادر، مادر!

 صدای مادرش را شنید:

22



بعــد از نصــب دکل، حفــاری را 
شــروع مــی کننــد. کیمیــا ذوق زده 
گفــت: "آخ جــان! پــس آنهــا االن 

مــی رســند."
مــادرش خندیــد و گفــت: بــه ایــن 
زودی نــه! آنهــا بایــد صدهــا متــر 
زمیــن را حفــر کننــد و ســنگ 
ــن  ــکافند، ای ــی را بش ــای بزرگ ه

ــد. ــی کش ــول م ــی ط کار خیل
کیمیا ناراحت شد. 

هــا  آدم  خواســت  مــی  دلــش 
فــوری او را بــاال مــی کشــیدند. 
را  کیمیــا  ناراحتــی  کــه  زمیــن 

ــی  دیــد گفــت: "مــی خواهــی بدان
حفــر را  زمیــن  آنهــا چطــور 

ــه نفــت برســند؟  ــا ب ــد ت  مــی کنن
خیلــی جالــب اســت. اصــالً دوســت 
زمیــن،  روی  را  آنچــه  داری 
درســت بــاالی ســرت مــی گــذرد، 

ــم؟" ــف کن ــت تعری برای
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زمیــن ادامــه داد: اینجــا یــک بیابــان خیلــی وســیع اســت و هــوای گرمــی دارد. تعــداد زیــادی از کارگــران، 
مهندســان و متخصصــان هرکــدام تــک تــک یــا گروهــی مشــغول بــه کاری هســتند. بعضــی هــا ماشــین آالت 
و وســایل را از تریلــی خالــی مــی کننــد. چنــد نفــر هــم دور یــک نقشــه جمــع شــده انــد و بــا هــم صحبــت 
ــد ســاختمان هایــی مخصــوص  مــی کننــد. عــده ای هــم مشــغول نصــب دکل هســتند. بعضــی هــا هــم دارن
ــان و مهندســان مــی ســازند. همگــی خیــس عــرق هســتند. وقتــی دکل نصــب شــد، یــک  اســتراحت کارکن
ــه طنــاب هــای فلــزی دکل نصــب مــی کننــد. ایــن متــه  ــه 9 متــری کــه ســر آن یــک متــه قــرار دارد ب لول

بســیار قــوی اســت. خــاک و ســنگ را مــی شــکافد و زمیــن را حفــر مــی کنــد.
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هربــار کــه زمیــن بــه انــدازه طــول لولــه حفــر مــی شــود، آن وقــت یــک لولــه بــه لولــه ی قبلــی وصــل 
مــی کننــد و همیــن طــور ادامــه مــی دهنــد تــا بــه محلــی کــه نفــت وجــود دارد برســند. آن موقــع 

اســت کــه نفــت بــا فشــار زیــاد از ایــن لولــه هــا بــاال مــی رود. بــاال و باالتــر تــا روی زمیــن.

مدتــی گذشــت. چنــد روزی بــود کــه کیمیــا صداهایــی به گوشــش 
مــی خــورد کــه تــا آن وقــت نشــنیده بود.

ــنگ  ــدن س ــرد ش ــاری و خ ــه ی حف ــدای مت ــه ص ــت ک ــی دانس م
هــا اســت. انتظــار مــی کشــید تــا متــه بــه آنجــا برســد. از شــنیدن 

صــدای آن لــذت مــی بــرد.
ــی  ــرد: وقت ــی ک ــال م ــودش خی ــش خ ــود و پی ــته ب روزی نشس
ــت  ــادرم گف ــن. م ــک تلف ــراغ ی ــی روم س ــن، م ــیدم روی زمی رس

ــی! ــک گوش ــان! ی ــه دارد؟... آه ــن چ ــه تلف ک
ــو!  ــو! ال گوشــی را برمــی دارم، بعــد... بعــد شــماره مــی گیــرم. ال
ســالم مــادر مــن روی زمیــن هســتم.! کیمیــا بــه اینجــای خیاالتــش 
ــادر مــن  ــه خــودش گفــت: م ــد. ب کــه رســید، غــش غــش خندی
ــر  ــت. دیگ ــن اس ــک م ــت. نزدی ــا هس ــه ج ــت. او هم ــن اس زمی

تلفــن نمــی خواهــد.
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ــاری  ــه ی حف ــدای مت ــه ص ــرد ک ــاس ک ــان احس ــا ناگه کیمی
نمــی آیــد. گــوش هایــش را تیــز کــرد. نــه! صــدای متــه نمــی آمد 

و ناراحــت شــد. چــه اتفاقــی افتــاده بــود؟
- مادر، مادر!

صدای مادرش را شنید: چیه کیمیا؟
- چرا صدای مته نمی آید؟ نکند آدم ها رفته اند؟

زمیــن گفــت: نــه، آنهــا نرفتــه انــد. مته کنــده شــده. مــی خواهند 
آن را عــوض کننــد.

- آدم هـــا چطــوری تــوی چــاه می رونـد و مته را عــوض 
می کنند؟

زمیــن گفــت: آنهــا داخــل چــاه نمــی شــوند بلکــه لولــه هــا را 
ــه هــا را از  بــاال مــی کشــند. بــه کمــک طنــاب هــای دکل لول
چــــاه بــیـــرون مـی آورنــد و چـندتا چنــدتــا از هــم جــدا 
می کنــند، بــاز چــندتــا لــوله را بـــاال مــی کــشند و جـدا
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می کنند، تا اینکه لوله ای که مته به آن وصل شده بیرون بیاید، بعد مته را عوض می کنند.
 آن وقــت دوبــاره لولــه ها را چندتــا چندتا به یکدیگر وصــل می کنند و داخل چاه می فرســتند.

کیـــمیا گفــت: اگر آنهـا توی چــاه نــمی رونــد، خــاک و سنــگ هــای خــرد شـده را چـه طوری خــالی
می کنند؟

مــادرش خندیــد و گفــت: آفریــن بــه تــو کوچولــوی باهــوش! آدم هــا گل مخصوصــی درســت مــی کننــد و آن 
را کــم کــم داخــل چــاه مــی ریزنــد. ایــن گل بــا ســنگ هــای خــرد شــده قاطــی مــی شــود. بعــد آدم هــا بــا 

پمــپ آن را بیــرون مــی کشــند. گل مخصــوص، متــه را نیــز خنــک مــی کنــد.
کیمیا گفت: عجب مغزی دارن این آدم ها!

مــدت هــا گذشــت. بــاز صــدای متــه بــه گــوش کیمیــا مــی رســید و او خوشــحال بــود. چنــد روزی بــود کــه 
صــدا بلندتــر بــه گوشــش مــی رســید. معلــوم بــود کــه متــه بــه آنجــا نزدیــک شــده اســت.
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کیمیــا دل تــوی دلــش نبــود. دایــم بــاالی ســرش را نــگاه مــی کــرد. تصمیــم داشــت، با شــکافته شــدن ســنگ 
بــاالی ســرش، فــوری داخــل لولــه بــرود تــا آدم هــا او را بــاال بکشــند. امــا ناگهــان صــدای متــه قطــع شــد. 

کیمیــا فکــر کــرد شــاید کارگــران رفتــه انــد اســتراحت کننــد. امــا هرچــه منتظــر شــد صــدای متــه نیامــد.
- مادر، مادر!

