
 1 

 
 ؟برداشته استر مرا يپن يچه کس

 ) اسپنسر جانسون(

 يم يچهار موجود کوچک زندگ ،ار دوريبس ينيدر سرزم ،ميار قديبس يها نادر زم ،يروزگار

افتند تا غذا جستجو کنند و يراه  يچ و خميپر پ ير به درون هزارتويپن يکردند که در جستجو

 بخورند و شاد شوند.

 ،گريد يدوتا ،موش بودند  ،  (Scurry) ياسکورو  (Sniffف)ياسن يبه نام ها ،آنها زدوتا ا

( که از نظر ظاهر مانند موش ها Haw( و هاو )Hemبودند به نام هِم) ييآدم کوچولوها

 بود. يامروز يمثل آدم ها آنهاروش و رفتار  يند ولدکوچک بو

 
نبود اما اگر به  يساده ا دادند کار يکه انجام م ييکارها يمشاهده  ،به خاطر جثه کوچک شان

را  يزيار شگفت انگيبس يزهايد چيتوانست يد ميکرد يک به آنها نگاه مياز نزد يکاف ياندازه 

 د.ينيبب آنهادر رفتار 
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ر يپن يدر جستجو ،چيمارپ يموش ها و آدم کوچولوها هر روز اوقات خود را در هزارتو

 گذراندند. يمخصوص خود م

زه يشم و غر يول ،ساده يمغز يدارا ،گر جونده هايه هم چون دک ،ينف و اسکورياس ،موش ها

بودند که آن را ذره ذره گاز بزنند و  ير سفتيپن يمانند اغلب موش ها در جستجو ،بودند يقو

 بخورند و لذت ببرند.

 يار بود برايبس يد و باورهاياز مغز خود که انباشته از عقا ،هِم و هاو يعني ،آدم کوچولوها

شود استفاده  يم آنهاشتر يت بيو موفق ير متفاوت که معتقد بودند باعث شاديپن ينوع يجستجو

 کردند. يم

ز ين يات مشترکيخصوص ،موش ها و آدم کوچولو ها به همان اندازه که با هم متفاوت بودند

د و خانه يپوش يخود را م يداشتند: هر روز صبح هر کدام از آنها گرمکن و کفش ورزش

 يچ ميمارپ ير به داخل هزارتويپن يکرد و به سرعت در جستجو يمکوچک خود را ترک 

 رفت.

ر خوشمزه يمملو از پن آنهااز  يو اتاق ها بود که بعض ها ناز داال يکالف سردرگم ،ن هزارتويا

 آنهااز  يهم در آن جا وجود داشت که بعض يبن بست يک و راهروهايتار يايبود. اما زوا

 بود در آن جا گم شود. ممکن ينداشت و هر کس ييانتها

هم داشت که  يچ اسراريمارپ يهزارتو،کردند يدا ميکه راه خود را پ ييآنها يبرا ،به هر حال

از  ،يف و اسکورياسن ،داد. موش ها يبهتر را م يک زندگيلذت بردن از  يبه آنها اجازه 

ک يابتدا  يعنيد. کردن ير استفاده ميدا کردن پنيپ يروش ساده اما ناکار آمد آزمون و خطا برا

 رفتند.  يم يبعد يبود به راهروها يکردند و اگر خال يراهرو را جستجو م

م به دنبال آن يمستق يد و اسکوريکش يرها را بو ميف با استفاده از دماغ بزرگ خود رد پنياسن

 ،کردند يمعموالً راه خود را گم م آنهارفت  يد. همان طور که انتظار ميدويبه طرف جلو م

 خوردند.  يوار ميرفتند و اغلب به د يرا اشتباه مجهت 
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و  آنهاکردند که بر قدرت تفکر  ياستفاده م ياز روش متفاوت ،هِم و هاو ،اما دوتا آدم کوچولو

د و يآنها هم بر اثر عقا ،از اوقات يبعض ،بود. اگر چه يات گذشته متکياستفاده از تجرب

 شدند. ياحساسات شان سر در گم م

همان  آنهاکرد. هر کدام از  دايش بود پيآن چه را که در جستجو يقيکس به طر هر ،تيدرنها

 کرد. دايپ ، Cر يستگاه پنيدر ا ،از راهروها يکي يرا که دوست داشت در انتها يرينوع پن

شدند.  يم Cر يستگاه پنيموش ها و آدم کوچولوها عازم ا ،هر روز صبح ،از آن روز به بعد

 .افتيکار ثابت و مشخص روزانه خود را  آنها ک ازيد که هر ينکش يطول

 يبه داخل هزارتو شدند يدار مياز خواب ب که هر روز صبح زود ديگر يف و اسکورياسن

 کردند. يرا دنبال م يشگير هميدند و همواره همان مسيدو يچ ميمارپ

 يه مرا به هم گر آنهاخود را در آورده  يورزش يدند کفش هايرس يبه مقصد م يموش ها وقت

 کردند. يزان ميگردن خودشان آو  زدند و دور

دا يرا پ آنهاتوانستند  يم يخود را الزم داشتند به راحت ين کار هر وقت کفش هايبا انجام ا

 بردند. ير خوردن لذت ميکنند. سپس از پن

 يرهايدند تا از خرده پنيدو ير ميستگاه پنيز هر روز صبح به طرف اين ،هِم و هاو ،ليدر اوا

آدم کوچولوها راه و روش  ،يبود لذت ببرند. اما بعد از مدت آنهاکه در انتظار  يشمزه اخو

 .ش گرفتنديرا در پ يمتفاوت

 يآهسته تر لباس م يکم ،شدند يدار ميرتر از خواب بيد يهر روز صبح کم ،هِم و هاو

ر کجاست يکه پندانستند  يرا به هر حال ميرفتند ز ير ميستگاه پنيبه طرف ا بي خيالدند و يپوش

 د.يتوان به آن جا رس يو چطور م

 يآن را در آن جا م يو چه کس آمدهر از کجا ين پنيکردند که ا يفکر نم به اين اصالً آنها

ن يبه محض ا ،ر آن جا خواهد بود. هر روز صبحين بود که پنيفقط ا آنها. تصور اشته استگذ

کردند در خانه خود  ياحساس م ديگر دنديرس مي  Cر شماره يگاه پنتسيکه هِم و هاو به ا

 يها ييآوردند و دمپا يشان را در ميکردند و کفش ها يزان ميخود را آو يهستند؛ گرمکن ها
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 يم  ار آسوده خاطر بودند. هِميدا کرده بودند بسير را پيدند. حاال که پنيپوش يخود را م يراحت

 يابيکام آدم کوچولو ها احساس«. د داردما وجو يتا ابد برا ير کافين جا پنيدر ا ، هيعال : گفت

