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 ؟برداشته استچه کسي پنير مرا 
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 + این کتاب به صورت رایگان در محيط وب موجود است.

 + طبق عادت ، ما هميشه وقتي چيزی را به صورت رایگان به دست بياوریم کم اهميت خواهد بود.

 ت خرید آن داده اید .+ لطفا قبل از شروع مطالعه ، شما فکر کنيد که بهای گزافي باب

 + شاید بهای گزاف در اینجا وقت شما باشد.
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ر يپن يکردند که در جستجو يم يار دور, چهار موجود کوچک زندگيبس ينيم, در سرزميار قديبس يها نا, در زميروزگار

 افتند تا غذا جستجو کنند و بخورند و شاد شوند.يراه  يچ و خميپر پ يبه درون هزارتو

ز نظر اکه و هاو  ه نام هِمببودند  ييگر, آدم کوچولوهايد ي, موش بودند , دوتا  يو اسکور  فياسن ي, به نام هاهاآندوتا ار 

 بود. يامروز يمثل آدم ها آنهاروش و رفتار  يند ولدظاهر مانند موش ها کوچک بو

ک به يداز نز يافک يازه نبود اما اگر به اند يدادند کار ساده ا يکه انجام م ييکارها يبه خاطر جثه کوچک شان, مشاهده 

 د.ينيبب آنهارا در رفتار  يزيار شگفت انگيبس يزهايد چيتوانست يد ميکرد يآنها نگاه م

 دند.ذرانگ ير مخصوص خود ميپن يچ, در جستجويمارپ يموش ها و آدم کوچولوها هر روز اوقات خود را در هزارتو

 نند اغلبد, مابودن يزه قويشم و غر يساده, ول يمغز يگر جونده ها, داراي, که هم چون ديو اسکورنف يموش ها, اس

 بودند که آن را ذره ذره گاز بزنند و بخورند و لذت ببرند. ير سفتيپن يموش ها در جستجو

متفاوت که  ريپن يوعن يجوجست يار بود برايبس يد و باورهايهِم و هاو, از مغز خود که انباشته از عقا يعنيآدم کوچولوها, 

 کردند. يشود استفاده م يم آنهاشتر يت بيو موفق يمعتقد بودند باعث شاد

کدام از  ز صبح هرر روز داشتند: هين يات مشترکيموش ها و آدم کوچولو ها به همان اندازه که با هم متفاوت بودند, خصوص

ه ر بينپ يکرد و به سرعت در جستجو يخود را ترک مد و خانه کوچک يپوش يخود را م يآنها گرمکن و کفش ورزش

 رفت. يچ ميمارپ يداخل هزارتو

ک و يارت يايزوا د. امار خوشمزه بويمملو از پن آنهااز  يو اتاق ها بود که بعض ها ناز داال ين هزارتو, کالف سردرگميا

 گم شود. آن جا ممکن بود در يهر کسنداشت و  ييانتها آنهااز  يهم در آن جا وجود داشت که بعض يبن بست يراهروها

بردن از  لذت يزه نها اجاهم داشت که به آ يچ اسراريمارپ يکردند,هزارتو يدا ميکه راه خود را پ ييآنها يبه هر حال, برا

ر يپن دا کردنيپ يرا, از روش ساده اما ناکار آمد آزمون و خطا بيف و اسکوريداد. موش ها, اسن يبهتر را م يک زندگي

 د. رفتن يم يبعد يبود به راهروها يکردند و اگر خال يک راهرو را جستجو ميابتدا  يعنيکردند.  ياده ماستف

د. همان يدويلو مجطرف  م به دنبال آن بهيمستق يد و اسکوريکش يرها را بو ميف با استفاده از دماغ بزرگ خود رد پنياسن

 ند. خورد يم واريه دبرفتند و اغلب  يکردند, جهت را اشتباه م يمعموالً راه خود را گم م آنهارفت  يطور که انتظار م

ات گذشته ياز تجرب تفادهو اس آنهاکردند که بر قدرت تفکر  ياستفاده م ياما دوتا آدم کوچولو, هِم و هاو, از روش متفاوت

 شدند. يد و احساسات شان سر در گم مياز اوقات, آنها هم بر اثر عقا يبود. اگر چه , بعض يمتک

ت ا که دوسر يرينپهمان نوع  آنهاکرد. هر کدام از  يدا ميش بود پيآن چه را که در جستجو يقيت, هر کس به طريدرنها

 کرد. يدا مي, پ Cر يستگاه پنياز راهروها, در ا يکي يداشت در انتها

 يشدند. طول يم C ريپنستگاه يده و عازم اياز آن روز به بعد, هر روز صبح, موش ها و آدم کوچولوها لباس گرمکن پوش

 افتند.يکار ثابت و مشخص روزانه خود را  آنهاک از يد که هر ينکش

ر يسه همان مموارهدند و يدو يچ ميمارپ يشدند و به داخل هزارتو يدار ميهر روز صبح زود از خواب ب يف و اسکورياسن

 کردند. يرا دنبال م يشگيهم
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 ردن خودشانگ  ورزدند و د يرا به هم گره م آنهاخود را در آورده  يورزش يدند کفش هايرس يبه مقصد م يموش ها وقت

 کردند. يزان ميآو

خوردن لذت  رياز پن . سپسدا کننديرا پ آنهاتوانستند  يم يخود را الزم داشتند به راحت ين کار هر وقت کفش هايبا انجام ا

 بردند. يم

بود  آنهانتظار اکه در  يزه اخوشم يرهايدند تا از خرده پنيدو ير ميستگاه پنيز هر روز صبح به طرف ايل, هِم و هاو, نيدر اوا

 ش گرفتندويرا در پ ي, آدم کوچولوها راه و روش متفاوتيلذت ببرند. اما بعد از مدت

رف طالنه به نه سدند و ساليپوش يآهسته تر لباس م يشدند, کم يدار ميرتر از خواب بيد يهِم و هاو, هر روز صبح کم

 د.يتوان به آن جا رس ير کجاست و چطور ميدانستند که پن يرا به هر حال ميرفتند ز ير ميستگاه پنيا

بود که  نيفقط ا اآنه گذارد. تصور يآن را در آن جا م يد و چه کسيآ ير از کجا مين پنيکردند که ا ياصالً فکر نم آنها

کردند در  يند احساس مديرس مي  Cر شماره يگاه پنتسين که هِم و هاو به اير آن جا خواهد بود. هر روز صبح به محض ايپن

 يا مرخود  يحترا يها ييآوردند و دمپا يشان را در ميکردند و کفش ها يزان ميخود را آو يخانه خود هستند؛ گرمکن ها

ما  يتا ابد برا يافر کينپن جا يا , در هيعال : گفت يم  ار آسوده خاطر بودند. هِميدا کرده بودند بسير را پيدند. حاال که پنيپوش

 کردند. يت ميو امن يابيو کام يآدم کوچولو ها احساس شاد«. وجود دارد

خانه  سرانجام آنهابود که  ريرا متعلق به خود دانستند آن جا آن قدر پن Cستگاهير موجود در ايد که هِم و هاو, پنينکش يطول

ود درست خ يرابستگاه يدر اطراف آن ا ياجتماع يدگک زنير ساکن شدند و يانبار پن يکيخود را عوض کردند و در نزد

 يباره در يخنانسا با رآن جا  يوارهايخودشان هستند . د يشتر احساس کنند که در خانه ين که بيا يکردند. هِم و هاو برا

وار نوشته ين دياز ا يکي. نشاند يم آنهادند که لبخند به لب يوارها کشيد ير در روياز پن يريتصاو ين کردند و حتيير تزيپن

 ن بود:يها چن

 کند. ير آدم را خوشحال ميداشتن پن

 

نند و با يبب را Cر ينپگاه ستيهم انباشته شده در ا يرو يرهايآوردند تا پن يدوستان خود را به آن جا م يهِم و هاو گاه گاه

ک يرشستانشان ر با دوير خوردن پناوقات د يو گاه« , نه؟ يخوشمزه ا يرهايچه پن» گفتند:  يغرور به آن اشاره کرده و م

 کردند. ين کار را نمياوقات ا يشدند و بعض يم

ار کار يبس يبا سخت و يطوالن يرها مدتين پنيافتن اي يقت ما برايدر حق« م.ير ها را دارين پنيما استحقاق داشتن ا» هِم گفت: 

 تازه جدا کرد و خورد. ير خوشمزه يپن يبعد تکه ا« ميکرد

 ر مانند اغلب اوقات خوابش برد. يوردن پنهِم بعد از خ

هر روز  فتادند وا يم ر خورده بودند؛ تلوتلو خوران به طرف خانه به راهيکه تا خرخره پن يهر شب آدم کوچولوها در حال

 گشتند. يشتر بر مير بيخوردن پن يصبح با اعتماد به نفس کامل برا

 ن کار را مدت ها ادامه دادند.يا آنها
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به  يه حتکلب شدند احت طآن قدر ر آنهاد که يينپا يريل به غرور و تکبر شد. دياعتماد به نفس هِم و هاو تبد يبعد از مدت

دامه خود ا ي وزمرهن مدت به کار ريدر تمام ا يف و اسکوريکردند. اما اسن يگذشت توجه نم يآن چه که در اطرافشان م

کردند و تند و  يجو مده و جستيرا بو کش Cر يستگاه پنيو اطراف ادند يرس يهر روز صبح زود به آن جا م آنهادادند.  يم

 ا نه.ياست  جود آمدهبو يرييش تغيا نسبت به روز پينند آيکردند تا بب يم يدند و آن جا را بازرسيدو يع مانند فرفره ميسر

دند, متوجه شدند يرس Cر يپنستگاه يبه ا آنهاک روز صبح که يکردند.  ير مينشستند و ذره ذره شروع به خوردن پن يسپس م

 ست.ين ير خبرياست و از پن يکه خال

 يبرا هاآنشود.  يبل مقر هر روز کمتر از روز يپن يتعجب نکردند. چون قبالً متوجه شده بودند که موجود يف و اسکورياسن

 د بکنند. يدانستند چه کار با يزه ميداشتند و به حکم غر ير آمادگياجتناب ناپذ يه ان واقعيا

 ده بودندن کرزايخود را که به هم بسته و طبق معمول دور گردن خود آو يورزش يگر نگاه کردند و کفش هايبه هم د

 شان را بستند.يده و بندهايرا پوش آنهابرداشتند و 

موش  يابر شده بود.ناشته ده انبيچيپ يد و باورهايبا عقا آنهاکردند و مغز  يل نميه و تحليش از حد تجزيرا ب يزيموش ها چ

ف و ين اسنيود بنابرابر کرده ييتغ Cر يستگاه پنيت در ايشان ساده بود. وضعيبه وجود آمده بود و جواب آن برا يها مشکل

 ر کنند.ييم گرفتند که خودشان هم تغيتصم ياسکور

سر به  د و بايشبو ک وف پوزه خود را بلند کرده يچ نگاه کردند. سپس اسنيچ در پيپ يستگاه به داخل هزارتويرون از ايب

ال او ت به دنبسرع توانست با يکه م ييف تا جايدن به داخل هزارتو کرد و اسنيشروع به دو ياشاره کرد. اسکور ياسکور

 د کردند.ير جديپن يرون از آن منطقه شروع به جستجويدر ب آنهاحرکت کرد. 