زمین گفت: چه شده کیمیا؟
- باز صدای مته قطع شده بود، مگر آدم ها حفاری نمی کنند؟

زمیــن گفــت: چــرا، امــا بــه یــک ســنگ محکــم برخــورده انــد. بایــد یــک متــه خیلــی قــوی تــر بــه لولــه ی 
حفــاری وصــل کننــد تــا بتواننــد آن ســنگ را بشــکافند. کیمیــا بــا ناراحتــی گفــت: "مــن مــی ترســم ایــن

ــد."  ــا برون ــا از اینج ــد و آنه ــیمان کن ــته و پش ــا را خس ــره آدم ه ــا باالخ ــنگ ه س
مــادرش گفــت: "نــه، آدم هــا خیلــی پشــتکار دارند، خیلــی زحمت کشــیده اند، 
خیلــی هــم خــرج کــرده انــد. حفــاری یکــی از پرزحمــت تریــن 
ــا  ــت. آدم ه ــت اس ــتخراج نف ــل اس ــن مراح ــرج تری و پرخ
ــن  ــن ســادگی از کارشــان دســت نمــی کشــند. مطمئ ــه ای ب
بــاش. کیمیــا گفــت: "پــس خیالــم راحــت باشــد، آنهــا مــرا 
ــه  ــا هرچ ــه، آنه ــت: "بل ــادرش گف ــند؟" م ــی کش ــاال م ب
نفــت اینجــا هســت را اســتخراج مــی کننــد. تــو بــه فکــر 
ســفر دور و درازی بــاش کــه در پیــش داری." کیمـیـــا 
بـــا خوشــــحالی گفـــت: "چشــــم مادر! مـــن مــی روم به 

ــد و رفــت. دوســتانم خبــر بدهــم." بعــد دوی
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در فصل بعد می خوانیم که کیمیا 
چگونه به روی زمین می آید و...



فصل سوم:

سفر به روی زمین

در فصل قبل خواندیم که آدم ها چگونه تا نزدیک کیمیا پیش رفتند و ...



کیمیــا کنــار چنــد قطــره نفــت دیگــر نشســته بــود. صــدای متــه ی حفــاری بــه خوبــی بــه گوششــان مــی رســید. 
همــه قطــره هــا فهمیــده بودنــد کــه آدم هــا بــه زودی آنهــا را بــه روی زمیــن منتقــل مــی کننــد. بعضــی از 
ــود  ــن ب ــی کــه روی زمی ــا از چیزهای ــرای آنه ــود و ب ــدان ب ــا خوشــحال و خن ــا کیمی ــی ترســیدند. ام ــا م آنه
تعریــف مــی کــرد. همــه آن چیزهــا را از مــادرش شــنیده بــود. یکــی از قطــره هــا گفــت: کیمیــا تــو چقــدر 

حــرف مــی زنــی. دایــم روی زمیــن ... روی زمیــن.
کیمیا گفت: حاال دیگر چه بخواهی، چه نخواهی می روی روی زمین.

یکی دیگر از قطره ها گفت: من می ترسم. اصالً نمی خوام از اینجا بروم.
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قطره دیگری گفت: من هم همینطور.
کیمیــا گفــت: "چقــدر ترســو هســتید. بــرای چــه مــی خواهیــد اینجــا بمانیــد؟ اینجــا کــه جــز تاریکــی و ســنگ 
چیــز دیگــری نیســت، امــا آن بــاال نمــی دانیــد چــه چیزهــا هســت! کــوه، دریــا، آســمان، پرنــده، ماشــین، آدم هــا، 

درخــت هــا و..."
یکی از قطره ها حرف کیمیا را قطع کرد و گفت: "بس کن! من که نمی روم باال، همین جا می مانم."

- اما آدم ها تو را هم می کشند باال.
- چطوری؟ من گوشه ای قایم می شوم.
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ــا گفــت: مــا قطــره هــای نفــت االن تحــت فشــار گازی هســتیم کــه  کیمی
بــاالی ســرمان جمــع شــده اســت. اگــر ســوراخی در ســنگ هــای باالیــی 
ــم. خــوب گــوش  ــر فشــار گاز، داخــل آن مــی روی ــا در اث ایجــاد شــود م
ــی  ــا م ــه اینج ــد ب ــا دارن ــه آدم ه ــت ک ــه ای اس ــدای لول ــن ص ــد، ای کنی
فرســتند و مثــل یــک ســوراخ مــی مانــد. مــا بــا فشــار داخــل آن می شــویم. 
اگــر هــم فشــار داخــل زمیــن کــم باشــد، آن وقــت آدم هــا خودشــان گاز را 

وارد زمیــن مــی کننــد و مــا بــه بــاال مــی رویــم.
قطــره هــای دیگــر بــا تعجــب بــه کیمیــا کــه تنــد تنــد حــرف مــی زد نــگاه 
مــی کردنــد. یکــی از آنهــا گفــت: تــو ایــن چیزهــا را از کجــا یــاد گرفتــی؟
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ــف  ــم تعری ــادر برای ــت: م ــا گف کیمی
ــرده. ک

- چرا برای ما نگفته؟
- اگــر مــی پرســیدید بــرای شــما هــم 

مــی گفــت.
بلنــد  هــا  قطــره  هیاهــوی  صــدای 
ــد.  ــی گفتن ــزی م ــدام چی ــر ک ــد. ه ش
ــه  ــود ک ــان ش ــود دعوایش ــک ب نزدی
ــنیدند:  ــن را ش ــان زمی ــدای مادرش ص

ــد؟ ــی کنی ــلوغ م ــرا ش چ
قطــره هــا ســاکت شــدند، امــا در 
ــدی  ــی بلن ــدای خیل ــع ص ــن موق همی
هــا  قطــره  خــورد.  گوششــان  بــه 
ــه ای  ــه گوش ــدام ب ــیدند و هرک ترس

فــرار کردنــد.
کیمیا گفت: مادر، چه خبرشده؟

صــدای مــادرش را شــنید: متــه حفاری 
ســنگ خیلــی بزرگــی را شــکافته و بــه 

شــما نزدیــک تر شــده.
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چنــد روز گذشــت. کیمیــا بــرای اینکــه انتظــار کشــیدن اذیتــش نکنــد، دائــم از ایــن ســو بــه آن ســو مــی رفــت 
و همــه جــا را مــی گشــت.

- مادر جان، برای من تعریف کن آن باال چه خبر است؟ آدم ها چه کار می کنند؟
ــاد شــدیدی مــی وزد. از دودکــش ســاختمانی کــه مخصــوص اســتراحت کارگــران و  - هــوا ســرد شــده و ب
مهندســان اســت دود بیــرون مــی آیــد. آدم هــا دور دکل جمــع شــده انــد و مشــغول کار هســتند. عــده ای 
از آنهــا بــه کنــدن کانــال بــرای لولــه هــای انتقــال مشــغولند. کار کــردن در ایــن هــوای ســرد خیلــی ســخت 

اســت.
کیمیا گفت: آدم ها نفت را برای چه می خواهند که آنقدر کار می کنند؟
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ــد.  ــاج دارن ــی احتی ــت خیل ــه نف ــا ب - آنه
ــوازم زندگــی شــان از نفــت  بســیاری از ل
ســاخته شــده. خودروهایشــان بــا بنزیــن 
ــی  ــای نفت ــرآورده ه ــه از ف ــل ک و گازویی

ــد. هســتند، حرکــت مــی کنن
خانــه هایشــان را در هــوای ســرد بــا نفــت 
ــوازم  ــی از ل ــد. خیل ــی کنن ــرم م ــفید گ س
بــازی و ورزش بچــه هایشــان از نفــت 
درســت مــی شــود. کارخانــه هــای تولیــد 
ــه دســت  ــا مــوادی کــه از نفــت ب ــرق، ب ب

ــد. آمــده، کار مــی کنن
ــواد  ــا، م ــی از داروه ــی بعض ــا حت آدم ه
شــوینده، لــوازم آرایشــی و بهداشــتی 
بــا  نیــز  را  و خیلــی چیزهــای دیگــر 

نفـــتمی ســازند. از  استــفـــاده 
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ــا  ــرای آدم ه ــت ب ــس نف ــت: پ ــرور گف ــا غ ــا ب کیمی
ــن  ــه ای ــن ک ــان، م ــادر ج ــا م ــت. ام ــم اس ــی مه خیل
ــت  ــوری درس ــودم چط ــازم خ ــی س ــز را م ــه چی هم