 کردند. يت ميو امن

را متعلق به خود دانستند آن جا آن قدر  C ستگاهير موجود در ايپن ،د که هِم و هاوينکش يطول

ک ير ساکن شدند و يانبار پن يکيسرانجام خانه خود را عوض کردند و در نزد آنهار بود که يپن

شتر ين که بيا يخود درست کردند. هِم و هاو برا يگاه براستيدر اطراف آن ا ياجتماع يزندگ

 ين کردند و حتيير تزيپن يدرباره  يآن جا را با سخنان يوارهايد احساس کنند، در خانه خود را

 ن بود:يوار نوشته ها چنين دياز ا يکي د.دنيوارها کشيد ير روياز پن يريتصاو

 

 کند. ير آدم را خوشحال ميداشتن پن

 

نند و با غرور به آن يرا ببآنها  ريآوردند تا پن يدوستان خود را به آن جا م يگاه گاه هِم و هاو

ر با ياوقات در خوردن پن يو گاه« نه؟ ، يخوشمزه ا يرهايچه پن» گفتند:  ياشاره کرده و م

 کردند. ين کار را نمياوقات ا يشدند و بعض يک ميدوستانشان شر

ار يبس يبا سخت يطوالن يرها مدتين پنيافتن اي يما برا وديم.بر ها يپن مستحق اينما » هِم گفت: 

 جدا کرد و خورد. ر خوشمزهيپن يبعد تکه ا«  ميکار کرد

 ر مانند اغلب اوقات خوابش برد. يهِم بعد از خوردن پن

ر خورده بودند؛ تلوتلو خوران به طرف خانه يکه تا خرخره پن يهر شب آدم کوچولوها در حال

 گشتند. يشتر بر مير بيخوردن پن يند و هر روز صبح با اعتماد به نفس کامل براافتاد يبه راه م

 ن کار را مدت ها ادامه دادند.يا آنها

آن قدر راحت طلب  آنهاکه  نگذشت يريشد. د ل به غرورياعتماد به نفس هِم و هاو تبد بمرور

 يف و اسکورياسنکردند. اما  يگذشت توجه نم يبه آن چه که در اطرافشان م يشدند که حت

دند و اطراف يرس يهر روز صبح زود به آن جا م آنها. تغييري نکرده بودند ن مدتيدر تمام ا
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دند و آن جا يدو يع مانند فرفره ميکردند و تند و سر يده و جستجو ميرا بو کش Cر يستگاه پنيا

 ا نه.يبوجود آمده است  يرييش تغيا نسبت به روز پينند آيکردند تا بب يم يرا بازرس

ستگاه يبه ا آنهاک روز صبح که يکردند.  ير مينشستند و ذره ذره شروع به خوردن پن يسپس م

 ست.ين ير خبرياز پن ديگرمتوجه شدند  ،دنديرس Cر يپن

. پنير هر روز کمتر ميشودتعجب نکردند. چون قبالً متوجه شده بودند که  يف و اسکورياسن

 د بکنند. يبا دانستند چه يم يزيغر داشتند و يآمادگ رياجتناب ناپذ يه ن واقعيا يبرا آنها

 بستند. محکم شان رايده و بندهايخود را پوش يورزش يگر نگاه کردند و کفش هايبه هم د

ده يچيپ يد و باورهايبا عقا آنهاکردند و مغز  يل نميه و تحليش از حد تجزيرا ب يزيموش ها چ

ت ي. وضعاي داشتوجود آمده بود و جواب ساده  به که يموش ها مشکل يانباشته نشده بود. برا

ر ييم گرفتند خودشان هم تغيتصم يف و اسکورين اسنيبنابرا .ر کرده بوديير تغيستگاه پنيدر ا

 کنند.

شروع به  ياشاره کرد. اسکور يد و با سر به اسکوريف پوزه خود را بلند کرده و بو کشياسن

توانست با سرعت به دنبال او حرکت  يکه م ييف تا جايدن به داخل هزارتو کرد و اسنيدو

 .دير جديپن براي به جستجو کردند شروع آنهاکرد. 

که هر روز در  يرات کوچکييبه تغ آنهادند. يرس ريستگاه پنيز به ايهِم و هاو ن ،يبعد از مدت

جا آنها انتظار داشتند پنيرشان را دوباره هماننکرده بودند.  توجهي افتاد ياتفاق م آنهااطراف 

 نداشتند. يدند آمادگيآن چه در آن روز د ي. هِم و هاو براببينند

ر يست؟! پنير نيپن» ادامه داد فرياد زدن و به« ست؟ين جا نير ايپن يچيه ،يچ»هِم نعره زد:

 گرداند. يش بر مير ها را سرجايپن يکس ،انگار که اگر بلند داد بزند« ست؟!ين

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

اد يفر بلندش گذاشته و صورتش سرخ شده بود؛ يگوش ها يکه دستها را رو يسرانجام در حال

 د:يکش

 «ست!ين عادالنه نيا» 



 6 

. پنير بايد هميشه آنجا باشدداد. او هم شک نداشت که مي سرش را تکان  يهاو فقط با ناباور

 نداشت. ين واقعه آمادگيا يبرا زيستاد. هاو نيمات و مبهوت در آن جا ا يمدت

 يخواست با واقعه ا يبشنود. او نم چيزي چيخواست ه ياما هاو نم ميکرد.داد يداد و بهمش  هِم

ز را به هم ين بود که همه چيکرد امي که  ين تنها کاريد؛ بنابرايايرو شده بود کنار به که روب

 بريزد.

 بود. درکاما قابل  .نداشت هم يثمر . ر آدم کوچولوها اصالً جالب نبودرفتا

 يليخ يآدم کوچولوها معنا يبرا پنير از طرفي، پيدا کردننبود.  يدا کردن کار ساده اير پيپن

شاد بودن  يکردند برا يبود که فکر م يزيچ آنها ير براياز روزمره داشت. پنياز رفع ن يشتريب

 .از مال و ثروت بود يو برخوردارات يماد ير به معنايافتن پني ،ها يبعض ياز دارند. برايبه آن ن

از  يناش ياحساس معنو ياز نوع يا برخورداري ،کامل يگر لذت بردن از سالمتيد يبرخ يبرا

 يدوست داشتن يک خانواده يت و صاحب يامن ير فقط به معنايهاو پن يش بود. برايرفاه و آسا

 بود. 1نيگرم و نرم در چدارل يدر کلبه ا يشدن و زندگ

 يگران و صاحب خانه اياست بر ديبزرگ و ر يريبه پن يابيدست  ير به معنينپ ،هِم يبرا

 شدن بود. 2بزرگ بر فراز تپه کمبرت

وقت گذاشتند تا در مورد  ياديمدت ز ،مهم بود خيلي دو آدم کوچولو ير براياز آن جا که پن

