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؟ كرد جابجا مرا پنير كسي چه

جانسون:نويسنده اسپنسر

بهبهاني:مترجم شمسي

اختران:ناشر نشر

ما ي همه وجود ي پيچيده و ساده هاي قسمت از ابعادي

اند شده ترسيم خيالي شخصيت چهار داستان اين .در

ها ،»اسكوري«و»اسنيف«:موش ها كوچولو آدم »ها«و»هم«و

.

درون ي پيچيده و ساده هاي قسمت دادن نشان براي شخصيت چهار اين

است شده گرفته نظر در ، مليت يا نژاد ، جنس ، سن به توجه بدون ، .ما

مي بو زود را تغييرات كه ، كنيم عمل اسنيف مثل است ممكن اوقات گاهي ، ما

شود مي عمل وارد سرعت به كه اسكوري مثل يا ؛ ما.كشد مي»هم«نندگاه
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طرف به ترسد مي كه چرا ، ايستد مي آنها مقابل در تغييرات انكار با كه ، شويم

شود كشيده بدتر مثل.چيزي به»ها«يا را او شرايط وقتي گيرد مي ياد كه

دهد وفق تغيير آن با را خود ، كند مي راهنمايي بهتر چيزي .طرف

داستان ي پرده پس در داستاني

م داستانبسيار پس در كه كنم بازگو شما براي را داستاني پنير«شتاقم كسي چه

كرد جابجا در»مرا و شده چاپ حاضر حال در كتاب اين كه چرا ، دارد وجود

از استفاده در و ببريم لذت آن از و بخوانيم را آن تا دارد قرار ما ي همه دسترس

شويم سهيم ديگران با .آن

كه است داستاني كتاباين كه آن از پيش مدتها اي«من دقيقه يك را»مدير

را آن چاپ انتظار و شنيده او زبان از را آن ، بنويسم جانسون اسپنسر همراه به

تواند.داشتم مي حد چه تا و زيباست چقدر داستان اين كه انديشيدم مي خود با

باشد .سودمند

كرد« جابجا مرا پنير كسي د»چه است يكداستاني در كه تغييراتي ي رباره

تو دهد)Maze(هزار مي جستجوي.رخ در جالب شخصيت چهار كه جايي

هستند زندگي.پنير در خواهيم مي ما كه آنچه براي است اي استعاره ، پنير

باشيم ،.داشته سالمتي ، بزرگ اي خانه ، پول ، رابطه يك ، شغل يك از اعم

حت يا و روحي آرامش ، گلفآگاهي بازي يا دو مانند ورزشي .ي
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زيرا ، هستيم آن پي در و داريم خاصي نظر خود پنير مورد در ما از يك هر

شويم مي راضي آوريم دست به را آن اگر .معتقديم

بگيرد ما از را آن كسي يا بدهيم دست از را آن اگر و ايم بسته دل آن به اغلب

آي مي وارد ما به اي دهنده تكان ي .دضربه

، داستان اين به»هزارتو«در رسيدن براي آن در شما كه است جايي ي نشانه

گذرانيد مي وقت خود كنيد:اهداف مي كار آن در كه باشد سازماني تواند مي اين

با زندگي در كه هايي رابطه يا ، كنيد مي زندگي آن در كه باشد اجتماعي ،

داريد .ديگران

ش كه را پنير داستان درمن بارها دنيا سراسر در هستيد آن خواندن صدد در ما

آنها زندگي در تاثيري چه كه ام شنيده افراد از كرات به و ام گفته هايم سخنراني

است موجب.داشته تاكنون كوچك داستان اين ، نه يا كنيد باور خواهيد مي

است شده ها زندگي و ها ازدواج ، ها شغل از بسياري .نجات

ا از ييكي برجسته ي گوينده ، جونز چارلي به متعلق واقعي هاي مثال ين

داستان.استNBCتلويزيون شنيدن كه داشت اعالم مرا«او پنير كسي چه

كرد است»جابجا شده او ي حرفه نجات فرد.موجب به منحصر اي گوينده او

ب استفاده مورد كسي هر براي تواند مي آموخت او كه اصولي اما ، اين.اشداست

افتاد اتفاق كه چه آن به:است بود توانسته گذشته المپيك هاي بازي در چارلي

آيد بر ميداني و دو مسابقات گزارش مسئوليت ِ پس از او.خوبي به رئيسش وقتي
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به را او بعدي هاي المپيك براي و شده معزول مسابقات اين گزارشگري از گفت