ــدم؟ ش
- ماجرایــش کمــی طوالنــی اســت. اگــر حوصلــه 

داری برایــت بگویــم.
ــن  ــاد گرفت ــرای ی ــن ب ــی م ــی دان ــه م ــو ک - بگــو. ت

ــه دارم. ــی حوصل خیل
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- تــو آن زمــان وجــود نداشــتی. اینجــا دریــای بزرگــی بــود کــه از روی زمیــن تــا جایــی کــه تــو هســتی عمــق 
داشــت و ماهــی هــا و موجــودات ریــز و درشــتی در آن زندگــی مــی کردنــد. اطــراف آن جنــگل بــود، پــر 
از درخــت و حیوانــات کوچــک و بــزرگ. حیوانــات بزرگــی بــه نــام دایناســور در آنجــا زندگــی مــی کردنــد. 
جثــه خیلــی بزرگــی داشــتند. امــا خیلــی وقــت پیــش از میــان رفتنــد. همــان طــور کــه تــو هــم مــی دانــی هــر 
موجــود زنــده ای، یــک روزی مــی میــرد. ماهــی هــا و موجــودات ریــز داخــل دریــا وقتــی مــی مردنــد، اجســاد 
و بقایایشــان در کــف دریــا، ال بــه الی ســنگ هــا مــی افتــاد. حیوانــات روی زمیــن هــم یــا بــه طــور طبیعــی یــا 
بــر اثــر حوادثــی مثــل ســیل و طوفــان مــی مردنــد. اجســاد آنهــا هــم از طریــق ســیالب هــا بــه دریــا ریختــه 

و آنجــا تــه نشــین مــی شــد.

زمیــن خندیــد و گفــت: صدهــا میلیــون ســال پیــش، اینجــا یــک دریــای بــزرگ بــود. 
کیمیــا بــا تعجــب گفــت: همیــن جــا؟! اینجــا کــه نفــت هســت؟ پــس چــرا مــن ندیدم؟
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گاه بــارش بــاران هــای ســیل آســا هفتــه هــا طــول مــی کشــید و ســیالب هــای بزرگــی بــه راه مــی افتــاد. اگــر 
هــوا طوفانــی مــی شــد آن وقــت درخــت هــا و گیاهــان را قطــع مــی کــرد و موجــب کشــته شــدن حیوانــات 
مــی شــد. ســیالب گیاهــان، تنــه هــای درختــان، اجســاد یــا حیوانــات زنــده را بــه دریــا مــی ریخــت. همــه آنهــا 
ــا تــه نشــین مــی شــد. ایــن کار ســال هــای خیلــی زیــادی ادامــه داشــت. کــم کــم روی بقایــای  در تــه دری

حیوانــات و گیاهــان دریایــی و زمینــی بــا شــن و ماســه و ســنگ هــا پوشــیده شــد.
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گیاهــان  و  حیوانــات  بقایــای 
تجزیــه شــدند. فشــار الیــه هــای 
زمیــن و گرمــا بــه ایــن کار کمک 
ــیمیایی  ــرات ش ــرد. تغیی ــی ک م
آنچــه را کــه در زیــر الیه ســختی 
از ســنگ جمــع شــده بــود تبدیل 
ــه وجــود  ــو ب ــه نفــت کــرد، و ت ب
ــت  ــود آمدن ــه وج ــا ب ــدی، ام آم
صدهــا هــزار ســال طــول کشــید. 
در اثــر حــرکات زمیــن، کــوه هــا 
از دریاهــا بیــرون آمدنــد، آب 
ــد و  ــار ش ــا بخ ــی از دریاه بعض
بــه بیابــان تبدیــل شــدند، بــرای 
یــا  دریاهــا  در  نفــت  همیــن 
جاهایــی کــه قبــالً دریــا بــوده انــد 

ــود و ... ــی ش ــدا م پی
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ــن ســخن خــود را قطــع کــرد  ناگهــان زمی
و گفــت: کیمیــا اآلن لولــه حفــاری بــه تــو...
هنــوز حــرف مــادر کیمیــا تمــام نشــده 
ــا شــتاب  ــا احســاس کــرد ب ــه کیمی ــود ک ب
ــگاه  ــد. ن ــی کن ــت م ــاال حرک ــرف ب ــه ط ب
ــت.  ــاری اس ــه ی حف ــوی لول ــد ت ــرد دی ک
امــا هنــوز زیــاد بــاال نرفتــه بــود کــه حــس 
کــرد فشــار کــم شــده و دیگــر بــه ســمت 

ــد. ــی کن ــت نم ــاال حرک ب
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صدها هزار قطره توی لوله قرار داشتند که نه می توانستند پایین بروند و نه باال.
کیمیــا ســعی کــرد خــود را از درون لولــه بــاال بکشــد. امــا هنــوز کمــی بــاال نرفتــه بــود کــه ســر خــورد و افتــاد 

روی قطــره هــای دیگــر.
کیمیا صدا زد: مادر، چرا این طور شد؟

صــدای مــادرش را شــنید: فشــار داخــل زمیــن در اینجــا کــم اســت. آدم هــا دارنــد درون چــاه گاز طبیعــی  
تغذیــه مــی کننــد تــا فشــار زیــاد شــود. تلمبــه هایشــان را هــم آمــاده کــرده انــد.

مدتــی بعــد بــاز هــم کیمیــا احســاس کــرد بــا شــتاب  بــه طــرف بــاال کشــیده مــی شــود. دلــش از شــادی پــر 
شــده بــود. او داشــت مــی رفــت روی زمیــن. داشــت بــه آرزویــش مــی رســید.
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در فصل بعد می خوانیم که آیا کیمیا 
به روی زمین می رسد؟
آیا آدم ها را می بیند؟



فصل چهارم:

سفر زمینی

در فصل قبل خواندیم که آدم ها کیمیا را به درون لوله های حفاری کشاندند و ...



ــت  ــتخراج نف ــغول اس ــا مش آدم ه
بودنــد. کیمیــا بــه همــراه قطــره های 
دیگــر بــه ســرعت در لولــه هــا 
حرکــت مــی کردنــد. تــا اینکــه 
وارد جایــی شــدند و از حرکــت 
افتادنــد. کیمیــا بــه دور و بــر خــود 
نــگاه کــرد آنجــا فقــط قطــره هــای 
ــز  ــچ چی ــده مــی شــد. هی نفــت دی
دیگــری آنجــا وجــود نداشــت. 
نفــت  هــای  قطــره  تــا دور  دور 
یــک دیــواره ی صــاف فلــزی و 

ــود. ــرد ب گ
ــا  ــت: اینج ــودش گف ــا خ ــا ب کیمی
روی  یعنــی  کجاســت؟  دیگــر 
ــر  ــت؟ و ه ــکلی اس ــن ش ــن ای زمی
ــادرش  ــه م ــی ک ــه حرفهای ــه ب چ
گفتــه بــود فکــر کــرد، بــه یــادش 
ــم  ــی اس ــن جای ــه از چنی ــد ک نیام

ــد. ــرده باش ب
صدا زد: مادر! مادر!
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صدای مادرش را شنید: چیه، کیمیا؟
- اینجا کجاست؟

- جایــی کــه تــو در آن هســتی، یکــی از مخــازن نفــت اســت. نفتــی کــه از زیــر زمیــن اســتخراج مــی شــود، 
ابتــدا بــه چنــد مخــزن بــزرگ منتقــل مــی شــود، بعــد بــا ماشــین هــا و کشــتی هــای نفتکــش یــا قطارهــای 
مخــزن دار و یــا لولــه هــای انتقــال نفــت بــه مناطــق دیگــر بــرده مــی شــود. بعضــی از ایــن نفتکــش هــا بســیار 

بــزرگ هســتند و مــی تواننــد نیــم میلیــون لیتــر نفــت را بــا خــود حمــل کننــد.
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کیمیا گفت: مادر، به من بگو کجا می توانم آدم ها را ببینم؟
مادرش گفت: عجله نکن، شاید در پاالیشگاه بتوانی آنها راببینی.

