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کردند که در یمیر موجود کوچک زندگچها, ار دوریبسینیدر سرزم, میار قدیبسيهانادر زم, يروزگار
.افتند تا غذا جستجو کنند و بخورند و شاد شوندیراه یچ و خمیپر پير به درون هزارتویپنيجستجو

)Scurry(يو اسکور)Sniff(فیاسنيبه نام ها, آنهادوتا ار 
که از نظر ظاهر مانند ) Haw(و هاو ) Hem(بودند به نام همییآدم کوچولوها, گریديدوتا, موش بودند , 

.بوديامروزيمثل آدم هاآنهاروش و رفتار یند ولدموش ها کوچک بو

یکافينبود اما اگر به اندازه يدادند کار ساده ایکه انجام مییکارهايمشاهده , به خاطر جثه کوچک شان
.دینیببآنهارا در رفتار يزیار شگفت انگیبسيزهاید چیتوانستید میکردیک به آنها نگاه میاز نزد

یر مخصوص خود میپنيدر جستجو, چیمارپيموش ها و آدم کوچولوها هر روز اوقات خود را در هزارتو
.گذراندند
, بودنديزه قویشم و غریول, سادهيمغزيدارا, گر جونده هایکه هم چون د, ينف و اسکوریاس, موش ها

.بودند که آن را ذره ذره گاز بزنند و بخورند و لذت ببرندیر سفتیپنيمانند اغلب موش ها در جستجو
ر یپنینوعيجستجويار بود برایبسيد و باورهایاز مغز خود که انباشته از عقا, هم و هاویعنی, آدم کوچولوها

.کردندیشود استفاده میمآنهاشتر یت بیو موفقيمتفاوت که معتقد بودند باعث شاد
هر روز : ز داشتندینیات مشترکیخصوص, ها به همان اندازه که با هم متفاوت بودندموش ها و آدم کوچولو

کرد و به ید و خانه کوچک خود را ترك میپوشیخود را میصبح هر کدام از آنها گرمکن و کفش ورزش
.رفتیچ میمارپير به داخل هزارتویپنيسرعت در جستجو

يایاما زوا. ر خوشمزه بودیمملو از پنآنهااز یتاق ها بود که بعضو اهاناز داالیکالف سردرگم, ن هزارتویا
ممکن بود ینداشت و هر کسییانتهاآنهااز یهم در آن جا وجود داشت که بعضیبن بستيک و راهروهایتار

.در آن جا گم شود
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يکه به آنها اجازه هم داشت يچ اسراریمارپيهزارتو,کردندیدا میکه راه خود را پییآنهايبرا, به هر حال
از روش ساده اما ناکار آمد آزمون و خطا , يف و اسکوریاسن, موش ها. دادیبهتر را میک زندگیلذت بردن از 

بود به یکردند و اگر خالیک راهرو را جستجو میابتدا یعنی. کردندیر استفاده میدا کردن پنیپيبرا
. رفتندیميبعديراهروها

م به دنبال آن به طرف جلو یمستقيد و اسکوریکشیرها را بو میدماغ بزرگ خود رد پنف با استفاده ازیاسن
رفتند و اغلب یجهت را اشتباه م, کردندیمعموالً راه خود را گم مآنهارفت یهمان طور که انتظار م. دیدویم

. خوردندیوار میبه د
و استفاده از آنهاکردند که بر قدرت تفکر یاستفاده میاز روش متفاوت, هم و هاو, اما دوتا آدم کوچولو

ید و احساسات شان سر در گم میآنها هم بر اثر عقا, از اوقاتیبعض, اگر چه . بودیات گذشته متکیتجرب
.شدند
را يریهمان نوع پنآنهاهر کدام از . کردیدا میش بود پیآن چه را که در جستجویقیهر کس به طر, تیدرنها

.کردیدا میپ, Cر یستگاه پنیدر ا, از راهروهایکیيانتهاکه دوست داشت در
یمCر یستگاه پنیده و عازم ایموش ها و آدم کوچولوها لباس گرمکن پوش, هر روز صبح, از آن روز به بعد

.افتندیکار ثابت و مشخص روزانه خود را آنهاک از ید که هر ینکشیطول. شدند
دند و همواره یدویچ میمارپيشدند و به داخل هزارتویدار میخواب بهر روز صبح زود ازيف و اسکوریاسن

.کردندیرا دنبال میشگیر همیهمان مس
زدند و دوریرا به هم گره مآنهاخود را در آورده یورزشيدند کفش هایرسیبه مقصد میموش ها وقت

.کردندیزان میگردن خودشان آو
سپس از . دا کنندیرا پآنهاتوانستند یمید را الزم داشتند به راحتخوين کار هر وقت کفش هایبا انجام ا

.بردندیر خوردن لذت میپن
که در يخوشمزه ايرهایدند تا از خرده پنیدویر میستگاه پنیز هر روز صبح به طرف این, هم و هاو, لیدر اوا

ش گرفتندویرا در پیمتفاوتآدم کوچولوها راه و روش, یاما بعد از مدت. بود لذت ببرندآنهاانتظار 
دند و سالنه سالنه یپوشیآهسته تر لباس میکم, شدندیدار میرتر از خواب بیدیهر روز صبح کم, هم و هاو
توان به آن جا یر کجاست و چطور میدانستند که پنیرا به هر حال میرفتند زیر میستگاه پنیبه طرف ا

.دیرس
فقط آنهاتصور . گذاردیآن را در آن جا مید و چه کسیآیر از کجا میپنن یکردند که ایاصالً فکر نمآنها

میCر شماره یگاه پنتسین که هم و هاو به ایهر روز صبح به محض ا. ر آن جا خواهد بودین بود که پنیا
شان را در یکردند و کفش هایزان میخود را آويکردند در خانه خود هستند؛ گرمکن هایدند احساس میرس

ار آسوده خاطر یدا کرده بودند بسیر را پیحاال که پن. دندیپوشیخود را میراحتيهاییآوردند و دمپایم
و يآدم کوچولو ها احساس شاد. »ما وجود دارديتا ابد برایر کافین جا پنیدر ا, هیعال:گفتیمهم. بودند

.کردندیت میو امنیابیکام
آنهار بود که یرا متعلق به خود دانستند آن جا آن قدر پنCستگاهیموجود در ار یپن, د که هم و هاوینکشیطول

در اطراف آن یاجتماعیک زندگیر ساکن شدند و یانبار پنیکیسرانجام خانه خود را عوض کردند و در نزد
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. تند خودشان هسيشتر احساس کنند که در خانه ین که بیايهم و هاو برا. خود درست کردنديستگاه برایا
دند که یوارها کشیدير در رویاز پنيریتصاوین کردند و حتییر تزیپنيدرباره یآن جا را با سخنانيوارهاید

:ن بودیوار نوشته ها چنین دیاز ایکی. نشاندیمآنهالبخند به لب 
.کندیر آدم را خوشحال میداشتن پن

Cر یستگاه پنیهم انباشته شده در ايرويرهاید تا پنآوردنیدوستان خود را به آن جا میهم و هاو گاه گاه
اوقات در خوردن یو گاه» نه؟, يخوشمزه ايرهایچه پن« : گفتندینند و با غرور به آن اشاره کرده و میرا بب