اس داده انتقال غواصي و شنا بهبخش كه علت اين به و ، ناراحت و غافلگير ، ت

شد مستأصل نبود آشنا ها ورزش اين با قدرداني.خوبي او از كرد مي احساس او

گفت مي بود عصباني موضوع اين از و نشده:نشده قدرداني او از كرد مي احساس

تاثير ، دادم مي انجام كه كاري هر روي رفته رفته عصبانيت موضوع اين از ميو

.گذاشت

، ها داستانبعد ؟«او كرد جابجا مرا پنير كسي شنيد»چه .را

در را خود روش و فكر طرز و خنديده خودش به آن شنيدن از بعد كه گفت مي

است داده تغيير موضوع اين با فقط.برخورد رئيسش كه برد پي را«او پنيرش

كرده هماه»جابجا شرايط ان با را خودش كردبنابراين را.نگ جديد ورزش دو

احساس او به جديد كاري دادن انجام كه فهميد جريان اين در و ، گرفت ياد

است بخشيده .جواني

كارهاي زودي به و برد پي او جديد انرژي و وضع به رئيسش كه نگذشت چندي

كردبهتري محول او تا.به ، آورد دست به بزرگتري هاي موفقيت پس آن از

ب كه فوتبالجايي گزارشگران تاالر در فوتبال مجريان مشهورترين از يكي عنوان ه

دادند اختصاص او به بخشي ،.

زندگي روي بر داستان اين تاثير از حال به تا من آنچه از است اي نمونه تنها ، اين

ام شنيده افراد عشقي و .كاري
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چا از قبل ي نسخه يك كه معتقدم كتاب اين قدرت به قدر آن آنمن انتشار و پ

شركت زيرا ؟ چرا ، دادم كنند مي كار ما شركت با كه نفر دويست از بيشتر به را

اش فعلي هاي موفقيت به تنها ، ديگر بزرگ شركت هر همچون ، بالنچارد كنت

حفظ موفقيت و رقابت ي صحنه در را خود همواره خواهد مي و كند نمي فكر

.كند

جابجا حال در ً دائما ما استپنير .شدن

به امروزه ، بوديم وفادار و مسئول كارمنداني جستجوي در ما كه گذشته برخالف

گرديم مي اشخاصي باشنددنبال انديش نو و انعطاف با .كه

تغيير حال در ً دائما كه محيطي در زندگي ، دانيد مي كه طور همان ، حال اين با

كه اين مگر باشد عصبي فشار از پر تواند مي ِاست ديد بهافراد نسبت را خود

نمايند درك بهتر را آن بتوانند و كنند عوض .تغيير

پنير داستان همان به برگرديم

رفته رفته خواندند را كتاب اين من ي توصيه به بنا كه افرادي بود مشهود ً كامال

شدند رها منفي هاي انرژي آمدند.از كرده كج را راهشان بخشي هر از يكي يكي

كنندكه تشكر من از كتاب خاطر برايشان.به كتاب اين كه داشتند اظهار آنها

در وقوع حال در ِ تغييرات تا داده را توانايي اين آنها به و است بوده مفيد بسيار

بنگرند جديد ديدگاهي از را .شركت
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تواند مي اثرش اما خواهد نمي زيادي وقت ، كوتاه ي قصه اين خواندن كنيد باور