کیمیــا از بیــرون مخــزن صــدای حــرف زدن و رفــت و آمــد آدم هــا را مــی شــنید. امــا نمــی توانســت آنهــا را 
ببینــد. تــالش کــرد از دیــوار مخــزن خــود را بــاال بکشــد، شــاید روزنــه ای پیــدا کنــد و از آنجــا بیــرون مخــزن 
را ببینــد امــا فایــده ای نداشــت. هیــچ روزنــه ای در مخــزن نبــود. ناگهــان جنــب و جوشــی در میــان قطــره هــا 
پیــدا شــد و نفــت وارد لولــه شــد و بــه حرکــت درآمــد. کیمیــا فهمیــد کــه آدم هــا مــی خواهنــد نفــت را از 

طریــق لولــه هــای انتقــال بــه پاالیشــگاه بفرســتند.
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نفت در داخل لوله ی انتقال جریان داشت و با شتاب حرکت می کرد.
کمی که گذشت، کیمیا احساس کرد که گرمش شده است.

- چقدر گرم است. این قطره ها هم که حرف نمی زنند، حوصله ام سر رفت. مادر ... مادر!
صدای مادرش را شنید: چه شده کیمیا؟

- مادر جان برایم حرف بزن. چه وقت این سفر تمام می شود؟ اینجا خیلی گرم است.
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- بــرای اینکــه خــط انتقــال نفــت 
خــام در اینجــا از یــک بیابــان 
بــزرگ مــی گــذرد. خورشــید 
ــا  ــه ج ــد. هم ــی تاب ــدی م ــه تن ب
خشــک خشــک اســت. چنــد 
شــتر را مــی بینــم کــه اســتراحت 
ــت  ــال نف ــیر انتق ــد. مس ــی کنن م
ــی  ــا پاالیشــگاه خیل از مخــازن ت
ــیر  ــن مس ــت. در ای ــی اس طوالن
ــالق  ــان، دریاچــه، کــوه و بات بیاب

ــرار دارد. ق
کیمیا گفت: "یعنی آدم ها همه  این راه را لوله کشی کرده اند؟ چطوری؟"

زمیــن گفــت: "بلــه. آنهــا اول بــا دســتگاه مخصــوص، کانــال حفــر مــی کننــد. بعــد لولــه هــا را 
در کانــال قــرار مــی دهنــد، کارگــران، لولــه هــا را بــه هــم جــوش مــی دهنــد. ســپس بــا مــواد 
مخصوصــی آنهــا را عایــق بنــدی مــی کننــد تــا زنــگ نزننــد، بعــد از ایــن کارهــا روی لولــه هــا 
ــه هــای انتقــال را از کــف  ــد لول ــا خــاک مــی پوشــانند. در بعضــی جاهــا آدم هــا مجبورن را ب
دریاچــه یــا دریــا عبــور بدهنــد. طــول لولــه هــای انتقــال بــه هزارهــا کیلومتــر مــی رســد و....
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کیمیا حرف مادرش را قطع کرد: ای وای سردم شد. دارم می لرزم.
مــادرش گفــت: "االن از یــک منطقــه کوهســتانی مــی گــذری. کــوه بزرگــی اینجــا قــرار دارد کــه روی ســنگ هایش 
بــرف نشســته اســت. بــاد خنکــی هــم مــی وزد. عقابــی در بــاالی کــوه پــرواز مــی کنــد. اگــر کمــی صبــر کنــی 

از ایــن منطقــه بیــرون مــی روی و دیگــر نمــی لــرزی.

- آره، مثــل اینکــه بهتــر شــد. 
االن کجــا هســتم؟

- االن تــو از درون لولــه هایــی 
ــک  ــف ی ــه در ک ــذری ک ــی گ م
دریاچــه قــرار دارنــد. ماهــی های 
ــی در  ــت و رنگارنگ ــز و درش ری
اطــراف لولــه انتقــال نفــت بــازی 

ــد. مــی کنن

52



کیمیا گفت: چقدر دوست دارم آنها را ببینم. حیف که از توی لوله ها نمی شود بیرون را دید.
مادر جان! چقدر مانده تا ...

کیمیا حرفش را قطع کرد: ای وای سردم شد و پس از لحظه ای مکث گفت:
- چه بوی بدی. من در کجا هستم.

زمیــن پاســخ داد: االن در منطقــه ای هســتی کــه زمیــن هــای باتالقــی دارد. گیاهــان و درخــت هــای زیــادی 
در اینجــا روییــده اســت. امــا ناراحــت نبــاش، بــه زودی از ایــن منطقــه بیــرون مــی روی.
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کمــی کــه گذشــت، دیگــر بــوی بــد، کیمیــا 
را آزار نمــی داد. امــا صدایــی کنجــکاوی او 
ــدا را  ــن ص ــع ای ــا آن موق ــرد. ت ــب ک را جل

ــادرش پرســید:  ــود. از م نشــنیده ب
- این چه صدایی است؟

ــای  ــتگاه ه ــدای دس ــن ص ــت: ای ــن گف زمی
ــای  ــه ه ــیر لول ــت. در مس ــه اس ــه خان تلمب
ــد  ــرار دارد. الب ــه ق ــه خان ــد تلمب ــال چن انتق
مــی خواهــی بپرســی تلمبــه خانــه چیســت و 

ــد. ــی ده ــام م ــه کاری انج چ
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ــرای جــاری شــدن نفــت در  ــه ایجــاد فشــار الزم ب ــه خان ــه، کار تلمب بل
ــر از حــد الزم شــود آن  ــا کمت ــه ه ــا اســت. اگــر فشــار در لول ــه ه لول
وقــت حرکــت نفــت در داخــل لولــه کنــد و یــا حتــی متوقــف مــی شــود.

بــرای جلوگیــری از ایــن مشــکل تلمبــه خانــه هــا را 
مــی ســازند.

ســفر کیمیــا از مخــازن نفــت بــه پاالیشــگاه چنــد روز 
ادامــه داشــت و هرچــه او بــه پاالیشــگاه نزدیــک تــر 
مــی شــد، شــوق و شــادی اش هــم بیشــتر مــی شــد. 
ــه  ــا! ب ــدا زد: کیمی ــادرش او را ص ــه روزی م ــا اینک ت

زودی وارد پاالیشــگاه مــی شــوی.
کیمیــا از خوشــحالی فریــاد کشــید: آخ جــان! آخ 
ــم. ــا را ببین ــای آدم ه ــم دنی ــی توان ــر م ــان! دیگ ج
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لولــه هــای انتقــال نفــت، قطــره هــا را در دورن مخــزن خالــی کــرد. کیمیــا بــه دور و بــرش نــگاه کــرد و از 
آنچــه مــی دیــد در تعجــب بــود او بــه جــای اول خــود برگشــته بــود، بــه همــان مخــزن بــزرگ بــا دیــواره هــای 

فلــزی و صــاف و گــرد!
- مادر! مادر! مگر نفت را به پاالیشگاه نمی برند، پس چرا به جای اول برگشتم؟

زمیــن خندیــد و گفــت: نــه، مــادر جــان! ایــن هــم یــک مخــزن اســت اّمــا در پاالیشــگاه قــرار دارد. مخــزن 
ــگاهی  ــازن پاالیش ــی از مخ ــو االن در یک ــتند. ت ــم هس ــبیه ه ــط ش ــا فق ــود. آنه ــت ب ــاه نف ــک چ ــی نزدی قبل

هســتی!
- یعنی من از یه مخزن به مخزن دیگری رسیدم؟

- تــا اینجــا، بلــه. امــا در ایــن چنــد روز فهمیــدی کــه بــرای انتقــال، آدم هــا چــه زحماتــی مــی کشــند و چــه 
تاسیســاتی درســت کــرده انــد.