.کردندین کار را نمیاوقات ایشدند و بعضیک میر با دوستانشان شریپن
و با یطوالنیرها مدتین پنیافتن ایيقت ما برایدر حق» .میرا دارر هاین پنیما استحقاق داشتن ا« : هم گفت

.تازه جدا کرد و خوردير خوشمزه یپنيبعد تکه ا» میار کار کردیبسیسخت
. ر مانند اغلب اوقات خوابش بردیهم بعد از خوردن پن

افتادند یرف خانه به راه مر خورده بودند؛ تلوتلو خوران به طیکه تا خرخره پنیهر شب آدم کوچولوها در حال
.گشتندیشتر بر میر بیخوردن پنيو هر روز صبح با اعتماد به نفس کامل برا

.ن کار را مدت ها ادامه دادندیاآنها
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آن قدر راحت طلب آنهاد که یینپايرید. ل به غرور و تکبر شدیاعتماد به نفس هم و هاو تبدیبعد از مدت
ن یدر تمام ايف و اسکوریاما اسن. کردندیگذشت توجه نمیاطرافشان مبه آن چه که در یشدند که حت

ر یستگاه پنیدند و اطراف ایرسیهر روز صبح زود به آن جا مآنها. دادندیخود ادامه ميمدت به کار روزمره 
Cتا کردندیمیدند و آن جا را بازرسیدویع مانند فرفره میکردند و تند و سریده و جستجو میرا بو کش
.ا نهیبوجود آمده است يرییش تغیا نسبت به روز پینند آیبب

Cر یستگاه پنیبه اآنهاک روز صبح که ی. کردندیر مینشستند و ذره ذره شروع به خوردن پنیسپس م
.ستینير خبریاست و از پنیمتوجه شدند که خال, دندیرس
یر هر روز کمتر از روز قبل میپنيکه موجودچون قبالً متوجه شده بودند . تعجب نکردنديف و اسکوریاسن

. د بکنندیدانستند چه کار بایزه میداشتند و به حکم غریر آمادگیاجتناب ناپذيه ان واقعیايبراآنها. شود
زان یخود را که به هم بسته و طبق معمول دور گردن خود آویورزشيگر نگاه کردند و کفش هایبه هم د

.شان را بستندیده و بندهایرا پوشآنهاکرده بودند برداشتند و 
ده انباشته نشده یچیپيد و باورهایبا عقاآنهاکردند و مغز یل نمیه و تحلیش از حد تجزیرا بيزیموش ها چ

ر ییتغCر یستگاه پنیت در ایوضع. شان ساده بودیبه وجود آمده بود و جواب آن برایموش ها مشکليبرا. بود
.ر کنندییم گرفتند که خودشان هم تغیتصميف و اسکورین اسنیکرده بود بنابرا

د و یف پوزه خود را بلند کرده و بو کشیسپس اسن. چ نگاه کردندیچ در پیپيستگاه به داخل هزارتویرون از ایب
توانست یکه مییف تا جایدن به داخل هزارتو کرد و اسنیشروع به دوياسکور. اشاره کرديبا سر به اسکور

.د کردندیر جدیپنيرون از آن منطقه شروع به جستجویدر بآنها. دنبال او حرکت کردبا سرعت به 
که هر روز در اطراف یرات کوچکییبه تغیتوجهآنها. دندیرسCر یستگاه پنیز به ایهم و هاو ن, یبعد از مدت

هم و هاو . خود قرار دارديرشان سر جایمسلم بود که پنآنهاين برایبنابرا. افتاد نکرده بودندیاتفاق مآنها
.نداشتندیدند آمادگیآن چه در آن روز ديبرا

انگار که اگر » !ست؟یر نیپن! ست؟یر نیپن« و به نعره زدن ادامه داد» ست؟ین جا نیر ایپنیچیه, یچ«:هم نعره زد
.گرداندیش بر میر ها را سرجایپنیکس, بلند داد بزند

»ر مرا برداشته است؟یپنیکسچه « :دیاد کشیبلند فريبعد با صدا
« :دیاد کشیخ گلو فریش گذاشته و صورتش سرخ شده بود؛ از بیگوش هايکه دستها را رویسرانجام در حال

»!ستین عادالنه نیا
مات یمدت. ر وجود داردیپنCستگاهیشه در اینداشت که همیاو هم شک. سرش را تکان داديهاو فقط با ناباور

.نداشتین واقعه آمادگیايز برایهاو ن. ستادیو مبهوت در آن جا ا
ه که روبيخواست با واقعه ایاو نم. بشنودچیزيچیخواست هیاما هاو نم. گفتیميزیداد چیهم با داد و ب

.ختیز را به هم رین بود که همه چیکه کرد اين تنها کارید؛ بنابرایایرو شده بود کنار ب
.اما قابل درك بود, ز نداشتینيبود و ثمررفتار آدم کوچولوها اصالً جالب ن

از یاز رفع نيشتریبیلیخيآدم کوچولوها معنايافتن آن براییدر ثان. نبوديدا کردن کار ساده ایر پیپن
يکردند برایبود که فکر ميزیبه دست آمدن چيبرایروشيبه معناآنهاير برایافتن پنی. روزمره داشت

يبرا. ر داشتندیدر مورد پنیخاصيدگاه هاید, شیل و ذائقه خویبر اساس مآنها. نداز داریشاد بودن به آن ن
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یگر لذت بردن از سالمتیدیبرخياز مال و ثروت بود برايات و برخورداریمادير به معنایافتن پنی, هایبعض
ت و یامنيفقط به معنار یهاو پنيبرا. ش بودیاز رفاه و آسایناشياحساس معنویاز نوعيا برخورداری, کامل

.ن بودیگرم و نرم در چدارليدر کلبه ایشدن و زندگیدوست داشتنيک خانواده یصاحب 
بزرگ بر فراز تپه يگران و صاحب خانه ایاست بر دیبزرگ و ريریبه پنیابیدست یر به معنیپن, هميبرا

.کمبرت شدن بود
د ین که چه کار بایوقت گذاشتند تا در مورد ايادیمدت ز, دو آدم کوچولو مهم بودير برایاز آن جا که پن

یر پرسه میاز پنیخالCستگاه ین بود که به اطراف ایدادند ایکه انجام مياما تنها کار. رندیم بگیبکنند تصم
.ا نهیر وجود دارد یا واقعاً در آن جا پنینند آیزدند تا بب

.مانده بودندیباقیقبلير بودند؛ هم و هاو همان آدمهاییبه سرعت در حال تغيف و اسکوریکه اسنیدر حال
ج یهاو به تدر. انداختندیکردند وجار و جنجال به راه میمیزرگ رجز خوانبیعدالتین بیايدرباره آنها

ر ها برنامه ین پنیاينده اش را بر مبنایافتاد؟ او آیمیر نبود چه اتفاقیاگر فردا هم آن جا پن. افسرده شد
.کرده بوديزیر

آنهاچ کس به یفتد؟ هین اتفاق بیچه طور ممکن بود ا. ن اتفاق را باور کنندیتوانستند ایآدم کوچولوها نم
.ش نرفته بودیکردند پیتصور مآنهااوضاع آن طور که وبودنن درست یا. هشدار نداده بود

