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۱  
 کجا هيچ مثِل جايی

 نـه  :استخالي و خاکستري سرش باالیِ که ديد شد، بيدار خواب از مينا وقتی
 .سقفي چراغِ از نه و بود خبری اش اتاق سفيدِ سقفِ از

 و ديـوار  و در از نـه  هـم  دورش تـا  دور :شـد  تر زده شگفت و زد غلت مينا
 نـه  و بـود  ميـز  نـه  :ديگـر  آشـنایِ  وسـايلِ  از يک هيچ نه و بود اثری پنجره

  .قصه کتابِ حتا نه و خانه کتاب نه و بود گنجه نه صندلي،
 سـرش  زيـرِ  در نـه  :انـداخت  چنـگ  اش دل بـه  ترس و نشست خيز نيم مينا
 نـه  پتـو،  نـه  :نبود اش روی هم رواندازی .تشک اش تن زيرِ در نه و بود بالشت
  .شمد نه و لحاف

 ميانِ در :کرد نگاه را دورش تا دور زده بهت و نشست حسابي و درست مينا
 سـرش  باالیِ آسمانِ مانندِ و انتها بی و برهوت دشتی بود، تنها لخت دشتِ يک

 دشت فقط کرد، می کار چشم تا :گرفت اش دل که خاکستري قدر آن .خاکستري
 مينا است، سهل که زرد و آبي و سرخ .شکلی نه و بود رنگی نه .دشت و بود
 اثـری  هم سفيد و سياه یِها رنگ از حتا چرخاند، نگاه و کرد تيز چشم چه هر
  .بود جال بی و مات و خاکستري دست يک دنيا :نديد

 .دور هـایِ  دوردسـت  در جنگلـی  يـا  کـوه  هْيکـلِ  از ساده، نقشِ يک از دريغ
  .بود تخت دوردست افقِ تا و نداشت هم کوچک واريِ ناهم يک حتا زمين
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 مـرزِ  نتوانسـت  کـرد  دقـت  هـم  قدر هر مينا .نبود کار در افقی اصلن افق؟
 ابـر  سفيدِ هایِ لکه با بود آبي نه آسمان .دهد تشخيص را آسمان و زمين ميانِ
 .ماه يِي نقره پرتوِ و ها ستاره سوسویِ با بود يي سرمه نه و خورشيد طالييِ نورِ و
 ماننـدِ  درسـت  خاکستري، دست يک بود، خاکستري آسمان :شب نه و بود روز نه

  .زمين
  .بود برده ميان از را افق خطِ آسمان، و زمين دستِ يک خاکستريِ

  بود؟ کجا ديگر جا اين :زد می تند تند مينا قلبِ
 کمـک  بـه  را مـادرش  و پدر کند، گريه و بزند جيغ خواست می اش دل مينا
 از صـدايی  تـرين  کـم  کـه  بـود  انداختـه  چنـگ  اش دل به چنان ترس اما .بخواهد
  .آمد نمی در اش گلوی
 چيـز  همـه  از غريـب  دشـتِ  ايـن  در چيـزی  چه که فهميد مينا دفعه يک و
 از حتـا  و زمـين  و آسـمان  خاکسـتريِ  و رنگـي  بـی  از حتـا  و اسـت  تر ناک ترس
 صـدايی  تـرين  کـم  .سـکوت  :دهـد  مـی  آزارش تـر  بـيش  هم دشت کاملِ شکليِ بی

 وزيـدنِ  آوازِ نـه  باری، جوْی یِ زمه زم نه يی، حشره پرپرِ و بال بال نه :شد نمی شنيده
  .بود مطلق سکوتِ .نبود صدايی هيچ ...نه نسيمی،
 وجـود  هـوا  کـم   دسـتِ  :شد آرام کمی اش خيال و داد فرو را اش نفس مينا
 بـه  تـرس  بـاز  امـا  .شـد  نمـی  خفه هوايي بی از و بکشد نفس توانست می داشت،
 نفـس  نو از مينا .غريب چيزِ يک بود، چيزی يک هوا در :انداخت چنگ اش دل

 عطرِ نه :نبود بويی هيچ هوا در :فهميد ناگهان .تر آرام و بيني با بار اين کشيد،
  .غبار و گرد خارشِ حتا نه و ها سبزه نوازشِ نه ها، گل

 بـود  خواسـته  پـدرش  از خـواب،  موقـعِ  شـب،  که آورد ياد به مينا دفعه يک و
 شـب  هر که بود گفته را کوچولويی دختر یِ قصه پدرش و بخواند قصه اش برای
 شد فرستاده خاکستري دنيايی به تنبيْه برایِ و خوابيد نمی و گرفت می قصه یِ بهانه
 نـه  و بـود  پرنده نه کوه، نه و بود درخت نه آب، نه و بود گل نه آن در که

 به خاکستري دنيایِ آن در هم کوچولو دختر آن حتا که افتاد يادش مينا .چرنده
  باشد؟ شده خاکستري هم خودش نکند ...و درآمد خاکستري رنگِ

 راحتـی  نفـسِ  .گرفـت  چشم جلوِ و کرد بلند را اش های دست زده وحشت مينا
 شـد  خـم  .نکرد اش راضي ها دست یِ معاينه اما .بود نشده خاکستري خودش :کشيد
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 ديـد  مـی  اش گـردن  زيرِ در که را جايی آن تا پاها پايينِ از را اش بدن سرتاسرِ و
 و سـفيد  اش هـای  جـوراب  و قرمـز  اش ی ها کفش :کشيد جيغ ذوق از و کرد نگاه
 .بـود  گـل  خوش و زرد اش پيراهن و يي قهوه و سبز و سرخ یِ چهارخانه اش دامن
 تـرس  باز ناگهان اما .افتاد وخيز جست به .کند چه حالي خوش از دانست نمی مينا
 فنـري  حـالتی  اش پای زيرِ زمين بود؟ کجا ديگر جا اين :انداخت چنگ اش دل به

  .ورزش تشکِ مانندِ درست داشت،
 از .سـنگي  نه و بود خاکي نه زمين .کشيد زمين رویِ دست و نشست مينا
  .مشمع مانندِ بود چيزی جنسِ

 .شـد  گلولـه  اش های انگشت الیِ زمين و کشيد زمين رویِ را اش های انگشت
 کمی کرد، اش ول مينا یوقت و آمد باال زمين کشيد، باال طرفِ به را زمين مينا

  .برگشت اش اول حالِ به باز و شد مرتعش
 زيـرِ  تـا  داشـت  نگـه  عقـب  طرفِ به پايين به رو را سر ايستاد، صاف مينا

 و رفـت  فرومـی  زمين در اش پای ردِ :شد لْی لْی مشغولِ و ببيند خوب را اش پای
 يـک  بـرایِ  مينـا  و بـود  دار خنده یلخْي .شد می محو و آمد می باال بعد يی لحظه
  .زد قهه قه و برد ياد از را نگراني و ترس .ستکجا که کرد فراموش لحظه
  »خنديد؟ کسی« :برخاست صدايی لحظه اين هم در
 هـيچ  امـا  .کرد نگاه را دورش تا دور احتياط با و زد اش خشک هو يک مينا
  .شد شنيده نو از صدا اما .است شده خياالتي حتمن که کرد فکر .نديد را کس
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  صدا

 »خنديد؟ کسی« :گفت صدا
  »ستی؟کي تو« :پرسيد هره دل با مينا
  ».مصدا من« :گفت صدا
  »چه؟ صدایِ صدا؟« :گفت مينا
  ».صدا :ديگر مصدا چه؟ يعنی چه صدایِ« :گفت صدا
  »داری؟ کار چه من با« :گفت مينا
  »خنديدی؟ می بودی تو« :پرسيد صدا
  »است؟ قدغن جا اين در خنديدن مگر .بودم من بله،« :گفت مينا
 چيـز  هـيچ  جـا  ايـن  .است خوب هم لیخْي حتا برعکس، قدغن؟« :گفت صدا
  ».نيست قدغن

 امـا  .نبـود  غافل دورتادورش به کردن نگاه از دم يک مدت اين تمامِ در مينا
  ای؟ کجا تو« :پرسيد .ديد نمی را کسی باز چرخاند می چشم چه هر

 ام دنبال و نکن خسته خودي بی را ات های چشم .کجا هيچ و جا همه من؟–
  ».است نامرئي صدا و مصدا من .ديد شود نمی را من .نگرد

 گـونِ  نيش بنابراين .است شده خياالتي يا بيند می خواب يا که بود مطمئن مينا
  .کشيد جيغ درد از و شود بيدار خواب از تا گرفت خودش پایِ از محکمی
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 و دارم وجـود  واقعـن  من .بينی نمی هم خواب ای، نشده خياالتي« :گفت صدا
 نـه  و صـورت  نـه  پا، نه دارم، نه دست .مصدا فقط من اما .ای بيدار هم تو

  ».ببينی مرا توانی نمی بنابراين .بدن
  »!است ممکن غيرِ اين ...اما،« :گفت مينا
 از مـن  البتـه  .دارم وجـود  پـس  شـنوی؟  نمـی  را ام صـدای  مگر« :گفت صدا

  .مصدا فقط حاال اما نبودم، طور اين اش اول
  را؟ چه–
 و داشـتيم  وقت و کنی ام کمک خواستی و ماندی اگر .است دراز اش قصه–
  ».کردم تعريف ات برای شايد داشتی، را اش حوصله
  »ست؟کجا جا اين« :پرسيد مينا
 ...تـو  ببيـنم،  بگـو  ام بـه  اما .است دراز اش قصه هم اين جا؟ اين« :گفت صدا
  »بکنم؟ سوآل تا چند ازت دارم اجازه

 بيـدار  پس .سوخت می بود گرفته خودش از که گونی نيش از اش پای هنوز مينا
 کنـار  صـدا  بـا  بـود  تر بْه بنابراين .بود شده خياالتي نه و ديد می خواب نه و بود
  .کند پيدا نجات جا آن از او کمکِ به شايد تا آمد می

  .البته«
 يـا  کـنم  می اشتباه من آيا که ببينم بگو ام به چيز هر از پيش .خب لیخْي–

  »ای؟ کوچولو دختر يک راستی راست تو
 جـواب  بنـابراين  .بگويـد  کوچولـو  دختر او به کسی آمد می بدش لیخْي مينا 
  ».نيستم کوچولو دختر اما ام، بچه هنوز من که است درست« :داد

 :کشـيد  فريـاد  حـالي  خـوش  با چون نشنيد، اصلن را مينا تذکرِ انگار صدا اما
 يک بايد تو که زدم می حدس ات صدای از البته !شد عالي !کوچولو دختر يک«

  ».پرسيدم که بود اين هم برایِ .شدم می مطمئن بايد اما باشی، کوچولو دختر
  »بينی؟ نمی مرا مگر را؟ چه« :پرسيد تعجب با مينا
 نه من که نگفتم ات به مگر کوچولو؟ دختر ستکجا ات حواس« :گفت صدا

 و نـدارد  هـم  چشـم  باشـد،  نداشـته  صورت که هم کسی .صورت نه و دارم بدن
  ».بيند نمی را چيزی

  .آمد درد به مينا دلِ .بود کور صدا پس
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 چـه  جـا  ايـن  :بده جواب ام دوم سوآلِ به ندارد اشکالی اگر حاال« :گفت صدا
  »است؟ شکلي

 شـکلی  هيچ جا اين جا؟ اين« :گفت و انداخت دورتادورش به ديگری نگاهِ مينا
  .ندارد

  !هست چيزی يک اخره ل به ندارد؟ شکلی هيچ طور چه–
  .نيست چيز هيچ جا اين .نه–
  دريايی؟ جنگلی؟ کوهی؟–
 کـار  چشـم  تـا  !اسـت  خاکسـتري  فقط جا اين !نيست چيز هيچ جا اين نه،–
  »!است خاکستري فقط کند می

  .است شده خاکستري دنيا که گفت می راست پس« :گفت صدا
  »گفت؟ می راست کسی چه–
  .نداد را مينا سوآلِ جوابِ صدا اما
  »شب؟ يا است روز ببينم«

  .ها ستاره نه و است آسمان در خورشيد نه بدانم؟ کجا از من« :گفت مينا
  تاريک؟ يا است روشن هوا اخره ل به–
  ».است روشن کمی–
  »!شد خوب« :کشيد راحتی نفسِ صدا
  »مگر؟ طور چه« :گفت مينا
 پيـدا  طـور  چه را جا اين از خروج راهِ بود، تاريک هوا اگر چون« :گفت صدا

  »کرديم؟ یم
 :نبـود  تنها ديگر حاال :شد حال خوش لیخْي دفعه يک مينا و بود صدا با حق

  .برود جا آن از خواست می هم صدا
 





 

  

۳  
  صدا سرگذشِت

 خواهش ازت بنابراين و نداريم زيادی وقتِ .کوچولو دختر خب لیخْي« :گفت صدا
 ات بـه  که طور آن هم .کنی گوش من هایِ حرف به دقت با و خوب که کنم می

 ...داشـتم،  چشـم  داشـتم،  پا داشتم، دست :نبودم شکل اين به اول از من گفتم،
 بـازي  :دنيـا  هـایِ  بچـه  یِ همـه  مثـلِ  بـودم  کوچولويی پسر :بگويم ات به خالصه