کیمیا خیالش راحت شد. گفت: بله، بله. دیدم و شنیدم.     
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در فصل بعد می بینم در پاالیشگاه چه 
ماجراهایی برای کیمیا پیش می آید....



فصل پنجم:

در پاالیشگاه

در فصل قبل خواندیم که کیمیا به پاالیشگاه رسید و حاال ...



ــد روز  ــد و چن ــروع ش ــن ش ــر زمی ــر زی ــا مت ــفر او از صده ــود. س ــرده ب ــی ک ــا راه دور و درازی را ط کیمی
طــول کشــید تــا بــه مخــزن پاالیشــگاه برســد، خیلــی خســته بــود. امــا بــه ایــن فکــر مــی کــرد کــه چــه طــور 
ــد،  ــود ببین ــن ب ــه روی زمی ــی را ک ــه چیزهای ــود هم ــمان خ ــا چش ــت ب ــی خواس ــرود، م ــرون ب ــزن بی از مخ

ــا را. ــاً آدم ه مخصوص
همیــن طــور کــه کیمیــا، چشــم هایــش را روی دیــواره ی فلــزی مخــزن مــی گردانــد، ناگهــان دیــد چنــد تــا از 
قطــره هــا از روزنــه ی کوچکــی بیــرون مــی رونــد. بقیــه قطــره هــا از خســتگی بــه خــواب رفتــه بودنــد. کیمیــا 

بــه ســمت روزنــه دویــد. پایــش بــه قطــره هــای دیگــر مــی خــورد.
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صدای آنها بلند شد:
- اینجا هم دست از شیطنت بر نمی داری؟

- نمی توانی آرام بنشینی؟!
کیمیــا از آنهــا معــذرت خواهــی کــرد. امــا همچنــان مــی دویــد. مــادرش قبالً بــرای او از شــیری کــه مخصوص 
نمونــه برداشــتن از نفــت مخــزن اســت، حــرف زده بــود. کیمیــا فهمیــد کــه آن روزنــه همــان شــیر مخصــوص 
نمونــه بــرداری اســت. در ایــن موقــع بــه روزنــه رســید و از آنجــا تاالپــی افتــاد تــوی یــک ظــرف شیشــه ای. 
امــا دســت هایــش بــه لبــه شیشــه گیــر کــرد و افتــاد روی زمیــن. کیمیــا چشــم هایــش را بــاز کــرد. آدم هــا 
داشــتند ظــرف نمونــه گیــری را بــه آزمایشــگاه مــی بردنــد. نــور، چشــم هــای کیمیــا را مــی زد. بــه اطرافــش 
ــود.  ــگاه کــرده ب ــز را در تیرگــی ن ــود. همیشــه همــه چی ــده ب ــزی ندی ــن چی ــان چنی ــا آن زم ــگاه کــرد. ت ن
یعنــی خــواب نمــی دیــد؟ آنچــه را مــی دیــد بــاور نمــی کــرد. روشــنایی، چشــم هایــش را خیــره کــرد. دور 
تــا دورش ســاختمان و تاسیســات پاالیشــگاه بــود. دکل هــا رو بــه آســمان ایســتاده بودنــد. ســاختمان هــا، آهــن ها، 
تاسیســات مختلــف و مخــازن نفــت زیــر نــور، بــرق مــی زدنــد. از بــاالی دو دکل شــعله آتــش بــاال مــی جهیــد. 

کمــی پاییــن تــر بــرگ درختــان بــا وزش نســیم تــکان مــی خوردنــد.
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کیمیا وقتی از خواب بیدار شد، صدای مادرش را شنید:
- خوب خوابیدی؟!

- بله مادر خستگی ام در رفت.
کیمیــا برخاســت. بــه دور و بــر نــگاه کــرد. آن همــه فلــز و لولــه و ســاختمان کــه مثــل جنگلــی 

از آهــن بــود، او را بــه تعجــب انداخــت. پرســید: ایــن همــه تاسیســات بــرای چیســت؟
ــد  ــد بای ــی ندارن ــا مصرف ــرای آدم ه ــام ب ــت خ ــت. نف ــگاه اس ــا پاالیش ــت: اینج ــن گف زمی
کارهایــی روی آن انجــام دهنــد، مــواد مختلــف آن را از هــم جــدا کننــد تــا قابــل اســتفاده شــود.

بــه این کار پاالیش می گویند.

کیمیــا دراز کشــید، خســته و هیجــان زده بــود. آســمان آبــی باالی ســرش بــود و خورشــید در آن می درخشــید. 
پــاره هــای کوچــک ابــر، در بعضــی جاهــا دیــده مــی شــد و چنــد پرنــده در کنــار هــم بــال مــی زدنــد. کیمیــا 

ــه کرد: زمزم
- تــو کــه آبــی هســتی، آســمانی. چقــدر بــزرگ هســتی. مــادرم دربــاره تــو خیلــی چیزهــا گفتــه اســت. تــو 
ــان را  ــر هســتید. همــه ت هــم کــه آنقــدر مــی درخشــی، خورشــیدی. و شــما، تکــه هــای کوچــک ســفید، اب

ــرد. ــا لبخنــد زد و چشــم هایــش را بســت. از خســتگی خوابــش ب دوســت دارم. کیمی
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آدم هــا، پاالیشــگاه را بــرای تصفیــه نفــت خــام مــی ســازند. حــاال خــودت مــی روی و از نزدیــک مــی بینی.غیر 
از ایــن تاسیســاتی کــه در اینجــا هســت، کارگــران، مهندســان و متخصصیــن زیــادی بــرای بــه کار انداختــن 

آن کار مــی کننــد تــا نفــت خــام را قابــل اســتفاده کننــد.
کیمیا گفت: پس چرا من این آدم ها را نمی بینم؟!

زمین گفت: پشت سرت را نگاه کن. چند نفر از آنها آنجا ایستاده اند.
کیمیــا بــا تعجــب گفــت: آنهــا آدم هســتند؟! مــن فکــر مــی کــردم آدم هــا بایــد خیلــی خیلــی گنــده باشــند. 

آن همــه کارهــای بــزرگ بــا ایــن جثــه هــای کوچــک؟!
زمین گفت: آنها قوی هستند چون می توانند فکر کنند، می توانند کار کنند.

- "من می روم پیش آنها." 
بعد شروع  کرد به دویدن.

مــادرش گفــت: از اینجــا خیلــی دور 
ــی نفــت خــام را  نشــو. مــی خواهــم وقت
ــرج تقطیــر وارد مــی کننــد  ــه داخــل ب ب

ــی. ــی و ببین ــم باش ــو ه ت
کیمیــا آنقــدر عجلــه داشــت که نپرســید 
بــرج تقطیــر چیســت. دوان دوان بــه 

ســوی آدم هــا رفــت.
- سالم! من کیمیا هستم.

ــد و  ــتاده بودن ــم ایس ــر دور ه ــد نف چن
بلند حرف می زدند.

کیمیا باز گفت: سالم!
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امــا کســی صــدای او را نشــنید. کیمیــا چشــمش افتــاد بــه مــردی کــه داشــت از آنجــا رد مــی شــد. 
بــه دنبــال او دویــد ولــی قبــل از اینکــه کیمیــا بــه او برســد، مــرد وارد ســاختمانی شــد و در را 

پشــت ســرش بســت.
کیمیــا از راهــی کــه آمــده بــود برگشــت. آن چنــد نفــر هــم رفتــه بودنــد. کیمیــا ایســتاده بــود 

و نمــی دانســت  کجــا بــرود، کــه صــدای مــادرش را شــنید:
- کیمیا، بیا االن نفت خام را وارد برج تقطیر می کنند.