:وار نوشتیديرفتن رواما هاو قبل از. د به خانه رفتندیهم و هاو گرسنه و ناام, آن شب
يآن را نگه داريل داریشتر میت مهم باشد بیر برایهر چه قدر پن

را هنوز انتظار داشتند به یبرگشتند زCریستگاه پنیخود را ترك کردند و دوباره به ايروز بعد هم و هاو خانه 
.دا کنندیپر خود را یپنينحو

مات و , هم و هاو. کار کننده دانستند چیآدم کوچولوها نم. ر ها آن جا نبودیپن. نکرده بودیت فرقیاما وضع
.ستادندیمثل دوتا مجسمه آن جا ا, مبهوت

او . ش گذاشتیگوش هايش را رویتوانست محکم به هم فشرد و دست هایکه مییش را تا جایهاو چشم ها
ج کوچک یر او به تدریرد که پنیخواست بپذینمیاو حت. نشنوديزیفکر نکند و چيزیچخواست به یفقط م

.از آن جا برداشته شده استیرش به طور ناگهانیمعتقد بود پنتر شده است بلکه 
, پر قدرتشيهمراه با نظام اعتقاد, ده اشیچیسرانجام مغز پ. ل کردیه و تحلیت را تجزیهم بارها و بارها وضع

»افتد؟یمین جا دارد چه اتفاقین کار را با ما کردند؟ واقعاً ایاآنهاچرا «:دیپرس. ان عاجز شدین جریك ااز در
کجا هستند؟ يف و اسکوریاسنیراست« :ش را باز کرد و به اطراف خود نگاه کرد و گفتیسرانجام هاو چشمها

»م؟یدانیبدانند که ما نميزیچآنهایکنیفکر م
»دانند؟یرا ميزیچه چ«:تهم با تمسخر گف
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یافتد واکنش نشان میهستند که در برابر آن چه که اتفاق ميساده ايفقط موش هاآنها« :هم ادامه داد
ما , م و عالوه بر آنیببرین موضوع پیم به اید بتوانیبا. میهستییما استثنا. میما آدم کوچولو هست. دهند

د از آن یحداقل با, حاال که رخ داد, افتادیما اتفاق ميد برایبانمسالهن یم ایهستيبهتريزهایمستحق چ
»میببرینفع

»م؟ید نفع ببریچرا با« :دیهاو پرس
»ن حق ماستین که ایايبرا« :هم گفت
»حق ماست؟يزیچه چ« :دیهاو پرس

»میر خود را داشته باشیم که پنیما حق دار«
»چرا؟«:دیهاو پرس

ن کار ید از این کار را انجام داده و ما بایايگریشخص د. میاورده ایرا به وجود نن مشکلیرا ما ایز« :هم گفت
»میبه نفع خود استفاده کن

يم و مقداریفتیم و راه بیط دست برداریش از حد شرایل بیه و تحلید از تجزید ما بایشا« :شنهاد کردیهاو پ
»میدا کنید پیر جدیپن

»افتاده استین جا چه اتفاقیخواهم تا آخر خط بروم و بفهمم که اینممن, نه, آه« هم شروع به اعتراض کرد
خود يوه یبه شيف و اسکوریاسن, بودنديریم گیتصميکه هم و هاو هنوز در تالش برایدر همان حال

راهروها , شدند و به همهیافتند داخل مییکه میستگاهیر به هر ایپنيدر جستجوآنها. گذراندندیخوش م
ر یافتن پنیر از یز غیچ چیبه هآنها. کردندیمیچ سرکشیمارپيهزارتويوشه و کنار پرت و دور افتاده و گ

از هزارتو رفتند که قبالً یسرانجام به قسمت. دا کنندیپيزینتوانستند چیموش ها تا مدت. کردندیتازه فکر نم
.Nریستگاه پنیایعنی, هرگز به آن جا نرفته بودند

ر یاز پنیبزرگيمحموله , میافتیم یش بودیآن چه در جستجو«:اد زدندیفریبا خوشحاليکورف و اسیاسن
»!تازه

بود که موش ها يریپنين محموله ین بزرگ تریا. دند باور کنندیدیتوانستند آن چه را که میبه سختآنها
.ده بودندیتا کنون د

اکنون از عواقب و آنها. ت خود بودندیوضعیابیشغول ارزمCریستگاه پنیهم و هاو هنوز در ا, ن فاصلهیدر ا
سرزنش , که در آن بودندیتیوضعيگر را برایبودند و هم دید و عصبانینا ام, بردندیرنج ميریپنیاثرات ب

.کردندیم
دا یر پینتا کنون پآنهاا ید آیپرسیافتاد و از خود میم, يف و اسکوریاسن, اد دوستانشانیهاو به , یهر از گاه

را پرسه زدن در گوشه و کنار یز, داشته باشندیط سختید شراین باور بود که آنها احتماالً بایکرده اند؟ او بر ا
توانست یمین کار فقط تا مدتیدانست که این میاو هم چن. نان بخش نبودیچ معموالً اطمیمارپيهزارتو
.ابدیادامه 
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ید و لذت بردن از آن در ذهن خود تصور میر جدیدا کردن پنیحال پرا در يف و اسکوریاسن, اوقاتیهاو گاه
ر یشد و پنیچ هزارتو به جستجو مشغول میشد اگر دوباره در مارپید که چه قدر خوب میشیاندیاو م. کرد

.ر تازه را احساس کندیپنيتوانست مزه یباً میاو تقر. کردیدا میپيتازه ا
, کردیتازه و لذت بردن از آن در ذهن خود مجسم ميریپنيحال جستجوشتر خود را دریهاو هر چه قدر ب

»!میا برویب« :دیاد کشیبالخره ناگهان با تعجب فر. شدیمصمم تر مCریستگاه پنیترك ايبرا
رون از یبه عالوه ب. دانمیمن خوب م. ن جا راحت استیا. ن جا را دوست دارمینه من ا«: هم فوراً جواب داد

».طرناك استن جا خیا
ن یم دوباره ایتوانیم و میده ایاز هزارتو سرك کشیما قبالً به نقاط مختلف, ستین طور نیا«:هاو اعتراض کرد

»میکار را بکن
ن و آن یدوست ندارم گم شوم و خودم را مضحکه ا. ترسمیو مر شده امیپیلین کار خیايمن برا«:هم گفت

»؟يتو دوست دار, کنم
. د رنگ باختیر جدیدا کردن پنید او به پیام. س از شکست دوباره به سراغ هاو برگشتتر, ن حرفیبا ا
رفتند و یمCستگاهیهر روز به اآنها. خود را دنبال کردندیهر روز آدم کوچولوها همان کار قبل, بین ترتیبد
.گشتندیبه خانه بر ميدیو ناامیکردند و با نگرانیدا نمیدر آن جا پيریچ پنیه

هر روز آنهايتوان و انرژ. شان مشکل بودیدن برایخواب. در انکار آن چه که اتفاق افتاده بود داشتندیسعآنها
.حوصله شده بودندیل زود رنج و بین دلیشد و به همینسبت به روز قبل کمتر م

یر را میه پنبیابیآدم کوچولوها شب ها کابوس عدم دست. امن سابق نبوديهاناگر مکیدآنهايخانه ها
.دندید