 خنديـدم،  مـی  خوانـدم،  مـی  قصـه  خوانـدم،  مـی  درس کـردم،  مـی  طنتشـيْ  کردم، می
 کاری يک روز يک که اين تا .کردم می گريه هم گاهی ...و کردم می کاري کتک
 و پـا  و دسـت  :شـدم  گرفتار حال هر در .است دراز اش قصه کاری؟ چه .کردم
 و شـدم  صدا درآمدم، روز اين به دادم، دست از را چيزم همه و بدن و صورت

 ».شدم آورده جا اين به
  »آورد؟ جا اين به را تو کسی چه« :پرسيد مينا
  ».است دراز اش قصه هم آن« :گفت صدا
  ای؟ جا اين که است وقت لیخْي« :پرسيد مينا
  .وقت لیخْي–
  وقت؟ چند مثلن–
 حسـابِ  بتـوانم  و روز يـا  است شب بفهمم که ندارم چشم بدانم؟ کجا از–
  .دارم نگه را روز و شب و هوا شدنِ روشن و تاريک
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 جـا  ايـن  که است وقت چند کنی می فکر ات دل تویِ خودت اما قبول، اين–
  »ای؟

 شـايد  هفته، چند شايد روز، چند شايد !دانم می چه« :گفت گي کالفه با صدا
  »!سال چند هم

  »!سال چند« :گفت مينا
 جـا  ايـن  به وقتی که است اين مهم .نيست چيزها اين مهم اما« :گفت صدا
 بيايـد،  کوچولـو  دختر يک که مانم می جا اين قدر  آن که شد گفته ام به شدم، آورده

 پيـروز  اش تـرس  بـر  ترسيد اگر يا نترسد رنگ بی و شکل بی دنيایِ اين ديدنِ با
 ايـن  هـم  برایِ .کند ام کمک که بخواهد اش دل خودش هم بعد و بخندد و شود
 ترسـيدم  مـی  خنديـد؟  کسـی  آيـا  پرسيدم شنيدم، را ات خنده صدایِ وقتی که بود

 در فقـط  و باشـد  داشـته  بـرم  خيـاالت  تنهـايي  فشارِ از من و باشد نخنديده کسی
  ».ام شنيده خنده صدایِ که باشم کرده تصور ام ذهن

 جـا  اين به کس هيچ من از غير به مدت همه اين تویِ ييعن« :پرسيد مينا
  »است؟ مدهآني

 بـه  شان چشم تا :بودند ترسو شان همه اما .اند آمده ها لیخْي را، چه« :گفت صدا
  .گريه زيرِ زدند می و کشيدند می جيغ افتاد، می جا اين

  شد؟ می چی بعدش و–
  .ببندم اميد شان کمک به شد نمی :است معلوم خب بعدش؟–
 جيـغ  و گريه زيرِ زدند می وقتی که بود اين منظورم .نبود اين منظورم نه،–
  آمد؟ می سرشان به باليی چه کشيدند، می

 بعـدها  و شـان  خانـه  بـه  شدند می برگردانده :آمد نمی سرشان به باليی هيچ–
  ».اند ديده بد خوابِ که کردند می خيال

 بقيـه  مثـلِ  کردم، می گريه و کشيدم می جيغ هم من اگر يعنی« :پرسيد مينا
  شدم؟ می برگردانده مان خانه به

  .بله–
  .است مسخره یلخْي که اين اما–
  را؟ چه–
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 شـجاع  هـایِ  آدم و شـوند  تنبيْه ترسو هایِ آدم و باشد برعکس بايد قاعدتن–
  .بگيرند پاداش
 .نباشد درست ها آن نشدنِ تنبيْه و گويی می تو که باشد اين هم قاعده شايد–

 ايـن  مهـم  نيسـت،  چيزها اين مهم .نکنيم بحث مورد اين در که است تر بْه اما
 مطلـبِ  بـه  هنـوز  مـا  و شود می غروب ديگر کمی گذرد، می وقت دارد که است
  .ايم نرسيده اصلي
  مطلبی؟ چه–
  »کنم؟ پيدا نجات جا اين از تا کنی ام کمک ای حاضر آيا–
  .بود شده گيج پاک .فرورفت فکر در مينا
 از خـودت  نجـاتِ  بـرایِ  تـو  کـه  بگويم تو به هم را اين البته« :گفت صدا

 خـودت  نجـاتِ  کنـی  فکر بار يک نکند .کنی کمک من به نيستی مجبور جا اين
  ».دارد گي بسته من به کمک به

  مگر؟ طور چه« :گفت مينا
  .نيستی اسير جا اين در تو–
  چه؟ يعنی–
 بـه  خواسـت  ات دل وقـت  هـر  تـوانی  مـی  کنی، ام کمک نخواهی اگر يعنی–
 که اين جز نداری یي چاره ديگر کنی، ام کمک خواستی اگر اما .برگردی تان خانه
  ».باشی من با را خط آخرِ تا

 طـور  چـه  کـنم،  ات کمـک  نخواهم اگر« :گفت سپس و کرد فکر مدتی مينا
  »برگردم؟ مان خانه به توانم می

  .گردی برمی فوري برگردی، بخواهی است کافي :ساده لیخْي«: گفت صدا
  گي؟ ساده اين هم به–
  ».گي ساده اين هم به–
  »کنيم؟ می پيدا نجات حتمن کنم، ات کمک اگر« :پرسيد مينا
 از هـم  بـا  يا کنی، ام کمک بخواهی اگر اما نيست، معلوم هيچ« :گفت صدا

  ».شوی می صدا هم تو يا شويم می خارج جا اين
  





 

  

۴  
  گيري تصميم

 هم چيز هيچ و شناسی نمی مرا .کوچولو دختر است مشکلی انتخابِ« :گفت صدا
 در و کنـی  ام کمـک  بخـواهی  اگـر  تـازه  .کنـی  کمـک  من به کند نمی مجبورت

 تـا  فقـط  تو چون .نخواهدداشت سودی هيچ پشيماني شوی، پشيمان کار یِ ميانه
 از خـروج  راهِ حـتمن  بايـد  غروب از پس و بروی جا اين از داری فرصت غروب
 جـا  ايـن  قـدر  آن و شـوی  می گرفتار هم تو نه گر و کنيم پيدا هم با را جا اين
 شـود  حاضـر  و بخنـدد  نترسـد،  يـد، آبي جـا  ايـن  به کوچولو پسر يک که مانی می

 ».کند ات کمک
  کوچولو؟ پسر را چه« :پرسيد مينا
 پسر و کوچولوها پسر به کوچولوها دختر و ای کوچولو دختر يک تو چون–

  ».کنند می کمک دختر کوچولوها به کوچولوها
 شکست اگر که ای مطمئن« :پرسيد سپس و فرورفت فکر به مدتی باز مينا
  شوم؟ می صدا هم من بخوريم،
  ».بله–

 وقتـی  .کنـد  کمـک  صدا به خواست می اش دل مينا .بود مشکل گيري تصميم
 بـه  اش دل اسـت،  گذرانده تنها جا آن را وقت همه آن صدا که کرد می را فکرش
 شـود  مـی  صـدا  هم خودش بخورد، شکست اگر که اين تصورِ از اما آمد، می درد
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 بـاز  شـود،  صـدا  اگـر  حتا که داشت را خوشي دل اين البته .گرفت می اش وحشت
 کنارش در صدا بيايد، شان نجات برایِ اخره ل به کسی تا و نخواهدبود تنها تنهایِ

  .خواهدبود
 تنهـایِ  بخوری، شکست اگر :کوچولو دختر نکنی اشتباه بار يک« :گفت صدا

 جـا  ايـن  بـه  را کوچولـو  دخترهـایِ  فقـط  که نکن فراموش را اين .شوی می تنها
 جـایِ  و شـوند  مـی  صدا که است کوچولويی پسرهایِ زندانِ جا اين چون آورند می

  ».است ديگر جایِ يک شوند می صدا که کوچولويی دخترهایِ
 صـبر  هـا  سـال  کـه  بـل  و هـا  هفتـه  صدا مثلِ بايد خورد، می شکست اگر پس

 و کند اش کمک شود حاضر کوچولويی پسر شايد تا تنها تنهایِ هم آن کرد، می
  است؟ شده صدا چه برایِ صدا دانست می اگر باز .دهد اش نجات
  بودی؟ کرده بدی کارِ«
  .نه–
  شدی؟ آورده جا اين به را چه پس–
  .است دراز اش قصه–
  .کنم می گوش من ندارد، اشکالی–
  .بشود غروب که است اآلن نداريم، وقت–
  !بشود غروب خب،–
 بـه  تـوانی  مـی  نه نه گر و باشی گرفته را ات تصميم غروب از پيش تا بايد–
  ».بدهی نجات را خودت نه و کنی کمک من

 آدم شـد  مـی  مگـر  بود؟ کمکی تقاضایِ جور چه ديگر اين :شد عصباني مينا
  بگيرد؟ تصميم سرعت اين به مهمی اين به یِ مسئله یِ درباره

  »افتد؟ می اتفاقی چه نکنم، ات کمک اگر« :گفت مينا
 بـه  گـردی  برمـی  :کوچولـو  دختـر  ای پرسيده ازم را اين که قبلن« :گفت صدا

  .تان خانه
  آيد؟ می تو سرِ باليی چه که است اين منظورم نه،–
  .مانم می جا اين من؟ سرِ–
  کْی؟ تا–



شي
 کا

ديا
م

  گر 

۲۱

  

 

 بـر  ترسـيد  اگـر  يـا  نترسـد  کـه  بيايد کوچولو دختر يک اخره ل به وقتی تا–
  .کند ام کمک شود حاضر بعد و بخندد و شود پيروز اش ترس
  کنی؟ صبر بايد باز يعنی–
  .بله–
  وقت؟ چند تا–
  »بدانم؟ کجا از–

 چه بايد فهميدم« :رسيد مينا ذهنِ به فکری ناگهان .بود مشکل گيري تصميم
  .آورم می کمک و مان خانه گردم برمی :کنم کار

  »ای؟ بلد را جا اين به برگشتن راهِ مگر طوري؟ چه–
 چـه  از و طـور  چـه  کـه  دانست می مينا مگر .نداشت فايده هم راه اين نه،
  .ستجا آن که ديد شد بيدار وقتی و بود خواب است؟ شده آورده جا آن به راهی

 خانـه  برگـرد  يا :بگير زودتر خواهی می تصميمی هر حال هر در« :گفت صدا
 هنـوز  تـو  و بشـود  غـروب  کـه  است اين از ترسم من .کن ام کمک و بمان يا

 بـه  دليـل  بـی  کوچولـو  دختر يک که ندارم دوست هيچ .باشی نگرفته را ات تصميم
  ».شود گرفتار جا اين من خاطرِ
 خـورد،  مـی  شکسـت  و کند کمک صدا به تا ماند می اگر :بود یي مخمصه بد

 را خـودش  گرفتـاريِ  تصورِ وقت هر اما .شد می گرفتار ها مدت برایِ هم ودشخ
 و کنـد  کمـک  صـدا  بـه  جوری يک خواست می اش دل تر بيش کرد، می جا آن در

  .دهد اش نجات
 را ديگـر  چيـزِ  يـک  آن از پـيش  بايد اما .گرفت را اش تصميم اخره ل به مينا

  ای؟ تنها جا اين در تو« :فهميد می هم
  ست؟چي منظورت–
  هست؟ ديگری صدایِ جا اين تو، از غير به آيا که است اين منظورم–
  شنوی؟ می صدايی مگر–
 در هـم  ديگـری  کوچولـویِ  پسـر  تـو  از غير به .پرسم می طوري اين هم نه،–
  باشد؟ شده صدا که هست جا اين

 سـراغ  جـا  اين در را ديگری صدایِ هيچ خودم جز من بدانم؟ کجا از من–
  ».باشم نداشته خبر من و باشد هم ديگری صدایِ شايد معلوم؟ کجا از اما .ندارم
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 شـرط  يـک  اما .کنم می ات کمک باشد،« :گفت سپس و کرد فکر مدتی مينا
  .دارد

  »کوچولو؟ دختر شرطی چه–
 .کوچولـو  دختـر  نگـويی  مـن  به اين قدر که است اين اش طرش« :گفت مينا

  ».ستمينا ام  و اسم دارم اسم من
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۵  
  غروبپرتوِْ  سه

 سـفرِ  :کـن  گـوش  مـن  هایِ حرف به دقت با حاال مينا، خب خيلی« :گفت صدا
 شکل بی سرزمينِ جا اين :نيست شکلی هيچ جا اين در .است سفر چند ما بازگشتِ
 رنگـی  هـيچ  جـا  ايـن  در سـت؛ هـا  شکل به شکلي بی از سفر ما سفرِ پس است،
 بـه  رنگـي  بـی  از سـفر  مـا  سـفرِ  پـس  اسـت،  رنـگ  بـی  سـرزمينِ  جـا  اين :نيست
 پـس  اسـت،  عطـر  بـی  سرزمينِ جا اين :نيست عطری هيچ جا اين در ست؛ها رنگ
 تـو  و مـن  صـدایِ  جز به جا، اين در ست؛عطرها به عطري بی از سفر ما سفرِ
 صـدايي  بی از سفر ما سفرِ پس ست،صدا بی سرزمينِ جا اين :نيست صدايی هيچ
 سـرزمينِ  جـا  ايـن  :نيسـت  چيـز  هـيچ  جـا  ايـن  در :کنم خالصه ...ست؛صداها به