- برج تقطیر چیست؟
زمین گفت: آن استوانه ی فلزی خیلی بزرگ را می بینی؟ آنجا برج تقطیر است.

آنجــا در اثــر فشــار و حــرارت، مولکــول هــای نفــت خــام از یکدیگــر جــدا مــی شــوند. در داخــل بــرج تقطیــر 
ــالً  ــد. مث ــرار مــی گیرن ــار یکدیگــر ق ــار هــم و مولکــول هــای ســنگین هــم در کن مولکــول هــای ســبک کن
مولکــول هــای گاز کــه از همــه مولکــول هــا ســبک تــر هســتند بــه طــرف بــاالی بــرج حرکــت مــی کننــد و 
آنجــا جمــع مــی شــوند. پاییــن تــر از آنهــا بنزیــن قــرار مــی گیــرد، بعــد نفــت ســفید و همیــن طــور ... تــا 
ســنگین تریــن آنهــا کــه قیــر اســت در پاییــن تریــن قســمت بــرج جمــع مــی شــود. بعــد آنهــا را از لولــه هــای 
خنــک کننــده عبــور مــی دهنــد تــا شــکل اصلــی خــود را پیــدا کننــد. آن وقــت هــر یــک از فــرآورده هــا بــه 
وســیله لولــه هــای مخصــوص از بــرج تقطیــر بیــرون مــی رونــد و در مخــازن مخصــوص خــود جمــع مــی شــوند.
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در مراحــل بعــدی آدم هــا کارهــای دیگــری هــم روی آنهــا انجــام مــی دهنــد تــا قابــل اســتفاده شــوند. بــه ایــن 
ــن فــرآورده هــا بخشــی از  ــل مــی شــود. هرکــدام از ای ــی تبدی ــه فــرآورده هــای نفت صــورت نفــت خــام ب

ــرآورده مــی کننــد. نیازهــای آدم هــا را ب
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کیمیا در حالی که وارد برج تقطیر می شد با غرور گفت:
- پس ما خیلی مفید هستیم!

زمیــن گفــت: تــازه اینهــا کــه گفتــم قســمتی از فــرآورده هــای نفــت خــام اســت. بــر روی ایــن فــرآورده هــا 
هــم کارهایــی انجــام مــی شــود و مــواد دیگــری از آنهــا ســاخته مــی شــود.

داخــل بــرج تقطیــر پــر از طبقــات مختلــف بــود. کیمیــا مــی دیــد کــه چگونــه قطــره هــای نفــت خــام تغییــر 
مــی کننــد و بــه چیزهــای دیگــر تبدیــل مــی شــوند. کیمیــا از بــرج بیــرون آمــد. صــدا زد:
مادر، من پیش آدم ها رفتم. می خواستم با آنها دوست شوم ولی آنها صدای مرا نشنیدند.

زمین گفت: ناراحت نباش کم کم دوستان خود را پیدا می کنی.
                       - مادر برایم تعریف کن، آدم ها، فرآورده های نفتی را چه کار می کنند؟ به کجا می برند؟
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- بعــد از اینکــه پاالیــش نفــت خــام تمــام شــد، هــر یــک از مــواد در مخازنــی نگهــداری مــی شــوند. بعــد، 
از طریــق خــط لولــه یــا ماشــین هــای نفتکــش و یــا قطارهــای مخــزن دار بــه مخــازن بزرگــی در شــهرهای 
دیگر فــــرستاده می شــــوند. ســپس بــــا اســتفاده از نفتــــکش به محل هـــای فـــروش منـــتقل می شونـــد.

مصرف کنندگان آنچه را الزم دارند از این فروشندگی ها می خرند و مصرف می کنند.
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کیمیا گفت: "پس مرحله بعدی، انتقال به شهرها و به دست مصرف کننده است."
- بله درست فهمیدی.

- آن ماشین بزرگ که آنجا ایستاده است، یکی از نفتکش ها است؟
زمین گفت: بله. از اینجا برای پمپ بنزین، بنزین می برد.

کیمیا با شیطنت گفت: پس من هم با آن به شهر، به میان آدم ها می روم!
ــاال رفــت و روی ســقف نفتکــش نشســت. مــی خواســت  ــه نفتکــش رســاند. از آن ب بعــد دویــد و خــود را ب

تارســیدن بــه پمــپ بنزیــن، همــه جــا را خــوب نــگاه کنــد.
راننــده پشــت فرمــان نشســت. موتــور نفتکــش روشــن شــد و نفتکــش بــه آرامــی بــه حرکــت درآمــد. کیمیــا 
نشســته بــود و بــه اطــراف نــگاه مــی کــرد. وقتــی نفتکــش از پاالیشــگاه بیــرون رفــت بــر ســرعتش اضافــه 
شــد. بــاد بشــدت مــی وزیــد و کیمیــا را در هــوا معلــق کــرده بــود. کیمیــا بــه میلــه ای چســبیده بــود. امــا هــر 

لحظــه ممکــن بــود از روی نفتکــش بــه پاییــن پــرت شــود.
بــاد تندتــر و تندتــر مــی شــد. کیمیــا فکــر کــرد کــه هــر طــور شــده بایــد خــود را بــه اتاقــک راننــده بکشــاند. 
بــا احتیــاط زیــاد خــود را بــه اتاقــک رســاند و از درز شیشــه خــود را بــه اتاقــک رســاند و 
از همــان جــا خــود را بــه اتاقــک انداخــت. دیگــر بــاد نمــی آمــد.
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کنار راننده مرد دیگری نشسته بود و چای می خورد. راننده همه ی حواسش به جاده بود.
کیمیا گفت: سالم!

اما هیچ کدام جوابی به او ندادند. نه صدای او را شنیدند و نه خودش را دیدند.
کیمیا گفت: سالم! من کیمیا هستم.

امــا جوابــی نشــنید. مــرد کنــار راننــده چــای مــی خــورد و راننــده هــم حواســش بــه جــاده بــود. کیمیــا پشــت 
شیشــه جلــو نشســت و بــه جــاده خیــره شــد. بــه نظــرش مــی رســید کــه انــگار آســفالت جــاده تنــد و تنــد 
مــی آمــد و از زیــر ماشــین رد مــی شــد. کیمیــا کــه قطــره هــای دیگــری را در میــان آســفالت مــی دیــد گفــت: 
"آســفالت، تــو هــم از نفــت درســت شــده ای." و همیــن جــور کــه بــه آســفالت و قیــر فکــر مــی کــرد کــم کــم 

پلــک هایــش ســنگین شــد و روی هــم افتــاد و همــان جــا خوابــش بــرد.
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آیا سرانجام کیمیا با آدم ها دوست می شود؟
در فصل آخر از این مجموعه پاسخ این 

سوال را پیدا کنید.



فصل ششم:

در میان آدم ها

در فصل قبل خواندیم که کیمیا سوار بر نفتکش از پاالیشگاه به سوی شهر می رفت و ...



کیمیــا ســوار بــر تانکــر مخصــوص حمــل بنزیــن بــه شــهری رســید. تانکــر وارد پمــپ بنزیــن شــد. مــردی کــه 
کنــار راننــده نشســته بــود پیــاده شــد. راننــده هــم پاییــن رفــت. هیــچ کــدام متوجــه کیمیــا نشــدند. کیمیــا در 
اتاقــک راننــده تنهــا مانــد. تــازه از خــواب بیــدار شــده بــود. از پشــت شیشــه مــی دیــد کــه آدم هــا شــیلنگ 
بزرگـــی را بــه نفتــــکش وصــل مــی کننـــد. مــی دانســت کــه مــی خواهــــند بنزیــن را در مخزن جایگـــاه 

سوخت گیری خالی کنند.
از اینکــه بــه مقصــودش رســیده بــود خوشــحال شــد. حــال بایــد پاییــن مــی رفــت، بــا آدم هــا حــرف مــی زد 

و باآنهــا دوســت مــی شــد.
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کیمیا از اتاقک راننده پایین آمد و به دور و برش نگاه کرد.
- آه! چقدر آدم!