ود که به اطراف ن بيدادند ا يکه انجام م يرند. اما تنها کاريم بگيد بکنند تصمين که چه بايا

 ديگر خبري از پنير نيست.ا واقعاً ينند آيزدند تا بب ير پرسه مياز پن يستگاه خاليا

ند؛ هِم و هاو همان کردر ييتغ با موقعيت بوجود آمده به سرعت يف و اسکوريکه اسن يدر حال

 مانده بودند. يباق يقبل يآدمها

ج ي. هاو به تدره بودندبه راه انداخت جار و جنجالناله زرگ ب يعدالت ين بيا يدرباره  آنها

ر ين پنيا ينده اش را بر مبنايافتاد؟ او آ يم يچه اتفاق م پنير ها برنگردندسرده شد. اگر فردا هاف

 کرده بود. يزيها برنامه ر
                                                 

1
 وعی پنیرن 
2

 نوعی پنیر 
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 آنهاچ کس به يفتد؟ هين اتفاق بيا چرا بايدن اتفاق را باور کنند. يتوانستند ا يآدم کوچولوها نم

 ش نرفته بود.يکردند پ يتصور م آنهااوضاع آن طور که بود.  هشدار نداده

 نوشت: چيزي واريد يد به خانه رفتند. اما هاو قبل از رفتن رويهِم و هاو گرسنه و ناام ،آن شب

 يآن را نگه دار يل داريشتر ميت مهم باشد بير برايهر چه قدر پن

                                                    

را هنوز يبرگشتند ز Cريستگاه پنيخود را ترک کردند و دوباره به ا يروز بعد هِم و هاو خانه 

 .دوباره آنجا بيابندر خود را يپن يانتظار داشتند به نحو

کنند. هِم بايد به دانستند چ ير ها آن جا نبود. آدم کوچولوها نمينکرده بود. پن يت فرقياما وضع

 ستادند.يوتا مجسمه آن جا امثل د ،مات و مبهوت ،و هاو

گوش  يش را رويتوانست محکم به هم فشرد و دست ها يکه م ييش را تا جايهاو چشم ها

خواست  ينم ينشنود. او حت يزيفکر نکند و چ يزيخواست به چ يش گذاشت. او فقط ميها

از آن  يرش به طور ناگهانيمعتقد بود پن ج کوچک تر شده است بلکهير او به تدريرد که پنيبپذ

 جا برداشته شده است.

همراه با نظام  ،ده اشيچيل کرد. سرانجام مغز پيه و تحليت را تجزيهِم بارها و بارها وضع

ن کار را با ما کردند؟ يا آنهاچرا  » د:يان عاجز شد. پرسين جرياز درک ا ،پر قدرتش ياعتقاد

 « افتد؟ يم ين جا دارد چه اتفاقيواقعاً ا

ف و ياسن يراست»  ا باز کرد و به اطراف خود نگاه کرد و گفت:ش ريسرانجام هاو چشمها

 « م؟يدان يبدانند که ما نم يزيچ آنها يکن يکجا هستند؟ فکر م ياسکور

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

افتد  يهستند که در برابر آن چه که اتفاق م يساده ا يفقط موش ها آنها»  هِم ادامه داد:

 ين موضوع پيم به ايد بتوانيم. بايهست ييم. ما استثنايدهند. ما آدم کوچولو هست ينش نشان مواک

 ،افتاد يما اتفاق م يد براينبا مسالهن يم ايهست يبهتر يزهايما مستحق چ ،م و عالوه بر آنيببر

 «ميببر يد از آن نفعيحداقل با ،حاال که رخ داد



 8 

 «م؟يد نفع ببريچرا با»  د:يهاو پرس

 « ن حق ماستين که ايا يبرا»  م گفت:هِ

 « حق ماست؟ يزيچه چ»  د:يهاو پرس

 « مير خود را داشته باشيم که پنيما حق دار »

 « چرا؟ » د:يهاو پرس

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

 « مين کار به نفع خود استفاده کنيد از ايما با

م يفتيم و راه بيط دست برداريش از حد شرايل بيه و تحليد از تجزيد ما بايشا»  شنهاد کرد:يهاو پ

 « ميدا کنيد پير جديپن يو مقدار

ن جا چه يخواهم تا آخر خط بروم و بفهمم که ا يمن نم ،نه ،آه»  هِم شروع به اعتراض کرد

 « افتاده است ياتفاق

به  يف و اسکورياسن ،بودند يريم گيتصم يوز در تالش براکه هِم و هاو هن يدر همان حال

افتند داخل ي يکه م يستگاهير به هر ايپن يدر جستجو آنهاگذراندند.  يخود خوش م يوه يش

چ يبه ه آنهاکردند.  يم يچ سرکشيمارپ يهزارتو يدور افتاده  يراهروها شدند و به همه يم

دا کنند. سرانجام يپ يزينتوانستند چ يموش ها تا مدت کردند. ير تازه فکر نميافتن پنير از يز غيچ

 . Nريستگاه پنيا .از هزارتو رفتند که قبالً هرگز به آن جا نرفته بودند يبه قسمت

 يمحموله  ،ميافتيم يش بوديآن چه در جستجو » اد زدند:يفر يبا خوشحال يف و اسکورياسن

 « ر تازه!ياز پن يبزرگ

بود  يريپن ين محموله ين بزرگ تريدند باور کنند. ايد يرا که م توانستند آن چه يبه سخت آنها

 ده بودند.يکه موش ها تا کنون د

اکنون  آنهات خود بودند. يوضع يابيمشغول ارز Cريستگاه پنيهِم و هاو هنوز در ا ،ن فاصلهيدر ا

 يتيوضع ياگر را بريبودند و هم د يد و عصبانينا ام ،بردند يرنج م يريپن ياز عواقب و اثرات ب

 کردند. يسرزنش م ،که در آن بودند
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تا  آنهاا يد آيپرس يافتاد و از خود م يم ،يف و اسکورياسن ،اد دوستانشانيهاو به  ،يهر از گاه

را يز ،داشته باشند يط سختيد شراين باور بود که آنها احتماالً بايدا کرده اند؟ او بر اير پيکنون پن

 ين مي. او هم چنهميشه ترس گم شدن ميرفتچ يمارپ يپرسه زدن در گوشه و کنار هزارتو

 ابد.يتوانست ادامه  يم ين کار فقط تا مدتيدانست که ا

د و لذت بردن از آن در ير جديدا کردن پنيرا در حال پ يف و اسکورياسن ،اوقات يهاو گاه

چ يشد اگر دوباره در مارپ يد که چه قدر خوب ميشياند يکرد. او م يذهن خود تصور م

ر يپن يتوانست مزه  يباً ميکرد. او تقر يدا ميپ ير تازه ايشد و پن يزارتو به جستجو مشغول مه

 تازه را احساس کند.