 هـا  هسـت  سرزمينِ .ستها هست به ها نيست از سفر ما سفرِ پس ست،ها نيست
 هسـت،  عطـر  هسـت،  شکل هست، رنگ که است جايی است، گي زنده سرزمينِ

 چيزهـايی  آن یِ همه بگويم خالصه و هست گي زنده ت،ـهس حرکت هست، صدا
ــه هســت ــن ک ــو و م ــم ت ــم داشــته روزی ه ــرزمينِ .اي ــا، هســت س ــرزمينِ ه  س
 امـا  .برگرديم ها انسان پيشِ که شد خواهيم موفق طور چه دانم نمی .ستها انسان
 چنـد  از .بگـذريم  دروازه چنـدين  و سـرزمين  چنـدين  از بايـد  کـه  کـنم  مـی  فکر

 زيـادی  هـایِ  سـرزمين  بايـد  هـا،  انسـان  سرزمينِ و ما ميانِ اما .دانم نمی سرزمين؟
 سرزمينِ صداها، سرزمينِ عطرها، سرزمينِ ها، رنگ سرزمينِ ها، شکل سرزمينِ :باشد
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 ...و سـرما  و گرمـا  مثـلِ  هـا  حالت سرزمينِ اخره ل به و ها حرکت سرزمينِ ها، طعم
 ايـن  در اما .باشد هم ديگر هایِ سرزمين لیخْي شايد و است من تصورِ اين البته
 یِ درجـه  در مـا  سفرِ :ام شده مطمئن را چيز يک ام بوده تنها جا اين در که مدتی
 جـا  آن از دارم؟ را اطمينـان  ايـن  کجا از .است روشنايي به تاريکي از سفر اول،
 و تـاب  آف غـروبِ  از پـس  فقط را جا اين از خروج راهِ ما که شده گفته ام به که
 جـا  ايـن  از تـاب  آف یِ دوبـاره  طلـوعِ  از پـيش  تا بايد و کرد خواهيم پيدا شب در

 ».خواهدرفت هدر مان  تالش یِ همه نه گر و باشيم رفته
  ».طلوع يا کند غروب تا نيست خورشيد که جا اين اما« :گفت مينا
  .است کرده پنهان را آن آسمان خاکستريِ اما هست، خورشيد« :گفت صدا
  هست؟ خورشيد که داری اطمينان کجا از–
 پيـدا  خورشـيد  غـروبِ  از پـس  فقـط  را راه شـده  گفتـه  ام بـه  کـه  جا آن از–
  .کرد خواهيم
  است؟ نکرده غروب هنوز که دانی می کجا از باشد، خورشيد گيريم اما .قبول–
  .است روشن هنوز هوا گفتی ام به هم خودت که طور آن هم که جا آن از–
  کند؟ می غروب کْی خورشيد که بفهميم کجا از اما .قبول هم اين–
 غـروب  خورشـيد  يعنـی  شـد  تاريـک  هـوا  وقتـی  :مينا است معلوم که اين–
  .است کرده

  کند؟ غروب خورشيد تا بنشينيم منتظر بايد پس–
  ».نه–
  »نه؟ طور چه« :پرسيد مينا
 راهِ چـراغ،  بـدونِ  بتـوانيم  است محال و است تاريک هوا شب،« :گفت صدا
  ».کنيم پيدا را اول یِ دروازه

  »بياورم؟ گير کجا از چراغ جا اين من« :گفت مينا
 نگاه هم ديگر بارِ يک نيست، حوالي آن در چيز هيچ دانست می چند هر و

  .چرخاند دورش تا دور در چراغ دنبالِ به را
 گفتـی  هـم  خـودت  کـه  طـور  آن هم .نيست چراغی هيچ جا اين« :گفت صدا

  .نيست چيز هيچ است، سهل که چراغ جا اين
  کرد؟ بايد چه پس–
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 خورشيد نورِ جوری يک بايد تو بگيری، خورشيد نورِ از را ات چراغ بايد تو–
  ».بگيری را

 را نـور  شـود  مـی  مگـر  بگيـرم؟  را خورشـيد  نـورِ  بايـد « :گفت تعجب با مينا
  گرفت؟
  .کنی پيدا را اش راه بايد« :گفت صدا
  طوري؟ چه–
  .نيست ديگری یِ چاره اما .دانم نمی من را اش طوري چه–
  طوري؟ چه آخر–
  ».کنی پيدا خودت بايد–
 سـرش  بـه  سـر  صـدا  کـه  رسـيد  مـی  نتيجـه  ايـن  بـه  کـم  کـم  داشت مينا
  گرفت؟ را خورشيد نورِ شود می مگر :است گذاشته

 زمــين از و تابانــد مــی پرتــْو ســه غــروب، از پــيش خورشــيد،« :گفــت صــدا
 زمـين  بـه  و گذرنـد  مـی  آسـمان  خاکسـتريِ  از پرتـوْ  سه اين. کند می خداحافظي

 فکـرِ  اصـلن  امـا  اسـت،  تـر  روشـن  ديگـر  تایِ دو از اول پرتْوِ چند هر .رسند می
 و اسـت  روشن هنوز هوا تاباند، می را اول پرتْوِ خورشيد وقتی :نکن را اش گرفتن
 پرتـْوِ  .بگيـری  را آن که اين به رسد چه تا ببينی را اول پرتْوِ توانی می مشکل
 .اسـت  تـر  آسان اش ديدن شده تر تاريک هوا چون اما ندارد، را اول پرتْوِ نورِ دوم،
 پرتـْوِ  .اسـت  روز پرتـْوِ  نورترين کم و آخرين که رسد می وم سه پرتْوِ به نوبت بعد
 چـون  بگيری، حتمن را آن بايد و بدهی دست از قيمتی هيچ به نبايد را وم سه

  ».ميرد می خورشيد بعدش
  »طوري؟ چه اما« :پرسيد گي کالفه با مينا
 :گفـت  سـردي  خـون  بـا  اسـت  کـرده  سـوآلی  مينـا  کـه  انگار نه انگار صدا اما

 پـس  .بگيـری  را اول پرتـْوِ  دو شـوی  موفـق  کنم نمی فکر بگويم، را اش راست«
 وم سه پرتْوِ اگر چون باشد آن گرفتنِ راهِ و وم سه پرتْوِ به بايد ات حواس یِ همه
 صـدا  هـم  خـودت  کـه  ای نکـرده  مـن  بـرایِ  کـاری  فقـط  نه بدهی دست از را
  ».شوی می

  »بگيرم؟ را نور طوري چه« :کشيد فرياد خشم با بار اين مينا
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۲۸
 

 غـروب  ومِ سه پرتْوِ تابشِ تا اآلن از تو اما .دانم نمی من را اين« :گفت صدا
  ».کنی پيدا را اش راه داری فرصت
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۶  
  غروب وِم سه پرتوِْ

 مـن  بـه  کـه  حرفـی  اگـر  چـون  کنی عجله بايد مينا، حال هر در« :گفت صدا
 کلـی  اآلن بـه  تا ما و ای آمده جا اين به غروب نزديکِ تو باشد، درست شده زده
 »!کن عجله پس .است گذشته وقت کلی و ايم زده حرف هم با

 چه بايد او به کمک برایِ پرسيد می صدا از اول کاش .فرورفت فکر در مينا
 هر گرفت؟ را نور شود می مگر .کند کمک او به کرد می موافقت بعد و کند کار
 فکـر  مينا اما ست،پسرها با اژدها و ديو با جنگ کارِ ها قصه یِ همه تویِ چند
 اژدها با جنگ .بجنگد ديْو يا اژدها با مثلن خواست خواهد ازش صدا که بود کرده
 ديگـر  چيـزِ  يـک  يـا  اسـبی  يا شمشيری آدم به چون نيست مشکل زياد ديْو يا
  بگيرد؟ را خورشيد نورِ توانست می طور چه اما .دارد جادو قدرتِ که دهند می

 پيدا خورشيد نورِ گرفتنِ برایِ راهی بايد و بود گذشته کار از کار حال هر در
 انتهـایِ  بـی  آسـمانِ  ايـن  کجایِ خورشيد دانست می اگر باز طوري؟ چه اما .کرد می

 طـور  چه اما .رسيد می فکرش به راهی تاب آف تماشایِ با شايد است، خاکستري
 بـه  زودتـر  را چـه  .رسيد اش ذهن به فکری ناگهان ست؟کجا خورشيد که بفهمد
 مشـرق  از خورشـيد  کـه  دانـد  می را اين کوچولويی بچه هر بود؟ نيفتاده فکر اين

 پـس  .بـود  غروب هایِ نزديکي هم حاال .کند می غروب مغرب در و کند می طلوع
  بود؟ طرف کدام مغرب اما .گشت می خورشيد دنبالِ غرب در بايد
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  »است؟ طرف کدام مغرب« :پرسيد صدا از مينا
 بدانم کجا از شود، می ديده خورشيد نه و داريم نما قطب نه وقتی« :گفت صدا
 چه دانستم، می فرض به تازه است؟ طرف کدام غرب و شرق و جنوب و شمال
 .بـدهم  نشـان  کسـی  به را چيزی تا ندارم دست که من دادم؟ می ات نشان طور
 شـايد  کنـی،  مـی  نگـاه  را طـرف  کدام داری فهميدم می و ديدم می را تو اگر باز
  ».بينم نمی را جايی من دانی می که خودت اما .کنم ات نمايي راه توانستم می

  .کرد می حل را مسئله تنهايي به خودش بايد مينا و بود صدا با حق
 آسمان طرفِ يک که کرد حس ناگهان و دوخت آسمان به را نگاه باز مينا

 نظـرِ  بـه  امـا  بود، خاکستري آن هم جا همه البته .است تر تيره ديگرش طرفِ از
 ديگر طرفِ از تر تيره آسمان طرفِ يک در خاکستري که رسيد می طور اين مينا
 تند مينا قلبِ بود؟ جا آن مغرب نکند بود؟ معنا چه به تر بيش گيِ تيره اين .است
 مغـرب  در اآلن خورشـيد  چون باشد جا آن توانست نمی مغرب !نه اما، .زد می تند
 و بـود  مشـرق  جـا  آن نکنـد  .تر تيره نه و بود می تر روشن مغرب بايد پس و بود
 غروب غرب در خورشيد کرد؟ می نگاه را مغرب مقابلِ یِ نقطه درست داشت مينا
 غـرب  بـه  چـه  هـر  و رود مـی  غـرب  طـرفِ  بـه  و افتد می راه شرق از :کند می

 از کـه  اسـت  جـايی  تـر  تيره جایِ پس .شود می دورتر شرق از شود، می تر نزديک
 مقابل یِ نقطه درست بايد مينا .رسد می آن به تری کم نورِ و است دورتر خورشيد

  !کرد می نگاه را
 نظـرش  به اما نبود، مطمئن زياد .زد اش خشک ناگهان و برگشت فوري مينا

 مطمـئن  اما ...کوتاه، یِ لحظه يک برایِ :است ديده را نوری که رسيد می طور اين
  !است ديده نوری که بود

  »!ديدم را غروب اولِ پرتْوِ !اش ديدم« :کشيد فرياد مينا
  »خورد؟ کجا به« :گفت صدا
  خورد؟ کجا به !طور چه« :پرسيد تعجب با مينا
 کجـا  نفهمـی  اگـر  اسـت،  خـورده  کجـا  بـه  نـدانی  اگر خورد؟ کجا به !بله–
  »گيری؟ می را آن طور چه بيندازی، گيرش توانی می

 بـه  را هـا  چشـم  کـرد،  جمـع  را اش حـواس  یِ همه مينا .بود صدا با حق باز
 آن هـم  در و اسـت  ديـده  جـا  آن در را نـور  تابشِ کرد می فکر که دوخت يی نقطه
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 در صـد  بـار  ايـن  .ديد خوب لیخْي را آن مينا .تابيد هم غروب دومِ پرتْوِ لحظه
 کـه  کرد می حس هم و بود ديده را نور هم :کند نمی اشتباه که بود مطمئن صد

  .است شده گرم کمی اش لپ باالیِ
  !ديدم هم را غروب دومِ پرتْوِ !اش ديدم« :کشيد فرياد مينا
  خورد؟ کجا به–
 کمـی  يـک  دفعـه  يـک  ام لـپ  باالیِ چون خورد، ام صورت به کنم می فکر–
  ».شد گرم

 پرتـْوِ  که است اآلن !مانده کمی لیخْي فرصتِ !مينا کن عجله« :گفت صدا
  »!بگيری را آن بايد تو .بتابد هم غروب ومِ سه

  »طوري؟ چه اما« :کشيد فرياد خشم با مينا
 و شـود  مـی  صـدا  هـم  خـودش  ديگـر  یِ لحظـه  چنـد  تا که اين تصورِ از و
 تـرس  و خشم ماند، می نتيجه بی اش های تالش یِ همه و رود می ميان از اش بدن