باشدعم سه.يق به كتاب اين در زنيد مي ورق را صفحات كه طور همان شما

خوريد مي بر .بخش

اول درباره:بخش كنند مي سعي قديمي همكالسي چند ؛ است گردهمايي يك

شان زندگي در كه تغييراتي با خود با برخورد ي نحوه صحبتي افتاده اتفاق

.كنند

نام به است داستاني ، بخش ؟«دومين كرد جابجا مرا پنير كسي اين»چه

است كتاب قلب يا مركز .قسمت

اين عملدر بهتر شوند مي روبرو تغيير با وقتي موشها كه بينيد مي شما داستان

گيرند مي ساده را چيز همه آنها كه اين براي ، كنند ذهنيت.مي كه حالي در

چيز همه بشريشان احساسات و ها كوچولو آدم ي كندپيچيده مي پيچيده .را

نيست ها موش بودن باهوش ، امر اين تر.دليل باهوش انسان كه دانيم مي همه

است موش مي.از انجام شخصيت چهار اين كه را چه آن شما وقتي ، حال هر در

هاي قسمت نمايانگر كوچولوها آدم و ها موش كه بريد مي پي بينيد مي دهند

هست ما وجود ي پيچيده و انجامساده كه ببينيد توانيد مي و كارهايند دادن

بود خواهد موثر حد چه تا ، تغييرات وقوع هنگام در .ساده

است مباحثه يك سوم .بخش
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چطور كه اين و شده دستگيرشان داستان اين از كه چه آن ي درباره اشخاص

كنند مي بحث ، ببرند كار به شان زندگي يا كار در را آن دارند از.تصميم بعضي

قسمت وارد و كرده اكتفا كتاب اصلي قسمت خواندن به كتاب اين خوانندگان

نشدند آن ي خواندن.مذاكره از ديگر اي عده كه»مباحثه«اما چرا ، بردند لذت

كه را آنچه است ممكن چگونه كه مساله اين مورد در را آنها ذهنيت قسمت اين

گ كار به خود زندگي در اند گرفته انگيختياد بر ، .يرند

اي نكته كتاب خواندن بار هر از پس ، من مثل نيز شما كه اميدوارم صورت هر در

موفقيت با را تغييرات تا كند كمك شما به امر اين و بيابيد آن در مفيد و جديد

بگذاريد سر .پشت

هد« و ه د ق م باشدا خواهد مي چه هر در موفقيت ، ».حال

كشف كه چه آن از شما كهاميدوارم باشيد داشته ياد به و ببريد لذت كنيد «مي

شويد جابجا پنير .»با

شيكاگو در گردهمايي

سالگرد فرداي ، دبيرستان دوران قديمي دوست چند ، آفتابي اي يكشنبه در

بودند آمده گرد شيكاگو در نهار صرف براي شان التحصيلي فارغ .جشن

دو اين در كه اتفاقاتي از بودند مايل بودهمه داده رخ آنها از يك هر زندگي در ران

شوند خبر .با
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شد باز صحبت سر ، خوب غذاي صرف و بسيار شوخي از از.بعد يكي كه آنجال

گفت بود كالس افراد ترين :محبوب

با- چيزها خيلي و بود متفاوت كرديم مي فكر مدرسه در ما كه آنچه با ، زندگي

داشت فرق پنداشتيم مي ما .آنچه

گفت و كرد تصديق است:ناتان طور همين ً .دقيقا

مدتهاي براي و بود شده خانوادگيش ي حرفه وارد ناتان كه دانستند مي همه

است بوده محلي انجمن عضو و كرده كار روند همان با ابراز.طوالني از ، بنابراين

شدند متعجب بسيار ، او .نگراني

پرسيد :او

كرده- توجه ؟هيچ كنيم تغيير اوضاع تغيير با خواهيم نمي وقت هيچ ما كه ايد

گفت مقابل:كارلوس در علت اين به ما زنم مي حدس ميمن مقاومت تغيير

ترسيم مي تغيير از كه .كنيم

گفت بزند:جسيكا حرف ترس از كه است بعيد فوتبال تيم كاپيتان يك من.از

چيز روزي كه كردم نمي را فكرش بشنومهرگز تو از ترس مورد در .ي

است رفته را متفاوتي راه زندگي در يك هر كه اين با شدند متوجه وقتي از(آنها

ها سازمان مديريت تا خانه در كردن تجربه)كار را مشابهي احساسات همگي اما

خنديدند ، بودند غير.كرده تغييرات ي عهده از بودند كرده سعي همه آنها
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بر اي بودمنتظره آمده پيش برايشان اخير سالهاي در كه اعتراف.آيند آنها ِ اغلب