.ر بودندیگشتند و در انتظار بازگشت پنیبر مCریستگاه پنیهر روز صبح به ا, اما هم و هاو هم چنان
ر نکرده ییاد تغیاً زعم که اوضاع واقیشویم متوجه میشتر تالش کنیبیاگر ما فقط کمیدانیم«: هم گفت

».م کرده اندیوار قایفقط آن را پشت دآنهاد یهاست شایکین نزدیر احتماالً همیپن. است
داشت و هاو با چکش به آن ضربه یهم اسکنه را نگه م. وار برگشتندیديروز بعد هم و هاو با آالت و ابزار حفار

آن جا یدند ولیوار پریديبه آن سوآنها. به وجود آوردندCستگاه یوار ایديرویتا سرانجام سوراخ, زدیم
.بوددر کار نيریهم پن

ن صبح ها زودتر کار خود را یبنابرا. توانند مشکل را حل کنندیمان داشتند که میاما ا. د شدندیهم و هاو نا ام
ک یکه داشتند يزیتنها چیاما بعد از مدت. آن جا ماندند و سخت تر کار کردنديشتریمدت ب. شروع کردند

.وار بودیديسوراخ بزرگ رو
.دیفهمیرا ميت و بهره وریعالن فیهاو کم کم داشت تفاوت ب

یر را بر میپنآنهاا زود یر ید. افتدیمیم چه اتفاقینیم و ببینین جا بنشید اید ما فقط بایشا« :هم گفت
».گردانند

یاستراحت به خانه ميگر برایبا هم دآنهاين هر روز هردویبنابرا. ن حرف را باور کندیخواست ایهاو دلش م
.ر هرگز به آن جا بازنگشتیاما پن. گشتندیبر مCستگاهیبه ایلیمیرفتند و با ب
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يدن برایهاو از انتظار کش. ف شده بودندیو اضطراب ضعینگران, ین موقع آدم کوچولوها از گرسنگیتا ا
بمانند یباقيریپنیت بین وضعیشتر در ایاو کم کم متوجه شد که هر چه ب. ط خسته شده بودیشرايبهبود

.کنندیدانست که دارند وقت خود را تلف میهاو م. ر خواهد شدط بدتیشرا
ک کار را انجام یمن هر روز بارها و بارها , منو نگاه کن, ها,ها,ها« : دن به خودش کردیشروع به خند, سرانجام

».استيت مضحک و خنده داریواقعاً وضع. دهم و انتظار دارم اوضاع بهتر شودیم
یو ضمناً نم. شودیدانست گم میچون م. ه گوشه و کنار هزارتو سرك بکشدهاو دوست نداشت دوباره ب

آورد مجبور یمآنهاسر ییدارد چه بالید ترس و نگرانیکه دیاما وقت. دا کنندیر پیتوانند پنیدانست کجا م
.شد به خود بخندد

»ما کجاست؟يهایگرمکن و کفش ورزش« :دیاو از هم پرس
ر در یدا کردن پنیرا زمان پیدا کند زیرا پآنهاد تا یطول کشیلیخیول. کرداآنهيو شروع به جستجو

.نداردآنهابه يازیگر نیکرد دیچون فکر م. رها کرده بوديرا به گوشه اآنهاCستگاهیا
يدوباره وارد هزارتویخواهیتو که واقعاً نم« : د گفتیدن دیدوستش را در حال گرمکن پوشیهم وقت

»ر را به ما برگردانند؟یتا پنیمانین جا منتظر نمی؟ چرا با من در ايوچ شیمارپ
حاال . نمیر را ببیخواهم آن پنیگر نمیمن هم د. افتییر دست نخواهیگر به آن پنیچون تو د« : هاو گفت

دا یوقت پامروز. روز بودیر مال دیآن پن. را بر نخواهند گرداندیمیر قدیچ وقت آن پنیهآنهافهمم که یدارم م
».ر تازه استیکردن پن

آن را یر بود و تو نتوانستیا اگر پنی؟ و یر نبود چین جا پنیاما اگر در خارج از ا« :هم شروع به اعتراض کرد
»؟یچیدا کنیپ

دن یرا که با پرسیده بود و دوباره همان ترسین سوال را از خود پرسیاو بارها و بارها ا» دانمینم« :هاو گفت
.بند شود احساس کرديشد در آن جا پایکرد و باعث میال احساس من سویا

آمد کرد و جرات یکه همراه با آن میخوبيزهایچير تازه و همه یدا کردن پنیسپس شروع به تفکر درباره پ
.خود را به دست آوردياز دست رفته 

از یکیاالن . نخواهد بودک روالیشه بر یروزگار هم. کندیر مییاوقات اوضاع تغیگاه« :هاو گفت
ر یید تغین ما هم بایکند و بنابرایر مییدائم تغیعنی! استین قانون زندگیا. همان مواقع است

»میکن

ل به یاما ترس هم تبد. اوردیکرد او را سر عقل بیف خود انداخت و سعیبه دوست الغر و نحیهاو نگاه
.دادینمیت شده بود و گوش به حرف کسیعصبان
.ن کند اما مجبور بود به حماقت خودشان بخنددیخواست به دوست خود توهیهاو نم

افت سرانجام یکرد و دريشتریبیو سرزندگیرون رفتن آماده شد احساس شادابیبيبه محض آن که هاو برا
.ر کندییفتد و تغیرد راه بیم بگیتوانسته به خودش بخندد و تصم
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».چ استیمارپيداخل هزارتواالن وقت رفتن به« :او اعالم کرد
.د و نه به او جواب دادیهم نه خند

وار یديهم رويرا که به ذهنش خطور کرده بود برایبرداشت و فکر مهميزیهاو تکه سنگ کوچک و ر
د یبه ام. دیر دور آن کشیاز پنيریتصویکه داشت حتیو بر طبق عادت قبل. آن فکر کندينوشت تا درباره 

یاما هم نم. د برودیر جدیابد و به دنبال پنیقت را دریحق, هم کمک کند تا لبخند بزندبه عکس ن یآن که ا
.ندیتوانست آن را بب

:ن بودیاو اينوشته 

يشوینابود م, یر نکنییاگر تغ
چ یمارپيبه داخل هزارتو, اق تمام به آن طرف سوراخیرون برد و با اشتیوار بیسپس هاو سرش را از سوراخ د

.ر انداخته بود فکر کردیر گیستگاه بدون پنین این که چه طور خود را در ایايبعد درباره . دیپر
یا اگر هم هست احتماالً او نمیچ وجود ندارد و یمارپيدر هزارتويریچ نوع پنیاو باور کرده بود که احتماالً ه

.وس کرده بودید و مایده بود و نومدر آورياو را از پایترسناکين باورهایچن. دا کندیتواند آن را پ
ر او را برداشته است؟ یپنیال غوطه ور است که چه کسین فکر و خیدانست که هم در ایاو م. هاو لبخند زد

»ر جابجا نشدم؟یفتادم و همراه با پنیچرا من زودتر راه ن« کرد که یر میشه سین اندیاما هاو در ا
که از آن ییبه همان جا, گذاشت به پشت سر خود نگاه کردیچ پا میرپمايهاو همان طور که به داخل هزارتو

یده میآشنا کشياحساس کرد به طرف آن منطقه . استیراحتيکرد جایاحساس میجا آمده بود و زمان
.در آن جا وجود نداشتيریگر پنیشود؛ اگر چه مدت ها بود که د