 ياتفاق م آنهاز در اطراف که هر رو يرات کوچکييتغ به يتوجه آنهادند. يرس Cر يستگاه پنيز به اي, هِم و هاو نيبعد از مدت

دند ير آن روز دآن چه د يو براخود قرار دارد. هِم و ها يرشان سر جايمسلم بود که پن آنها ين برايافتاد نکرده بودند. بنابرا

 نداشتند. يآمادگ
اد گر بلند داانگار که « ست؟!ير ني؟! پنستير نيپن» و به نعره زدن ادامه داد« ست؟ين جا نیر ايپن يچي, هيچ»هِم نعره زد:

 گرداند. يش بر میر ها را سرجايپن يبزند, کس

 «ر مرا برداشته است؟يپن يچه کس» د:ياد کشیبلند فر یبعد با صدا

نه ن عادالیا» د:ياد کشيخ گلو فريش گذاشته و صورتش سرخ شده بود؛ از بيگوش ها يکه دستها را رو يسرانجام در حال

 «ست!ين
بهوت در مات و م يمدت ر وجود دارد.يپن Cستگاهيشه در اينداشت که هم يسرش را تکان داد. او هم شک يفقط با ناباورهاو 

 نداشت. ين واقعه آمادگيا يز برايستاد. هاو نيآن جا ا

ده بود و شره وبرکه  ياخواست با واقعه  يبشنود. او نم چيزي چيخواست ه يگفت. اما هاو نم يم يزيداد چيهِم با داد و ب

 خت.يز را به هم رين بود که همه چيکه کرد ا ين تنها کاريد؛ بنابرايايکنار ب

 ز نداشت, اما قابل درک بود.ين يرفتار آدم کوچولوها اصالً جالب نبود و ثمر

افتن يه داشت. از روزمرياز رفع ن يشتريب يليخ يآدم کوچولوها معنا يافتن آن براي ينبود. در ثان يدا کردن کار ساده اير پيپن
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بر  آنهااز دارند. يشاد بودن به آن ن يکردند برا يبود که فکر م يزيبه دست آمدن چ يبرا يروش يبه معنا آنها ير برايپن

ات و يماد ير به معنايافتن پنيها,  يبعض ير داشتند. برايدر مورد پن يخاص يدگاه هايش, ديل و ذائقه خوياساس م

 يناش ياحساس معنو ياز نوع يا برخورداريکامل,  يگر لذت بردن از سالمتيد يبرخ يبرااز مال و ثروت بود  يبرخوردار

 يدر کلبه ا يشدن و زندگ يدوست داشتن يک خانواده يت و صاحب يامن ير فقط به معنايهاو پن يش بود. براياز رفاه و آسا

 ن بود.يگرم و نرم در چدارل

دن شه کمبرت از تپبزرگ بر فر يگران و صاحب خانه اياست بر ديرگ و ربز يريبه پن يابيدست  ير به معنيهِم, پن يبرا

 بود.

م يد تصمد بکننياار بن که چه کيوقت گذاشتند تا در مورد ا ياديدو آدم کوچولو مهم بود, مدت ز ير براياز آن جا که پن

ن آا واقعاً در ينند آيزدند تا بب ير پرسه ميناز پ يخال Cستگاه ين بود که به اطراف ايدادند ا يکه انجام م يرند. اما تنها کاريبگ

 ا نه.ير وجود دارد يجا پن

 ودند.ده بمان يباق يقبل ير بودند؛ هِم و هاو همان آدمهاييبه سرعت در حال تغ يف و اسکوريکه اسن يدر حال

ه شد. اگر ج افسرديبه تدر انداختند. هاو يکردند وجار و جنجال به راه م يم يزرگ رجز خوانب يعدالت ين بيا يدرباره  آنها

 رده بود.ک يزير ها برنامه رين پنيا ينده اش را بر مبنايافتاد؟ او آ يم ير نبود چه اتفاقيفردا هم آن جا پن

ر نداده بود. هشدا نهاآبه  چ کسيفتد؟ هين اتفاق بين اتفاق را باور کنند. چه طور ممکن بود ايتوانستند ا يآدم کوچولوها نم

 ش نرفته بود.يکردند پ يتصور م آنهااوضاع آن طور که  و بودنن درست يا

 وار نوشت:يد يد به خانه رفتند. اما هاو قبل از رفتن رويآن شب, هِم و هاو گرسنه و ناام

 یآن را نگه دار یل داريشتر ميت مهم باشد بیر برايهر چه قدر پن

                                                    

ر خود يپن يظار داشتند به نحورا هنوز انتيبرگشتند ز Cريستگاه پنيخود را ترک کردند و دوباره به ا يم و هاو خانه روز بعد هِ 

 دا کنند.يرا پ

وت, مثل ات و مبهمهاو,  وکار کنند. هِم ه دانستند چ ير ها آن جا نبود. آدم کوچولوها نمينکرده بود. پن يت فرقياما وضع

 دند.ستايدوتا مجسمه آن جا ا

 يم فقط ش گذاشت. اويگوش ها يش را رويتوانست محکم به هم فشرد و دست ها يکه م ييش را تا جايهاو چشم ها

ست بلکه ده اشج کوچک تر ير او به تدريرد که پنيخواست بپذ ينم ينشنود. او حت يزيفکر نکند و چ يزيخواست به چ
 .استاز آن جا برداشته شده  يرش به طور ناگهانيمعتقد بود پن

ن يز درک ااقدرتش,  پر يدده اش, همراه با نظام اعتقايچيل کرد. سرانجام مغز پيه و تحليت را تجزيهِم بارها و بارها وضع

 «افتد؟ يم ين جا دارد چه اتفاقین کار را با ما کردند؟ واقعاً ایا آنهاچرا »د:يان عاجز شد. پرسيجر

 ينک يفکر م ستند؟کجا ه يف و اسکورياسن يراست» نگاه کرد و گفت: ش را باز کرد و به اطراف خوديسرانجام هاو چشمها

 «م؟يدان يبدانند که ما نم يزيچ آنها

 «دانند؟ يرا م يزيچه چ»هِم با تمسخر گفت:



 ست    دم ماما زنده به آنیم که آرام نگیریم      موجیم که آسودگی ما ع                                  

  

www.rezaasgarian.ir 

6 

ا آدم دهند. م يشان منافتد واکنش  يهستند که در برابر آن چه که اتفاق م يساده ا يفقط موش ها آنها» هِم ادامه داد:

ن يم ايهست يتربه يزهايتحق چم و عالوه بر آن, ما مسيببر ين موضوع پيم به ايد بتوانيم. بايهست ييم. ما استثنايکوچولو هست

 «ميببر يد از آن نفعيافتاد, حاال که رخ داد, حداقل با يما اتفاق م يد براينبا مساله

 «م؟يد نفع ببريچرا با» د:يهاو پرس

 «ن حق ماستين که ايا يبرا» هِم گفت:

 «حق ماست؟ يزيچه چ» د:يپرس هاو

 «مير خود را داشته باشيم که پنيما حق دار»

 «چرا؟»د:يهاو پرس

به نفع خود  ن کاريا د ازيابن کار را انجام داده و ما يا يگريم. شخص دياورده اين مشکل را به وجود نيرا ما ايز» هِم گفت:

 «مياستفاده کن

دا يد پيدر جيپن يمقدار وم يفتيم و راه بيط دست برداريش از حد شرايل بيتحله و يد از تجزيد ما بايشا» شنهاد کرد:يهاو پ

 «ميکن

 «است فتادها ين جا چه اتفاقيخواهم تا آخر خط بروم و بفهمم که ا يآه, نه, من نم» هِم شروع به اعتراض کرد

 يم د خوشخو يوه يش به يف و اسکوريبودند, اسن يريم گيتصم يکه هِم و هاو هنوز در تالش برا يدر همان حال

رت و پو کنار  و گوشه شدند و به همه, راهروها يافتند داخل مي يکه م يستگاهير به هر ايپن يدر جستجو آنهاگذراندند. 

 يتا مدت . موش هاکردند يمر تازه فکر نيافتن پنير از يز غيچ چيبه ه آنهاکردند.  يم يچ سرکشيمارپ يهزارتو يدور افتاده 

 . Nريگاه پنستيا يعنيودند, باز هزارتو رفتند که قبالً هرگز به آن جا نرفته  يدا کنند. سرانجام به قسمتيپ يزينتوانستند چ

 «ه!ر تازياز پن يبزرگ يم, محموله يافتيم يش بوديآن چه در جستجو»اد زدند:يفر يبا خوشحال يف و اسکورياسن

  

ده ين دا تا کنوموش ه بود که يريپن ين محموله ين بزرگ تريادند باور کنند. يد يتوانستند آن چه را که م يبه سخت آنها

 بودند.

 يريپن يز عواقب و اثرات باکنون ا آنهات خود بودند. يوضع يابيمشغول ارز Cريستگاه پنين فاصله, هِم و هاو هنوز در ايدر ا

 دند.کر يرزنش مکه در آن بودند, س يتيوضع يگر را برايبودند و هم د يد و عصبانيبردند, نا ام يرنج م

رده اند؟ او بر کدا ير پينون پنکتا  آنهاا يد آيپرس يافتاد و از خود م ي, ميف و اسکورياد دوستانشان, اسني, هاو به يهر از گاه

 نانيمعموالً اطم چيمارپ يزارتوهرا پرسه زدن در گوشه و کنار يداشته باشند, ز يط سختيد شراين باور بود که آنها احتماالً بايا

 ابد.يتوانست ادامه  يم ين کار فقط تا مدتيدانست که ا ين ميش نبود. او هم چنبخ

 ياو م کرد. يم تصور د و لذت بردن از آن در ذهن خودير جديدا کردن پنيرا در حال پ يف و اسکورياوقات, اسن يهاو گاه

د. او کر يدا ميپ يار تازه يد و پنش يچ هزارتو به جستجو مشغول ميشد اگر دوباره در مارپ يد که چه قدر خوب ميشياند

 ر تازه را احساس کند.يپن يتوانست مزه  يباً ميتقر
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ترک  يرابرد, ک يتازه و لذت بردن از آن در ذهن خود مجسم م يريپن يشتر خود را در حال جستجويهاو هر چه قدر ب

 «!ميا برويب» د:ياد کشيشد. بالخره ناگهان با تعجب فر يمصمم تر م Cريستگاه پنيا

جا  نين از ارويه بدانم. به عالو ين جا راحت است. من خوب مين جا را دوست دارم. اينه من ا»هِم فوراً جواب داد: 

 «خطرناک است.