تازه و لذت بردن از آن در ذهن خود  يريپن يشتر خود را در حال جستجويهاو هر چه قدر ب

اد يفر يتجدشد. بالخره ناگهان با  يمصمم تر م Cريستگاه پنيترک ا يبرا ،کرد يمجسم م

 « م!يا برويب»  د:يکش

دانم. به  ين جا راحت است. من خوب مين جا را دوست دارم. اينه من ا »هِم فوراً جواب داد: 

 « ن جا خطرناک است.يرون از ايعالوه ب

 يم و ميده اياز هزارتو سرک کش يما قبالً به نقاط مختلف ،ستين طور نيا » هاو اعتراض کرد:

 «انجام بديم. ر را ن کايم دوباره ايتوان

ترسم. دوست ندارم گم شوم و خودم را  يو م مر شديپ يلين کار خيا يمن برا » هِم گفت:

 « ؟يتو دوست دار ،ن و آن کنميمضحکه ا

د ير جديدا کردن پنيد او به پيترس از شکست دوباره به سراغ هاو برگشت. ام ،ن حرفيبا ا

 رنگ باخت. 

هر روز به  آنهاخود را دنبال کردند.  يا همان کار قبلهر روز آدم کوچولوه ،بين ترتيبد

 گشتند. يبه خانه بر م يديو ناام يو با نگرانرفتند  يم C ستگاهيا

 يشان مشکل بود. توان و انرژيدن براي. خوابميکردند آنچه اتفاق افتاده را انکار کنند يسع آنها

 ده بودند.حوصله ش يزود رنج و ب در نتيجهشد و  يکمتر م هر روز آنها
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 يم بي پنيريامن سابق نبود. آدم کوچولوها شب ها کابوس  يها ناگر مکيد آنها يخانه ها

 دند.يد

 ر بودند.يگشتند و در انتظار بازگشت پن يبر م Cريستگاه پنيهر روز صبح به ا ،هِم و هاو هم چنان

اد ياً زعضاع واقم که اويشو يم متوجه ميشتر تالش کنيب ياگر ما فقط کم يدان يم »هِم گفت: 

م کرده يوار قايفقط آن را پشت د آنهاد يهاست شا يکين نزدير احتماالً همير نکرده است. پنييتغ

 «اند.

 يسرانجام سوراخبعد از کلي تالش وار برگشتند. يد يروز بعد هِم و هاو با آالت و ابزار حفار

در  يريآن جا هم پن يدند وليوار پريد يبه آن سو آنهابه وجود آوردند.  Cستگاه يوار ايد يرو

 کار نبود.

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

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

 « گردانند. يبر م

استراحت به  يگر برايبا هم د نهاآ ين حرف را باور کند. هر روز هردويخواست ا يهاو دلش م

 ر هرگز به آن جا بازنگشت.يگشتند. اما پن يبر م C ستگاهيبه ا يليم يرفتند و با ب يخانه م

ف شده بودند. هاو از انتظار يو اضطراب ضع ينگران ،ين موقع آدم کوچولوها از گرسنگيتا ا

ن يشتر در ايهر چه ب ط خسته شده بود. او کم کم متوجه شد کهيشرا يبهبود يدن برايکش

دانست که دارند وقت خود را  يط بدتر خواهد شد. هاو ميبمانند شرا يباق يريپن يت بيوضع

 کنند. يتلف م

ک يمن هر روز بارها و بارها  ،منو نگاه کن ،ها،ها،ها» دن به خودش کرد: يشروع به خند بعد

 يت مضحک و خنده داريضعدهم و انتظار دارم اوضاع بهتر شود. واقعاً و يکار را انجام م

 «است.
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 ممکن است دانست ي. چون مبراي جستجو برگرددهزارتو دوست نداشت دوباره به خيلي هاو 

 يد ترس و نگرانيکه د يدا کنند. اما وقتير پيتوانند پن يدانست کجا م يشود. و ضمناً نم گم

 آورد مجبور شد به خود بخندد. يم آنهاسر  ييدارد چه بال

 « ما کجاست؟ يها يگرمکن و کفش ورزش»  د:يساو از هِم پر

دا کردن يرا زمان پيدا کند زيرا پ آنهاد تا يطول کش يليخ يکرد. ول آنها يو شروع به جستجو

 آنهابه  يازيگر نيکرد د يکرده بود. چون فکر م پرت يرا به گوشه ا آنها C ستگاهير در ايپن

 ندارد.

دوباره وارد  يخواه يتو که واقعاً نم» د گفت: يددن يدوستش را در حال گرمکن پوش يهِم وقت

 «ر را به ما برگردانند؟يتا پن يمان ين جا منتظر نمي؟ چرا با من در ايچ شويمارپ يهزارتو

ر را يخواهم آن پن يگر نميافت. من هم دي ير دست نخواهيگر به آن پنيچون تو د» هاو گفت: 

ر مال يرا بر نخواهند گرداند. آن پن يمير قديپن چ وقت آنيه آنهافهمم که  ينم. حاال دارم ميبب

 «ر تازه است.يدا کردن پنيروز بود. امروز وقت پيد

ر بود و تو يا اگر پني؟ و ير نبود چين جا پنياما اگر در خارج از ا»  هِم شروع به اعتراض کرد:

 « ؟يچ يدا کنيآن را پ ينتوانست

را  يده بود و دوباره همان ترسيال را از خود پرسن سوياو بارها و بارها ا« دانم ينم»  هاو گفت:

 شود احساس کرد. آنجا بند يپا شد يباعث م تاحاال کرد و ين سوال احساس ميدن ايکه با پرس

 يکه همراه با آن م يخوب يزهايچ ير تازه و همه يدا کردن پنيسپس شروع به تفکر درباره پ

 رد.خود را به دست آو يآمد کرد و جرات از دست رفته 

ک روال يشه بر يکند. روزگار هم ير ميياوقات اوضاع تغ يگاه»  هاو گفت:

دائم  يعنياست!  ين قانون زندگياز همان مواقع است. ا يکينخواهد بود. االن 

 « مير کنييد تغين ما هم بايکند و بنابرا ير مييتغ
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ل ياما ترس هِم تبداورد. يکرد او را سر عقل ب يخود انداخت و سعضعيف به دوست  يهاو نگاه

 داد. ينم يت شده بود و گوش به حرف کسيبه عصبان

کرد و  يشتريب يو سرزندگ يرون رفتن آماده شد احساس شادابيب يبه محض آن که هاو برا

 ر کند.ييفتد و تغيرد راه بيم بگيافت سرانجام توانسته به خودش بخندد و تصميدر

 « چ است.يمارپ يرتواالن وقت رفتن به داخل هزا»  او اعالم کرد:

 يرا که به ذهنش خطور کرده بود برا يبرداشت و فکر مهم يزيهاو تکه سنگ کوچک و ر

 يريتصو يکه داشت حت يآن فکر کند. و بر طبق عادت قبل يوار نوشت تا درباره يد يهِم رو

 قت رايحق ،هم کمک کند تا لبخند بزندبه ن عکس يد آن که ايد. به اميآن کش کنارر ياز پن

 ند.يتوانست آن را بب يد برود. اما هِم نمير جديابد و به دنبال پنيدر

 ن بود:ياو ا ينوشته 

  يشو ينابود م ،ير نکنيياگر تغ

 

د. بعد درباره يپر اق تمام به داخل هزارتويرون برد و با اشتيوار بيسپس هاو سرش را از سوراخ د

 .به فکر فرو رفت بود کردهر ير گيستگاه بدون پنيا اسير اينن که چه طور خود را يا ي

ر او را يپن يال غوطه ور است که چه کسين فکر و خيدانست که هِم در ا يهاو لبخند زد. او م

ر يفتادم و همراه با پنيچرا من زودتر راه ن» کرد که  ير ميشه سين انديبرداشته است؟ اما هاو در ا

 «جابجا نشدم؟

 ييبه همان جا ،به پشت سر خود نگاه کرد ش ميرفتپيچ يمارپ يهزارتو درهاو همان طور که 

 است. يراحت يکرد جا ياحساس م يکه از آن جا آمده بود و زمان

خواهد به  يا واقعاً ميشد که آ يشتر نگران و مضطرب ميرفت ب يجلوتر م چههاو هر 

به  يخودش نوشت و مدت يوار روبرويد يرو يزيچ برود؟ چيمارپ يداخل هزارتو

 :ره شديآن خ

 ؟يکرد يچکار م يديترس ياگر نم
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 ن جمله فکر کرد.يا يهاو درباره 

د يانجام نده يد که اگر کاريست. هرگاه بترسيترس بد ن ياوقات کم يدانست که گاه ياو م

ش از حد دچار ترس و يد. اما اگر بيشو يده ميعمل کش يآن گاه به سو ،شود ياوضاع بدتر م

ست. هاو به سمت ين خوب نيد و ايبزن يچ کاريد دست به هيتوان يد آن گاه نميوحشت شو

د. يچ که هرگز به آن جا نرفته بود نگاه کرد و ترسيمارپ يتو از هزار يراست خود به قسمت

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

بود که  يادير مانده بوده است. مدت زمنتظ Cستگاه يش از حد در ايد بيشا احساس کرد ،هاو

 ف شده بود.يل ضعين دلينخورده بود و به هم يريپن

خود را  اينبار ،و پنير ديگري پيدا کرد ار شديمجدداً شانس با او  ياگر زمان با خود فکر کرد،

 کرد. يرا ساده تر م ين امر زندگيق دهد. ايرات تطبييزودتر با تغ

 «بهتر از هرگز اقدام نکردن است ،ر اقدام کردنيد» د: يشيندزد و ا يفيهاو سپس لبخند ضع

دا کرد. اما آن قدر نبود که بتواند ير پيخرده پن ين جا و آن جا کمياز ا ،چند روز بعد يهاو ط

 يدا کند تا مقدارير پيپن يکاف يدوار بود که به اندازه ير کند. او امياو را س يطوالن يمدت يبرا

 چ کند.يمارپ يق به آمدن به داخل هزارتويد و او را تشوهِم ببر ياز آن را برا

 يشرويکرد در حال پ يکه فکر م ينداشت. درست زمان ياما هاو هنوز اعتماد به نفس کاف

ک قدم به ياو دو قدم به جلو و  يشرويد که پيرس يشد. به نظر م ياست؛ در راهروها گم م

ر در هزارتو آنقدرها هم يپن يفت که جستجوريپذ يد مياما با ،مبارزه بود ين نوعيعقب است. ا

ا يد کرد که آيگذشت شروع به ترد يکه او از آن واهمه داشت بد نبود. همان طور که زمان م

بزرگ تر از  يا لقمه اير بود که آينانه است. او متحيواقع ب ،دا کنديد پير جدين انتظار که پنيا

 دهان خود برنداشته است. 

به خود  ،دهد يه اش را از دست ميکرد دارد روح ياحساس م تاو هروق خنده اش گرفت.

بهتر  ،هر چند سخت و پر مشقت باشد ،هستيکه در حال انجام دادن آن  يزد که کار يب مينه

ج داشت يند به تدريکار بنشين که منفعل و بيا ياست. او به جا يريپن يت بياز ماندن در وضع
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توانسته اند  يف و اسکورياگر اسن يادآوري کرد به خودش گرفت. يکنترل امور را در دست م

 تواند. ير کننند پس او هم مييتغ

 يآن طور که زمان Cستگاه ير موجود در ايمتوجه شد که پن ،بعد ها که هاو به گذشته نگاه کرد

ستگاه بود هر يکه در ا يريآخر مقدار پن يد نشده است. در روزهايک شبه ناپدي ،کرد  يفکر م

امکان کپک  ينداشت. حت هم يخوب يمانده بود کهنه بود و مزه  يو آن چه باق روز کمتر شده

 ن موضوع نشده بود.ياگر چه او اصالً متوجه ا ،رها هم وجود داشتيپن ه بودنزد

د و يد يشد که اگر او آن چه را که در تمام آن مدت در حال وقوع بود م يهاو اکنون متوجه م

ف يد اسنيشد. شا ير باعث تعجب او نميد شدن پنياد آنگاه ناپدد ير اوضاع را ميياگر احتمال تغ

 ن کار را انجام داده بودند.يهم يو اسکور

 نوشت: جمله اي واريد ياستراحت کند و رو يستاد که کمياو ا

 

  .ير را بو کن تا اگر کهنه شد متوجه شويک بار پنيهر چند وقت 

 

 يد برخورد کرد. اما وقتيرس يبخش به نظر م دير که نويستگاه بزرگ پنيک ايسرانجام هاو به 

 بود. يخال آنجا چون .د شديار نااميوارد آن شد بس

 . « ش آمده استيمن پ يش از حد برايب يديو ناام ين احساس پوچيا»  هاو با خود گفت:

 دست از جستجو بردارد. ستخوا يدلش م

د يترس يکه گم شده است و مدانست  يداد. او م يخود را از دست م يرويهاو داشت توان و ن

برگردد.  Cر يستگاه پنير جهت دهد و به اييفکر کرد که تغ يجان سالم به در نبرد. لحظه ا

ن سوال را دوباره از يگر تنها نبود. سپس ايد ،گشت و هِم هنوز آن جا بود يحداقل اگر بر م

 «کردم؟ يدم چکار ميترس ياگر نم» د: يخود پرس
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د. البته مطمئن نبود يترس ياز آن م ،رديرا باور کند و بپذ يزين که چيا يشتر اوقات به جاياو ب