 هنـوز  و نشـده  ديـر  تا که گذشت فکرش از آن يک برایِ .کرد پر را وجودش
 خواست کند؟ کمک صدا به بود مجبور مگر اصلن .برگردد خانه به دارد فرصت
 .گذشـت  آسـمان  خاکسـتريِ  از نوری :خشکيد اش گلوی در فرياد اما بکشد، جيغ
 مرد اش خشم یِ همه ناگهان و »!غروب ومِ سه پرتْوِ هم اين« :گفت دل در مينا
 شکسـت  :زد حلقـه  اش چشـمان  در اشـک  .داد شـديد  انـدوهی  به را اش جای و

 صـدا  طـور  ايـن  هـم  صـدا  تنهـا  نـه  .بگيرد را خورشيد نورِ بود نتوانسته بود، خورده
  !شد می صدا هم خودش که ماند می

 بـه  نه و کند کمک صدا به توانست می نه ديگر حاال .بست را ها چشم مينا
  .برگردد خانه

  »شدی؟ موفق« :پرسيد نگراني با صدا
 ناگهـان  و داد فشار هم به را اش های دندان غم شدتِ از و نداد جواب مينا

 و آورد بـاال  را اش دسـت  .شـد  متعجـب  دارد دنـدان  هنوز کرد حس که اين از
  بود؟ نشده صدا مگر چه؟ يعنی .بود اش جای سرِ اش گونه :کرد لمس را اش گونه

 خورشـيد  :شـد  تـر  بـيش  اش تعجـب  و کـرد  باز نگراني و ترس با را ها چشم
 کرد، می نگاه که را کجا هر اما بود، تاريک جا همه و بود شب بود، کرده غروب
  .شد می روشن جا آن
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 بود افتاده گير اش های اشک در غروب وم سه پرتْوِ :کشيد شادي از فريادی مينا
 خورشـيد  کمـانِ  رنگين انداخت، می کجا هر به را اش نگاه :بود اش های چشم در و
  .نشست می جا آن بر

  



 

  

۷  
  اول سرزميِن

 »!بود عالي کارت !آفرين !مينا آفرين« :گفت صدا
 کمـی  اش دل تـهِ  امـا  .شـد  حـال  خـوش  لـی خْي صدا تمجيدِ و تعريف از مينا
 را نـور  گـرفتنِ  راهِ حقيقت در که بود اين از غير به مگر .کرد می شرم احساسِ

 اش هـای  چشـم  در اشـک  نوميـدي،  و شکسـت  اندوهِ شدتِ از اگر بود؟ نکرده پيدا
 بـه  را هـا  ايـن  هم .بودند کامل تاريکيِ در حاال و گرفت نمی را نور زد، نمی حلقه
  .گفت صدا

 راه تـرين  بْه که شدی موفق اين برایِ تو :مينا نکن اشتباه« :داد جواب صدا
  ».کردی پيدا نور گرفتنِ برایِ را

 بگيـرم  را نـور  شـدم  موفق اگر و نکردم پيدا را راهی هيچ من« :گفت مينا
  .بود تصادفي
 بايد که فهميدی و انداختی کار به را فکرت اول، تو، .نيست طور اين .نه–
 کـه  دانسـتند  می ات های  چشم شد، مشخص که ات اول هدفِ .بگردی مغرب دنبالِ
 را مغـرب  وقتـی  .باشد غرب محلِ یِ نشانه که چيزی :بگردند چه دنبالِ به بايد
 .کـردی  مـی  جمع را ات حواس بايد فقط غروب اولِ پرتْوِ ديدنِ برایِ کردی، پيدا
 بود، زمين به باشد مغرب و آسمان به که اين جایِ به ات نگاه موقع، آن در اگر
  شدی؟ می غروب اولِ پرتْوِ ديدنِ به موفق کنی می فکر
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  .نه–
 .کـردی  می پيدا را اش گرفتن راهِ بايد ديدی، را غروب پرتْوِ که اين از بعد–
 اش گـرفتن  بـرایِ  توانستی نمی حال هر در تو که اين آن و بود مسلم چيز يک
 بـود  الزم بنابراين و گرفتی می زمين رویِ جا اين هم را آن بايد .بروی آسمان به

 چـه  دانسـتی  نمی .بروی اش سراغ به جا آن هم در تا خورد می کجا به پرتْو بفهمی
 ات دل چـون  امـا  دانسـتی،  نمـی  .کنـی  پيـدا  زمـين  بـا  را نـور  برخوردِ محلِ طور
 ات، هــای چشــم :کــردی جمــع را ات حــواس یِ همــه شــوی موفــق خواســت مــی
 بـه  غـروب  پرتـْوِ  بفهمد که بود دقيق ات حواس یِ همه ...ات، پوست ات، های گوش
 خورشـيد  پرتْوِ زدی، می حرف من با داشتی وقتی اگر کنی می فکر .خورد می کجا
  »سوخت؟ ات صورت مگر شدی؟ می اش متوجه اصلن خورد، می ات صورت به

  ».شد گرم کمی يک فقط نه،« :داد جواب مينا
 در نـور  گرفتنِ برایِ را راه ترين بْه تو که شدی قانع حاال پس« :گفت صدا
  »گرفتی؟ پيش

 اما باشم، کرده گويی می تو که را کارها اين یِ همه شايد من .نه« :گفت مينا
  ».بود خود خودبه اش همه و نبود ارادي که است اين منظورم يعني .بود تصادفي
 پرتـْوِ  کـه  شـدی  مصـمم  وقتـی  از تـو  .نيسـت  طـور  اين هيچ« :گفت صدا
 هم را راه ترين بْه و گشت می راه ترين بْه دنبالِ دقيقن فکرت بگيری، را خورشيد

  ».کرد پيدا
  »بيآيد؟ ام چشم به اشک که شد باعث فکرم يعنی« :پرسيد تعجب با مينا
  .نه هم و آره هم« :گفت صدا
  »مگر؟ طور چه–
 اش اول از کـه  بـود  تـر  بـهْ  شايد مينا، ببين « :گفت و کرد تازه نفسی صدا

 موفـق  شـکل  يـک  بـه  فقـط  بگيـری،  را نـور  سـت بنـا  اگر که گفتم می ات به
 تنهـا  هـم  را مدت اين یِ همه و مجا اين پيش وقت لیخْي از من .شد خواهی
 فکـر  لـی خْي هـم  مـن  .کنـد  می فکر خب، کار، بی و باشد تنها وقتی آدم .ام بوده
 اسـت  ايـن  نـور  گرفتنِ راهِ تنها که بودم رسيده نتيجه اين به آخرش و بودم کرده
 ات هـای  چشـم  بـه  نـور  که یي لحظه در درست و بايستی آن رویِ روبه صاف که
 نتيجـه  ايـن  بـه  طـور  چـه  .بينـدازد  گيـر  را نور و بيآيد بيرون ات اشک رسد، می
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 دو بـه  فقـط  نـور  کـه  ای گرفتـه  ياد مدرسه تویِ حتمن .ساده لیخْي بودم؟ رسيده
 یِ نتيجـه  کـه  نامسـتقيم  و چراغ، يا خورشيد نورِ مانندِ مستقيم، :دارد وجود شکل
 نـور  خـودت  توانسـتی  نمـی  تـو  .است ديگر چيزِ يک رویِ بر مستقيم نورِ بازتابِ
 بـا  چيـز؟  چـه  بـا  .دادی می بازتاب و گرفتی می را خورشيد نورِ بايد پس بسازی،
 اش هـای  چشـم  هـم  آن و نـدارد  تـر  بيش آيينه يک انسان .آيينه به شبيه چيزی
 هـم  ديگر چيزِ يک اما .بگيری ات های چشم با را نور که بود طبيعي پس .است
 حـاال  .بنـدی  مـی  اختيار بی را ها آن خوَرد، می ات های چشم به نور وقتی :بود مسلم
 در درست بايد بگيری؟ را نور هم و ببندی را ات های چشم هم شود می رطو چه

 کـه  آب مانندِ درست و بزند، حلقه ات اشک ات، های چشم به نور برخوردِ یِ لحظه
  ».بگيرد را نور دارد، می نگْه خودش در کمان رنگين شکلِ به را نور

  »نگفتی؟ ام به چيزی را چه پس دانستی، می اش اول از اگر« :پرسيد مينا
  .آمد می در خودش ات اشک بايد«: گفت صدا
  را؟ چه–
 شـفاف  بيآيـد،  در هـا  چشـم  ماالنـدنِ  بـا  کـه  اشکی .باشد شفاف شفافِ تا–
  ».نيست

 هـم  هنـوز  من اما باشد، تو با حق که شايد« :گفت و کرد فکر کمی مينا
  ».نکردم کاری من و شد جور تصادفي چيز همه که کنم می فکر

 از فکـرت،  از :کـردی  اسـتفاده  چيـزت  سـه  از تـو  .مينـا  را چـه « :گفت صدا
 بـا  بگـردی،  مغـرب  دنبـالِ  بايد که فهميدی فکرت با .ات احساس از و ات حواس
 از ديگـر  يکـی  بـا  کـردی،  پيـدا  را مغـرب —ات هـای  چشـم —ات حـواس  از يکی

ــْوِ برخــوردِ محــلِ—ات پوســت—ات حــواس ــدی را خورشــيد دومِ پرت ــا و فهمي  ب
 را خورشيد ومِ سه پرتْوِ شکست، از ات اندوه و پيروزي به ات مْيل يعنی ات، احساس
 هـا  آن امـا  .رونـد  مـی  مندها دانش که رفتی را راهی آن هم حقيقت در تو .گرفتی
  ».اند گذاشته تجربه و تفکر و مشاهده مثلِ سختی هایِ اسم کارها اين برایِ

  است؟ احساس آن هم تجربه« :پرسيد مينا
 امتحان که جرئتِ اين يعنی کنی، آزمايش نترسی که اين يعنی تجربه .نه–

  ».باشی داشته را



  

 

وقتی مينا از خواب بيدار شد
  

۳۸
 

 آن یِ همـه  و کـنم  آزمـايش  نترسـيدم  مـن  چـون  و« :گفـت  و خنديـد  مينا
  »!ام مند دانش پا يک خودم برایِ پس کردم، هم را ديگر کارهایِ
  »!ای سوف فيل تو مينا، ای مند دانش از تر بيش حتا تو« :گفت صدا



 

  

۸  
  دوم ِی دروازه سوِی به

 بـه  و کنـيم  تمـام  را وراجي است تر بْه ديگر حاال مينا، خب لیخْي« :گفت صدا
 داريم وقت خورشيد طلوعِ تا فقط ما که نرود يادت .بگرديم دوم یِ دروازه دنبالِ

 ».بگذريم آخر یِ دروازه از نشده، صبح تا بايد و
  کنيم؟ کار چه بايد« :پرسيد مينا
  .کنيم پيدا را دوم یِ دروازه بايد–
  »است؟ شکلي چه دروازه اين–
 بگـذريم،  دوم یِ دروازه از وقتـی  کـه  کـنم  می فکر اما .دانم نمی« :گفت صدا

  ».بگردی شکل يک دنبالِ به بايد تو بنابراين .شويم می ها شکل سرزمينِ واردِ
  شکلی؟ چه« :پرسيد مينا
 شـکلی  بـه  ات چشـم  اگـر  بنابراين .نيست شکلی هيچ جا اين در .شکلی هر–
 مـالِ  کنـی،  پيـدا  کـه  شکلی هر .برويم آن طرفِ به بايد !نکن اش معطل افتاد،

  ».ستها شکل سرزمينِ
 اش هـای  چشـم  از کـه  کمـانی  رنگين و چرخاند دورش تا دور به را نگاه مينا

 شـکلی  آن هـم  به دنيا :نديد چيز هيچ اما .کرد جارو را آسمان و دشت تابيد، می
 خاکسـتري  کـه  آن جایِ به فقط شکل، بی شکلِ بی :بود ديده آن از پيش که بود

  .بود شده سياه باشد،



  

 

وقتی مينا از خواب بيدار شد
  

۴۰
 

  ».شود نمی ديده شکلی هيچ جا اين« :گفت مينا
  ای؟ کرده نگاه هم را دورترها« :پرسيد صدا
  .بله–
  »ای؟ کرده نگاه هم را آسمان طور؟ چه را آسمان–
  .نبود خبری هم آسمان در اما
  ».کن نگاه را ات پای زيرِ« :گفت صدا
  .نبود چيزی زمين جز به هم مينا پایِ زيرِ اما
 ام بـه  شـدم،  آورده جـا  ايـن  بـه  وقتـی  .عجيب لیخْي است، عجيب« :گفت صدا

 دوم یِ دروازه بگيـرد،  را غروب ومِ سه پرتْوِ بتواند که کوچولويی دختر که شد گفته
 سـرزمينِ  یِ دروازه دوم، یِ دروازه :نکنـی  پيـدا  است محال .کرد خواهد پيدا هم را

  ».ستها نيست سرزمينِ در موجود شکلِ تنها ست،ها شکل
  ست؟کجا ديگر سرزمين اين ها؟ نيست سرزمينِ« :پرسيد مينا
  ».هستيم اآلن که جايی اين هم ست،جا اين هم ها نيست سرزمينِ–
 هـيچ  امـا  چرخانـد،  دورش تـا  دور به نو از را اش نگاه کمانِ رنگين پرتْوِ مينا