 «ميار را بکنکن ياره ادوب ميتوان يم و ميده اياز هزارتو سرک کش يست, ما قبالً به نقاط مختلفين طور نيا»هاو اعتراض کرد:

 کنم, تو و آن نيترسم. دوست ندارم گم شوم و خودم را مضحکه ا يو م ر شده اميپ يلين کار خيا يمن برا»هِم گفت:

 «؟يدوست دار

 . د رنگ باختير جديدا کردن پنيد او به پين حرف, ترس از شکست دوباره به سراغ هاو برگشت. اميبا ا

در  يريچ پنيرفتند و ه يم Cستگاهيهر روز به ا هاآنخود را دنبال کردند.  يب, هر روز آدم کوچولوها همان کار قبلين ترتيبد

 گشتند. يبه خانه بر م يديو ناام يکردند و با نگران يدا نميآن جا پ

نسبت به روز  هر روز هاآن يژشان مشکل بود. توان و انريدن برايدر انکار آن چه که اتفاق افتاده بود داشتند. خواب يسع آنها

 حوصله شده بودند. يود رنج و بل زين دليشد و به هم يقبل کمتر م

 دند.يد يا مر ريبه پن يابيامن سابق نبود. آدم کوچولوها شب ها کابوس عدم دست يها ناگر مکيد آنها يخانه ها

 دند.ر بويگشتند و در انتظار بازگشت پن يبر م Cريستگاه پنياما هِم و هاو هم چنان, هر روز صبح به ا

ر احتماالً ينه است. پنکرد ريياد تغياً زعم که اوضاع واقيشو يم متوجه ميشتر تالش کنيب ياگر ما فقط کم يدان يم»هِم گفت: 

 «م کرده اند.يوار قايفقط آن را پشت د آنهاد يهاست شا يکين نزديهم

تا  زد, يه مه آن ضرببچکش  داشت و هاو با يوار برگشتند. هِم اسکنه را نگه ميد يروز بعد هِم و هاو با آالت و ابزار حفار

 بود.در کار ن يريم پنهآن جا  يدند وليوار پريد يبه آن سو آنهابه وجود آوردند.  Cستگاه يوار ايد يرو يسرانجام سوراخ

ا شروع کردند. ار خود رکدتر ن صبح ها زويتوانند مشکل را حل کنند. بنابرا يمان داشتند که ميد شدند. اما ايهِم و هاو نا ام

 بود. واريد يوزرگ ربک سوراخ يکه داشتند  يزيتنها چ يسخت تر کار کردند. اما بعد از مدت آن جا ماندند و يشتريمدت ب

 د.يفهم يرا م يت و بهره ورين فعاليهاو کم کم داشت تفاوت ب

 «نند.گردا يم ر را بريپن آنهاا زود ير يافتد. د يم يم چه اتفاقينيم و ببينين جا بنشيد ايد ما فقط بايشا» هِم گفت:

ند و با رفت يه مه خانباستراحت  يگر برايبا هم د آنها ين هر روز هردوين حرف را باور کند. بنابرايخواست ا يش مهاو دل

 ر هرگز به آن جا بازنگشت.يگشتند. اما پن يبر م Cستگاهيبه ا يليم يب

ط ياشر يهبودب يران بديف شده بودند. هاو از انتظار کشيو اضطراب ضع ي, نگرانين موقع آدم کوچولوها از گرسنگيتا ا

 يهاو م واهد شد.تر خط بديبمانند شرا يباق يريپن يت بين وضعيشتر در ايخسته شده بود. او کم کم متوجه شد که هر چه ب

 کنند. يدانست که دارند وقت خود را تلف م

هم و د ينجام مار را اک کيها,ها,ها, منو نگاه کن, من هر روز بارها و بارها » دن به خودش کرد: يسرانجام, شروع به خند

 «است. يت مضحک و خنده داريانتظار دارم اوضاع بهتر شود. واقعاً وضع
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 يست کجا مدان يشود. و ضمناً نم يدانست گم م يهاو دوست نداشت دوباره به گوشه و کنار هزارتو سرک بکشد. چون م

 د بخندد.د به خوشآورد مجبور  يم آنهاسر  ييدارد چه بال يد ترس و نگرانيکه د يدا کنند. اما وقتير پيتوانند پن

 «ما کجاست؟ يها يگرمکن و کفش ورزش» د:ياو از هِم پرس

را به  نهاآ Cستگاهيدر ا ريدا کردن پنيرا زمان پيدا کند زيرا پ آنهاد تا يطول کش يليخ يکرد. ول آنها يو شروع به جستجو

 ندارد. هاآنبه  يازيگر نيکرد د يرها کرده بود. چون فکر م يگوشه ا

چرا  ؟يچ شويپمار يتودوباره وارد هزار يخواه يتو که واقعاً نم» د گفت: يدن ديدوستش را در حال گرمکن پوش يهِم وقت

 «ر را به ما برگردانند؟يتا پن يمان ين جا منتظر نميبا من در ا

همم که ف يحاال دارم م نم.ير را ببيخواهم آن پن يگر نميافت. من هم دي ير دست نخواهيگر به آن پنيچون تو د» هاو گفت: 

 «است. ر تازهيندن پدا کريروز بود. امروز وقت پير مال ديرا بر نخواهند گرداند. آن پن يمير قديچ وقت آن پنيه آنها

 «؟يچ يدا کنيپآن را  يتوانستر بود و تو نيا اگر پني؟ و ير نبود چين جا پنياما اگر در خارج از ا» هِم شروع به اعتراض کرد:

ن سوال يدن ايرسه با پکرا  يده بود و دوباره همان ترسين سوال را از خود پرسياو بارها و بارها ا« دانم ينم» هاو گفت:

 بند شود احساس کرد. يشد در آن جا پا يکرد و باعث م ياحساس م

ت رفته ات از دسو جر کرد آمد يکه همراه با آن م يخوب يزهايچ ير تازه و همه يدا کردن پنيسپس شروع به تفکر درباره پ

 خود را به دست آورد. ي

از  يکیک روال نخواهد بود. االن یشه بر يکند. روزگار هم ير ميياوقات اوضاع تغ يگاه» هاو گفت:

 «مينر کييد تغین ما هم بایکند و بنابرا ير مييدائم تغ يعنیاست!  ين قانون زندگیهمان مواقع است. ا

 

ده بود ت شيصبانعبه  لياورد. اما ترس هِم تبديکرد او را سر عقل ب يف خود انداخت و سعيحبه دوست الغر و ن يهاو نگاه

 داد. ينم يو گوش به حرف کس

 ن کند اما مجبور بود به حماقت خودشان بخندد.يخواست به دوست خود توه يهاو نم

ه وانسته بتجام افت سرانيد و درکر يشتريب يو سرزندگ يرون رفتن آماده شد احساس شادابيب يبه محض آن که هاو برا

 ر کند.ييفتد و تغيرد راه بيم بگيخودش بخندد و تصم

 «چ است.يمارپ ياالن وقت رفتن به داخل هزارتو» او اعالم کرد:

 د و نه به او جواب داد.يهِم نه خند

 ا دربارهتوشت نار ويد يهِم رو يرا که به ذهنش خطور کرده بود برا يبرداشت و فکر مهم يزيهاو تکه سنگ کوچک و ر

مک کهم به س ن عکيد آن که ايد. به امير دور آن کشياز پن يريتصو يکه داشت حت يآن فکر کند. و بر طبق عادت قبل ي

 ند.يبتوانست آن را ب يد برود. اما هِم نمير جديابد و به دنبال پنيقت را دريکند تا لبخند بزند, حق

 ن بود:ياو ا ينوشته 

  یشو يود م, نابير نکنيياگر تغ

د. بعد درباره يچ پريمارپ ياق تمام به آن طرف سوراخ, به داخل هزارتويرون برد و با اشتيوار بيسپس هاو سرش را از سوراخ د
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 ر انداخته بود فکر کرد.ير گيستگاه بدون پنين اين که چه طور خود را در ايا ي

تواند آن را  ي او نمحتماالًاا اگر هم هست يچ وجود ندارد و يمارپ يدر هزارتو يريچ نوع پنياو باور کرده بود که احتماالً ه

 وس کرده بود.يد و مايدر آورده بود و نوم ياو را از پا يترسناک ين باورهايدا کند. چنيپ

ن ياو در اهست؟ اما شته ار او را بردايپن يال غوطه ور است که چه کسين فکر و خيدانست که هِم در ا يهاو لبخند زد. او م

 «ر جابجا نشدم؟يفتادم و همراه با پنيچرا من زودتر راه ن» کرد که  ير ميشه سياند

مده بود آن جا آ ه ازک ييگذاشت به پشت سر خود نگاه کرد, به همان جا يچ پا ميمارپ يهاو همان طور که به داخل هزارتو

ا بود همدت  شود؛ اگر چه يه مديآشنا کش ياست. احساس کرد به طرف آن منطقه  يراحت يکرد جا ياحساس م يو زمان

 در آن جا وجود نداشت. يريگر پنيکه د

 يزي؟ چچ بروديپمار يخواهد به داخل هزارتو يا واقعاً ميشد که آ يشتر نگران و مضطرب ميرفت ب يهاو هر لحظه جلوتر م

 ره شد:يبه آن خ يخودش نوشت و مدت يوار روبرويد يرو

 ؟یکرد يچکار م یديترس ياگر نم

 ن جمله فکر کرد.يا ياره هاو درب

گاه  شود, آن ير مد اوضاع بدتيانجام نده يد که اگر کاريست. هرگاه بترسيترس بد ن ياوقات کم يدانست که گاه ياو م

د ينبز يکار چيه د دست بهيتوان يد آن گاه نميش از حد دچار ترس و وحشت شويد. اما اگر بيشو يده ميعمل کش يبه سو

د. يرسته کرد و ود نگاچ که هرگز به آن جا نرفته بيمارپ يتو از هزار يه سمت راست خود به قسمتست. هاو بين خوب نيو ا

 ناشناخته ها به راه افتاد. يبه همان طرف, به سو يد و به آراميکش يقيسپس نفس عم

ر منتظ Cه گاستيش از حد در ايد بيکرد که شا ياحساس نگران يگشت کم يم يديهاو, در همان حال که به دنبال راه جد

 ف شده بود.يل ضعين دلينخورده بود و به هم يريبود که پن ياديمانده بوده است. مدت ز

م ين تصميبود. بنابرا ش از حد دردناک صورت گرفتهيب يو ورود او به داخل هزارتو يار طوالنيبس Cستگاه ياقامت او در ا

 کرد. ير ما ساده تر يدگن امر زنيق دهد. ايرات تطبييبا تغ ار شد, خود را زودتريمجدداً شانس با او  يگرفت که اگر زمان

 «ر اقدام کردن, بهتر از هرگز اقدام نکردن استيد» د: يشيزد و اند يفيهاو سپس لبخند ضع

ر ياو را س ينطوال يدتم يرابدا کرد. اما آن قدر نبود که بتواند ير پيخرده پن ين جا و آن جا کميچند روز بعد, از ا يهاو ط

مدن به داخل آق به يشوتو را اهِم ببرد و  ياز آن را برا يدا کند تا مقدارير پيپن يکاف يدوار بود که به اندازه ي. او امکند

 چ کند.يمارپ يهزارتو

ه د کيرس يمنظر  ج کننده است, بهيگ يکرد که داخل هزارتو کم ينداشت. احساس م ياما هاو هنوز اعتماد به نفس کاف

 ر کرده است.ييکه او در آن جا بود تغ يبه ان مرتياوضاع از آخر

او دو قدم به جلو  يشرويد که پيرس يشد. به نظر م ياست؛ در راهروها گم م يشرويکرد در حال پ يکه فکر م يدرست زمان

 چ, آنقدرها هم کهيمارپ ير در هزارتويپن يرفت که جستجويپذ يد ميمبارزه بود, اما با ين نوعيک قدم به عقب است. ايو 

دا کند, يد پير جدين انتظار که پنيا ايد کرد که آيگذشت شروع به ترد ياو از آن واهمه داشت بد نبود. همان طور که زمان م
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ر يد که در آن لحظه پنيفهم يبزرگ تر از دهان خود برنداشته است. سپس وقت يا لقمه اير بود که آينانه است. او متحيواقع ب

 يب ميدهد, به خود نه يه اش را از دست ميکرد دارد روح ي. او هروقت که احساس مدن ندارد خنده اش گرفتيجو يبرا

 يت بيبهتر از ماندن در وضع يليکه در حال انجام دادن آن است, هر چند سخت و پر مشقت باشد, در واقع خ يزد که کار

گرفت. سپس خود خاطر  يدر دست م ج داشت کنترل امور رايند به تدريکار بنشين که منفعل و بيا ياست. او به جا يريپن

 تواند. ير کننند پس او هم مييتوانسته اند تغ يف و اسکورينشان کرد که اگر اسن

د يک شبه ناپديکرد ,  يمفکر  يآن طور که زمان Cستگاه ير موجود در ايبعد ها که هاو به گذشته نگاه کرد, متوجه شد که پن

 يمزه  وهنه بود ود کبمانده  يستگاه بود هر روز کمتر شده و آن چه باقير اکه د يريآخر مقدار پن ينشده است. در روزها

 وبه هر حال ا بود. ن موضوع نشدهيرها هم وجود داشت , اگر چه او اصالً متوجه ايامکان کپک زدن پن ينداشت. حت يخوب

 د.ه بواو نخواست ند, امايتوانست آنچه را که در حال وقوع بود بب يخواست احتماالً م يرفت که اگر ميپذ

وضاع را ار ييل تغحتماد و اگر ايد يشد که اگر او آن چه را که در تمام آن مدت در حال وقوع بود م يهاو اکنون متوجه م

 ودند.اده بدن کار را انجام يهم يف و اسکوريد اسنيشد. شا ير باعث تعجب او نميد شدن پنيداد آنگاه ناپد يم

 چ نوشت:يمارپ يوار هزارتويد يو رواستراحت کند  يستاد که کمياو ا

  .یر را بو کن تا اگر کهنه شد متوجه شويک بار پنیهر چند وقت 

د بخش يور که نينزرگ پبستگاه يک ايد سرانجام هاو به يرس يبه نظر م يار طوالنير بسيل عدم وجود پنيبعد که به دل يمدت 

 بود. يد شد چون خاليناامار يوارد آن شد بس يد برخورد کرد. اما وقتيرس يبه نظر م

اهد خو يش مو احساس کرد دل« ش آمده استيمن پ يش از حد برايب يديو ناام ين احساس پوچيا» هاو با خود گفت:

 دست از جستجو بردارد.