ترسد.  يم ييدانست که فقط از تنها يکه داشت م يترسد؛ اما حاال با ضعف يم يزيکه از چه چ

 رانند. يترسناک است که او را عقب م يد و باورهاين عقايهاو متوجه نبود که ا

قدرت حرکت  ،ا هنوز از زور ترسيحرکت کرده  C هستگايا هِم از ايدانست که آ يهاو نم

ن احساس را داشت؛ و آن زمان يورد که بهترآاد يچ به يمارپ يرا در هزارتو يندارد. سپس زمان

 کرد. يبود که ساکن نبود و به جلو حرکت م يوقت

 يشتر از آن که نوعين نوشته بيدانست ا ين که ميبا وجود ا ،نوشت يوار جمله ايد يرو

ن آد که از ين اميبه ا ،خواهد بوددوستش هِم  يبرا ينشانه ا ،خودش باشد يبرا يرادآوي

 کند: يرويپ

 

د ير جديپن يکند تا بتوان يبه تو کمک م ،دير جديحرکت در مس

  .يدا کنيپ

 

او قرار  يش رويپ يزيد. چه چيک نگاه کرد و از ترس به خود لرزيتار يراهرو يهاو به انتها

 يزهاين نشسته است؟ تمام چيا در آن جا خطر در کميت؟ آسا يا راهرو خاليداشت؟ آ

فتد در ذهن خود مجسم کرد. او داشت خودش را ياو اتفاق ب يتوانست برا يرا که م يترسناک

 ترساند.  يش از حد ميب

را  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 يد انجام ميترس يانجام داد که اگر نم

ن قدر يچرا ا»  ر بود:يکند. هاو متحيج و با کمال تعجب متوجه شد که احساس لذت ميبه تدر

 « روم؟ يدانم به کجا دارم م ير دارم و نه ميدارم؟ من نه پن ياحساس خوب
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 نوشت: چيزي واريد يستاد و دوباره رويا دارد. يد چرا احساس خوبيفهم او

 

 کني. يم ياحساس آزاد يگذار يترس را پشت سر م يوقت

        

د او را آزاد کرده بود. حاال او ير جدير ترس خود بود. حرکت در مسيهاو متوجه شد که قبالً اس

کرد.  يد احساس ميوز يچ ميمارپ ين قسمت از هزارتويرا که در ا يبخش يم سرد شادينس

پشت سر  بدست آورده است. يتازه ا يرويکرد که توان و ند و احساس يق کشيچند نفس عم

کرد. مدت ها بود که هاو  يبود که فکر م يزيلذت بخش تر از آن چ ،او يگذاشتن ترس برا

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

در  راکرد. او خود  در ذهن خود يريدن تصويشروع به کش ،طيبهتر کردن شرا يبرا يهاو حت

د يد ياز آنچه که م .مشغول خوردن است که ديد ميمورد عالقه اش  يرهاياز پن يان انبوهيم

 يتر به نظر م يواقع اآنه ،ديد يتازه را م يرهاير پنيهاو هر چه واضح تر تصوبرد. يلذت م

 وار نوشت:يد يشد. رو يتر م يازه در او قوتر يدا کردن پنيپ يزه تالش برايدند و انگيرس

 

خود را در حال لذت بردن از آن  ،ر تازهيدا کردن پنيقبل از پ

 کند. يم يير تازه راهنماين عمل تو را به طرف پنيا ،تجسم کن

 

 کردم؟ ي نمن کار را قبالًيد: چرا ايهاو از خود پرس

به د که ينکش يدن کرد. طوليچ شروع به دويمارپ يان هزارتويشتر در ميسپس با توان و سرعت ب

آن  يک درب ورودير را در نزديکوچک پن يکه تکه ها يوقت د.رسي يريستگاه پنياکي نزدي

 از پنيرها را يکمند. بودار خوشمزه يبس. ديچش آنهااز  کمي هاوجان زده شد. يمشاهده کرد ه

با  . شايددبرهِم ب رايهم ب يکم تا در فکر اين بود. او بش گذاشت تا بعداً بخورديدر ج هم

 ر کم کم قدرت و توان خود را بدست آورد.يخوردن پن
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 يستگاه خاليمتوجه شد که ا ير شد اما با تعجب و شگفتيستگاه پنيوارد ا جانيه کلي ذوق و با

 گذاشته بود. ير تازه در آن جا باقيخرده پن يگر قبل از او آن جا بوده و فقط کميد ياست. کس

ر تازه يپن ياديتوانست مقدار ز ياد ميبه احتمال ز ،او متوجه شد که اگر زودتر به راه افتاده بود

 دا کند.يدر آن جا پ

 ا نه.يکند  يا هِم حاضر است او را همراهيند 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 ميزودتر به پن ،ير کهنه را رها کنيعتر پنيهر چه سر

 

ر تازه به او تعارف کرد. يپن يدا کرد. کميرا پبرگشت و هِم  Cريستگاه پنيبه ا يبعد از مدت ،هاو

ر تازه دوست يکنم پن يفکر نم» گفت:  يرفت. هِم از دوستش تشکر کرد ولياما هِم آن را نپذ

 يخواهم تا وقت يخواهم و نم ير خودم را ميآن عادت ندارم. من پن يداشته باشم. من به مزه 

 «نم.کب يرييتغ چياورده ام هيخواهم به دست ن يکه آن چه را که م

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

 يدلش برا ،گشت يچ که قبالً رفته بود بر ميمارپ يهزارتو ين نقطه يکه به طرف دورتر

 دوستش سوخت. 

هاو خوشحال بود چون  کند. ير تازه او را خوشحال نميافتن پنيگر فقط يدانست حاال د يم وا

 داد دوست داشت. يرا که داشت انجام م يد. او حاال کاريترس يگر نميد

 زد چون متوجه شد: ياو لبخند

من تر ير ايت بدون پنيک وضعياز ماندن در  ،چيچ در پيپ يجستجو در هزارتو

 است.