 زمـينِ  و شکل بی آسمانِ جز به اش های چشم نورِ و شد نمی ديده شکلی هيچ کجا
  .کرد نمی روشن را چيزی تر شکل بی

  .کشيد وحشت از فريادی مينا ناگهان
  »ديدی؟ چيزی شده؟ خبر چه« :پرسيد صدا
  ...ام های چشم نورِ« :گفت هره دل با مينا
  خب؟–
  »!شود می ضعيف دارد–
 را دوم یِ دروازه زودتـر  چه هر نتوانی اگر .کنی عجله بايد پس« :گفت صدا

 مـان  دسـت  از کـاری  هـيچ  ديگـر  و شود می خاموش هميشه برایِ نور کنی، پيدا
  ».نيست ساخته

 پرتـْوِ  شـدی  موفـق  تو .کن فکر کمی مينا، ببين« :شد ماليم اش لحن صدا
 را اش راه .ات احساس و ات حواس و فکرت با طوري؟ چه .بگيری را غروب ومِ سه
 ات حـواس  و فکـرت  از بايد هم دوم یِ دروازه کردنِ پيدا برایِ ای؟ گرفته ياد که
  ».کنی استفاده ات احساس و



شي
 کا

ديا
م

  گر 

۴۱

  

 

 وجود ديدن برایِ چيز هيچ جا اين طوري؟ چه آخر« :کشيد فرياد خشم با مينا
  »!ندارد

 ورود راهِ .کنـی  پيـدا  هست جا اين که را شکلی تنها بايد .را چه« :گفت صدا
  ».ستجا آن هم از ها شکل سرزمينِ به

 هست، شکل بی دشتِ يک فقط جا اين .نيست شکلی هيچ جا اين« :گفت مينا
  »...و نداری شکلی هيچ و ای صدا فقط که تو و تر شکل بی آسمانِ يک

 از غيـر  بـه  هـا،  نيسـت  سـرزمينِ  در که فهميد دفعه يک و »...و« :گفت مينا
 کـه  چيـزی  يـک  هسـت،  هم ديگر چيزِ يک شکل، بی صدایِ و آسمان و زمين
  .خودش :دارد شکل
  



  

 

وقتی مينا از خواب بيدار شد
  

۴۲
 



 

  

۹  
  ها شکل سرزميِن

 بينـدازی،  کـار  بـه  را فکـرت  اگـر  کـه  نگفـتم  !آفـرين  مينا، آفرين« :گفت صدا
 ».کنی می پيدا را دوم یِ دروازه

  .ام خودم دوم یِ دروازه که ام فهميده فقط من« :گفت مينا
  .است مهم لیخْي خودش اين–
  بگذرم؟ خودم از توانم می من طور چه اما شايد،–
  .کن تصور را ها شکل سرزمينِ و ببند را ات های چشم :ساده لیخْي–
  کرد؟ خواهی کار چه تو–
  ».بود خواهم کنارت در هم من–
  بستی؟ را ات های چشم« :گفت صدا و شد ساکت مينا
  .بله–
  ».دارد الزم چيزهايی چه ها شکل سرزمينِ ببين و کن فکر حاال خب،–
  .افق خطِ يک چيز هر از پيش« :گفت و کرد فکر مينا
  را؟ چه–
  .باشد معين آسمان و زمين مرزِ که اين برایِ–
  ».بکش افق خطِ يک پس خب،–
  .چرخيد خودش دورِ بسته هایِ چشم با مينا



  

 

وقتی مينا از خواب بيدار شد
  

۴۴
 

  کشيدی؟« :پرسيد صدا
  .ام نکرده باز را ام های چشم هنوز دانم، نمی–
  ای؟ کشيده را افق خطِ ات ذهن تویِ–
  .بله–
  ».کن نگاه و کن باز را ات های چشم پس–
 و بـود  رفتـه  سـياهي  :زد اش خشک تعجب از و کرد باز را اش های چشم مينا
 بـه  و نشسـت  می اش نگاه کمانِ رنگين که جاهايی آن در جز به آسمان و زمين
  .بود سفيد دست يک دوردست در افق صافِ خطِ در جز

  !است روشن قدر چه جا اين« :گفت مينا
  »هست؟ افق خطِ :نگفتی ام به مينا، اما .باشد روشن هم بايد–
  ».بله« :گفت مينا
  .بکشی هم را ها شکل سرزمينِ هایِ شکل یِ بقيه بايد حاال خب،« :گفت صدا
  هايی؟ شکل چه مثلن–
 و ات حـواس  و فکـرت  :دانـی  مـی  کـه  را اش راه پرسـی؟  مـی  مـن  از را چه–
 ببين دارد، احتياج چيزهايی چه به دنيا يک کن فکر .بينداز کار به را ات احساس

  .کن پر را ها شکل سرزمينِ و است تر قشنگ و تر به باشند کجا چيزها اين
  گي؟ ساده اين هم به–
  .گي ساده اين هم به–
  ام؟ ذهن تویِ باز–
 از کمی ای، ساخته را افق خطِ که حاال يا ات ذهن تویِ يا .کند نمی فرقی–
  ».بکش آن با را ها شکل سرزمينِ هایِ شکل و بگير ازش را افق خطِ سياهيِ
 خطِ .رسد می افق تا اش دست که ديد تعجب با و کرد دراز را اش دست مينا

 در قلـم  مثلِ را آن کند، را آن از کمی گرفت، اش های انگشت ميانِ در را افق
  .شد مشغول و گرفت دست

 از کـه  کشـيد  رودخانـه  يک کشيد، درياچه يک کشيد، دوردست در کوه يک
  .کشيد هم ديگر چيزهایِ لیخْي و کشيد درخت تا چند رفت، می درياچه تا کوه

 اشـکال  يـک  امـا  .داشـت  چيز لیخْي ها شکل سرزمينِ تمام شد، کارش وقتی
  .داشت وجود هم
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۱۰  
  نيستي مِندش

 سـراغِ  بـه  رسـيده  اش وقت ديگر که کنم می فکر .مينا نباشی خسته« :گفت صدا
 ».برويم وم سه یِ دروازه

  .کنم نمی فکر« :گفت مينا
  را؟ چه–
  .دارد وجود اشکالی يک–
  اشکالی؟ چه–
  ».ايم نگذشته دوم یِ دروازه از هنوز ما–
 ای نکشـيده  را افق خطِ تو مگر ايم؟ نگذشته طور چه« :پرسيد تعجب با صدا

  است؟ نشده شکل از جا پر اين و
  ...اما را، چه–
  چه؟ اما–
 :ايـم  نشـده  خـارج  ها نيست سرزمينِ از هنوز ما که است اين اش حقيقت اما–

 سـرزمينِ  در يعنـی  بـوديم،  کـه  ايم جا آن هم هنوز و ايم نرفته جايی به اصلن ما
  ».ايم کرده شکل از پر را ها نيست سرزمينِ فقط ما .ها نيست

  است؟ اين هم فقط ات اشکال« :گفت صدا
  .بله–



  

 

وقتی مينا از خواب بيدار شد
  

۴۸
 

  .بده جواب من سوآلِ چند به و کن گوش خوب پس–
  .کنم می گوش–
  »دارم؟ پا من :اول سوآلِ–
  بود؟ چه صدا منظورِ .خورد يکه سوآل اين از مينا
  دارم؟ پا من :ندادی جواب« :گفت صدا
  .نه–
  دارم؟ بال–
  نه–
  »بروم؟ جايی به بتوانم است ممکن طور چه پس–
کـه   تـو  !اسـت  درسـت « :کشـيد  فريـاد  .شـد  موضـوع  متوجهِ دفعه يک مينا

  !بروی جايی به توانی نمی
  !آفرين–
  »...پس ...پس–
 :کـرد  اش کمک صدا .کند تمام را اش حرف توانست نمی هيجان شدتِ از مينا

  مينا؟ چه پس«
  .کنيم پر را آن است کافي ها نيست سرزمينِ از خروج برایِ پس ...پس–
  »!آفرين–
 کنـيم،  رنگ را ها شکل بايد اين حاال پس« :گفت پيش از تر زده هيجان مينا

 سـرد  کـوه  بـاالیِ  بکنـيم  کاری بدهيم، حرکت ام کشيده دريا رویِ که موجی به
  !برسد گوش به بار جوْی یِ زمه زم و باشند داشته عطر ها گل شود،

  !آفرين–
  !گي زنده يعنی اين اما ...اما اما،–
  »برويم؟ وم سه یِ دروازه سراغِ به ای موافق حاال ای؟ کرده خيال چه پس–
 اسـت،  گـي  زنـده  یِ دروازه آخـر  یِ دروازه ...گـي،  زنده« :کرد تکرار زده بهت مينا
  ».ها انسان دنيایِ به گرديم برمی آخر یِ دروازه از پس چون

 موافـق  حاال .است گي زنده نيستي، منِدش !ندارد تعجب که اين« :گفت صدا
  »برويم؟ وم سه یِ دروازه سراغِ به ای

  »!ام موافق که هم جور چه« :گفت پيش از تر زده هيجان مينا
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۱۱  
  وم سه ِی دروازه

 ».کنی پيدا را وم سه یِ دروازه بايد حاال مينا، خب لیخْي« :گفت صدا
  ».ام کرده اش پيدای« :گفت مينا
  طوري؟ چه« :پرسيد تعجب با صدا
  .فکرم انداختنِ کار به با–
  است؟ سرزمينی چه یِ دروازه وم، سه یِ دروازه !آفرين–
  »!ها رنگ سرزمينِ–
 کجـا  از را ايـن  پرسی نمی« :داد ادامه اش حرف به مينا و نگفت چيزی صدا
  »ام؟ فهميده
  ای؟ فهميده کجا از« :گفت صدا
 هـا  نيسـت  سـرزمينِ  کـه  ايـن  برایِ ديدم و کردم فکر اول .جاها خيلی از–
 و شـکل  از :چيز همه از چيز؟ چه از .کنيم پر را جا اين بايد شود، نابود کاملن
 شـان  جمـع  کـه  چيزهـايی  آن یِ همـه  خالصـه  و طعـم  و صـدا  و عطر و رنگ
 نيسـتي  منِدشـ  گفتـی،  هـم  خـودت  کـه  طـور  آن هـم  چون سازد، می را گي زنده
  .است گي زنده

  خب؟–



  

 

وقتی مينا از خواب بيدار شد
  

۵۲
 

 اش هـای  شکل ...بگويم؟ ات به جوري چه اما ها، شکل از است پر جا اين اآلن–
 و سـياه  هـایِ  فـيلم  مثـلِ  حتـا  اما اند، سفيد و سياه فقط اند، غريب جوری يک
  .اند روح بی خيلی .نيستند هم سفيد
  خب؟–
بـه   بايـد  ديگـر  چيـزِ  هر از پيش که بينم می کنم، می را فکرش که خوب–
  .بدهم رنگ ها شکل
  را؟ چه–
  .کند پيدا روح کمی يک جا اين که اين برایِ–
  عطر؟ يا طعم مثلن نه و رنگ را چه–
  .شود می تر آسان کارم بعدن کنم، رنگ را دنيا اول اگر تازه .شود نمی چون–
  طور؟ چه–
  .بدهم تشخيص تر راحت را ها آن کند می کمک ام به چيزها رنگِ خب–
 رنـگ  بعـدن  بـدهی،  هـا  رنـگ  از پيش را ها مزه و عطرها و بيايی اگر اما–
  نيست؟ تر ساده ات برای کردن
 کنـد  مـی  ام مطمئن که هست هم ديگر دليلِ يک اما باشد، طور اين شايد–

  .ستها رنگ سرزمينِ وم، سه سرزمينِ که
  »دليلی؟ چه–
 دوم، سـرزمينِ  کـه  دانسـتی  مـی  کجـا  از تو« :گفت و خنديد طنتشْي با مينا
  »ست؟ها شکل سرزمينِ
  »دانستم؟ می را اين من که دانی می کجا از تو« :گفت صدا
  »دانستی؟ نمی يعنی« :گفت و خنديد مينا
  فهميدی؟ کجا از تو اما .دانستم می که البته« :گفت صدا
 تـو . بگـردم  ها نيست سرزمينِ در شکل تنها دنبالِ گفتی ام به که جا اين از–
 مـن  ها نيست سرزمينِ در شکل تنها که دانستی می و بودی کرده را فکرش قبلن
  »است؟ اين از رغْي به .ام

 وم، سـه  یِ دروازه کـه  شـود  مـی  آن دليـلِ  اش کجای اين اما .نه« :گفت صدا
  »ست؟اه رنگ یِ دروازه
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 در .باشـيم  داشته را اش وسيله بايد دروازه، هر از گذشتن ما برایِ« :گفت مينا
 ام هـای  چشـم  .شـود  مـی  داده مـا  بـه  بعـد  یِ مرحلـه  از گذشتن یِ وسيله مرحله، هر

 .دوم یِ دروازه از گذشـتن  یِ وسيله ام بدن و بود اول یِ دروازه از گذشتن یِ وسيله
  است؟ اين از غير به