حظه لر نبرد. دبه  د جان سالميترس يدانست که گم شده است و م يداد. او م يخود را از دست م يرويهاو داشت توان و ن

ود. گر تنها نبين جا بود, دگشت و هِم هنوز آ يبرگردد. حداقل اگر بر م Cر يستگاه پنير جهت دهد و به ايير کرد که تغفک يا

 «کردم؟ يدم چکار ميترس ياگر نم» د: ين سوال را دوباره از خود پرسيسپس ا

ترسد؛ اما  يم يزيه چچه از کمطمئن نبود د. البته يترس يرد, از آن ميرا باور کند و بپذ يزين که چيا يشتر اوقات به جاياو ب

ست که اترسناک  يرهاد و باوين عقايترسد. هاو متوجه نبود که ا يم ييدانست که فقط از تنها يکه داشت م يحاال با ضعف

 رانند. ياو را عقب م

را در  يانمزا هنوز از زور ترس, قدرت حرکت ندارد. سپس يحرکت کرده  Cستگاهيا هِم از ايدانست که آ يهاو نم

 د.کر يکت مجلو حر بود که ساکن نبود و به ين احساس را داشت؛ و آن زمان وقتيورد که بهترآاد يچ به يمارپ يهزارتو

شانه نش باشد, خود يبرا يادآوري يشتر از آن که نوعين نوشته بيدانست ا ين که مينوشت, با وجود ا يوار جمله ايد يرو

 کند: يروين پآد که از ين اميدوستش هِم است, به ا يبرا يا

 .يدا کنيد پیر جديپن يکند تا بتوان يد, به تو کمک میر جديحرکت در مس
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ست؟ ا ياهرو خالرا يآ او قرار داشت؟ يش رويپ يزيد. چه چيک نگاه کرد و از ترس به خود لرزيتار يراهرو يهاو به انتها

د مجسم ر ذهن خوتد دفياو اتفاق ب يتوانست برا يا که مر يترسناک يزهاين نشسته است؟ تمام چيا در آن جا خطر در کميآ

 ترساند.  يش از حد ميکرد. او داشت خودش را ب

د يرست يگر نمد که ارا انجام دا ين کاريکند. بنابرا يدانست که ترس او اوضاع را بدتر م يد. هاو ميبعد به خودش خند

 د به حرکت در آمد.ير جديداد. او در مس يانجام م

ت اس يزيچ ال کشفدانست که در ح يک کرد لبخند زد. او هنوز نميتار يراهرو يدن به طرف انتهايشروع به دون که يهم

ه چشت. اگر ن دانايداشت اطم يش رويرفت و به آن چه در پ يدهد. او داشت به جلو م يکه روح او ذهن او را پرورش م

 در انتظارش است. يزيدانست چه چ يواقعاً نم

ر يه پنرم؟ من ندا يوبن قدر احساس خيچرا ا» ر بود:يکند. هاو متحيمال تعجب متوجه شد که احساس لذت مج و با کيبه تدر

 «روم؟ يدانم به کجا دارم م يدارم و نه م

 دارد. يد چرا احساس خوبيد که فهمينکش يطول

 وار نوشت:يد يستاد و دوباره رويا

      کني.    يم یاحساس آزاد یگذار يترس را پشت سر م يوقت

را که  يخشب يرد شادم سيسد او را آزاد کرده بود. حاال او نير جدير ترس خود بود. حرکت در مسيهاو متوجه شد که قبالً اس

 يا تازه يروين و ند و احساس کرد که توايق کشيکرد. چند نفس عم يد احساس ميوز يچ ميمارپ ين قسمت از هزارتويدر ا

که هاو  بود کرد. مدت ها يبود که فکر م يزياو, لذت بخش تر از آن چ يبرا بدست آورده است.پشت سر گذاشتن ترس

 ن احساس چقدر مفرح است.ينداشت. او فراموش کرده بود که ا ين احساسيچن

در  د کهيد يمل مات کايدر ذهن خود کرد. او خود را با جزئ يريدن تصويط, شروع به کشيبهتر کردن شرا يبرا يهاو حت

ن خود پس در ذهد. سبريد لذت ميد يمورد عالقه اش نشسته و مشغول خوردن است و از آنچه که م يرهايناز پ يان انبوهيم

 آنها د,يد يم ه راتاز يرهاير پنيخوشمزه لذت خواهد برد. هاو هر چه واضح تر تصو يرهاين پنيتصور کرد که چقدر از ا

 وشت:نوار يد يشد. رو يتر م يازه در او قوتر يدا کردن پنيپ يزه تالش برايدند و انگيرس يتر به نظر م يواقع

ر ينن عمل تو را به طرف پیر تازه, خود را در حال لذت بردن از آن تجسم کن, ايدا کردن پنيقبل از پ

  کند. يم یيتازه راهنما

 کردم؟ ين کار را قبالً نميد: چرا ايهاو از خود پرس

د يدور د ر را ازياه پنستگيک ايد که ينکش يدن کرد. طوليروع به دوچ شيمارپ يان هزارتويشتر در ميسپس با توان و سرعت ب

 يهاريتلف پناع مخجان زده شد. در آن جا انويآن مشاهده کرد ه يک درب ورودير را در نزديکوچک پن يکه تکه ها يوقت

شتر يد. او بزه انار خوشميد و متوجه شد که بسيچش آنهاده بود وجود داشت. هاو از يکه او قبالً ند ييخوش رنگ و بو

م هِ هم به  يد کميا شايبش گذاشت تا بعداً بخورد, يهم در ج يرا که در دسترس اش بودند خورد و کم يتازه ا يرهايپن

 ر کم کم قدرت و توان خود را بدست آورد.يبدهد با خوردن پن

گر قبل از او آن جا يد ياست. کس يخال ستگاهيمتوجه شد که ا ير شد اما با تعجب و شگفتيستگاه پنياد وارد ايجان زيبعد با ه
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 گذاشته بود. ير تازه در آن جا باقيخرده پن يبوده و فقط کم

 دا کند.يآن جا پ ه درر تازيپن ياديتوانست مقدار ز ياد مياو متوجه شد که اگر زودتر به راه افتاده بود, به احتمال ز

 ا نه.يکند  يست او را همراها هِم حاضر ايند آيم گرفت که به عقب برگردد و ببيهاو تصم

 وار نوشت:يد يستاد و رويگشت؛ ا يهمان طور که راه رفته را بر م

 يرس ير تازه مي, زودتر به پنير کهنه را رها کنيعتر پنیهر چه سر

م از رفت. هِ يپذ. اما هِم آن را نر تازه به او تعارف کرديپن يدا کرد. کميبرگشت و هِم را پ Cريستگاه پنيبه ا يهاو, بعد از مدت

را  ر خودمينرم. من پآن عادت ندا ير تازه دوست داشته باشم. من به مزه يکنم پن يفکر نم» گفت:  يدوستش تشکر کرد ول

 «نم.کب يرييچ تغياورده ام هيخواهم به دست ن يکه آن چه را که م يخواهم تا وقت يخواهم و نم يم

ن نقطه يرتره طرف دوبکه  يبرگشت و به راه خود ادامه داد. هاو در حال يليم يتکان داد و با ب يديهاو فقط سرش را با ناام

شف ه داشت کرا ک دوستش سوخت. اما متوجه شد از آن چه يگشت, دلش برا يچ که قبالً رفته بود بر ميمارپ يهزارتو ي

گر فقط يد نست حاالدا ي, مر تازه باشدياز پن يدوار بود انبار بزرگيکه ام يزيقبل از کشف آن چ يت دارد؛ حتيکرد رضا يم

  کند. ير تازه او را خوشحال نميافتن پني

 داد دوست داشت. يرا که داشت انجام م يد. او حاال کاريترس يگر نميهاو خوشحال بود چون د

کرد. فقط  يعف نمضکرد احساس  يم يزندگ Cر يستگاه بدون پنيکه در ا يگر مانند زمانين موضوع, هاو دياز ا يبا آگاه

و را زنده کرده, ا نتخابا يدين امر که راه جديبردن به ا يکه اجازه نداده بود ترس باعث توقف او شود و پ مسالهن يا درک

 د.يبخش يرو ميداشت و به او ن ينگه م

 يمو احساس اقت يقحاج به زمان داشت. در ياز او بود فقط احتيدا کردن آن چه که مورد نيکرد که پ ياو حاال احساس م

 دا کرده بود.يش بود قبالً پيرا که در جستجو يزيکرد چ

 زد چون متوجه شد: ياو لبخند

 من تر است.یر ايت بدون پنيک وضعیچ, از ماندن در يچ در پيپ یجستجو در هزارتو

ست. يکرد ن يمصور تکه  يد هرگز به آن بديترس يافت که آن چه از آن ميهاو همان طور که قبالً هم متوجه شده بود, در

 که واقعاً وجود دارد بدتر است. يتيدهد از وضع يرا که شخص به ذهن خود راه م يترس

 يراجستجو ب وع بهنخواسته بود شر يدا نکند وحشت کرده بود که حتير پين فکر که ممکن است هرگز پنياو آن قدر از ا

و امه دهد. حاال اه خود ادبه را ود که بتواندافته بير در راهروها يپن يکاف يافتن آن کند. اما از زمان شروع سفرش, به اندازه ي

 يميدگاه قديد ز بود.يگن انجايش هيار برايدا کند. فقط به جلو نگاه کردن بسيپ يشترير بيکرد تا پن يخود نگاه م يش رويبه پ

شتر يه بگبود  ردهادت کعکرد.  ينبودن آن فکر م يا کافير و يبود. در آن زمان دائم به نداشتن پن ياو پر از ترس و نگران

ا ترک ر Cر يپن ستگاهيکه ا يتوانست درست باشد. اما از زمان يآنچه که م ياشتباهات خود فکر کند, نه درباره  يدرباره 

 ر کرده بود.ييتفکر او هم تغ يکرده بود, نحوه 

که بطور  يراتييتقاد داشت تغست. اما حاال اعير و تحول درست نييچ وقت جابجا شود و تغيد هير نباياو قبالً معتقد بود که پن
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تواند تعجب  يم ير فقط زمانييم. تغيم و چه نداشته باشيرا داشته باش آنهاهستند چه انتظار  يعيطب يافتند امر يمداوم اتفاق م

 ير داده است, مکثييش را تغيهاو متوجه شد که باورها يم. وقتيآن نباش يز باشد که انتظار آن را نداشته و در جستجويبرانگ