چ یمارپيخواهد به داخل هزارتویا واقعاً میشد که آیشتر نگران و مضطرب میرفت بیهاو هر لحظه جلوتر م

:ره شدیبه آن خیخودش نوشت و مدتيوار روبرویديرويزیبرود؟ چ
؟يکردیچکار ميدیترسیاگر نم

.ن جمله فکر کردیايهاو درباره 



١١

ید اوضاع بدتر میانجام ندهيکارد که اگر یهرگاه بترس. ستیترس بد نیاوقات کمیدانست که گاهیاو م
د یتوانید آن گاه نمیش از حد دچار ترس و وحشت شویاما اگر ب. دیشویده میعمل کشيآن گاه به سو, شود

چ که هرگز یمارپيتواز هزاریهاو به سمت راست خود به قسمت. ستین خوب نید و ایبزنيچ کاریدست به ه
ناشناخته يبه سو, به همان طرفید و به آرامیکشیقیسپس نفس عم.دیبه آن جا نرفته بود نگاه کرد و ترس

.ها به راه افتاد
ش از حد در ید بیکرد که شایاحساس نگرانیگشت کمیميدیدر همان حال که به دنبال راه جد, هاو

.ودف شده بیل ضعین دلینخورده بود و به هميریبود که پنيادیمدت ز. منتظر مانده بوده استCستگاه یا
. ش از حد دردناك صورت گرفته بودیبيو ورود او به داخل هزارتویار طوالنیبسCستگاه یاقامت او در ا

ن امر یا. ق دهدیرات تطبییخود را زودتر با تغ, ار شدیمجدداً شانس با او یم گرفت که اگر زمانین تصمیبنابرا
.کردیرا ساده تر میزندگ

»بهتر از هرگز اقدام نکردن است, ر اقدام کردنید« : دیشیزد و اندیفیهاو سپس لبخند ضع
یمدتياما آن قدر نبود که بتواند برا. دا کردیر پیخرده پنین جا و آن جا کمیاز ا, چند روز بعدیهاو ط
و هم ببرد و اياز آن را برايدا کند تا مقداریر پیپنیکافيدوار بود که به اندازه یاو ام. ر کندیاو را سیطوالن

.چ کندیمارپيق به آمدن به داخل هزارتویرا تشو
یبه نظر م, ج کننده استیگیکرد که داخل هزارتو کمیاحساس م. نداشتیاما هاو هنوز اعتماد به نفس کاف

.ر کرده استییکه او در آن جا بود تغين مرتبه اید که اوضاع از آخریرس
او يشروید که پیرسیبه نظر م. شدیراهروها گم ماست؛ دريشرویکرد در حال پیکه فکر میدرست زمان

ر در یپنيرفت که جستجویپذید میاما با, مبارزه بودین نوعیا. ک قدم به عقب استیدو قدم به جلو و 
د یگذشت شروع به تردیهمان طور که زمان م. آنقدرها هم که او از آن واهمه داشت بد نبود, چیمارپيهزارتو

بزرگ تر از دهان يا لقمه ایر بود که آیاو متح. نانه استیواقع ب, دا کندید پیر جدیظار که پنن انتیا ایکرد که آ
او هروقت . دن ندارد خنده اش گرفتیجوير براید که در آن لحظه پنیفهمیسپس وقت. خود برنداشته است

در حال انجام کهيزد که کاریب میبه خود نه, دهدیه اش را از دست میکرد دارد روحیکه احساس م
او به . استيریپنیت بیبهتر از ماندن در وضعیلیدر واقع خ, هر چند سخت و پر مشقت باشد, دادن آن است

سپس خود خاطر نشان . گرفتیج داشت کنترل امور را در دست میند به تدریکار بنشین که منفعل و بیايجا
.تواندیاو هم مر کننند پسییتوانسته اند تغيف و اسکوریکرد که اگر اسن

, کرد یفکر میآن طور که زمانCستگاه یر موجود در ایمتوجه شد که پن, بعد ها که هاو به گذشته نگاه کرد
یستگاه بود هر روز کمتر شده و آن چه باقیکه در ايریآخر مقدار پنيدر روزها. د نشده استیک شبه ناپدی

اگر چه او اصالً , رها هم وجود داشت یمکان کپک زدن پنایحت. نداشتیخوبيمانده بود کهنه بود و مزه 
توانست آنچه را که در یخواست احتماالً میرفت که اگر میبه هر حال او پذ. ن موضوع نشده بودیمتوجه ا

.اما او نخواسته بود, ندیحال وقوع بود بب
د و اگر احتمال یدیبود مشد که اگر او آن چه را که در تمام آن مدت در حال وقوعیهاو اکنون متوجه م

ن کار را یهميف و اسکورید اسنیشا. شدیر باعث تعجب او نمید شدن پنیداد آنگاه ناپدیر اوضاع را مییتغ
.انجام داده بودند
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:چ نوشتیمارپيوار هزارتویدياستراحت کند و رویستاد که کمیاو ا

.يور را بو کن تا اگر کهنه شد متوجه شیک بار پنیهر چند وقت 
ر یستگاه بزرگ پنیک اید سرانجام هاو به یرسیبه نظر میار طوالنیر بسیل عدم وجود پنیبعد که به دلیمدت

.بودید شد چون خالیار ناامیوارد آن شد بسیاما وقت. د برخورد کردیرسید بخش به نظر میکه نو
و احساس کرد دلش » ش آمده استیمن پيش از حد برایبيدیو ناامین احساس پوچیا« :هاو با خود گفت

.خواهد دست از جستجو برداردیم
د جان سالم به در یترسیدانست که گم شده است و میاو م. دادیخود را از دست ميرویهاو داشت توان و ن

گشت و هم هنوز یحداقل اگر بر م. برگرددCر یستگاه پنیر جهت دهد و به اییفکر کرد که تغيلحظه ا. نبرد
»کردم؟یدم چکار میترسیاگر نم« : دین سوال را دوباره از خود پرسیسپس ا. گر تنها نبودید, ا بودآن ج

البته مطمئن نبود که از چه . دیترسیاز آن م, ردیرا باور کند و بپذيزین که چیايشتر اوقات به جایاو ب
ن یهاو متوجه نبود که ا. ترسدیمییدانست که فقط از تنهایکه داشت میترسد؛ اما حاال با ضعفیميزیچ

.رانندیترسناك است که او را عقب ميد و باورهایعقا
را یسپس زمان. قدرت حرکت ندارد, ا هنوز از زور ترسیحرکت کرده Cستگاهیا هم از ایدانست که آیهاو نم

کن نبود و به جلو بود که ساین احساس را داشت؛ و آن زمان وقتیورد که بهترآاد یچ به یمارپيدر هزارتو
.کردیحرکت م

خودش يبرايادآورییشتر از آن که نوعین نوشته بیدانست این که میبا وجود ا, نوشتيوار جمله ایديرو
:کنديروین پآد که از ین امیبه ا, دوستش هم استيبراينشانه ا, باشد