ــه  ــا ب ــد. کیمی ــتاده بودن ــف ایس ــد ص ــری در چن ــوخت گی ــرای س ــادی ب ــای زی ــین ه ــن، ماش ــپ بنزی در پم
ــت. ــود رف ــاک ماشــینش ب ــر کــردن ب ــردی کــه مشــغول پ طــرف م

- سالم.
مــرد بــه دور و اطــراف نــگاه مــی کــرد. گاهــی هــم بــه شــماره ی روی پمــپ کــه مــی چرخیــد و عددهــا را 

نشــان مــی داد چشــم مــی دوخــت. کیمیــا ایــن بــار بلندتــر از قبــل گفــت:
- سالم

مــرد، انــگار نــه او را مــی دیــد و نــه صدایــش را مــی شــنید. کیمیــا ناراحــت شــد. یــادش آمــد کــه قبــال هــم 
آدم هــا صــدای او را نشــنیده بودنــد. اگــر آدم هــا او را مــی دیدنــد و صدایــش را نمــی شــنیدند چــه کار بایــد 

مــی کــرد؟
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ایــن همــه راه، از دل زمیــن تــا آنجــا آمــده بــود و 
حــاال نمــی توانســت بــا آدم هــا دوســت شــود.

جلــوی یکــی از پمــپ هــا نشســت و بــه آن تکیــه داد 
و صــدا زد:

-مادر، مادر!
صدای مادرش را شنید: بگو، مادر جان!

- چــرا آدم هــا مــرا نمــی بیننــد؟ چــرا صــدای مــرا 
نمــی شــنوند؟ پــس مــن چــه کار کنــم؟

ــم  ــاز ه ــزم. ب ــو عزی ــد نش ــا امی ــت: ن ــن گف زمی
تــالش کــن. حتمــا کســانی پیــدا مــی شــوند کــه تــو 

ــنوند. ــت را بش ــد و صدای را ببینن
بــا ایــن حــرف کیمیــا امیــدوار شــد. مــادرش هیــچ 

وقــت بــه اون دروغ نگفتــه بــود.
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مــردی کــه بنزیــن مــی زد، هنــوز هــم مشــغول بــود. 
کیمیــا بــه ماشــین او نــگاه کــرد. دو بچــه، یــک پســر 
ــت  ــد و از پش ــته بودن ــل آن نشس ــر، داخ ــک دخت و ی
شیشــه ی عقــب ماشــین بــه کار مــرد نــگاه مــی کردند. 
ــوری وارد  ــود. ف ــده ب ــه ندی ــع بچ ــا آن موق ــا ت کیمی
ــی گفــت:  ــرزان و نامطمئن ــا صــدای ل ماشــین شــد و ب

ســالم.
بچــه هــا هــر دو بــا هــم برگشــتند و کیمیــا را جلــوی 

خــود دیدنــد. تعجــب کردنــد.
دختر گفت: "امید، این عروسک سالم کرد!

این مال کیه؟
ــد؟  ــی بینی ــرا م ــما م ــت: "ش ــحالی گف ــا خوش ــا ب کیمی

ــنوید؟" ــی ش ــرا م ــدای م ص
بعد رفت و کنار آنها ایستاد.

دختــرک بــا تعجــب و خوشــحالی گفــت: "تــو حــرف 
مــی زنــی؟ راه مــی روی؟ چــه عروســک جالبــی!
کیمیا گفت: "من عروسک نیستم. کیمیا هستم."
امید گفت: "عروسک نیستی؟ پس چی هستی؟"

- "مــن یــک قطــره نفــت خــام هســتم کــه از صدهــا 
ــر زمیــن آمــده ام." ــر زی مت
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پسرک گفت: "آرزو، ببین این چی می گه."
کیمیا پرسید: "شما اینجا چه کار می کنید؟"

آرزو جواب داد: "پدرم مشغول بنزین زدن است. ما کار او را تماشا می کنیم."
کیمیا میان آنها، روی پشتی صندلی ایستاد. دختر و پسر کار پدرشان را تماشا می کردند.

گاهی هم به کیمیا نگاه می کردند و لبخند می زدند.
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آرزو پرسید: "گفتی اسمت کیمیاست؟ کیمیا یعنی چه؟"
 وقتــی مــن از نفــت و فایــده هــای آن برایتــان گفتــم، معنــی آن را 
خــوب مــی فهمیــد. کیمیــا یعنــی چیــزی کــه کــم پیــدا مــی شــود 
و خیلــی عزیــز و گرانبهــا اســت. نفــت بــرای آدم هــا خیلــی مفیــد 

اســت.
در ایــن موقــع بــاک بنزیــن ماشــین پــر شــد و بنزیــن بــا فشــار از 
ــه  ــاد زد: وای چ ــا فری ــت. کیمی ــن ریخ ــرون زد و روی زمی آن بی

ــرد! کاری ک
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امیــد گفــت: "پــدرم هــر بــار کــه بنزیــن مــی زنــد، 
آخــرش همیــن جــور مــی شــود."

ــد اســت.  ــی ب ــن خیل ــت: "ای ــی گف ــا ناراحت ــا ب کیمی
اگــر بدانیــد بنزیــن بــا چــه زحمتــی بــه دســت مــی آید. 
اگــر بدانیــد کــه روزی ممکــن اســت دیگــر وجــود 
نداشــته باشــد، آن وقــت یــک قطــره اش را هــم هدر

 نمی دهید."
آرزو گفت: "اما پدرم می گوید ریخته شدن 

یک خرده بنزین چیز مهمی نیست."
- اگــر هــر روز از هــر صــد نفــر کــه بنزیــن مــی زننــد، 
ــزد،  ــن بری ــن روی زمی ــدر بنزی ــن ق ــر همی ــک نف ی

ــی مــی شــود. مگــر  ــی ... خیل ــد چقــدر مــی شــود، خیل حســاب کنی
ــود؟! ــا ش ــی دری ــردد وآنگه ــع گ ــره جم ــره قط ــد قط ــی گویی ــا نم ــما آدم ه ش

بیــرون از ماشــین، پــدر بچــه هــا در بــاک را بســته بــود و داشــت تــوی یــک ظــرف بنزیــن مــی ریخــت. کیمیــا 
پرســید: بــرای چــه تــوی ظــرف بنزیــن مــی ریزد؟

پسر گفت: "نمی دانم."
وقتــی ظــرف از بنزیــن پــر شــد، مــرد در آن را بســت و در صنــدوق عقــب خــودرو گذاشــت. بعــد آمــد و 

پشــت فرمــان نشســت.
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ــه  ــم ک ــاز ه ــان، ب ــدر ج ــت: "پ ــد گف امی
بنزیــن را روی زمیــن ریختــی."

ــت درآورد و از  ــه حرک ــین را ب ــرد ماش م
پمــپ بنزیــن بیــرون رفــت.

ــاال  ــد. ح ــرت ش ــم پ ــت: "حواس ــد گف بع
را  خــودت  بنزیــن  ذره  یــک  بــرای 
ناراحــت نکــن. غصــه نخــور کــه زود پیــر 

ــی!" ــی ش م
آرزو گفــت: "اگــر... اگــر هــر کــس کــه 
بنزیــن مــی زنــد... نــه، ... چــی بــود؟ 

آهــان ... اگــر از هــر صــد نفــر یــک نفــر هــم یــک خــرده بنزیــن روی زمیــن بریــزد ... آن وقــت ... آن وقــت 
ــی رود." ــدر م ــن ه ــی بنزی کل

ــرد،  ــگاه ک ــا ن ــه ه ــه بچ ــه ب ــوی آین ــرد از ت م
ــه  ــزی ک ــد. چی ــت: "غصــه نخوری ــد و گف خندی

ــه." ــاده بنزین زی
کیمیــا گفــت: "نه، ایــن اشــتباه اســت. بنزین یکی 
از فــرآورده هــای نفــت خــام اســت و نفــت خــام 
ــدن آن  ــام ش ــا تم ــدارد. ب ــود ن ــه وج ــم همیش ه
همــه چیزهایــی کــه از نفــت بــه دســت مــی آینــد، 
دیگــر ســاخته نمــی شــود. پــس بایــد در مصــرف 
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بچــه هــا منتظــر شــدند کــه پدرشــان جــواب بدهــد. امــا مــرد 
انــگار چیــزی نشــنیده بــود. داشــت رانندگــی مــی کــرد.