 ن نوشت:يوار چنيد يکرد و بر رو

 کند. ينم یيد راهنمایر جديد کهنه, تو را به طرف پنیافکار و عقا

اد گرفته يکنون  چه که تاه آنچ, بيمارپ ين پرسه زدن در گوشه و کنار هزارتويدا کند. اما در حير پيهاو هنوز نتوانسته بود پن

و ا روش و رفتار وند.ش يد ميجد يختن رفتارهايد او باعث برانگيجد يکرد که باورها يد. هاو اکنون درک ميشياند يبود م

 رفت فرق کرده بود. يم Cريستگاه بدون پنيکه هر روز به ا يبا زمان

 شود.  يم ير عمل کرد آدمييد و باورها, باعث تغير عقاييدانست که تغ ياو م

د اعتقاد يتوان يا مي. و ديت کناهد بود. در برابر آن مقاومان بخش خويشما ز ير براييد که تغيد اعتقاد داشته باشيتوان يشما م

 د.يرير و تحول را بپذييد به شما کمک خواهد کرد که تغير جديافتن پنيد که يداشته باش

 وار نوشت:يد يد. هاو رويرا انتخاب کن ين دارد که چه باوريبه ا يز بستگيهمه چ

 .يده ير ميير خود را تغي, مسیآن لذت ببر و از يدا کنيد پیر جديپن يتوان يم ينيکه بب يوقت

داشت, از نظر  يهترط بيکرد, حاال شرا يرا ترک م Cر يستگاه پنيشد و ا ير مييتغ يرايدانست که اگر زودتر پذ يهاو م

 يجا هب قت اگريدر حق د.يد بر آير جديدا کردن پنيپ يمبارزه برا يتوانست بهتر از عهده  يتر بود و م يقو يو جسم يروح

دا ير خود را پينا حاال پتالً بود؛ احتما يير و جابجاييصورت گرفته, در انتظار تغ يير و جابجايين که تغياتالف وقت و انکار ا

 کرده بود.

جا تکه  جا و آن نيز ااد تر هزارتو ادامه دهد. يجد يبه داخل قسمت ها يشرويم گرفت به پياو عزم خود را جزم کرد و تصم

 .آورد يج داشت توان و اعتماد به نفس خود را دوباره به دست ميکرد و به تدر يدا ميپر را يکوچک پن يها

را  يلف نکاتمخت يها د, خوشحال بود که در مکانيشياند يکه از آن جا آمده بود م يکه به گذشته و مکان يهاو در حال

ا اگر خواست ش هِم, تدوست يباشد برا ييراهنماتواند عالئم  ين نوشته ها مين باور بود که ايوار نوشته است. او بر ايد يرو

اد که د يال را من احتمياو ادوار بود که راه را درست آمده باشد. هيرا دنبال کند. فقط ام آنهارا ترک کند  Cر يستگاه پنيا

وار يد ير رود بده بوول کرفکرش را به خود مشغ يدا کند. آن چه را که مدتيوار را بخواند و راه را پيد يرو يهِم نوشته ها

 نوشت:

 که در راه یرات بزرگترييکند تا خود را با تغ يرات کوچک به تو کمک مييتوجه زود هنگام به تغ

 .يق دهيند تطبهست

 داد. يق مينده تطبيگر, هاو گذشته را رها کرده بود و داشت خود را با آياکنون د

ع يرسار يش بسز سفرن قسمت ايا حداقل ايپرداخت. سفرش  چيمارپ يبه جستجو در داخل هزارتو يشتريرو و سرعت بياو با ن

 د.يان رسيبه پا يو با شاد

 دا کرد!يپ Nر يستگاه پنيد را در اير جديهاو پن

ده بود يکه تا کنون د يريپن ين محموله يکه در آن جا بود ماتش برد. بزرگتر يزيدن چيشد از د Nر يستگاه پنيوارد ا يوقت
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 شناخت. يا را نمهاز آن يوجود داشت که هاو بعض مختلف ير هايآن جا آن قدر پنده شده بود. در يهم چ يرو

ت؛ تا ذهن اوس يده ييا فقط زاياست  يند واقعيب يدانست آن چه را که م يرا نميمات و مبهوت ماند؛ ز يلحظه ا يسپس برا

 د.يرا د يف و اسکوريمش اسنين که دوستان قديا

نشان  نهاآاق کوچولو و چ يش دست تکان داد. اندام هايبرا يآمد گفت. اسکور ف با تکان دادن سر به هاو خوشياسن

 ش در آن جا بوده اند.ياز مدت ها پ آنهان بود که يا يدهنده 

, در آورد ش راياک گاز زد. او گرمکن و کفش هيکه دوست داشت  يريهاو به سرعت سالم کرد و بالفاصله از هر تکه پن

ان ي. سپس به مکرد يا مديز پاين آنهاد دوباره به يش قرار داد شايخو يکينان در نزدياطم يد و براز و مرتب تا کريرا تم آنها

ده باد زنگفت:  وداخت ر تازه برداشت و آن را به دهان خود انيپن ير شد, تکه ايکه کامالً س يد. وقتيتازه پر يرهايپن

 ر!ييتغ
ر ين توهم که پنيابه  Cرينپتگاه سيد که در ايد. او فهميشياد گرفته بود انديکه  ييزهاير تازه, به چين لذت بردن از پنيهاو در ح

او را  يزيس چه چد. پده بوير کردن ترسييگردد, دل خوش کرده بود و از تغ يگر در آنجا نبود دوباره بر ميکه د يکهنه ا

تا اندازه  ن موضوعيخوب ا »با خود گفت:ر کند؟ هاو ييباعث شد که تغ يا ترس از مردن بر اثر گرسنگير کرد؟ آييوادار به تغ

 «کمک کرد. يا

رده کر ييه تغروع بشاشتباه خود بخندد,  ين که توانسته بود به خودش و به کارهايد و متوجه شد که به محض ايسپس خند

 .ردر کييغاً تتوان فور يدن به حماقت خود است. پس از آن مير, خندييتغ ين راه برايع تريد که سريبود. هاو فهم

را  يندگز آنها. اد گرفته استير ييتغ يدرباره  يدي, درس مفيف و اسکوريقش, اسنيرف يدانست که از موش ها يهاو م

ر ييتغ Cرينستگاه پيط اياکه شر يده نکرده بودند. وقتيچيش از حد پيا بيل يه و تحليش از حد تجزيساده گرفته و اوضاع را ب

 د داشت.اطر خواها به خر مسالهن ير جابجا شدند. هاو همواره اير کردند و با پنييهم تغ آنهار در آن جا نبود يکرد و پن

 رد.ستفاده کند اده يانجام آن چه که آدم کوچولوها بهتر از موش ها انجام م يسپس هاو از مغز خارق العاده اش برا

با  يازگارتوان س يکه م دانست يد. او منده استفاده کريآ يزيبرنامه ر يبرا آنهاد و از يشياو به اشتباهات گذشته اش اند

بدست  ر کردنييع تغيرسر بودن و ياز به ساده انگاشتن اوضاع, انعطاف پذين يدرباره  يشتريب يتوان آگاه ير گرفت. مييتغ

ش کرد. ناک مغشوترس ياا ذهن خود را با باورهيل کرد و يه و تحليش از حد تجزيست که اوضاع و احوال را بيآورد. الزم ن

 رد.دا کيشتر پيبهتر و ب يآمادگ يرات بزرگ اجتماعييتغ يرات کوچک توجه کرد, تا براييتوان به تغ يم

د يط جديرارا با ش ن خودرا اگر به موقع نتوايد سازگار کند. زيع تر خود را با اوضاع جديد سريدانست که با يهاو حاال م

 افت.ين مهم دست يق داد ممکن است هرگز نتوان به ايتطب

دتان که خو ينزما تا يتيچ وضعير کردن, در خود شخص قرار دارد و هييتغ ين مانع برايرفت که بزرگتريپذ يد مياو باه

 د بهتر نخواهد شد.ير نکنييتغ

وجود دارد. خواه آن را به موقع  يگريد ير تازه در جايشه پنين بود که همي, اشدکه هاو متوجه  يزين چيد مهم تريشا
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افتن يد, پاداش شما يخود لذت ببر يش رويپ يکه ترس را پشت سر گذاشته و از ماجراها ينه. و زمان د, خواهيص بدهيتشخ

محافظت کند. اما هم  يتواند از فرد در برابر خطرات واقع يرا ميترس الزم است, ز يدانست کم ير تازه است. هاو ميپن

 از شده است.ير کردن او در زمان مورد نييبوده و مانع تغ ير منطقياو غ يشتر ترسهاين متوجه شد که بيچن

شود  يظاهر م اس مبدلک موهبت در لبير به شکل ييدانست که تغ ير کند. اما حاال مييدوست نداشت تغ ها ناهاو در آن زم

 ر بهتر باشد.يدا کردن پنياو در پ يتا راهنما

 دا کرده بود.ياز وجود خودش را پ ير, قسمت بهترييبه هنگام تغ ياو حت

ز نوشته اک يچ يه ا هِميدانست که آ ياد دوستش هم افتاد. او نميد به يشياند يکه به آنچه که آموخته بود م يدر حال هاو

 ا نه؟ يت چ نوشته بود خوانده اسيمارپ يمختلف هزارتو يوارهايو در د Cستگاهيوار ايد يرا که هاو رو ييها

چه  چ شده و آنيمارپ يد هزارتوا دوباره وارير کند؟ آييد و تغآيرون يب Cريستگاه پنيم گرفته بود که از ايا هِم تا حاال تصميآ

 او را بهتر کند کشف کرده بود؟ يتوانست زندگ يرا که م

ه بازگشت تواند را يکه م ن فرضين شرط که بتواند ايد. البته با ايشيهِم اند يو جستجو Cستگاهيهاو به بازگشت دوباره به ا

د. اما هاو يايبرون يب يرفتارگم کند که چگونه از يد به او تفهيدا کرد, بايکر کرد که اگر هِم را پدا کند. او با خود فيرا پ

 ر کند.ييکرده بود که دوستش را وادار به تغ يمتوجه شد که او قبالً سع

 چ کسي. هکرد يدا ميش, راه خود را پيش خود و با پشت سر گذاشتن ترس هايو آسا يراحت يد در فراسويهِم خودش با

ر دادن ييد تغيا, به فويقيه طربا در مورد آن با او بحث کند. او مجبور بود ياو انجام دهد  ين کار را برايتوانست ا ينم يگريد

 ببرد. يخود پ

ند راهش را توا يد مخوانوارها را بيد يرو يهِم به جا گذاشته است و اگر هِم فقط نوشته ها يبرا ييدانست که ردپا يهاو م

 .دا کنديپ

ر بزرگ را يپن يس تکه انوشت. او عک Nريستگاه پنيوار اين ديبزرگ تر ياد گرفته بود, روياز آن چه را که  يهاو خالصه ا

 زد: يکرد لبخند م يکه به آنها نگاه م يد و در حاليخود کش يدور تمام آموخته ها

 وار:يد يرو ينوشته ها

 نند.ک ير را جابجا ميپن آنهاافتند و  يرات اتفاق مييتغ

 د.يداشته باش ير آمادگيجابجا شدن پن ید. برایير و تحول شرکت جوييدر تغ

 شود. يد چه موقع کهنه مید تا متوجه شويکن ور را بيد. دائم پنیرير نظر بگیرات را زييتغ

ه ر تازيز پناد يتوان يد, زودتر مير کهنه را رها کنيعتر پنید. هر چه سريق دهيرات تطبييعاً خود را با تغیسر

 د.یلذت ببر

 د.ير حرکت کنيد. با پنير کنييتغ

 د.ید و به سفر برويکن یيد. ماجراجویذت ببرلر يياز تغ

 د.یر تازه لذت ببرياز طعم پن

 دهند. ير ادامه ميبه برداشتن پن آنهاد. ید و دوباره از آن لذت ببريع آماده باشیر سرييتغ یبرا
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دانست  يده است. اما مکر يرا ط يطوالن يتا کنون, مسافت Cر يستگاه پنياهاو متوجه شد که از زمان جدا شدنش از هِم در 

بردن به  يپ يبرا ر روزممکن است اشتباه گذشته را تکرار کند. او ه يش باشد, به راحتيش از حد در رفاه و آسايکه اگر ب

ر يرات غييغر اثر وقوع تر شدن بيلگاجتناب از غاف يخواست برا يکرد. او م يم يآن را بازرس Nريستگاه پنيط اياوضاع و شرا

 تواند انجام دهد. يکه م يقابل انتظار, هر کار

دا يا پرد يجد يحنوا رفت تا يچ ميمارپ ير داشت, اغلب اوقات به داخل هزارتويپن ياديهاو با وجود آن که هنوز مقدار ز

او  يش رويکه پ ياتياقعواز  يدانست که آگاه يگذرد در ارتباط باشد. او م يشه بتواند با آن چه که در اطرافش ميکند و هم

 من تر است.يک منطقه راحت, ايدن در يزبود, از کنج عزلت گ

ا يد. آيآ يرف مطآن  دارد به يد. با بلند تر شدن صدا, متوجه شد که کسيچ شنيمارپ يرا در خارج هزارتو ييهاو سپس صدا

 مشکالت خود را پشت سر بگذارد؟ا او توانسته يهِم باشد؟ آ يپا يتواند صدا ين صدا ميا

ي را يافته يوانااين ت امرانجد, دوستش سيدوار شد که شايکه قبالً بارها انجام داده بود و ام يهاو خدا را شکر کرد .همان کار

 باشد.