اند نبسته كار به تغييرات آن با مقابله براي را خوبي روش كه .كردند

گفت مايكل در:سپس بزرگي تغيير كه هنگامي ، ترسيدم مي تغيير از ً قبال من

بكنيم بايد چه كه دانستيم نمي ، داد رخ كارمان و را.كسب خود دليل همين به

داديم دست از را چيز همه ً تقريبا و نكرديم منطبق آن .با

داد ادامه تغيير:او را چيز همه كه شنيدم داري خنده كوچك داستان كه اين تا

.داد

پرسيد ؟:ناتان چطور

كرد- دگرگون تغيير مورد در مرا نظر ً كامال داستان اين ، تغيير.خب ديگر

من چيزبراي آوردن دست به بلكه نبود دادن دست از معني به تنها نه

رفت مي شمار به نيز و.جديدي كرد روشن من براي را مساله داستان اين

آن از ،پس ام شخصي زندگي در چه و كار در چه ، چيز همه سرعت به

شد آمد.دگرگون مسخره نظرم به كتاب اين حد از بيش ِ سادگي ، آغاز در

م چون بود، دبستان ي دوره هاي داستان ،.ثل خنديدم خود به بعد اما

ِ وقوع زمان در كه را آنچه و بودم نشده واضحي اين به ِ موضوع متوجه زيرا

بودم نداده انجام بود موثر .تغيير

خودم وجود از هايي قسمت نمايانگر داستان اين شخصيت چهار بردم پي وقتي

كدا مانند كردم فكر ، راهستند خود و ، كنم رفتار است بهتر آنها از يك م
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دادم طور.تغيير همين و دادم سازمانمان ديگر افراد با را كتاب اين ً بعدا

بهتر ما كه اين براي ، گرفت رونق كارمان زودي به و ، شد دست به دست

كرديم هماهنگ تغيير با را در.خودمان آنها به داستان اين كه گفتند اي عده

استزندگ كرده بسياري كمك نيز شان شخصي .ي

نشده دستگيرشان داستان اين از چيز هيچ گفتند هم نفري ها.چند بعضي

، اند داشته آگاهي قبل از شده گفته كتاب اين در چه هر از كه كردند مي فكر

كتاب اين مثبت نكات طبق هم حاضر حال در كه كردند مي فكر نيز بعضي و

ن و كنند مي ندارندزندگي يادگيري به اين.يازي چرا كه كردند نمي درك آنها

استداستان بوده مفيد قدر آن ديگران ما.براي ارشد مديران از يكي يكبار

كرد تلف را وقتش داستان اين كه گفت بود ناپذير انعطاف خيلي همين.كه

هاي شخصيت از يكي به را او و بگذارند سرش به سر ديگران كه شد باعث

كنند تشبه (كتاب هيچ. كه بود كسي همان يادمنظورشان جديد چيز

نكرد تغيير و )نگرفت .

پرسيد ؟:آنجال هست چي داستان اين خب

گفت ،:مايكل اينه ؟«اسمش كرد جابجا مرا پنير كسي .»چه

خنديدند .همه

گفت اومد:آنجال خوشم االن همين از .من
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گفت توني:كارلوس ازمي چيزي هم ما شايد كني تعريف ما براي رو داستان

بگيريم ياد .آن

داد جواب كشد:مايكل نمي طول زياد ، شوم مي خوشحال خيلي ، ً .حتما

كرد شروع طور اين :و

؟ كرد جابجا مرا پنير كسي چه

مي زندگي كوچولو شخصيت چهار ، دست دور سرزميني در روزگاري روزي

هم.كردند يكآنها در ، بردن لذت و خوردن براي پنيري جستجوي در ه

دويدند)Maze(هزارتو مي سو آن و سو اين .به

هاي نام به بودند هايي موش آنها از دوتاي»اسكري«و»اسنيف«دوتا و

اسم به هايي آدم بودند»ها«و»هم«ديگر ها موش كوچكي به اما.كه

شب بسيار رفتارشان و بودظاهر عادي و امروزي مردم .يه

گرفت ناديده شان كوچكي خاطر به توان مي ساده خيلي را آنها اما.كارهاي

مشاهده را آوري حيرت بسيار چيزهاي ، كنيد نگاه كافي توجه و دقت با اگر

كرد !خواهيد

پنير جستجوي صرف هزارتو در را وقتشان ، ها كوچولو آدم و ها موش روز هر

عالق كردندمورد مي شان .ه
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، اما ، بودند جونده ي ساده مغز يك داراي فقط ، اسكري و اسنيف ، ها موش