 



 18 

. يستکرد ن يکه تصور م يد هرگز به آن بديترس يآن چه از آن م ،متوجه شده بود ديگرهاو 

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

نخواسته  يدا نکند وحشت کرده بود که حتير پين فکر که ممکن است هرگز پنياو آن قدر از ا

ر در يپن يکاف يبه اندازه  ،اما از زمان شروع سفرشافتن آن کند. ي يبود شروع به جستجو برا

ر يکرد تا پن يخود نگاه م يش رويافته بود که بتواند به راه خود ادامه دهد. حاال او به پيراهروها 

او پر از  يميدگاه قديز بود. ديجان انگيش هيار برايدا کند. فقط به جلو نگاه کردن بسيپ يشتريب

کرد. عادت  ينبودن آن فکر م يا کافير و يان دائم به نداشتن پنبود. در آن زم يترس و نگران

توانست درست  يآنچه که م ينه درباره  ،اشتباهات خود فکر کند يشتر درباره يکرده بود گه ب

 ر کرده بود.ييتفکر او هم تغ ينحوه  ،را ترک کرده بود Cر يستگاه پنيکه ا يباشد. اما از زمان

ست. اما حاال اعتقاد ير و تحول درست نييچ وقت جابجا شود و تغيد هير نبايپناو قبالً معتقد بود 

م يرا داشته باش آنهاچه انتظار  ،هستند يعيطب يافتند امر يکه بطور مداوم اتفاق م يراتييداشت تغ

ز باشد که انتظار آن را نداشته و در يتواند تعجب برانگ يم ير فقط زمانييم. تغيو چه نداشته باش

کرد و بر  يمکث ،ر داده استييش را تغيهاو متوجه شد که باورها يم. وقتين نباشآ يجستجو

 ن نوشت:يوار چنيد يرو

 کند. ينم ييد راهنماير جديتو را به طرف پن ،د کهنهيافکار و عقا

 

به  ،چيمارپ ين پرسه زدن در گوشه و کنار هزارتويدا کند. اما در حير پيهاو هنوز نتوانسته بود پن

د او باعث يجد يباورهاکرد  يد. هاو اکنون درک ميشياند ياد گرفته بود ميکنون  تاآنچه 

ستگاه يکه هر روز به ا ي. روش و رفتار او با زماندر او شده ديجد يرفتارها ه شدنختيبرانگ

 رفت فرق کرده بود. يم C ريبدون پن

د يتوان يشما مشود.  يم ير عمل کرد آدمييباعث تغ ،د و باورهاير عقاييدانست که تغ ياو م

ا يو  ،ديدر برابر آن مقاومت کن و ان بخش خواهد بوديشما ز ير براييد که تغياعتقاد داشته باش
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ر و تحول را ييتغ تاد به شما کمک خواهد کرد ير جديافتن پنيد يد اعتقاد داشته باشيتوان يم

 وار نوشت:يد يرو د. هاويرا انتخاب کن ين دارد که چه باوريبه ا يز بستگيهمه چ د.يريبپذ

 

ر خود را يمس ،يو از آن لذت ببر يدا کنيد پير جديپن يتوان يم ينيکه بب يوقت

 .يده ير مييتغ

 

حاال  ،کرد يرا ترک م Cر يستگاه پنيشد و ا ير مييتغ يرايدانست که اگر زودتر پذ يهاو م

مبارزه  يه توانست بهتر از عهد يتر بود و م يقو يو جسم ياز نظر روح ،داشت يط بهتريشرا

آن را  ،رييتغ ف وقت و انکاراتال يقت اگر به جايد. در حقيد بر آير جديدا کردن پنيپ يبرا

 دا کرده بود.ير خود را پي؛ احتماالً تا حاال پنقبول ميکرد

د تر هزارتو يجد يقسمت ها به جستجوي خود را م گرفتياو عزم خود را جزم کرد و تصم

ج داشت توان و يکرد و به تدر يدا ميپ ريکوچک پن ين جا و آن جا تکه هايادامه دهد. از ا

 آورد. ياعتماد به نفس خود را دوباره به دست م

خوشحال بود که در  ،ديشياند يکه از آن جا آمده بود م يکه به گذشته و مکان يهاو در حال

 ين نوشته ها مين باور بود که اير نوشته است. او بر اوايد يرا رو يمختلف نکات يها مکان

 آنهارا ترک کند  Cر يستگاه پنيتا اگر خواست ا ،باشد دوستش هِم يبرا خوبي يراهنماتواند 

داد که هِم  ين احتمال را ميدوار بود که راه را درست آمده باشد. هاو ايرا دنبال کند. فقط ام

فکرش را به خود مشغول  يدا کند. آن چه را که مدتيراه را پ وار را بخواند ويد يرو ينوشته ها

 وار نوشت:يد يکرده بود بر رو

 

رات ييکند تا خود را با تغ يرات کوچک به تو کمک مييتوجه زود هنگام به تغ

 .يق دهيند تطبهست که در راه يبزرگتر
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 داد. يق مينده تطبيهاو گذشته را رها کرده بود و داشت خود را با آ ،گرياکنون د

ن يا حداقل ايچ پرداخت. سفرش يمارپ يبه جستجو در داخل هزارتو يشتريرو و سرعت بياو با ن

 د.يان رسيبه پا يع و با شاديار سريقسمت از سفرش بس

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

 ين محموله يرکه در آن جا بود ماتش برد. بزرگت يزيدن چيشد از د Nر يستگاه پنيوارد ا يوقت

از  يوجود داشت که هاو بعض مختلف ير هاي. در آن جا آن قدر پندده بويکه تا کنون د يريپن

 شناخت. يا را نمهآن

 يده ييا فقط زاياست  يند واقعيب يمدانست آن چه را  ينممات و مبهوت ماند؛  يلحظه ا يبرا

 د.يرا د يف و اسکوريش اسنيمين قدن که دوستايذهن اوست؛ تا ا

 يش دست تکان داد. اندام هايبرا يف با تکان دادن سر به هاو خوش آمد گفت. اسکورياسن

 ش در آن جا بوده اند.ياز مدت ها پ آنهان بود که يا ينشان دهنده  آنهاکوچولو و چاق 

ز زد. او ک گايکه دوست داشت  يريسالم کرد و بالفاصله از هر تکه پندست و پا شکسته هاو 

 يکينان در نزدياطم يز و مرتب تا کرد و برايرا تم آنها ،ش را در آورديگرمکن و کفش ها

که  يد. وقتيتازه پر يرهايان پنيد. سپس به منکدا ياز پين آنهاد دوباره به يش قرار داد شايخو

 ر!ييده باد تغزنو گفت: ر تازه برداشت يپن يتکه ا ،ر شديکامالً س

ستگاه يدر اد يد. او فهميشياد گرفته بود انديکه  ييزهايبه چ ،ر تازهين لذت بردن از پنيهاو در ح

مي ر کردن ييدل خوش کرده بود و از تغ ،گردد يدوباره بر م ر کهنهين توهم که پنيبه ا C ريپن

باعث شد که  يا ترس از مردن بر اثر گرسنگير کرد؟ آيياو را وادار به تغ يزي. پس چه چديترس

 « کمک کرد. ين موضوع تا اندازه ايخوب ا»  ر کند؟ هاو با خود گفت:ييتغ

اشتباه خود  ين که توانسته بود به خودش و به کارهايد و متوجه شد که به محض ايسپس خند

دن به حماقت يخند ،رييتغ ين راه برايع تريد که سرير کرده بود. هاو فهمييشروع به تغ ،بخندد

 ر کرد.ييتوان فوراً تغ يخود است. پس از آن م
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اد ير ييتغ يدرباره  يديدرس مف ،يف و اسکورياسن ،قشيرف يدانست که از موش ها يهاو م

ش از حد يا بيل يه و تحليش از حد تجزيرا ساده گرفته و اوضاع را ب يزندگ آنهاگرفته است. 