 

 .دیاز آن لذت ببر دیحرکت کن ریبا پن

 گرید یداستان... با شروع انیپا
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روز همان عصر در ای مذاکره  

-می و لبخنداهاي سابقش به که همکالسی دیداستان را تمام کرد، نگاهی به اطراف اتاق انداخت و د کلیوقتی ما

 زنند.

 داستان گرفته اند.  نیخیلی خوبی از ا جیچند نفر از آنها از او تشکر کردند و گفتند نتا

 : دیپرس اننات

  ست؟یچ میو راجع به آن بحث کن میبگذار گريیکه قرار د نینظرتان درباره ا -

ن ه در سالکز آن امالقاتی را براي قبل از شام دادند. عصر آن روز، پس  بیترت نیآنها موافق بودند، بنابرا شتریب

 .ریکردن پن دایهتل جمع شدند، شروع کردند به شوخی و مجسم کردن خودشان در هزارتو و پ کی

 سپس آنجال با خوشرویی از گروه پرسید: 

 ؟ «ها» ای« هم»اسکري،  ف،یاسن د؟یام بودداستان کد نیخب، شما در ا

 کارلوس جواب داد: 

اجر تورم که آ یم ادی. به خوبی زمانی را به کردمیي همین موضوع فکر مخب، من امروز بعدازظهر داشتم درباره

 کاالي ورزشی بودم و در همان دوران با تغییر شدیدي روبرو شدم.

ر ست به کاد وراًف رایاسکري هم نبودم، ز . مطمئناًدمیرا ند عیسر رییتغو  دمیرا بو نکش تینبودم و وضع فیمن، اسن

 نشدم.

. حتی میاینار بکخواستم با تغییر نمی قتیخواست در منطقه امن خودش بماند. در حقبودم، که می« هم» هیشب شتریب

 .نمیرا بب رییتغ ستمخوانمی

ست اذشته بودند نگ یکیارلوس در مدرسه دوستان نزدکه او و ک یزمان زیادي از وقت دیرسیکه به نظر م کلیما

 گفت: 

 م؟یکنیجا در مورد چه چیزي بحث م نیما ا ق،یرف -
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 لوس گفت: 

 ي کاري. منتظره ریغ رییتغ کی

 : دیخند کلیما

 اخراجت کردند؟  -

ییري در تغ دیباکه ن نیبراي اثبات ا کردمیبروم و فکر م دیجد ریبال پنخواستم به دننمی که میرا بگو نیفقط هم

 آن موقع خیلی ناراحت بودم.  نیخوبی دارم. بنابرا لیمن رخ دهد، دل

دند، شبعضی از همکالسی ها که در آغاز بحث ساکت بودند، حال راحت تر شروع به صحبت کردند و وارد بحث 

 ه بود.از جمله فرانک که به ارتش ملحق شد

 فرانک گفت: 

وستم نمی رف انحالل بود اما دشکرد در  ییکی از دوستانم می اندازد. بخشی که او در آن کار م ادیمرا به « هم» -

اي هفرصت  با او در مورد میکرد یکرد. ما همه سعکارمندان را جابجا می . شرکت دائماًردیخواست آن را بپذ

ر به ه مجبوکاما او اعتقاد داشت  م،یداد صحبت کنقرار می رینعطاف پذکارمندان ا اریبسیاري که شرکت در اخت

، چرا ذراندگبود که تعجب کرد. اکنون دوران سختی را می ی. وقتی که بخش او بسته شد، او تنها کسستین رییتغ

 کرده تطبیق بدهد. یکه مجبور است خودش را با تغییري که فکرش را نم

 گفت:  کایجس

 خصوصاًمبار جابجا شده،  کیز ا شیب« من ریپن». اما فتدیکه تغییر هرگز براي من اتفاق ب کردمیمن هم فکر نم -

 براي بعد. میکه آن را بگذار ام،در زندگی شخصی 

 به جز ناتان. دندیبسیاري از آنها خند

 ناتان گفت:

  ي ما اتفاق می افتد؛ و اضافه کرد:براي همه رییباشد که تغ نیي نکته همهمه دیشا
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 انی مدر کاسب که یراتییتغ میخواست ینه ما نمبودند. بدبختا دهیرا شن ریداستان پن نیا اي کاش خانواده ام قبالً -

 مانیاوشگاه هکه بسیاري از فر میاخیلی دیر شده، چون در حال حاضر مجبور شده گریو حال د میریداد بپذرخ می

 .میرا ببند

چون  کردند ناتان خوش شانس است، یآنها فکر م نکهیا يکرد، براها را در گروه متعجب  یلیموضوع خ نیا

 کند.  هیآن تک ههاي متمادي بشغلی امن و ثابت داشت که می توانست سال

 : دیکنجکاوانه پرس کایجس

 شد؟ یچ -

هاي  وشگاهبه شهر آمدند، فر ن،ییپا يها متیناتان گفت: وقتی که فروشگاه هاي بزرگ، با کاالهاي مختلف و ق

 يه جابفهمم ما بوانم ت ی. حاال ممیبا آنها رقابت کن مینتوانست اي ما ناگهان از مد افتاد، و ما واقعاًوچک زنجیرهک

 .میبوده ا« هم» هیشب شتریو اسکري باشیم، ب فیکه مثل اسن نیا

 دهیدد ناوآن چه را که در شرف وقوع ب میکرد یسع دائماً م؛ینکرد رییو تغ میماند میچون همان جایی که بود

به  میتوانستن طمئناًما م رایز م،یریچند درس بگ« ها»از  میتوانست. اي کاش میمیو اکنون به دردسر افتاده ا م،یریبگ

 . میمان را تغییر بدهو روش میمان بخنددخو

 و خیلی کم حرف زده بود گفت: کردیلورا، که در تجارت زن موفقی بود و تاکنون فقط گوش م

اشم، ب« ها» هیشب شتریم بتوانچه طور می نمیداستان فکر کردم. فکر کردم بب نیا يظهر درباره از من هم بعد -

 عمل کنم.  هترو ب مینما رییبه خودم بخندم تغ نم،یاشتباهاتم را بب

 او ادامه داد و گفت:

 ترسند؟یم رییجا هستند که از تغ نیکنجکاوم بدانم چند نفر ا

 کرد:  شنهادیکس جواب نداد. او پ چیه

 . میچه طور است دستمان را باال ببر -
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 دست باال رفت.  کیفقط 

 ! میدار قیآدم صد کیمان فقط خوب به نظر می رسد که ما در گروه

 سپس ادامه داد: 

 د؟ ترسنمی از تغییر گرانید کنندیهستند که فکر م نجای. چند نفر اادیاز سؤال بعدي بیشتر خوشتون ب مکنهم -

 کردند.  دنیها باال رفت و همه شروع به خندهمه دست عمالً

 لورا گفت: 

 گه؟یم یبه ما چ نیا

 ناتان جواب داد: 

از  دم،ین را شنداستا نیاولین بار ا راي. من هم وقتی که بمیخبربعضی اوقات ما حتی از ترس خود بی مطمئناً -

 کردي؟ ترسیدي، چه مییاگر نم دیخوشم آمد که پرس اریسؤال بس نیترس خود آگاه نبودم، اما از ا

 اضافه کرد:  کایبعد جس

بهتر  انمتویمی افتد، و زمانی من م همه جا اتفاق رییاست که تغ نیا دمیداستان فهم نیخب، آنچه که من از ا -

 ةریدا کی سازمان ما فروش ش،یها پسال دیآیم ادمیعمل کنم که بتوانم به سرعت خود را با آن تطبیق دهم. 

را  ارف هاالمع رةیي داهمه دیکه ما با دینفر سعی کرد بگو کیو چند جلدي را به عهده داشت.  تسیالمعارف ب

ز ت به رورا به سهول اطالعاتتوان چرا که می م،یکمتري بفروش متیو به ق میکن رهیذخ وتریکامپ سکید کیدر 

 . آن خواهند بود دیخرقادر به  شتريیافراد ب زیکم خواهد شد و ن اریبس زین دیتول ينهیکرد، و هز

 . میاما، ما مخالفت کرد

 : دیناتان پرس

 .دیچرا شما مخالفت کرد
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روش ف رويین نیدهند و حفظ اتشکیل می اریستون اصلی تجارت ما را فروشندگان س میکه معتقد بود نیا يبرا -

 میدکریمو فکر  میودموفق ب ارک نیدر ا يدیبه درآمد آنها از فروش محصوالت ما داشت. ما تا مدت مد یبستگ

 ادامه خواهد داشت. شهیهم يبرا تیموفق نیکه ا

 لورا گفت: 

ه توجیه بمسئل نیهم به ا معنا را داشته باشد. آنها نیهم« ها»و « هم» تیتکبر ناشی از موفق دیداستان شا نیدر ا -

 دهند. رییدارند روشی را که زمانی مؤثر بوده تغ ازیبودند که ن

 : گفتناتان 

 همان پنیر قدیمی است؟  د،یتوانید داشته باشکه می ريیتنها پن دیشما فکر کرد نیابرابن -

 ! میدو دستی به آن بچسب میخواستیبله، و م

 ریلکه پنکنند، بیرا جابجا م ریکه پن ستندین رانگید نیفقط ا نمیبیم کنمیوقتی من به اتفاقات گذشته فکر م -

 رسد.یم نایپااي دارد، و سرانجام به دوره

ي ورهو تا امروز د افتیاهش ککار را کرد و فروش ما به شدت  نیا بیرق کی. اما مینکرد رییبه هرحال ما تغ -

د که رسیدر صنعت در حال وقوع است و به نظر نم یکیبزرگ تکنولوژ راتیی. اکنون تغمیگذرانسختی را می

ال به حتماکنم که ا یدودي نگران کننده است. فکر موضع تا ح نیآن کند. ا ریکسی در شرکت بخواهد خود را درگ

 دهم. زودي شغلم را از دست می

 کارلوس با صداي بلند گفت: 

 زمان، زمان ورود به هزارتو است.  -

 . کایاز جمله جس دند،یهمه خند

 برگشت و گفت:  کایکارلوس به طرف جس

 خوب است که تو می توانی به خودت بخندي.
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 :گفت گرانیفرانک به د

گونه دم چشاما متوجه  رمیام. من اغلب خودم را خیلی جدي می گ افتهیاست که من از داستان در يزیهمان چ نیا

. گروه تازه بود« ها»ندارد که اسمش  یکرد. تعجب ریی( تغHawبخندد ) شیوقتی که توانست به خود و کارها« ها»

 متوجه بازي آشکار با کلمات شد. 