.یدا کنید پیر جدیپنیکند تا بتوانیبه تو کمک م, دیر جدیحرکت در مس

ا راهرو یاو قرار داشت؟ آيش رویپيزیچه چ. دیک نگاه کرد و از ترس به خود لرزیتاريراهرويهاو به انتها
او اتفاق يتوانست برایرا که میترسناکيزهاین نشسته است؟ تمام چیا در آن جا خطر در کمیست؟ آایخال

. ترساندیش از حد میاو داشت خودش را ب. فتد در ذهن خود مجسم کردیب
را انجام داد که اگر ين کاریبنابرا. کندیدانست که ترس او اوضاع را بدتر میهاو م. دیبعد به خودش خند

.د به حرکت در آمدیر جدیاو در مس. دادید انجام میترسینم
دانست که در حال یاو هنوز نم. ک کرد لبخند زدیتاريراهرويدن به طرف انتهاین که شروع به دویهم
يش رویرفت و به آن چه در پیاو داشت به جلو م. دهدیاست که روح او ذهن او را پرورش ميزیف چکش

.در انتظارش استيزیدانست چه چیاگر چه واقعاً نم. نان داشتیداشت اطم
ین قدر احساس خوبیچرا ا« :ر بودیهاو متح. کندیج و با کمال تعجب متوجه شد که احساس لذت میبه تدر

»روم؟یدانم به کجا دارم میر دارم و نه مینه پندارم؟ من



١٣

.داردید چرا احساس خوبید که فهمینکشیطول
:وار نوشتیديستاد و دوباره رویا

.        کنییمياحساس آزاديگذاریترس را پشت سر میوقت

م سرد یحاال او نس.د او را آزاد کرده بودیر جدیحرکت در مس. ر ترس خود بودیهاو متوجه شد که قبالً اس
د و یق کشیچند نفس عم. کردید احساس میوزیچ میمارپين قسمت از هزارتویرا که در ایبخشيشاد

لذت بخش تر از آن , اويپشت سر گذاشتن ترس برا.بدست آورده استيتازه ايرویاحساس کرد که توان و ن
ن احساس یاو فراموش کرده بود که ا. شتنداین احساسیمدت ها بود که هاو چن. کردیبود که فکر ميزیچ

.چقدر مفرح است
یات کامل میاو خود را با جزئ. در ذهن خود کرديریدن تصویشروع به کش, طیبهتر کردن شرايبرایهاو حت

د لذت یدیمورد عالقه اش نشسته و مشغول خوردن است و از آنچه که ميرهایاز پنیان انبوهید که در مید
هاو هر چه واضح تر . خوشمزه لذت خواهد برديرهاین پنیهن خود تصور کرد که چقدر از اسپس در ذ. بردیم

ازه در تر یدا کردن پنیپيزه تالش برایدند و انگیرسیتر به نظر میواقعآنها, دیدیتازه را ميرهایر پنیتصو
:وار نوشتیديرو. شدیتر مياو قو
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ر ین عمل تو را به طرف پنیا, لذت بردن از آن تجسم کنخود را در حال, ر تازهیدا کردن پنیقبل از پ
.کندیمییتازه راهنما

کردم؟ین کار را قبالً نمیچرا ا: دیهاو از خود پرس
ستگاه یک اید که ینکشیطول. دن کردیچ شروع به دویمارپيان هزارتویشتر در میسپس با توان و سرعت ب

. جان زده شدیآن مشاهده کرد هيک درب ورودیر را در نزدیپنکوچکيکه تکه هاید وقتیر را از دور دیپن
د و یچشآنهاهاو از . ده بود وجود داشتیکه او قبالً ندییخوش رنگ و بويرهایدر آن جا انواع مختلف پن

هم در یرا که در دسترس اش بودند خورد و کميتازه ايرهایشتر پنیاو ب. ار خوشمزه اندیمتوجه شد که بس
ر کم کم قدرت و توان خود را یهم به هم بدهد با خوردن پنید کمیا شای, شت تا بعداً بخوردبش گذایج

.بدست آورد
گر یدیکس. استیستگاه خالیمتوجه شد که ایر شد اما با تعجب و شگفتیستگاه پنیاد وارد ایجان زیبعد با ه

.اشته بودگذیر تازه در آن جا باقیخرده پنیقبل از او آن جا بوده و فقط کم
دا یر تازه در آن جا پیپنيادیتوانست مقدار زیاد میبه احتمال ز, او متوجه شد که اگر زودتر به راه افتاده بود

.کند
.ا نهیکند یا هم حاضر است او را همراهیند آیم گرفت که به عقب برگردد و ببیهاو تصم

:وشتوار نیديستاد و رویگشت؛ ایهمان طور که راه رفته را بر م
یرسیر تازه میزودتر به پن, یر کهنه را رها کنیعتر پنیهر چه سر

اما هم آن را . ر تازه به او تعارف کردیپنیکم. دا کردیبرگشت و هم را پCریستگاه پنیبه ایبعد از مدت, هاو
آن يمزه من به. ر تازه دوست داشته باشمیکنم پنیفکر نم« : گفتیهم از دوستش تشکر کرد ول. رفتینپذ

اورده یخواهم به دست نیکه آن چه را که میخواهم تا وقتیخواهم و نمیر خودم را میمن پن. عادت ندارم
».نمکبيرییچ تغیام ه

که به طرف یهاو در حال. برگشت و به راه خود ادامه دادیلیمیتکان داد و با بيدیهاو فقط سرش را با ناام
اما متوجه شد از . دوستش سوختيدلش برا, گشتیکه قبالً رفته بود بر مچیمارپيهزارتوين نقطه یدورتر

از یدوار بود انبار بزرگیکه اميزیقبل از کشف آن چیت دارد؛ حتیکرد رضایآن چه را که داشت کشف م
.کندیر تازه او را خوشحال نمیافتن پنیگر فقط یدانست حاال دیم, ر تازه باشدیپن

.داد دوست داشتیرا که داشت انجام مياو حاال کار. دیترسیگر نمیدهاو خوشحال بود چون
یکرد احساس ضعف نمیمیزندگCر یستگاه بدون پنیکه در ایگر مانند زمانیهاو د, ن موضوعیاز ایبا آگاه

يدین امر که راه جدیبردن به ایکه اجازه نداده بود ترس باعث توقف او شود و پمسالهن یفقط درك ا. کرد
.دیبخشیرو میداشت و به او نیاو را زنده نگه م, انتخاب کرده
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قت او یدر حق. اج به زمان داشتیاز او بود فقط احتیدا کردن آن چه که مورد نیکرد که پیاو حاال احساس م
.دا کرده بودیش بود قبالً پیرا که در جستجويزیکرد چیاحساس م
:زد چون متوجه شدياو لبخند

.من تر استیر ایت بدون پنیک وضعیاز ماندن در , چیچ در پیپيزارتوجستجو در ه

یکه تصور ميد هرگز به آن بدیترسیافت که آن چه از آن میدر, هاو همان طور که قبالً هم متوجه شده بود
.که واقعاً وجود دارد بدتر استیتیدهد از وضعیرا که شخص به ذهن خود راه میترس. ستیکرد ن

نخواسته بود شروع به یدا نکند وحشت کرده بود که حتیر پین فکر که ممکن است هرگز پنیدر از ااو آن ق
افته بود که بتواند به یر در راهروها یپنیکافيبه اندازه , اما از زمان شروع سفرش. افتن آن کندیيجستجو برا