 آنهادر آن جا نبود  يريپن ديگر ر کرد وييتغ Cريستگاه پنيط ايه شراک يده نکرده بودند. وقتيچيپ

 .آويزه ي گوش خود کردرا  نکتهن يا . هاو"ر جابجا شدنديبا پن"ر کردند و ييهم تغ

انجام آن چه که آدم کوچولوها بهتر از موش ها انجام  يسپس هاو از مغز خارق العاده اش برا

 دهند استفاده کرد. يم

دانست  ينده استفاده کرد. او ميآ يزيبرنامه ر يبرا آنهاد و از يشيات گذشته اش انداو به اشتباه

 ،اوضاع سازيساده  يدرباره  يشتريب يتوان آگاه ي. مشد سازگار با تغييرات توان يکه م

ش از يست که اوضاع و احوال را بير کردن بدست آورد. الزم نييع تغير بودن و سريانعطاف پذ

توان به  يترسناک مغشوش کرد. م يا ذهن خود را با باورهايل کرد و يه و تحليتجزحد 

 دا کرد.يشتر پيبهتر و ب يآمادگ يرات بزرگ اجتماعييتغ يتا برا ،رات کوچک توجه کردييتغ

 ممکن است اريد سازگار کند. زيع تر خود را با اوضاع جديد سريدانست که با يهاو حاال م

 .دهرگز نتوان بعداد هدنق يد تطبيط جديشراخود را با  اگر به موقع

موقعيت در خود شخص قرار دارد و  ،ر کردنييتغ ين مانع برايرفت که بزرگتريپذ يد ميهاو با

 د شد.ند بهتر نخواهير نکنييکه خودتان تغ يتا زمان ها

وجود  يگريد يزه در جار تايشه پنين بود که هميا ،شدکه هاو متوجه  يزين چيد مهم تريشا

به که ترس را پشت سر گذاشته و  يخواه نه. و زمان ،ديص بدهيدارد. خواه آن را به موقع تشخ

ترس  يدانست کم ير تازه است. هاو ميافتن پنيپاداش شما  ،برويد يش رويپ يماجراها استقبال

شتر يباز طرفي  محافظت کند. اما يتواند از فرد در برابر خطرات واقع يرا ميز ،الزم است

 از شده است.ير کردن او در زمان مورد نييبوده و مانع تغ ير منطقياو غ يترسها

ک موهبت ير 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 يشود تا راهنما يدر لباس مبدل ظاهر م
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 دا کرده بود.ياز وجود خودش را پ يقسمت بهتر ،رييبه هنگام تغ ياو حت

ک يچ يا هِم هيدانست که آ ياد دوستش هم افتاد. او نميد به يشياند يم همان حالي کههاو در 

چ نوشته يمارپ يمختلف هزارتو يوارهايو در د C ستگاهيوار ايد يرا که هاو رو يياز نوشته ها

 ا نه؟ ياست  بود خوانده

ا دوباره وارد ير 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 يچ شده و آن چه را که ميمارپ يهزارتو

او با خود فکر کرد که اگر هِم  د.يشيهِم اند يبرا و جستجو C ستگاهيهاو به بازگشت دوباره به ا

 يسع هم قبالً يادش آمدهاو د. يايرون بيب يکه چگونه از گرفتار بفهماندد به او يبا ،دا کرديرا پ

 .، اما بي فايده بودر کندييدوستش را وادار به تغکرده بود 

راه خود  ،شيش خود و با پشت سر گذاشتن ترس هاياو آس يراحت يد در فراسويهِم خودش با

ا در مورد آن با ياو انجام دهد  ين کار را برايتوانست ا ينم يگريچ کس ديکرد. ه يدا ميرا پ

م فقط نوشته اگر هِو  ببرد. ير دادن خود پييد تغيبه فوا ،يقياو بحث کند. او مجبور بود به طر

 دا کند.يتواند راهش را پ يوارها را بخواند ميد يرو يها

و  نوشت Nريستگاه پنيوار اين ديبزرگ تر يرو ،اد گرفته بودياز آن چه را که  يهاو خالصه ا

 زد: يکرد لبخند م يکه به آنها نگاه م يدر حال

 

 وار:يد يرو يه هانوشت

 کنند. ير را جابجا ميپن آنهاافتند و  يرات اتفاق مييتغ -

داشته  ير آمادگيجابجا شدن پن يد. برايير و تحول شرکت جوييدر تغ -

 د.يباش

 شود. يد چه موقع کهنه ميد تا متوجه شويکن ور را بيد. دائم پنيرير نظر بگيرات را زييتغ -

د يتوان يزودتر م دير کهنه را رها کنيعتر پني. هر چه سرديق دهيرات تطبييعاً خود را با تغيسر -

 د.ير تازه لذت ببرياز پن
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 د.ير حرکت کنيد. با پنير کنييتغ -

 د.يد و به سفر برويکن ييد. ماجراجويذت ببرلر يياز تغ -

 د.ير تازه لذت ببرياز طعم پن -

 دهند. ير ادامه ميپن جابجا کردنبه  آنها. ديع آماده باشير سرييتغ يبرا

 يرا ط يطوالن يمسافت ،تا کنون Cر يستگاه پنيهاو متوجه شد که از زمان جدا شدنش از هِم در ا

ممکن است  يبه راحت ،ش باشديش از حد در رفاه و آسايدانست که اگر ب يکرده است. اما م

آن را  Nريستگاه پنياط يبردن به اوضاع و شرا يپ ياشتباه گذشته را تکرار کند. او هر روز برا

ر قابل يرات غيير شدن بر اثر وقوع تغياجتناب از غافلگ يخواست برا يکرد. او م يم يبازرس

 تواند انجام دهد. يکه م يهر کار ،انتظار

 يچ ميمارپ ياغلب اوقات به داخل هزارتو ،ر داشتيپن ياديهاو با وجود آن که هنوز مقدار ز

گذرد در ارتباط  يشه بتواند با آن چه که در اطرافش ميهم دا کند ويد را پيجد يرفت تا نواح

 باشد.

 يمتوجه شد که کس ،د. با بلند تر شدن صدايچ شنيمارپ يرا در خارج هزارتو ييهاو سپس صدا

ا او توانسته مشکالت يهِم باشد؟ آ يپا يتواند صدا ين صدا ميا ايد. آيآ يف مدارد به آن طر

 خود را پشت سر بگذارد؟

 

 کن و از آن لذت ببر! تر حرکيبا پن

 