 آنجال سؤال کرد:

  افت؟یرا  دیجد ریکرد و پن رییتغ اصالً «هم» ایآ

 الین گفت: 

 کرد.  دایپ کنمیبله من فکر م -

 کوري گفت: 

ود زشکی خمن در شغل پ پردازند. یم زیکنند و بهاي آن را نها هرگز تغییر نمی. بعضی آدمکنمیمن فکر نم -

قربانی  ود خود راشد و وقتی از آنها گرفته داننرا حق مسلم خود می رشانیبینم؛ آنها پنمی« هم»اشخاصی را مانند 

ی م مارید بدهنه میکنند و به حرکت ادامیاز افرادي که رها م شتریدانند. آنها بیرا مقصر م گرانیکنند و دحس می

 شوند.

 زند، گفت: یسپس ناتان به آهستگی، انگار که با خود حرف م

  ؟میو به سوي چه چیزي حرکت کن میکناست: چه چیزي را رها  نیکه سؤال ا زنمیمن حدس م -

 لحظه کسی چیزي نگفت.  کی يبرا

 ناتان گفت: 

کشور در حال  گریهاي ما در قسمت دهایی مانند فروشگاهاعتراف کنم که من آنچه را که براي فروشگاه دیبا -

بتواند به استقبال تغییر برود کنم اگر انسان یکه بر ما اثر نگذارد. گمان م مبود دواریوقوع بود، متوجه شدم. اما، ام



 ست    دم ماما زنده به آنیم که آرام نگیریم      موجیم که آسودگی ما ع                                  

  

www.rezaasgarian.ir 

23 

را  رمانیخودمان پن دیما با دیروي دهد و سپس خود را با آن منطبق کند. شا رییبهتر از آن است که منتظر شود تغ

 م؟یحرکت بده

 : دیفرانک پرس

 ست؟یمنظورت چ

 ناتان گفت: 

 میه بودن را به موقع فروختمایي قدیمکه اگر ما همه کنمیمسئله فکر م نیا هولی به کرات ب ست،یدست خودم ن -

 جا نیا رقابت کند، امروز ممکن بود هانیکه با بهتر میو بزرگ ساخته بود دیفروشگاه جد کیو به جاي آن 

  م؟ینباش

 لورا گفت: 

 وقتی که روي دیوار نوشت:« ها»منظور  دیشا -

 . دیحرکت کن ریپنو با  دیاز ماجراجویی لذت ببر

 بود. نیهم

 فرانک گفت: 

 هاي اصلی. ارزش نکند. مثالً رییتغ دینبا زهایچ یبعض کنمیفکر م -

 شدم.تر میحرکت کرده بودم موفق «ریپن»برم که اگر در زندگی زودتر با اما اکنون پی می

 داستان کوتاه و خوبی بود.  کلیخب ما -

 کالس بود گفت:  نیکه بدب چاردیر

  د؟یموضوع استفاده کرد نیچه طور در شرکت خود از ا مااما واقعا ش -

 یم وبود  از همسرش جدا شده راًیکند. اخ یخودش دارد تغییراتی را تجربه م چاردیگروه هنوز نمیدانست که ر

 جواب داد: کلیتعادلی برقرار کند. ما شیهاکار، و بزرگ کردن بچه نیب دیکوش
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در حالی که  مشکالت روزانه است، کارم فقط حل و فصل کردمیدانی، من همان طور که گفته شد، تصور ممی -

ه چگونه ر کنی کتوانی تصوشرکت مان بود. آیا می يندهیآ رینگري و توجه به مس ندهیدادم آانجام می دیآن چه با

ها را ر توانستم خودو چهار ساعت مرا پر کرده بود. من در کشاکش مسائل بودم و نمی ستیتمام ب لیمسا نیا

 تحمل مرا نداشت. به طوري که کسی تاب  م،کن

 لورا گفت: 

 کردي. کردن فقط اداره می تیهدا يپس به جا -

 گفت:  کلیما

کردن  رسم دیر من بابردم که کا یپ دمیرا شن« مرا جابجا کرد؟ ریپن یچه کس»وقتی که داستان  ، بعداًدقیقاً -

ه چ م؛یببر لذت تیقاز تغییر و موف میتوانستآن، می افتنیو با  میباشد که همه ما در پی آن بود يدیجد ریپن ریتصو

 در کار و چه در زندگی.

 : دیناتان پرس

  د؟یدر سر کار چه کرد -

که  دمیدهاي داستان هستند، از شخصیت کیکدام  هیکه آنها شب دمیمان پرسخب، وقتی من از کارمندان شرکت

 ها، هر کدام«ها»ها و «هم»ها، سکريها، افیاسن بهو متوجه شدم که  م،یاها را در شرکت داشتهتیهمه آن شخص

 به طور متفاوتی برخورد شود. دیبا

خود را  شرکت دیدآنها به ما کمک کردند که  نیرا در بازار بو بکشند. بنابرا راتییتوانستند تغهاي ما میفیاسن

 دیدجت تغییراتی را که الزم است در محصوال شتر،یب يشدند تا براي جلب مشتر قیامروزي کنیم. آنها تشو

 مشخص کنند. رد،یصورت پذ

قع به مو رییو تغ تیاش تشخیص وضع فهیتوانند در بخشی کار کنند که وظکه می نیها به ما گفتند از افیاسن

 برند. یلذت م اریاست، بس
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ند تتیاج داشقط اح. آنها فمیحرکتمان کرد شاهنگیما آنها را پ ن،یهاي ما دوست داشتند که فعال باشند بنابرااسکري

اداش پ د،یجد رییعنی آوردن پن شان،یهاتیکنترل شوند که به جهت اشتباهی حرکت نکنند و سپس براي فعال

 کارشان ارج می نهاد دوست داشتند. جیو نتا تیرا که به فعال یگرفتند. آنها کار کردن در سازمان

 :دیآنجال پرس

 ها چی؟ «ها»ها و «هم»ي درباره

 جواب داد:  کلیما

ییر خیلی از تغ ایراحت بودند  اديیز ایکردند. آنها یها لنگرهایی بودند که سرعت ما را کم م«هم» متأسفانه -

غییر در ت يدهیاتصویري واضح از ف شانیهاي ما فقط زمانی تغییر کردند که ما برا«هم» ز. بعضی ادندیترسیکردن م

 . میکرد میکارشان ترس

ا ترک باشد دقابل  براي آنها دیبا راتییتغ نیجاي امنی کار کنند، بنابراخواهند در یهاي ما به ما گفتند که م«هم»

مل خوب ع تغییر پی بردند، بعضی از آنها عوض شدند و عدمدهد. وقتی به خطر واقعی  شیرا افزا تشانیحس امن

 . میکن لیتبد« ها»ها را به «هم» شتریبه ما کمک کرد که ب شترینگرش ب نیکردند. ا

 فرانک پرسید:

  د؟ینکردند چه کرد رییهایی که تغ«هم» با

 با تأسف گفت:  کلیما

 . میآنها را مرخص کن میمجبور شد -

یر نکند، ه سرعت کافی تغیکه اگر تجارت ما ب میدانستاما می م،یمان را نگه دارارمنداني کخواستیم همهما می -

 همه به دردسر می افتیم.

 سپس گفت:
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 زیچ وشن فکر بودند کهي کافی رداشتند، به اندازه دیهاي ما در آغاز ترد«اه» نکهیکه، با ا نیخبر خوب ا -

 د. وجب شونممان را تیخود را به موقع تطبیق بدهند تا موفق وبه نحو متفاوتی عمل کنند،  رند،یبگ ادیجدیدي 

ا کمک مند به ناختشبشر را می عتیکردند. از آنجایی که طبیرا داشتند، و آن را جستجو م رییآنها انتظار تغ -

-یند، ما گفتبراي همه قابل درک باشد. آنها به م که عمالً میکن میترس دیجد ریکردند تا تصویري واقعی از پن

 خواستند در سازمانی کار کنند که به کارمندانش اعتماد به نفس و امکاناتی براي تغییر بدهد.

 . میحفظ کن میرفتیم دیجد ریپنمان را همان طور که به دنبال به ما کمک کردند شوخ طبعی

 گفت: چاردیر

 داستان کوچک فهمیدي؟  کیرا از  نهایتو همه ا

 لبخند زد: کلیما

 مان شد. جب عملکرد متفاوتمان بود که موفقط از داستان نه، بلکه استنباط شخصی -

به « ها»ود که ستان جایی بقسمت دا نیبراي من مؤثرتر نیهستم، بنابرا« هم»آنجال اعتراف کرد: من تا حدودي مثل 

 دیدج ریتصویري در ذهنش، تا جایی که خود را در حال لذت بردن از پن میرسو شروع کرد به ت دیترسش خند

هتري ب جهیتکرد و سرانجام ها به ن ندتریامر از وحشت حرکت به سوي هزارتو کاست، و آن را خوشا نیو هم د،ید

 خواهد انجام دهم. می است که من اغلب دلم يهمان کار نی. ادیرس

 فرانک پوزخند زند: 

 تغییر کردن را بفهمند. يدهیتوانند فاها هم بعضی اوقات می«مه»پس حتی  -

 کارلوس خندید: 

 حفظ کردن شغلشان. يدهیمثل فا -

 آنجال افزود:

 ترفیع. کییا حتی کسب  -
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 که در تمام مدت مذاکره اخم کرده بود، گفت:  چاردیر

غییر من به ت که نستیا منظورش کنمیم ربه تغییر دارد. اما من فک اجیکه سازمان احت دیگو یبه من م راًیاخ سمیرئ -

ه برد ما را کمی که او سعی يدیجد ریپن واقعاً دمیکنم هرگز نفهمیو گمان م رمیدارم. ولی من نخواستم بپذ اجیاحت

 ببرم. توانستم از آن سود یچگونه من م ایکند چه بود؟  تیآن طرف هدا

 با تبسم گفت:  چاردیر

 زیهمه چ ب،یترت نیاست. چون به ا ندیخوشا میو لذت بردن از آن برا دیجد رینپ دنیاعتراف کنم که تصور د دیبا -

ی القمند معییر به تغ شتریرا بهتر کند، ب طیساده تر به نظر می رسد. انسان وقتی می بیند که چگونه می تواند شرا

 موضوع استفاده کنم.  نیزندگی شخص ام، از ابتوانم در  دیشود. شا

 او اضافه کرد: 

« هم»ند م آنها مانکن. فکر میابدی رییدر زندگی شان تغ دینبا زیچ چیه کنندیمی رسد بچه هاي من فکر م ظربه ن -

راي را ب دیدج ریی پنمن تصویر واقع دیهراسند. شامی ندهیاز آ اند و احتماالًعصبی لیدل نیکنند، و به هم یرفتار م

 آن را نمی بینم. زیعلت که من خود ن نیبه ا نکرده ام. احتماالً میآنها ترس

 کردند. یشان فکر مساکت بود، و چند نفري به زندگی شخصی گروه کامالً

 گفت:  کایجس

-ربارهد دادمیطور که من به داستان گوش مشان صحبت کردند، اما هماني شغلجا درباره نیافراد ا شتریخب، ب -

ور روي کهنه است که مقدار زیادي کپک ناج ریي فعلی من پنکنم رابطهیي زندگی شخصیم فکر کردم. تصور م

 آن را پوشانده است.