فقط به جلو نگاه کردن . دا کندیپيترشیر بیکرد تا پنیخود نگاه ميش رویحاال او به پ. راه خود ادامه دهد
ا یر و یدر آن زمان دائم به نداشتن پن. بودیاو پر از ترس و نگرانیمیدگاه قدید. ز بودیجان انگیش هیار برایبس
آنچه ينه درباره , اشتباهات خود فکر کنديشتر درباره یعادت کرده بود گه ب. کردینبودن آن فکر میکاف

ر کرده ییتفکر او هم تغينحوه , را ترك کرده بودCر یستگاه پنیکه ایاما از زمان. اشدتوانست درست بیکه م
.بود

اما حاال اعتقاد داشت . ستیر و تحول درست نییچ وقت جابجا شود و تغید هیر نبایاو قبالً معتقد بود که پن
م و چه نداشته یا داشته باشرآنهاهستند چه انتظار یعیطبيافتند امریکه بطور مداوم اتفاق میراتییتغ

یوقت. میآن نباشيز باشد که انتظار آن را نداشته و در جستجویتواند تعجب برانگیمیر فقط زمانییتغ. میباش
:ن نوشتیوار چنیديکرد و بر رویمکث, ر داده استییش را تغیهاو متوجه شد که باورها

.کندینمیید راهنمایر جدیتو را به طرف پن, د کهنهیافکار و عقا
به آنچه که تا , چیمارپين پرسه زدن در گوشه و کنار هزارتویاما در ح. دا کندیر پیهاو هنوز نتوانسته بود پن

يختن رفتارهاید او باعث برانگیجديکرد که باورهایهاو اکنون درك م. دیشیاندیاد گرفته بود میکنون 
.رفت فرق کرده بودیمCریستگاه بدون پنیبه اکه هر روز یروش و رفتار او با زمان. شوندید میجد
. شودیمیر عمل کرد آدمییباعث تغ, د و باورهایر عقاییدانست که تغیاو م

ا یو . دیدر برابر آن مقاومت کن. ان بخش خواهد بودیشما زير برایید که تغید اعتقاد داشته باشیتوانیشما م
.دیریر و تحول را بپذیید به شما کمک خواهد کرد که تغیجدریافتن پنید که ید اعتقاد داشته باشیتوانیم

:وار نوشتیديهاو رو. دیرا انتخاب کنين دارد که چه باوریبه ایز بستگیهمه چ
.یدهیر مییر خود را تغیمس, يو از آن لذت ببریدا کنید پیر جدیپنیتوانیمینیکه ببیوقت

يط بهتریحاال شرا, کردیرا ترك مCر یستگاه پنیشد و ایر مییتغيرایدانست که اگر زودتر پذیهاو م
د بر یر جدیدا کردن پنیپيمبارزه برايتوانست بهتر از عهده یتر بود و ميقویو جسمیاز نظر روح, داشت
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ر و ییدر انتظار تغ, صورت گرفتهییر و جابجایین که تغیاتالف وقت و انکار ايقت اگر به جایدر حق. دیآ
.دا کرده بودیر خود را پیود؛ احتماالً تا حاال پنبییجابجا

ن جا یاز ا. د تر هزارتو ادامه دهدیجديبه داخل قسمت هايشرویم گرفت به پیاو عزم خود را جزم کرد و تصم
ج داشت توان و اعتماد به نفس خود را دوباره به دست یکرد و به تدریدا میر را پیکوچک پنيو آن جا تکه ها

.آوردیم
مختلف يهاخوشحال بود که در مکان, دیشیاندیکه از آن جا آمده بود میکه به گذشته و مکانیو در حالها

يباشد براییتواند عالئم راهنماین نوشته ها مین باور بود که ایاو بر ا. وار نوشته استیديرا روینکات
دوار بود که راه را درست یفقط ام. ل کندرا دنباآنهارا ترك کند Cر یستگاه پنیتا اگر خواست ا, دوستش هم

آن چه را که . دا کندیوار را بخواند و راه را پیديرويداد که هم نوشته هاین احتمال را میهاو ا. آمده باشد
:وار نوشتیديفکرش را به خود مشغول کرده بود بر رویمدت

که در راهيرات بزرگترییتغکند تا خود را بایرات کوچک به تو کمک مییتوجه زود هنگام به تغ
.یق دهیند تطبهست

.دادیق مینده تطبیهاو گذشته را رها کرده بود و داشت خود را با آ, گریاکنون د
ن قسمت از یا حداقل ایسفرش . چ پرداختیمارپيبه جستجو در داخل هزارتويشتریرو و سرعت بیاو با ن

.دیان رسیبه پايع و با شادیار سریسفرش بس
!دا کردیپNر یستگاه پنید را در ایر جدینهاو پ

که تا يریپنين محموله یبزرگتر. که در آن جا بود ماتش برديزیدن چیشد از دNر یستگاه پنیوارد ایوقت
ا هاز آنیوجود داشت که هاو بعضمختلفير هایدر آن جا آن قدر پن. ده شده بودیهم چيده بود رویکنون د

.شناختیرا نم
يده ییا فقط زایاست یند واقعیبیدانست آن چه را که میرا نمیمات و مبهوت ماند؛ زيلحظه ايسپس برا

.دیرا ديف و اسکوریمش اسنین که دوستان قدیذهن اوست؛ تا ا
آنهاکوچولو و چاق ياندام ها. ش دست تکان دادیبراياسکور. ف با تکان دادن سر به هاو خوش آمد گفتیاسن

.ش در آن جا بوده اندیاز مدت ها پآنهابود که نیاينشان دهنده 
ش را یاو گرمکن و کفش ها. ک گاز زدیکه دوست داشت يریهاو به سرعت سالم کرد و بالفاصله از هر تکه پن

دا یاز پینآنهاد دوباره به یش قرار داد شایخویکینان در نزدیاطميز و مرتب تا کرد و برایرا تمآنها, در آورد
ر تازه برداشت و آن را به دهان یپنيتکه ا, ر شدیکه کامالً سیوقت. دیتازه پريرهایان پنیس به مسپ. کردیم

!رییزنده باد تغ: خود انداخت و گفت
به Cریستگاه پنید که در ایاو فهم. دیشیاد گرفته بود اندیکه ییزهایبه چ, ر تازهین لذت بردن از پنیهاو در ح

ر کردن ییدل خوش کرده بود و از تغ, گرددیگر در آنجا نبود دوباره بر میدکهير کهنه این توهم که پنیا
ر کند؟ ییباعث شد که تغیا ترس از مردن بر اثر گرسنگیر کرد؟ آییاو را وادار به تغيزیپس چه چ. ده بودیترس

».کمک کردين موضوع تا اندازه ایخوب ا« :هاو با خود گفت
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شروع , اشتباه خود بخنددين که توانسته بود به خودش و به کارهایاد و متوجه شد که به محض یسپس خند
یپس از آن م. دن به حماقت خود استیخند, رییتغين راه برایع ترید که سریهاو فهم. ر کرده بودییبه تغ