  .نه–
 عطرهـا  یِ دروازه وم، سـه  یِ دروازه کنيم فرض .است ساده خيلی قضيه خب–
  ».ندارم عطرها یِ دروازه از عبور برایِ یي وسيله من .باشد

  داری؟ ها رنگ یِ دروازه از عبور برایِ یي وسيله مگر تو« :گفت صدا
  .دارم که بله–
  ی؟ي وسيله چه–
 از رغيـْ  بـه  مگـر  .کنم می رنگ کمان رنگين با را ها شکل من .کمان رنگين–
  »هست؟ کمان رنگين در دنيا رنگ هایِ یِ همه که است اين
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۱۲  
  ترديد

 آن بود کشيده که هايی شکل بر را اش نگاه .شد مشغول مينا و نگفت چيزی صدا
 .نشسـت  مـی  آن بـر  کمان رنگين هایِ رنگ از اش خواه دل رنگِ که چرخاند می قدر
 را هـا  چشـم  گـاه  بـه  گـاه  پـس  .است کم چيزها لیخْي هنوز کرد حس کم کم
 بود ساخته افق خطِ از که قلمی با سپس و رفت می فرو فکر به مدتی بست، می
 حتـا  .بـرد  می لذت کارش از .کرد می اضافه ها شکل سرزمينِ به جديد شکلِ چند
 کـه  ايـن  تصورِ از .کرد رنگ را ها آدم بعد .سر تا دو با کشيد، هم آدم تا چند
 خالصـه  .گرفـت  اش خنده خواهدبود هم دوسر آدمِ سازد، می که جديدی دنيایِ در
 آمد نمی در صدا از صدايی هيچ :کرد می گيرش دل چيز يک فقط .بود شاد لیخْي
 صـدا  نکند .شد نگران دفعه يک .است شده ساکت صدا را چه که فهميد نمی مينا و

 باشد؟ رفته
  »! صدا« :گفت مينا
  .بله« :گفت صدا
  ای؟ جا اين هنوز–
  .مجا اين هنوز پس .بروم ديگری جایِ به ندارم پا که من–
  ای؟ ساکت را چه پس–
  کنم؟ صحبت تو با چيزی چه یِ درباره خواهی می–



  

 

وقتی مينا از خواب بيدار شد
  

۵۶
 

  .کنم می دارم که کاری یِ درباره مثلن ...دانم می چه–
 تا بزنی حرف خودت بايد .کنی می چه ببينم ندارم چشم که من طور؟ چه–
  ».بدهم را ات جواب بتوانم هم من

  .کنم می رنگ را جا اين دارم« :گفت مينا .بود صدا با حق
  ؟يطور چه–
 بـه  کـه  غلتـانم  مـی  شـکل  هر رویِ را کمان رنگين قدر آن .کمان رنگين با–
  .بعدي شکلِ سراغِ به روم می بعد .دربيآيد دارم دوست که رنگی
  ای؟ رفته پيش قدر چه–
 آبـي  را اش همه اول .نگرفت را ام وقت زياد آسمان کردنِ رنگ .کم لیخْي–
 اتـ  چند بعد و باشند ابر مثلن که شا یتو گذاشتم سفيد تکه تا چند بعد کردم،
 هـايی  گـل  بايد .گيرد می وقت تر بيش لیخْي زمين اما .کردم رنگ و کشيدم پرنده
 را ورهـا  جـان  کـه  ام نکـرده  وقـت  هنوز تازه .کنم رنگ دانه دانه ام کشيده که را

 فکـر  بعـد  .مانـده  هـم  دريا هایِ موج باالیِ کفِ .ام نکشيده وری جان هيچ :بکشم
  .بگذارم برف ها کوه باالیِ که کردم
  را؟ چه–
 و بسـازم  سـرما  جـوری  يـک  بايد رسيديم ها حالت سرزمينِ به وقتی چون–
  .ست سرما ساختنِ برایِ وسيله ترين بْه برف خب

  کنی؟ می کار چه گرما ساختنِ برایِ–
 آيـا  دانم نمی اما .بکشم آتش يک يا اجاق يک کردم فکر .دانم نمی درست–
  .نه يا بود خواهد کافي ها کوه باالیِ برفِ مقابلِ در شان گرمای
  کشی؟ نمی خورشيد را چه–
 .نيسـت  خورشـيد  هـا  شـب  و اسـت  شب اآلن چون .نه يا شود می دانم نمی–
 خورشـيد  تـا  دو با کرد، طلوع واقعي خورشيدِ که صبح بکشم، خورشيد اگر تازه،
 يک !شود گرم زيادي خورشيد تا دو با هوا ترسم می کنم؟ کار چه آسمان تویِ
 کـه  مـا  !شـد  صـبح  دفعـه  يک و کشيدم خورشيد و آمديم :دارم هم ديگر ترسِ
 شکسـت  من، خورشيدِ درآمدنِ با کنی نمی فکر !ايم نرسيده آخر یِ دروازه به هنوز

  »بخوريم؟



شي
 کا

ديا
م

  گر 

۵۷

  

 

 ات کـردن  رنگ کارِ که کنی می فکر« :پرسيد و نداد را اش سوآل جوابِ صدا
  »شود؟ تمام کْی

 هنـوز  و ام کـرده  کـار  همـه  ايـن  .دانـم  نمـی  درست« :رفت فرو فکر در مينا
  .مانده کار ترِ بيش

  »باشی؟ نکرده تمام را کارت و کند طلوع خورشيد ترسی نمی–
 هنوز و کرد می نقاشي بود وقت یلخْي .بود صدا با حق :ترسيد دفعه يک مينا

 ديـد  می کرد، می را فکرش وقتی تازه، .بود نکرده کامل هم را منظره مِ ده يک حتا
 لـی خْي بـه  شـدن  دنيـا  بـرایِ  دنيـا  :است ناقص لیخْي هنوز ساخته که يی منظره
 هـا  ايـن  از کـدام  هـر  و ...ور، جان پرنده، ميوه، درخت، گل، :داشت احتياج چيزها
 گـيالس،  هـم  پرتغال، هم کشيد، می سيب هم بايد :بود چيزها لیخْي باز خودش

 هـم  ميـوه  کلـی  تازه .رفت گيج شناخت می که هايی ميوه تعدادِ از مينا سرِ ...هم
 اش زده وحشـت  کـه  رسيد فکرش به چيزی يک بعد و ...شناخت نمی مينا که بود
 .پرتغـال  درخـتِ  هم و دهد ميوه گيالس درختِ هم زمان يک در شد نمی :کرد
  !شد می قاتي هم با ها فصل صورت آن در

  ای؟ ساکت را چه شد؟ چه« :گفت صدا
  .شويم موفق است محال–
  را؟ چه–
 وم سـه  سرزمينِ .بسازم را فصل هر یِ ميوه توانم نمی من نباشد، ها فصل تا–
  .نيست ها رنگ سرزمينِ
  را؟ چه–
 تابسـتاني  هـایِ  ميوه توانم می فقط است، تابستان اآلن کنم فرض اگر چون–

  .کنم رنگ و بکشم را
 به تابستان، کشيدنِ از بعد و است تابستان کنی نمی فرض اول را چه خب،–
  روی؟ نمی ديگر فصلِ يک سراغِ
  .است فايده بی چون–
  را؟ چه–
  .رود می تابستان بيآيد، پاييز وقتی–
  خب؟–
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  ببرم؟ کجا را تابستان من–
  .فهمم نمی–
 یِ همـه  بايـد  باشـد،  تابستان اگر .ندارم تر بيش دنيا يک جا اين در که من–
  .باشد تابستان ام دنيای
  شود؟ می تابستان هم با زمين جایِ همه زمين، در مگر–
  ...و است زمستان اش جنوب در است، تابستان زمين شمالِ وقتی .نه–
 را تابسـتان  شـمال  در مثلن کنی؟ نمی را کار اين هم جا اين هم را چه خب،–
  ...غرب در را، زمستان جنوب در بسازی،
  .ندارد فايده–
  را؟ چه–
 زمـين  کـه  اسـت  اين اش علت شود، می جا جابه زمين در ها فصل اگر چون–

 خـودش  دورِ نه چيز هيچ جا اين اما .چرخد می خورشيد دورِ به و خودش دورِ به
  »!است حرکت بی کاملن چيز همه جا اين !ديگر چيزِ هيچ دورِ نه چرخد می

  »کنی؟ کار چه خواهی می حاال پس« :گفت صدا
 اش کارهـای  یِ همـه  .کرد گي خسته احساسِ لیخْي دفعه يک .نگفت چيزی مينا

 وم سـه  سـرزمينِ  .کنـد  گريـه  خواست می اش دل .نشست زمين رویِ .بود نتيجه بی
 چيزِ هيچ سرزمينِ نه و عطرها سرزمينِ نه باشد، ها رنگ سرزمينِ نه توانست نمی
  !ديگر

  باشد؟ ديگر چيزِ هيچ سرزمينِ تواند نمی را چه« :پرسيد صدا
 تغييـرِ  بـا  .شـوند  مـی  عوض مختلف هایِ فصل در هم عطرها که اين برایِ–
 تـازه  هم که بکشم را درختی توانم نمی که من .شود می عوض چيزی هر فصل،
 دارد هـم  و شـده  آرنگ رنگ هم و است هم سبز اش های برگ و است زده جوانه

  !ندارد برگ اصلن ديگر رسيده زمستان چون هم و افتد می درخت از
 نقاشـی  و بکشـی  را شان تخم ها، گياه نقاشيِ و کشيدن جایِ به بايد شايد–
  »کنی؟

را  گياهان هایِ تخم انواعِ بود کافي :گفت نمی بد صدا .رفت فرو فکر مينا به
 و شـد  مـی  موفـق  گيـريم  امـا  .بيآينـد  در خودشـان  تـا  بکـارد  زمين در و بکشد
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 بـه  .شـود  نمی سبز شبه يک که گياه و گل !بيآيند در تا کْی حاال شان، کاشت می
  .کرد می طلوع خورشيد ديگر ساعتِ چند تا و دارد نياز وقت ها ماه

 مشـکلِ  و توانسـتم  کـه  هـم  فرض به تازه .ندارد يی فايده هيچ« :گفت مينا
  »کنم؟ کار چه ورها جان با کردم، حل را ها گياه

 کـرد  مـی  فکـر  تر بيش چه هر .فرورفت فکر در باز مينا و نگفت چيزی صدا
  .شد می نوميدتر
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۱۳  
  جدال

 و بيندازيم کار به را فکرمان است تر بْه .ندارد یي فايده هيچ نوميدي« :گفت صدا
 ».ايم کرده اشتباه حتمن چون .ايم کرده اشتباه کجا ببينيم

  ».ندارد وجود جا اين از رفتن بيرون برایِ راهی هيچ« :گفت ناراحتي با مينا
  !دارد وجود حتمن .را چه« :گفت صدا
  ای؟ مطمئن قدر اين کجا از–
ــر– ــود اگ ــت، وج ــه نداش ــن ب ــا اي ــی ج ــدی نم  دوم و اول یِ دروازه از و آم
  .گذشتيم نمی

 هـایِ  دروازه از حتمن که شود می دليل اين ايم، گذشته دروازه تا دو از چون–
  »بگذريم؟ هم بعدي

 دارم، کامـل  اطمينـانِ  موردش در من که چيزی تنها مينا، ببين« :گفت صدا
 حاضـر  خودش و بيآيد کوچولويی دختر که بمانم جا اين قدر آن بايد که است اين
 یِ دوبـاره  طلوعِ از پيش تا و هم کمکِ به شويم موفق ما و کند ام کمک شود

 یِ نتيجـه  اش همـه  گفـتم  ات بـه  کـه  را چيزهـايی  بقيـه  .برويم جا اين از خورشيد
  .بود خودم فکرهایِ
  ...فهمم نمی را منظورت–
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 را دوم سـرزمينِ  شـايد  کـه  اسـت  ايـن  منظورم .است واضح لیخْي منظورم–
 مـوردِ  در حتـا  شـايد  .نباشـد  هـا  شـکل  سـرزمينِ  دوم سرزمينِ و باشم کرده اشتباه

 ديگـر  کارِ يک نور، گرفتنِ از پيش بايد شايد .باشم کرده اشتباه هم اول سرزمينِ
 در خـودم  کـه  بـود  هايی گيري نتيجه چيزها اين یِ همه گفتم که ات به .کرديم می

  .بودم کرده خودم تنهاييِ
  .فهمم نمی را منظورت هم باز–
  ».باشيم آمده اشتباه اول از را راه شايد :بگويم تر ساده لیخْي–
 هـيچ  از اصـلن  صدا :کند می پر را وجودش یِ همه خشم که کرد حس مينا

 !بـود  زده حـرف  اطمينـان  بـا  همـه  آن اش برای وقت آن و نداشت اطمينان چيز
 اگر .انداخت نمی سر دردِ همه اين تویِ را خودش و گفت می نه يک اول کاش
 بـه  و کـرد  می ول را صدا اول یِ لحظه آن هم در برگردد، عقب به زمان شد می
  !گشت برمی اش خانه

 من :بفهمی مرا وضعِ کن سعْی هم تو اما .فهمم می را ات حال« :گفت صدا
 با را ام های گيري نتيجه که نبود کس هيچ بودم، تنها را اش همه وقت، همه اين
 تصـحيح  و بفهمـم  را ام هـای  اشـتباه  و کنـيم  بحث هم با و بگذارم ميان در او