 موافقت خندید:  ويکوري از ر

 رابطه بد، خود را رها سازم.  کیدارم از  اجیاحت طور، احتماالً نیمن هم هم -

 آنجال موافقت کرد: 
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ه ري است کرفتا نیمه میار آن رها شو میدار اجیکهنه فقط رفتار کهنه ما باشد. آنچه ما واقعا احت ریپن دیشا ای -

 . میعمل کن رتشود. پس بهتر است عاقالنهي بد ما میسبب رابطه

 و گفت:  دیکوري پر

 ي جدید است با همان شخص. رابطه کی دیجد ریآي خوب گفتی! پن -

 گفت:  چاردیر

ر که به طرز فک نیاست. من از ا شتریب کردمیداستان از آنچه که فکر م نیشوم مفهوم اتوجه میمن رفته رفته م -

 .دیآ یشتر خوشم میب یلیخ میجاي گذشتن از رابطه، بهتر است از رفتار کهنه بگذر

 نم دیاشکند. یمسئله صدق م نیشود. در مورد کار هم همتکراري می جهیباعث نت ،یشگیتکرار همان رفتار هم

تري به تیوقعودم مبکار را کرده  نیاگر تا به حال ا دهم. احتماالً رییبه جاي تغییر شغل، روش کار خود را تغ دیبا

 داشتم.

 آمده بود، گفت:  دارید دیزندگی می کرد اما براي تجد گريیسپس، بکی که در شهر د

هاي دتمه خودم بخندم. من براي مجبور شدم ب کردمیگوش م گرانیهاي دهمان طور که به داستان و زندگی -

هم  گرانیطور دچنبودم که  نیو متوجه ا دم،یکردم و از تغییر می ترس( میHemن )ن و مِبودم، مِ« هم»طوالنی مثل 

 کردند. یکار را م نیهم

-یمپی  کنمیفکر م ي آنام. اکنون که دربارههم منتقل کرده میهارا به بچه نیخودم بفهمم، ا نکهیمتأسفانه بدون ا

. میارن وحشت دن از آتواند ما را به جایی جدید و بهتر راهنمایی کند؛ اگر چه ما در آن زمایم واقعاً رییبرم که تغ

 یلیا التیاه از کبود و شغل همسرم ما را ملزم کرد  رستانیدر سال دوم دب امن زمانی را به یاد می آورم که پسر م

 .میورمونت برو التیبه ا زینو

مجبور بود دوستانش را ترک کند، ناراحت بود. او شناگري برجسته بود ولی مدرسه اش در  نکهیز اپسرمان ا
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هاي ورمونت شد؛ پس از مدتی عاشق کوه ماجابجایی عصبانی بود. ا نیاز ا لیدل نیشنا نداشت. به هم میورمونت ت

 کلرادو زندگی می کند. خاطر در  تیاسکی کالجش ملحق شد و حال با رضا میاسکی را شروع کرد و به ت

 . میدهببی نجات ار عصرا از مقدار زیادي فش مانیخانواده ها میتوانست یم میبود دهیشن را قبالً ریداستان پن نیاگر ا

 گفت:  کایجس

 نم کنندیر مپرسم که آنها فکم میکنم. از فرزندان فیام تعرداستان را براي خانواده نیتا ا رومیمن به خانه م -

س حآن چه که  يدرباره میتوانیاند؟ ما مکه خودشان کدام نی؟ و هم ا«ها» ای« هم»اسکري،  ف،یستم؟ اسنکدام ه

 . میما باشد، صحبت کن دیجد ریتواند پني ماست و آنچه که میقدیمی خانواده ریپن میکن یم

 گفت:  چاردیر

 فکر خوبی است.  -

 اش را گفت:  دهینک عقمسئله تعجب کردند؟ حتی خودش. سپس فرا نیهمه از ا

 حرکت کنم و از آن لذت ببرم.  ریباشم. با پن« ها»مثل  شتریدارم ب میمن تصم

-یفهومی ممچه  رییاند بدهم و به آنها نشان دهم که تغکه نگران ترک ارتش یداستان را به دوستان نیدارم ا میتصم

 به بحث خوبی منجر شود.  کنمیداشته باشد. فکر م تواند

 ت: کل گفیما

شد  رمانیستان دستگي آن چه که از دادرباره م،یدیطریق ما تجارت خود را بهبود بخش نیخوب، بله، به ا اریبس -

راي این ود، ببعالی  م،یمذاکره داشت نیچند میخود به کار بر تیآن را براي بهبود وضع میتوانیکه چطور م نیو ا

 میصحبت کن غییر،برخورد با ت یدرباره چگونگ میتوانستمی نديیوشاکه با آن به نحو خ میکه ما زبانی را یافته بود

 .افتیتر گسترش قیبحث در شرکت مان عم نیکه ا یوقت مؤثر بود، مخصوصاً اریبس نیو ا
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 : دیناتان پرس

  ست؟یي عمیق تر چمنظورت از کلمه

 پاسخ داد:  کلیما

رت کردند قدیکه احساس م میکرد یم دایپرفتیم اشخاص بیشتري را به درون شرکت می شتریخب، هرچه ب -

 کمتري دارند. 

 ادگیستیا رییبل تغدر مقا نی. بنابرادندیترسیشود م لیآنها به شکل قابل درکی از تغییري که ممکن بود از باال تحم

 .زدیانگیکردند. به طور خالصه، تغییري که تحمیلی است، مخالفت بر ممی

 ایخندند، بد که گذاشته شد، به ما کمک کر انیاد در سازمان با همه در میم و زبدون ک ریاما، وقتی که داستان پن

 شان لبخند بزنند و به حرکت ادامه دهند. هاي گذشتهحداقل به وحشت

 بودم.  دهیرا زودتر شن ریداستان پن نیاضافه کرد: اي کاش من ا کلیما

 : دیکارلوس پرس

 چه طور؟  -

 پاسخ داد: کلیما

. ورده بودخ نیمتجارت ما به نحو بدي ز گریکه د میبه تغییر احتیاج دار میمتوجه شد ریا آن قدر دکه م نیا يبرا

ان م دوستهگفتم، تعدادي از آنها  طور که قبالً. همانمیآن چنان که مجبور به مرخص کردن کارمندان مان شد

 خوب ما بودند. 

به  ،ریتان پنه داسکدند و چه اغلب آنهایی که رفتند، گفتند همه ما مشکل بود. در هر صورت چه آنهایی که مان يبرا نیا

 بنگرند و آن را بهتر تحمل کنند.  گرید ياآنها کمک کرد تا به اوضاع به گونه

مشکل بوده  شانیبرا دیدر آغاز درک اوضاع جد فتندآنهایی که مجبور به رفتن و جستجوي شغل جدیدي شدند، گ

 کرد.  یآنها کمک بزرگداستان به  نیا يادآوریاست اما، 
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 : دیآنجال پرس

 به آنها کمک کرد؟ يزیچه چ شتریب

 جواب داد: کلیما

ز ا جدي خارر جدینکته بود که پنی نیبردن به ا یپ زیچ نیبه من گفتند بعد از آن که بر ترسشان غلبه کردند، بهتر

 آنها به د،یشغل جد کیدر  تشانیو موفق د،یجد ریدر انتظارشان است. گفتند که تجسم تصویري از پن نجایا

 تر باشند. کرد که در مذاکرات مربوط به کارشان موفقشان میداد و کمکاحساس خوبی می

 نفر از آنها شغل هاي بهتري به دست آوردند. نیچند

 :دیلورا پرس

 شما ماندند چه؟ مانآن افرادي که در ساز

 گفت:  کلیما

م موجب دیدي رفتند، که هجابجا شده و به جستجوي پنیر ج رشانینگفتند که فقط پ رات،ییاز تغ تیبه جاي شکا -

 جویی در وقت شد و هم فشارهاي عصبی را کم کرد. صرفه

پا  رییدن تغوجود آور هو حتی خودشان در ب دندیرا د رییتغ يجهیطولی نکشید افرادي که مقاومت کرده بودند نت

 گذاشتند.  شیپ

 کوري گفت:

 کردند؟  رییتغچرا آنها  دیکن یفکر م -

 گفت:  کلیما

 دگرگون شدند.  افتی رییتغ گریکدیکه در شرکت، فشارهاي کارکنان بر  نیپس از ا -

 : دیاو پرس
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-یرخ م د چه اتفاقیوقتی تغییر از طرف رؤساي باال اعالم می شو د،یشرکت هایی که شما کار کرده ا شتریدر ب -

 بد است؟  ندیگویم ایخوبی است؟  يدهیکه عق ندیگویکارمندان م شتریب ایآ دهد؟

 فرانک جواب داد: 

 بد است؟  ندیگویم -

 کرد:  دییتأ مه کلیما

 چرا؟  دیدانیبله اما م -

 کارلوس گفت: 

 ود. وقتیا بد خواهد بکنند تغییر براي آنهطور بماند، و فکر میکه کارمندان می خواهند اوضاع همان نیا يبرا -

 هم تأیید می کنند.  گرانیي است، دشخصی می گوید تغییر فکر بد

 گفت:  کلیما

ه باعث چد. آن هم رنگ باشن گرانیکه با د کنندیموافقت م لیدل نیبه ا ابلکه آنه ست،یشان ننظر واقعی نیبله ا

 است.  گریکدی يفشارهاي کارکنان بر رو نیهم شود، اکثراًمی راتییها و تغجلوگیري از نوآوري

 بکی سؤال کرد: 

 چه تغییراتی رخ داد؟  دندیداستان را شن نیکارمندان ا نیکه ا نیعد از اخب ب -

 خیلی روشن گفت: کلیما

اشد. کس نمی خواست مثل هم ب چی، براي این که هاز بین رفت گریکدی ياثر فشارهاي پرسنل و کارکنان بر رو -

می  داستان نیا ؟دیقبلی به ما نگفت اردیداستان را در د نیداده باشند. چرا شما ا رییحتی ممکن است خودشان را تغ

 توانست مؤثر باشد. 

 گفت: کلیما

-سازمان می نیداستان را بدانند. ا نیبه خصوص وقتی که در سازمان شما همه ا گذاشت،میاثر را  نیالبته که بهتر
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سازمان، فقط  کیکه  لیدل نیتان؛ به احتی خانواده ایکسب و کار کوچک،  کی ایي بزرگ باشد مؤسسه کیتواند 

 کنند. رییکند که افراد آن تغوقتی تغییر می

 نظرش را گفت:  نیسپس آخر

آنها  مینستدامی رایز م،یداد میي داشتي تجارآن را به افرادي که با آنها رابطه م،یدیداستان را د نیر ایوقتی ما تأث -

وفقیت مبراي  هاي بهتريطرف ایو  دیجد ریکه ممکن است ما، پن میسر و کار دارند. به آنها اعالم کرد رییبا تغ

 اقدام به کسب و کاري جدید منتهی شد.  نی. امیداشته باش

 ست. بهاآمد که فردا صبح زود، تعدادي تماس کاري داشته  ادشیداد، و  دهیا نیچند کایتجربه به جس نیا -

 ساعتش نگاه کرد و گفت: 

 کنم.  دایپ دیجد ریپن يرا ترک و مقدار ریمرکز پن نیوقت آن است که من ا -

 ا را ترکآن ج خواستند به صحبت ادامه دهند، اما مجبور بودند یآنها م شتریو خداحافظی کردند. ب دندیگروه خند

 تشکر کردند.  کلیکنند. هنگام رفتن از ما

 او در جواب گفت: 

 دیابیرا ب فرصت نیا يزود به رمدوایخوشحالم و ام اریبس دیافتیحد سودمند  نیکه شما داستان را تا ا نیمن از ا -

 .دیذاربگ انیدر م گرانیکه آن را با د

 