داشتند خوبي خوش.غرايز و سفت پنير دنبال به ً دائما معمول طبق آنها

گشتند مي .خوراكشان

يعني ، ها كوچولو و»ها«و»هم«آدم عقايد از مملو كه مغزشان از ،

، بود رااحساسات آنها داشتند اعتقاد كه نمونه و استثنايي پنيري يافتن براي

كردند مي استفاده كرد خواهد موفق و .خوشحال

داشتند اشتراك وجه يك ، زيادشان بسيار هاي تفاوت رغم علي ، تا چهار .هر

هاي كفش ، پوشيدند مي را شان ورزش هاي لباس آنها ي همه صبح روز هر

پا به را شان بهكتاني و ، آمدند مي بيرون كوچكشان هاي خانه از و كردند مي

شدند مي هزارتو داخل ، دلخواهشان پنير جستجوي در .سرعت

از بعضي در كه بود پيچي در پيچ راهروهاي و تودرتو هاي اتاق داراي ، هزارتو

داشت وجود خوشمزه پنير بستي.آنها بن مسيرهاي و تاريك هاي گوشه ، اما

بود داشتنيز وجود آنها در شدن گم امكان و نداشتند راه جايي به هزارتو.كه

شدند مي باعث كه بود اسراري از پر كردند مي پيدا را راهشان كه آنهايي براي

شود تر بخش لذت پنير.زندگي كردن پيدا براي ، اسكري و اسنيف ، ها موش

كردند مي استفاده خطا و آزمون ي ساده روش .از

راهرويآنها به و گشتند مي بر بود خالي آنجا اگر و دويدند مي راهرو يك به

شدند مي ارد و به.ديگري و سپردند مي ياد به را پنير از خالي راهروهاي
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رفتند مي جديد هاي مكان به خود.سرعت قوي بسيار بويايي حس از اسنيف

پيدا را پنير اصلي جهت كشيدن بو راه از و كرد مي واستفاده ، كرد مي

دويداسكري مي جلو به سرعت اشتباهي.با سمت به ، شدند مي گم گاهي اما

را راهشان ً مجددا مدتي از پس و ، خوردند مي بر ديوار با بارها و رفتند مي

كردند مي .پيدا

گذشته تجربيات از استفاده و تفكر قدرت از ، موشها مثل ، ها كوچولو آدم

با و بودند تريبرخوردار پيشرفته هاي روش ، خود ي پيچيده مغزهاي به اتكا

كردند مي اتخاذ پنير كردن پيدا براي گاه.را و شدند مي موفق اوقات گاهي

را نگرششان و شد مي چيره آنها بر ِ انساني قوي اعتقادات و احساسات هم

داد مي تغيير چيز همه به .نسبت

مي تر بغرنج را هزارتو در زندگي ، اسكري.كردهمين ، اسنيف ، اين وجود با

جستجويش»ها«و»هم«، در كه را آنچه ، خودشان سبك به همگي ،

يافتند مي .بودند

پنير ايستگاه در راهروها از يكي انتهاي در همگي آنها روز مورد"پ"يك پنير

كردند پيدا را ها.نظرشان كوچولو آدم و ها موش صبح روز هر ، آن از پس

مي حركت پنير ايستگاه طرف به و پوشيدند مي را شان ورزش هاي لباس

.كردند
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گرفتند پيش را اي روزه هر روش يك هر آنها كه نكشيد و.طولي اسنيف