 از نکنـی،  آزمـايش  عمـل  در گويـد  می تو به فکرت که را چيزی وقتی تا .کنم
  نه؟ يا است درست فهمی می کجا

  »!زدی می من به اول آن هم را ها حرف اين بايد تو–
 حـتمن  بـود  اش دسـت  دمِ صـدا  اگر .شد می تر گين خشم لحظه به لحظه مينا
  .زد می اش کتک

  »کنی؟ ام کمک شدی می حاضر تو گفتم، می تو به اول اگر« :گفت صدا
 مـن  بـه  تـو  !زدی کلـک  من به تو !نه که است معلوم« :کشيد فرياد مينا
 فکرِ به فقط تو !بدهی نجات را خودت شايد تا زدی نارو ام به تو !گفتی دروغ
 چـه  کـه  نيست مهم ات برای اصلن ...نبود، مهم ات برای اصلن تو !بودی خودت
  »!آيد می من سرِ باليی

  .رفت می باالتر لحظه به لحظه مينا صدایِ
 قـدر  ايـن  کـه  نيفتاده اتفاقی هنوز .مينا نشو عصباني« :گفت آرام لیخْي صدا
  .ای شده نااميد
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 هـم  مـن  و آيد درمی خورشيد ديگر ساعتِ چند تا !نيفتاده اتفاقی طور چه–
  »!شوم می صدا
 فحـش  به شروع اختيار بی که برد در به کوره از چنان را مينا تصور اين و
 يکـی  شـايد  که اميد اين به کوبيد می مشت و دويد می طرف هر به .کرد دادن
  .بخورد صدا به اش های مشت از

 آرام اسـت  تـر  بـهْ  .ندارد يی فايده هيچ کارها اين .مينا باش آرام« :گفت صدا
  .کنيم پيدا خودمان نجاتِ برایِ راهی يک و کنيم فکر هم با تا باشی
  »!خودمان–
 کـه  ماند می صدا خودش تنها نه !لعنتي صدایِ .بود شده گرفتار هم مينا بله،

 و دويـد  می طرف هر به تر گين خشم مينا .بشود صدا هم مينا بود کرده کاری حتا
 رفـت،  مـی  فـرو  آمد، می کش اش پای زيرِ در زمين بار هر و زد می لگد و مشت
 اش پـای  زيـرِ  زمـين  کـه  بود قرار بی چنان مينا .رفت می فرو نو از و آمد می ور
 امـا  افتـاد،  اتفـاقی  چنـين  طور چه و کْی که نفهميد مينا .نداشت آرام لحظه يک

 :آورد در وخيـز  جسـت  بـه  هـم  را آسمان اش، پاهای زيرِ در زمين وخيزهایِ جست
  .شد می جمع و آمد می کش رفت، می باال و آمد می پايين آسمان
 همـه  او دورِ تـا  دور در :افتـد  مـی  غريبی اتفاقِ که شد متوجه دفعه يک مينا

 حتـا  کـه  سـرش  باالیِ آسمانِ و پا زيرِ زمينِ تنها نه .بود درآمده حرکت به چيز
  .کشيد وحشت از فريادی و ايستاد .خورد می تکان بود کشيده که هايی شکل

  »شده؟ خبر چه« :پرسيد صدا
  .کرد فراموش را اش خشم وحشت شدتِ از مينا
  !خورد می تکان چيز همه اما .دانم نمی«
  کردی؟ وخيز جست خيلی–
  ».کنم می فکر–
 هـم  حـرف  .نتـرس  فقط .شود شروع توفان که است اآلن پس« :گفت صدا
  »!نزن اصلن
  





 

  

۱۴  
  توفان

 هـر  بـه  و بـود  کرده وخيز جست صدا زدنِ برایِ بس از مينا :نترسيد شد می مگر
 از و آسـمان  بـه  زمين از حرکت .بود داده زمين به را اش حرکت بود، دويده طرف
 کـش  شـد،  مـی  جمع تپيد، می آسمان و زمين .بود دويده افق سویِ هر به آسمان
 مينـا  کـه  داد مـی  وقـوس  کش هايی شکل تمامِ به اش، وقوس کش هر با و آمد می

 شدند، می پهن داشتند، برمی شکم آمدند، می جلو رفتند، می عقب ها شکل :بود کشيده
 ...شدند، می کوتاه شدند، می دراز
 .نـاک  هـول  شـدت  بـه  بادی اما .دانست نمی مينا کجا؟ از .وزيد باد دفعه يک و
  .صدا بی توفانی اما بود، شده شروع توفان :گفت می راست صدا

 جا از را مينا بعد و کرد پخش را اش موهای افتاد، مينا موهایِ ميانِ به باد
 بـه  نگاهی آسمان از مينا .بود کشيده خودش مينا که برد کوهی باالیِ تا و کند
 و کـرد  مـی  حرکت بود کشيده خودش که يی رودخانه رودخانه، :انداخت اش پای زيرِ
  .خودش قدِ برابرِ چهار هايی موج داشت،  موج بود کشيده خودش که دريايی دريا،

  »مينا؟ ای کجا« :گفت آهسته لیخْي صدا
  .کشيد فرياد مينا
 پيـدا  صدا هم باد ناگهان :برخيزد صدايی که بود آن منتظرِ فقط انگار باد و
  .کشيد زوزه و کرد
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  .زد داد بلندتر مينا
  »!بمان ساکت توانی می اگر و نترس فقط !نترس !مينا« :کشيد فرياد صدا

 از و خـورد  زمـين  به سرعت با مينا .کرد رها آسمان در را مينا باد ناگهان
 امـا  .کشـيد  جيـغ  بلنـدتر  بـاز  بشـکند  اش های استخوان ستحاال که اين وحشتِ
  .انداخت آسمان به دوباره را او ورزش تشکِ مانندِ زمين

  »!کمک« :کشيد فرياد مينا
 تکـان  ديگـر  و بگيـری  را چيـزی  يـک  کن سعْی فقط !نترس« :گفت صدا
 حرف !کند می شديدتر را توفان و پرزورتر را باد فقط ات تکان هر چون نخوری،

  »!نکش فرياد اصلن :تر مهم و نزن هم
 پـايين  و بـاال  تـوپ  مثـلِ  کـه  ايـن  از مينـا  انگار زد، می حرف طوری صدا

 امـا  .شـود  ثابـت  جـا  يک خواست می اش دل هم مينا !آمد می اش خوش رفت می
  بود؟ ممکن باد اين در مگر
  .ديد را هيوالها مينا ناگهان و

 دريـایِ  دلِ از که عجيبی هيوالهایِ ها، کوه از بلندقدتر هايی غول ،ديْو اژدها،
  .آوردند می هجوم اش طرف به که عظيم هايی پرنده آمدند، می بيرون توفاني
  »!شده هيوال از پر جا اين !هيوال« :کشيد فرياد مينا
  !ندارند خطری کدام هيچ هيوالها اين !نترس« :گفت صدا
  »!دانی می کجا از تو–
 بـا  حـق  کـه  فهميـد  لحظـه  آن هم در اما .شد عصباني اش، ترس تمامِ با و
 را هـا  چشـم  خواسـت  مينـا  .آورد هجـوم  اش طرف به دريايي هيواليی :ستصدا
 دفعـه  يـک  و شـد  تـر  دقيق مينا .رفت و گذشت اش بدن وسطِ از هيوال اما ببندد
 لحظـه  چنـد  و شـوند  می ساخته :ندارند چندانی عمرِ کدام هيچ هيوالها که فهميد
  .روند می ميان از بعد

 :پرسـيد  رفـت،  مـی  پـايين  و بـاال  آسـمان  و زمين ميانِ که طور آن هم مينا
  »اند؟ شده پيدا کجا از ها اين«

  ».ای ساخته خودت تو را ها اين« :گفت صدا
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 بـا  و کـوه  کمکِ به کرد سعْی .بگيرد را کوه یِ قله شد موفق اخره ل به مينا
 دايـم  کوه :بود مشکلی کارِ اما .برگردد زمين به آرام آرام آن به خودش چسباندنِ

  .کرد می حرکت توفان با
  کْی؟ ام؟ ساخته خودم« :گفت مينا
 هـم  بـه  بـاد  و ای بـرده  کـار  بـه  کـه  اسـت  هـايی  رنـگ  و ها شکل ها اين–
  ».است ريخته
  »شود؟ قطع توفان تا کنم کار چه« :پرسيد مينا .بود صدا با حق باز
 نخـوری،  هـم  تکان ديگر اگر حتا .شده قوي لیخْي ديگر توفان« :گفت صدا

  .کنی اش قطع توانی نمی باز
  کنم؟ کار چه پس–
  .توفان از پيش به برگرديم بايد–
  طوري؟ چه–
  !شو خارج ها شکل سرزمينِ از .اول سرزمينِ به برگرد–
  طوري؟ چه–
  »!خودت از .برگرد ايم آمده که راهی آن هم از–
 تجربـه  را افـق  خـطِ  کشـيدنِ  کـه  طور آن هم درست .بست را ها چشم مينا
 ها شکل سرزمينِ هایِ شکل یِ همه کرد سعْی کند، پاک را آن کرد سعْی بود کرده
 را اش های چشم نمانده باقي شکلی هيچ ديگر که شد مطمئن وقتی .کند پاک را
  .بود تر عجيب هم هيوالها سرزمينِ از حتا ديد می که دنيايی :کرد باز
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۱۵  
  فاجعه

 »شدی؟ موفق« :گفت صدا
  .شد بدتر« :گفت مينا
  طور؟ چه–
  ...ها رنگ همه، از بدتر و ريخته هم به چيز همه !نرفته نبْي از چيز هيچ–
  اند؟ طور چه ها رنگ مگر–
 فاصـله  شـان  ميـان  کـه  باشد خطی هيچ که آن بی شوند می قاطي هم با–
  .بيندازد
  ببری؟ نبْي از را ها رنگ توانی نمی–
 خورشيد مگر خورشيد؟ به کمان رنگين دادنِ پس با ببرم؟ نبْي از طوري چه–
  »هست؟
 کـه  سـرزمينی  بودنـد،  شـده  عجيبـی  سـرزمينِ  اسـيرِ  .نداشت فايده کاری هيچ

 وقتـی  کـه  سرزمينی اما بسازند، را آن خواهد می شان دل که جور هر گذاشت می
  .کرد نمی گوش را اش گان سازنده حرفِ ديگر شد می ساخته
  »است؟ صدايی چه شنوم می که صدايی اين« :گفت مينا

  .شنيد می را باد یِ زوزه صدایِ
  .است باد یِ زوزه«
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  ».هستيم هم صداها سرزمينِ در ها، رنگ سرزمينِ از رغْي به پس–
 خاصـی  یِ دروازه از آمـد  نمـی  يادش مينا بودند؟ شده صداها سرزمينِ واردِ کْی
 .کـرده  پخـش  جـا  همـه  و است گرفته را تو صدایِ باد« :گفت صدا .باشند گذشته
  ».نزنی حرف که گفتم ات به شد، شروع توفان وقتی

 از وقتـی  بعـد،  .نداشـت  صـدايی  هـيچ  وزيد، می باد که اول .آره« :گفت مينا
  .کرد کشيدن زوزه به شروع کشيدم، جيغ ترس
 و هسـتيم  هـم  صـداها  سـرزمينِ  در نخـواهيم  چه و بخواهيم چه بنابراين–
  .شويم خارج جا آن از توانيم نمی

  شويم؟ خارج توانيم نمی را چه–
  ».بگيريم پس را ات فريادهای توانيم نمی چون–
 يـک  پس« :گفت عصبانيت با بود خور دل صدا دستِ از لیخْي هنوز که مينا

 صـداها  سـرزمينِ  از تـوانيم  نمـی  تنهـا  نه ما :زرنگ آقایِ بدان هم را ديگر چيزِ
 تـوانيم  نمـی  هـم  آن از که ايم افتاده ديگر سرزمينِ يک گيرِ حتا که شويم خارج
 اصـلن  ات زرنگـي  ادعـایِ  یِ همه با تو که است سرزمينی هم آن و شويم خارج
  !زدی نمی را وجودش حدسِ
  ايم؟ افتاده سرزمينی چه گيرِ–
 یِ همـه  گرفـت؟  را بـاد  ايـن  وزيدنِ جلویِ شود می مگر .ها حرکت سرزمينِ–
 پـايين  و بـاال  هنـوز  زمـين  امـا  اسـت،  کـرده  پاک ام کشيده من که ار یهاي شکل
 دايـم  و ندارنـد  آرامـش  هـم  لحظـه  يک ها رنگ تپد، چنان می هم آسمان رود، می

 از دانـی  مـی  .اسـت  ديگري از تر عجيب يکی که شود می ساخته جديدی هایِ شکل
  ترسم؟ می چيز چه

  چيز؟ چه از–
 ناک وحشت هيوالهایِ آن آسمان، و زمين هایِ وقوس کش با باد، که اين از–

  ».برگرداند دوباره را
 چيـزِ  يـک  از تـازه « :داد ادامـه  پيش از تر گين خشم مينا و نگفت چيزی صدا