آرزو پرسید: "چرا جواب کیمیا را نمی دهی؟"
مرد با تعجب گفت: "کیمیا؟ کیمیا دیگر کیست؟"

ــا  ــا م ــازه ب ــت. ت ــام اس ــت خ ــره نف ــک قط ــت: "او ی ــد گف امی
دوســت شــده و االن اینجاســت."

مــرد برگشــت و بــه پشــت ســرش، جایــی کــه بچــه هــا 
ــن و  ــز م ــه ج ــا ک ــت: "اینج ــرد و گف ــگاه ک ــد، ن ــته بودن نشس

دوتــا کوچولــوی شــیطان کســی نیســت."
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کیمیــا گفــت: "بچــه هــا، او مــرا نمــی بینــد. خیلــی از آدم بــزرگ هــا مــرا ندیــده انــد. حــاال راجــع بــه ظــرف 
بنزیــن از او بپرســید."

امید گفت: "راستی پدر چرا ظرف را پر از بنزین کردی؟"
مــرد داشــت میــدان را دور مــی زد. جــواب داد: "بــرای عیــد مــی خواهــم خانــه را رنــگ بزنــم. بنزیــن را 

بــرای قاطــی کــردن بــا رنــگ مــی خواهــم."
کیمیا به بچه ها گفت: "من شنیده ام که برای این کار، از نفت موادی به نام حالل ساخته اند."

امید رو به پدرش کرد و پرسید: "چرا از حالل استفاده نمی کنید؟"
پدرش جواب داد: "بنزین دم دست است."

کیمیا گفت: "ولی بنزین هم خطرناک و هم غیربهداشتی است."
آرزو فــوری گفــت: "ولــی ... ولی بنزین خطرناک ... و ... غیربهداشــتی 

است."
امیــد گفــت: "شــما هــم بنزیــن را هــدر مــی دهید و هــم اســتفاده های 

خطرنــاک از آن مــی کنید."
مــرد خندیــد: "امــروز چــه حــرف هــای گنــده گنــده ای مــی زنیــد. 

حــاال کــو تــا بنزیــن تمــام شــود پدرجــون!"
کیمیــا از ایــن حــرف ناراحــت شــد و تنــد تنــد بــه بچــه هــا گفــت: 
"نفــت خــام مــال همــه آدم هاســت. مــال شــما مــال بچــه هــای شــما 
هــم هســت. آنهــا هــم حــق دارنــد از آن اســتفاده کننــدو اگــر تــا آن 
زمــان چیــزی جایگزیــن نفــت نشــده باشــد و نفــت تمــام شــود، آنهــا 

خیلــی ســختی مــی کشــند."
ــا هــم  ــا و حــق بچــه هــای م ــدر جــان نفــت حــق م ــد گفــت: "پ امی
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پدرش خندید: "قربون بچه های شما برم من! امروز، عجب حرف هایی می زنید ها؟!"
آرزو گفت: "کیمیا به ما یاد داده، همان قطره نفتی که دوست ماست."

پدرش غش غش خندید: "امان از دست خیال بافی های شما!"
مــرد ماشــین را کنــار خیابانــی نگــه داشــت. کیمیــا نــگاه کــرد. جــای سرســبزی بــود و بچــه هــای 

زیــادی بــا ســر و صــدا بــازی مــی کردنــد، مــی دویدنــد و مــی خندیدنــد. مــرد گفــت: "ایــن هــم 
پــارک. شــما برویــد بــازی کنیــد. مــن یــک ســاعت دیگــر مــی آیــم و شــمار را به خانــه می بــرم."

امید و آرزو پیاده شدند. کیمیا هم پیاده شد.
مــرد ســوار ماشــین شــد و از آنجــا دور شــد. بچــه هــا در کنــار کیمیــا راه مــی رفتنــد. 

امیــد نیمکتــی را نشــان داد و گفــت: "بیاییــد آنجــا بنشــینیم. کیمیــا! بایــد همــه چیــز 
را راجــع بــه ســفرت بــرای مــا تعریــف کنــی." روی نیمکــت نشســتند.
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کیمیــا وســط و امیــد و آرزو هرکــدام در یــک طــرف او قــرار گرفتنــد. کیمیــا شــروع بــه حــرف زدن کــرد. از 
راه هایــی کــه آمــده بــود. از نفــت خــام، از کار آدم هــا، از چیزهایــی کــه از نفــت ســاخته مــی شــد، از مــادرش،           

زمیــن، چیزهایــی بــرای بچــه هــا تعریــف کرد.
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بچــه هایــی کــه بــه پــارک آمــده بودنــد، بــا دیــدن کیمیــا مــی ایســتادند و بــا تعجــب تماشــایش مــی کردنــد. 
کــم کــم تعــداد بچــه هــا زیــاد شــد. دور و بــر کیمیــا شــلوغ شــد. بچــه هــا حواسشــان بــه بــازی نبــود، همــه 

بــه کیمیــا نــگاه مــی کردنــد و حــرف هایــش را مــی شــنیدند.
آدم بــزرگ هایــی کــه کیمیــا را نمــی توانســتند ببیننــد از جمــع شــدن بچــه هــا در آن محــل تعجــب کــرده 
بودنــد و سرشــان را میــان آنهــا مــی چرخاندنــد تــا بفهمنــد چــه خبــر شــده اســت. امــا وقتــی دیدنــد کــه تــاب ها، 
ــه حــرف هــای  ــه دقــت ب سرســره هــا و االکلنــگ هــا خالــی شــده، رفتنــد و ســوار آنهــا شــدند. بچــه هــا ب

کیمیــا گــوش مــی کردنــد. 
ناگهــان یکــی از بچــه هــا گفــت: "آنجــا را نــگاه کنیــد. بــزرگ هــا تــاب و سرســره بــازی مــی کننــد" همــه ی 

بچــه هــا برگشــتند و نــگاه کردنــد. بلــه، آدم بــزرگ هــا داشــتند بــازی مــی کردنــد.
کیمیــا گفت: "بگذارید بازی کنند. شــاید کمی بچه شــوند آن وقــت بتوانند مرا ببینند!"
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از ایــن شــوخی کیمیــا همــه ی بچــه هــا خندیدنــد. صــدای خنــده آنهــا 
ــه الی شــاخه هــای  ــی کــه الب ــد. گنجشــک های ــارک پیچی در فضــای پ
درختــان نشســته بودنــد بــه هــوا پریدنــد و دســت جمعــی از روی ســر 
بچــه هــا پــرواز کردنــد، چرخیدنــد و بــاز برگشــتند و صدای جیــک جیک 
ــا از  ــد. کیمی ــی ش ــا قاط ــه ه ــده بچ ــدای خن ــا ص ــا ب ــی آنه ــته جمع دس
خوشــحالی ســر از پــا نمــی شــناخت. بــه یــاد مــادرش افتــاد. صــدا زد:
ــدا  ــادی پی ــتان زی ــیدم و دوس ــم رس ــه آرزوی ــن ب ــان! م ــادر ج - "م

کــردم."
زمین، مادر کیمیا گفت: "خوشحالم! خیلی خوشحالم عزیزم!"
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