را شان هميشگي مسير سرعت به و شدند مي بيدار زود صبح روز هر ، اسكري

كردند مي طي هزارتو داخل .در

مقصد به رسيدن محض به بهآنها ، آوردند مي در را شان كتاني هاي كفش ،

سرعت به نياز صورت در تا انداختند مي گردنشان دور به و زدند مي گره هم

باشند داشته دسترسي آنها شدند.به مي پنير خوردن مشغول لذت با .سپس

، آغاز پنير»ها«و»هم«در ايستگاه به سرعت با صبح روز هر ً نقريبا "نيز

لذت"پ بود انتظارشان در كه پنيري جديد هاي تكه طعم از تا رفتند مي

.ببرند

پيش در را متفاوتي ي روزانه ي برنامه ها كوچولو آدم ، مدتي از بعد اما

تر»ها«و»هم«.گرفتند آهسته كمي ، شدند مي بلند ديرتر كمي روز هر

م قدم ، پنير ايستگاه طرف به و ، پوشيدند مي محللباس از كه چرا زدند ي

شناختند مي را آن به رسيدن راه و بودند آگاه .پنير

آنجا را آن كسي چه يا ، آمده كجا از پنير كه كردند نمي فكر اين به آنها

است بود.گذاشته خواهد آنجا هميشه پنير كه بودند گذاشته اين بر را .فرض

كه آن محض به صبح روز ا»ها«و»هم«هر رسيدندبه مي پنير يستگاه

هستند خود ي خانه در كه انگار ، كردند مي پهن را هاي.بساطشان لباس
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مي كناري به را شان كتاني هاي كفش ، كردند مي آويزان را شان ورزشي

كردند مي پا به را هايشان دمپايي و .گذاشتند

است:گفت»هم« عالي براي!چقدر كه هست پنير آنقدر جا ياين همه

كند مي كفايت .عمرمان

كه كردند مي فكر و كردند مي خوشحالي و موفقيت احساس كوچولوها آدم

هستند تامين كه.ديگر نكشيد در»ها«و»هم«طولي كه را پنيري

كردند فرض خود ِ آن از بودند كرده پيدا پنير .ايستگاه

كه داشت وجود آنجا پنير از بزرگي ي ذخيره يچنان خانه از سرانجام آنها

براي را راحتي زندگي و ، باشند تر نزديك پنير به تا كردند مكان نقل خود

كنند بنا پنير اطراف ار .خود

،»ها«و»هم« داشتند كه شعارهايي و پنير هاي عكس با ديوارها تزيين با

بخشند گرمي جا آن به كردند .سعي

بود اين شعار :يك

پنير كندخوردن مي خوشحال را .شما

، ها وقت پنير»ها«و»هم«بعضي ايستگاه به را دعوت"پ"دوستانشان

كردند مي اشاره آن به غرور با ،و ببينند را پنيرشان بزرگ ي توده تا كردند مي

گفتند مي ؟»و نه مگه خوبيه پنير



كرد جابجا مرا پنير كسي 16صفحه؟چه

كردن مي تقسيم دوستانشان با را پنيرشان آنها وقتها مواقعبعضي برخي ولي د

نمودند مي نظر صرف كار اين از .نيز

خيلي:گفت»هم« آن آوردن بدست براي ً مسلما ، ماست حق پنير اين

ايم كرده .تالش

خورد و برداشت لذيذ پنير اي تكه بر.او خواب هميشه ِ معمول طبق ، سپس

كرد غلبه .او

، پنير خوردن از سير ها كوچولو آدم شب طرفهر به ، خوران تلو ميتلو خانه

گشتند مي بر بيشتري پنير خوردن براي اطمينان با صبح روز هر و .رفتند

داشت ادامه طوالني ً نسبتا مدتي وضع اطمينان.اين ، مدتي از و»هم«بعد

شد»ها« تبديل موفقيت از ناشي تكبر به احساس.، قدر آن زودي به

ب نسبت كه كردند شدندرضايت توجه بي اطرافشان اتفاقات .ه

دادند مي ادامه خود عادي زندگي به طور همان نيز اسكري و هر.اسنيف آنها

ايستگاه دور و كندند مي را زمين و كشيدند مي بو ، رسيدند مي زود صبح روز

قبل روز از آيا ببينند تا ، كردند مي بازرسي را محيط ، دويدند مي پنير

پيدا ميتغييراتي پنير روي زدن ناخنك براي سپس ؟ خير يا است شده

.نشستند

پنير ايستگاه به رسيدن از پس ، صبح روز در"پ"يك كه شدند متوجه ،

ندارد وجود پنيري ديگر متوجه.آنجا پيش از كه آنجايي از اسكري و اسنيف
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نكردند تعجبي شود مي تر كوچك روز هر پنير ي ذخيره بودند هاآن.شده