  .نداری خبر هم ديگر
  چيز؟ چه از–
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 و عجيـب  صـداهایِ  ازش و گيـرد  می را آن باد زنيم، می ما که حرفی هر–
  .سازد می غريبی
  ای؟ مطمئن–
  ».کن گوش خودت کنی نمی باور .صد در صد–
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۱۶  
  توفان پاياِن

 ».است تو با حق انگار« :گفت صدا
  ».است من با حق که است معلوم« :گفت مينا
  ».گويم می تبريک ات به پس« :گفت صدا
  را؟ چه« :پرسيد تعجب با مينا
  .ای شده موفق که اين برایِ–
  ام؟ شده چيزی چه به موفق–
  .کنی پيدا را ها هست سرزمينِ راهِ ای شده موفق–
  طور؟ چه–
  ».کند پر را ها نيست سرزمينِ خودش باد که ای کرده کاری–

  کند؟ پر چيز چه از بود؟ شده ديوانه صدا نکند
 است الزم ها نيست سرزمينِ از خروج برایِ که چيزی هر جا اين« :گفت صدا
 .سـازد  مـی  را صـداها  یِ همه مان صدای از باد هستند، ها رنگ یِ همه :دارد وجود
 .آورد مـی  وجـود  بـه  را ها شکل انواعِ دارد آسمان و زمين تپشِ که گفتی خودت
  ».نيست کم جا اين در ها هست دنيایِ از چيزی و هست چيز همه پس
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 دمایِ البته .بويی نه هست، عطری نه جا اين در« :گفت و زد پوزخندی مينا
 هـم  چيـز  هـيچ  .آيـد  نمـی  بويی هيچ جا اين اما .شود می عوض باد وزشِ با هوا

  ».باشد داشته وجود يی مزه که نيست
 آن و بسـازد  را هـا  گـل  و را هـا  ميوه باد بگذار .باش صبر داشته« :گفت صدا

  .يی مزه نه و هست بويی نه که بگو وقت
  خواهدساخت؟ را چيزها اين یِ همه باد که ای مطمئن کجا از–
 نـه  هسـت،  سـرزمين  تـا  دو نـه  جا اين .کن فکر :گفتم ات به که بار يک–
 سـرزمينِ  :بـس  و هسـت  سـرزمين  يـک  فقـط  جـا  ايـن  .تا هشت نه و تا هفت
 دروازه دو از بايـد فقـط   مـا  .شـود  تبـديل  ها هست سرزمينِ به بايد که ها نيست
 بقيـه  .حرکت یِ دروازه دوم، یِ دروازه روشنايي؛ یِ دروازه اول، یِ دروازه :گذشتيم می

 هـم  .کرديم اشتباه دوم سرزمينِ تشخيصِ در ما .بود جا اين همه خودشان چيزها
  .من هم و تو

  بود؟ دوم سرزمينِ سرزمينی چه–
 هـا،  شـکل  ها، رنگ باشد، سرزمينی هر توانست می دوم سرزمينِ .نيست مهم–
 شـکل  و کـردی  مـی  حرکـت  تـو  .کـرد  مـی  پْيـدا  هـم  حرکت بايد فقط ...صداها،

 هم ديگری شکلِ در تو، از غْير به حرکت، اما ...و کردی می رنگ و کشيدی می
  .داشت وجود جا اين در که بود

  بود؟ جا اين در ديگری شکلِ چه من از غْير به–
  .کند می نابود را ها نيست سرزمينِ دارد اآلن که شکلی اين هم–
  شکلی؟ چه–
 و اسـت  کش مثلِ نرم، نه و است سخت نه جا اين در زمين .زمين شکلِ–
  ».دارد حرکت
 لـیْ  لـیْ  وقتـی  .زد مـی  حـدس  اول آن هـم  را اين بايد مينا .بود صدا با حق

 يـک  بـود  ممکـن  مگـر  :کرد می را فکرش بايد .بود ديده را زمين حرکتِ کرد، می
  بسازد؟ را دنيا تنها تنهایِ بتواند کوچولو، بچه يک هم آن نفر،

  .کرديم اشتباه هم ها رنگ موردِ در« :گفت مينا
  اشتباهی؟ چه–
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 اگـر  حتا من !بود هم ام های لباس رنگِ !نبود کمان رنگين رنگِ رنگ، تنها–
  ».گرفت می ام های لباس از را ها رنگ باد باز نداشتم، را کمان رنگين

  افتد؟ می اتفاقی چه حاال« :پرسيد مينا و نداد جوابی صدا
  .رود می ميان از ها نيست سرزمينِ–
  آيد؟ می چه اش جای و–
 آرام توفـان  تـا  نکنيم حرکت و بمانيم ساکت بايد فعلن .ببين و کن صبر–
  ».شود

 خورشيد طلوعِ نگرانِ مينا .بود سخت خْيلی .ها ساعت و ها ساعت .کردند صبر
 کـم  دسـتِ  يـا  بپرسـد  صـدا  از چيـزی  و بزنـد  حرفی خواست می َدم هر و بود

 فقـط  مينـا  حرکـتِ  هـر  و شـان  حرف هر :گفت می راست صدا اما .بکند حرکتی
  .کرد می آهوتر ُپرهْی و شديدتر را توفان
  .افتاد توفان هو، يک و
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  ها هست سرزميِن

 یِ قلـه  دورتـر،  .بـود  سيب درختِ يک زيرِ مينا .تابيد می خورشيد .شد آرام منظره
 زيـرِ  از کنـان  پـچ  پـچ  باری جوی و بودند دره يک در .بود معلوم کوه یِ گرفته برف
 حتـا  ...و آبـي  و سرخ و زرد هایِ گل از بود پر دور تا دور .گذشت می مينا پایِ

 .بود کرده پر را فضا ها جيرجيرک صدایِ .نشست گل يک رویِ بر و آمد زنبوری
 عطـر،  يـک  نـه  کـرد،  حـس  را عطرهـا  مينـا  و وزيـد  ماليمی نسيمِ ناگهان
  .دنيا عطرهایِ یِ همه از معجونی
  ».شنوم می« :گفت مينا
  شنوی؟ می چه« :پرسيد صدا
  »شنيدم؟ نمی چيزی بود توفان تا را چه اما .را دنيا عطرهایِ یِ همه–
  »بشنود؟ بويی توفان در کسی که شده حال به تا« :گفت صدا
 دنـدان  بـه  و کنـد  سيب يک سرش باالیِ درختِ از و کرد دراز دست مينا

  .بود خورده عمرش در که سيبی ترين مزه خوش بود، مزه خوش :برد
  »ست؟کجا جا اين« :گفت مينا
  ».ستها هست سرزمينِ جا اين مينا، جا اين« :گفت صدا
  .نديد انسانی هيچ از اثری هيچ اما کرد، نگاه را دورش تا دور مينا
  »هستند؟ کجا ها آدم پس .بينم نمی آدمی هيچ که من اما« :گفت مينا



  

 

وقتی مينا از خواب بيدار شد
  

۷۸
 

  ايم؟ کجا اآلن« :گفت صدا
  .دره يک تویِ–
  ».رسی می ها آدم به بيرون، بروی که دره از–
  »آيی؟ نمی من با تو مگر بيرون؟ بروم« :گفت تعجب با مينا
  »ندارم؟ پا که من بيآيم؟ طور چه« :گفت صدا
  



 

  

۱۸  
  بازگشت

 سـرزمينِ  بـه  وقتی نبود قرار مگر ای؟ صدا هنوز طور چه تو ...اما،« :گفت مينا
 »بشوی؟ کوچولو پسر يک نو از رسيديم ها هست

  .شنيد می را اش خنده صدایِ مينا که بود باری اولين اين و خنديد صدا
  خندی؟ می را چه« :پرسيد مينا
  ».ای نفهميده هنوز که اين برایِ–
  »ام؟ نفهميده را چيز چه« :پرسيد تعجب با مينا
 ات خـواب « :گفـت  باشـد،  پرسـيده  چيزی ازش مينا که انگار نه انگار صدا، اما
  »آيد؟ نمی

  .آمد می اش خواب شدت به مينا که بود يی دقيقه چند اش راست
  »دارد؟ من سوآلِ به ربطی چه اين اما را، چه« :گفت مينا
  خوابی؟ نمی را چه آيد، می ات خواب اگر« :خنديد هم باز صدا
  ».خانه برگردم ام منتظر–
 .بينـی  مـی  را جاده بروی، جلو دره در که کمی .بيفت راه خب،« :گفت صدا

  ».بخوابی راحت خيالِ با توانی می و رسی می تان خانه به هم بعدش و
  »کنی؟ می کار چه تو« :گفت مينا
  .هستم من« :خنديد هم باز صدا



  

 

وقتی مينا از خواب بيدار شد
  

۸۰
 

  »آيی؟ نمی من با–
  .ندارم پا که من بيآيم؟ طور چه« :خنديد بلندتر صدا
  .ای آمده من با را جا اين تا حال به تا که بيآ طوري آن هم–
  ».است آمده جا اين به خودش چيز همه .ايم نرفته جايی که ما–
 صـدا  کارهـایِ  تـویِ  کلکـی  يک که کرد می حس مينا اما بود، صدا با حق
  .مرد می خواب شدتِ از داشت ديگر گهي وآن .هست

 .نکـن  طـرح  هـم  معما و نزن کلک ام به ديگر صدا، خب خْيلی« :گفت مينا
  .بخوابم خواهد می ام دل و شدم خسته ديگر من

  گرفته؟ را جلوت کسی مگر .بخواب برو خب، خْيلی–
  !تو آره،–
  طوري؟ چه من؟–
  شوی؟ نمی ظاهر را چه–
  »بخوابی؟ حتمن تا بشوم ظاهر بايد مگر–
 کـاری  يـک  بايـد  !نشـده  تمام کارم من !ای صدا هنوز تو اما« :گفت مينا

  ».بودی قبلن که بشوی کوچولويی پسر آن هم دوباره تو که کنم
  مينا؟ ای نفهميده هنوز يعنی« :خنديد هم باز صدا
  ام؟ نفهميده که فهميدم می بايد را چيزی چه–
  ».ندارم وجود من که را اين–
 بـا  مـن  زنم، می حرف تو با من اما نداری؟ وجود تو« :پرسيد تعجب با مينا

  »...ام گذشته سرزمين همه اين از تو
  .ندارم وجود من مينا، اما« :کرد تکرار صدا
  »را؟ چه–
 فکـرش،  از بايـد  آدم کـه  رفتـه  يـادت  مگـر « :گفت و کرد تازه نفسی صدا
  کند؟ استفاده اش احساس و اش حواس
  .نه–
 نـه  دارم، دست نه من :کن استفاده ات عقل از و مينا کن فکر کمی پس–

  .صورت نه بدن، نه پا،
  خب؟–
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۸۱

  

 

 کـه  دارم گوش نه بزنم، حرف که دارم دهن نه پس ندارم، صورت وقتی–
 تـو  .نـدارم  وجود اصلن من .کنم فکر که دارم مغز نه و بشنوم را تو هایِ حرف
  ».اين هم فقط .مينا بينی می خواب مرا داری

 اما .ام شده بيدار خواب از که ديدم خواب من« :گفت و کرد فکر کمی مينا
  ».باشم ديده خواب را تو آيد نمی يادم

  ».مها هست سرزمينِ مثلِ هم من« :گفت صدا
  .فهمم نمی« :گفت و کشيد يی خميازه مينا
 به وقتی اما بيآيم، وجود به تا باشم داشته وجود من که بخواهد کسی بايد–
 ام دل خـودم  کـه  کـنم  مـی  را کـاری  آن هـم  و شوم می چيزی آن هم آمدم وجود
  ».خواهد می

  ».فهمم نمی هم باز« :گفت و کشيد بلندتری یِ خميازه مينا
 .بخواب حاال .ای شده خسته خْيلی تو .بفهمی هم نبايد« :خنديد هم باز صدا
  .فهمی می شدی، بيدار وقتی
  .بگو ام به را چيز يک بخوابم، که اين از پيش اما–
  را؟ چيزی چه–
  ای؟ کوچولو پسر يک راستي راست تو–
 يک خواست می ات دل تو چون شدم کوچولو پسر .نيستم هم و هستم هم–
 که کسی خوابِ مينا، ام خواب فقط من بخواهی را اش راست .باشم کوچولو پسر
  ».ترسد نمی ام ديدن از و بيند می خواب مرا

  ».آيد می ام خواب خْيلی« :گفت مينا
  .رفتم من .بخواب پس« :گفت صدا
 کجـا  بـه  :دارم هم ديگر سوآلِ يک کن، صبر دقيقه يک .نرو حاال ...نرو،–
  »روی؟ می

 يـک  ديدنِ با که يی بچه بشوم، ديگر یِ بچه يک خوابِ روم می« :گفت صدا
 بخنـدد  و شـود  پيروز اش ترس بر ترسيد اگر يا نترسد رنگ بی و شکل بی دنيایِ

 را خودمـان  دنيـایِ  هـم  بـا  و کنـد  ام کمـک  کـه  بخواهد اش دل خودش بعد و
  ».بسازيم
  .شد بيدار خواب از آمد می اش خواب خْيلی هرچند مينا و
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En se réveillant, Mina 