.ر کردییتوان فوراً تغ
آنها. د گرفته استایر ییتغيدرباره يدیدرس مف, يف و اسکوریاسن, قشیرفيدانست که از موش هایهاو م
که یوقت. ده نکرده بودندیچیش از حد پیا بیل یه و تحلیش از حد تجزیرا ساده گرفته و اوضاع را بیزندگ
هاو همواره . ر جابجا شدندیر کردند و با پنییهم تغآنهار در آن جا نبود یر کرد و پنییتغCریستگاه پنیط ایشرا

.را به خاطر خواهد داشتمسالهن یا
دهند استفاده یانجام آن چه که آدم کوچولوها بهتر از موش ها انجام مياو از مغز خارق العاده اش براسپس ه

.کرد

توان یدانست که میاو م. نده استفاده کردیآيزیبرنامه ريبراآنهاد و از یشیاو به اشتباهات گذشته اش اند
ر بودن و یانعطاف پذ, از به ساده انگاشتن اوضاعینيدرباره يشتریبیتوان آگاهیم. ر گرفتییبا تغيسازگار

ا ذهن یل کرد و یه و تحلیش از حد تجزیست که اوضاع و احوال را بیالزم ن. ر کردن بدست آوردییع تغیسر
رات بزرگ ییتغيتا برا, رات کوچک توجه کردییتوان به تغیم. ترسناك مغشوش کرديخود را با باورها

.دا کردیر پشتیبهتر و بیآمادگیاجتماع

را اگر به موقع نتوان خود را با یز. د سازگار کندیع تر خود را با اوضاع جدید سریدانست که بایهاو حاال م
.افتین مهم دست یق داد ممکن است هرگز نتوان به اید تطبیط جدیشرا

یتا زمانیتیعچ وضیدر خود شخص قرار دارد و ه, ر کردنییتغين مانع برایرفت که بزرگتریپذید میهاو با
.د بهتر نخواهد شدیر نکنییکه خودتان تغ

خواه آن را . وجود دارديگریدير تازه در جایشه پنین بود که همیا, شدکه هاو متوجه يزین چید مهم تریشا
خود لذت يش رویپيکه ترس را پشت سر گذاشته و از ماجراهایو زمان. خواه نه, دیص بدهیبه موقع تشخ

تواند از فرد در برابر یرا میز, ترس الزم استیدانست کمیهاو م. ر تازه استیافتن پنیما پاداش ش, دیببر
ر ییبوده و مانع تغیر منطقیاو غيشتر ترسهاین متوجه شد که بیاما هم چن. محافظت کندیخطرات واقع

.از شده استیکردن او در زمان مورد ن
ک موهبت در لباس یر به شکل ییدانست که تغیحاال ماما . ر کندییدوست نداشت تغهاناهاو در آن زم
.ر بهتر باشدیدا کردن پنیاو در پيشود تا راهنمایمبدل ظاهر م

.دا کرده بودیاز وجود خودش را پيقسمت بهتر, رییبه هنگام تغیاو حت
چ یا هم هیکه آدانست یاو نم. اد دوستش هم افتادید به یشیاندیکه به آنچه که آموخته بود میهاو در حال

چ نوشته بود خوانده یمارپيمختلف هزارتويوارهایو در دCستگاهیوار ایديرا که هاو روییک از نوشته های
ا نه؟ یاست 

چ یمارپيا دوباره وارد هزارتویر کند؟ آیید و تغآیرون یبCریستگاه پنیم گرفته بود که از ایا هم تا حاال تصمیآ
او را بهتر کند کشف کرده بود؟یست زندگتوانیشده و آن چه را که م
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ین فرض که مین شرط که بتواند ایالبته با ا. دیشیهم انديو جستجوCستگاهیهاو به بازگشت دوباره به ا
م کند که چگونه از ید به او تفهیبا, دا کردیاو با خود فکر کرد که اگر هم را پ. دا کندیتواند راه بازگشت را پ

.ر کندییکرده بود که دوستش را وادار به تغیاما هاو متوجه شد که او قبالً سع. دیایرون بیبيگرفتار
. کردیدا میراه خود را پ, شیش خود و با پشت سر گذاشتن ترس هایو آسایراحتيد در فراسویهم خودش با

و مجبور بود به ا. ا در مورد آن با او بحث کندیاو انجام دهد ين کار را برایتوانست اینميگریچ کس دیه
.ببردیر دادن خود پیید تغیبه فوا, یقیطر

یوارها را بخواند میديرويهم به جا گذاشته است و اگر هم فقط نوشته هايبراییدانست که ردپایهاو م
.دا کندیتواند راهش را پ

ياو عکس تکه ا. شتنوNریستگاه پنیوار این دیبزرگ تريرو, اد گرفته بودیاز آن چه را که يهاو خالصه ا
:زدیکرد لبخند میکه به آنها نگاه مید و در حالیخود کشير بزرگ را دور تمام آموخته هایپن

:واریديروينوشته ها
.کنندیر را جابجا میپنآنهاافتند و یرات اتفاق مییتغ

.دیداشته باشیر آمادگیجابجا شدن پنيبرا. دییر و تحول شرکت جوییدر تغ
.شودید چه موقع کهنه مید تا متوجه شویکنور را بیدائم پن. دیریر نظر بگیت را زراییتغ

د از یتوانیزودتر م, دیر کهنه را رها کنیعتر پنیهر چه سر. دیق دهیرات تطبییعاً خود را با تغیسر
.دیر تازه لذت ببریپن
.دیر حرکت کنیبا پن. دیر کنییتغ

.دیو به سفر برود یکنییماجراجو. دیذت ببرلر ییاز تغ
.دیر تازه لذت ببریاز طعم پن

.دهندیر ادامه میبه برداشتن پنآنها. دید و دوباره از آن لذت ببریع آماده باشیر سرییتغيبرا
. کرده استیرا طیطوالنیمسافت, تا کنونCر یستگاه پنیهاو متوجه شد که از زمان جدا شدنش از هم در ا

او . ممکن است اشتباه گذشته را تکرار کندیبه راحت, ش باشدیز حد در رفاه و آساش ایدانست که اگر بیاما م
اجتناب از يخواست برایاو م. کردیمیآن را بازرسNریستگاه پنیط ایبردن به اوضاع و شرایپيهر روز برا

.تواند انجام دهدیکه ميهر کار, ر قابل انتظاریرات غییر شدن بر اثر وقوع تغیغافلگ
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یرفت تا نواحیچ میمارپياغلب اوقات به داخل هزارتو, ر داشتیپنيادیو با وجود آن که هنوز مقدار زها
یدانست که آگاهیاو م. گذرد در ارتباط باشدیشه بتواند با آن چه که در اطرافش میدا کند و همید را پیجد

.من تر استیا, حتک منطقه رایدن در یزاز کنج عزلت گ, او بوديش رویکه پیاتیاز واقع
دارد به آن یمتوجه شد که کس, با بلند تر شدن صدا. دیچ شنیمارپيرا در خارج هزارتوییهاو سپس صدا

ا او توانسته مشکالت خود را پشت سر بگذارد؟یهم باشد؟ آيپايتواند صداین صدا میا ایآ. دیآیطرف م
این دوستش سرانجام, دیدوار شد که شایداده بود و امکه قبالً بارها انجاميهمان کار.هاو خدا را شکر کرد 

.ی را یافته باشدیتوانا
!کن و از آن لذت ببرتر حرکیبا پن
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