كه دانستند مي غريزي طور به و بودند آماده ناپذير اجتناب ِ موضوع اين براي

كرد بايد گردنشان.چه دور كه را كتاني هاي كفش ، كردند نگاه يكديگر به

بستند را هايشان كفش بند و پوشيدند ، بودند كرده .آويزان

نكردند تحليل تجزيه زياد را اوضاع ،.موشها ها موش هرمبراي جواب و ساله

بود ساده بود.دو كرده تغيير پنير ايستگاه در و.وضعيت اسنيف ، بنابراين

كنند تغيير گرفتند تصميم هم هزارتو.اسكري داخل به دقت با دو هر آنها

سر ِ حركت با و ، كشيد بو ، گرفت باال را دماغش اسنيف سپس كردند مي نگاه

بالفاصله تا داد عالمت اسكري كندبه دويدن به شروع او پي .در

رفتند جديد پنير جستجوي به سرعت به .آنها

، روز همان رسيدند»ها«و»هم«در پنير ايستگاه به ديرتر از.كمي

مسلم برايشان ، بودند نكرده توجه روزه هر كوچك تغييرات به آنها كه آنجايي

آنچه قبول آمادگي و ، آنجاست هنوز پنير كه بودندبود روبرو آن با كه را

زد»هم«.نداشتند ؟!چي:فرياد نيست !پنير

داد ادامه كشيدن فرياد به نيست:او ؟!پنير

برگردانند اولش جاي به را پنير او هاي فرياد با بود قرار كه زد.انگار :فرياد

؟ برداشت مرا پنير كسي !چه
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صو با و زد كمر به را دستهايش ، بلندرتسرانجام بسيار صداي و برافروخته

كشيد نيست:جيغ عادالنه .اين

داد»ها« تكان را سرش ناباوري كمال در در.، را پنير داشت انتظار نيز او

بود"پ"ايستگاه كرده حساب موضوع اين روي و ، براي.بيابد دليل اين به

زد خشكش نداشت.مدتي را چيزي چنين آمادگي ً اصال هنوز»هم«.او

اما گفت مي چيزي هايش فرياد با بشنود»ها«داشت خواست نمي.نمي او

بپذيرد بود شده مواجه آن با كه را آنچه به.خواست را چيز همه ، بنابراين

سپرد .فراموشي

بود درك قابل اما ، نبود موثر و جالب خيلي ها كوچولو آدم كردن.رفتار پيدا

آسا كار ، نبودپنير كوچولو.ني آدم براي پنير كردن پيدا مفهوم ، حقيقت در

به بنا كدام هر آنها و ، بود روزه هر ِ پركن شكم غذاي يك از بيشتر خيلي ها

داشتند خاصي نظر پنير مفهوم مورد در خود ي پنير.سليقه ، ها بعضي براي

بردن لذت ديگر برخي براي ، داشت را ماديات حكم ، كردن سالمتپيدا از

بود معنويات به رسيدن معني به اي عده براي و پنير»ها«براي.جسماني ،

در زندگي و آينده در مهربان ي خانواده يك داشتن ، امنيت معناي به فقط

بود چدار پنير جنس از خياباني در دنج اي .كلبه

از»هم«براي به رو زيردستاني با مهمي آدم از بود عبارت پنير مالك، و دياد

كَمبِرت پنير جنس از اي تپه روي بزرگ اي پنير.خانه كه اهميتي خاطر به
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كردند گيري تصميم صرف را زيادي زمان ها كوچولو آدم ، داشت آنها .براي

دست از ِ پنير ايستگاه در كه بود اين رسيد مي ذهنشان به كه چيزي تنها

پن ً واقعا آيا ببينند تا كنند جستجو نهرفته يا است شده ناپديد .ير

، بودند كرده حركت سرعت به اسكري و اسنيف كه حالي »ها«و»هم«در

راه به جنجال و جار عدالتي بي همه اين از و دادند ادامه كردن مِن مِن به

.انداختند

شد»ها« افسرده رفته رفته تمام.، او ؟ چه ، نباشد آنجا پنير هم فردا اگر

ها بودنقشه كرده ريزي پي پنير اين اساس بر را اش آينده .ي

هيچآدم ، نه ؟ باشد افتاده اتفاق اين كه كنند باور توانستند نمي كوچولوها

بود نداده هشدار آنها به نبود.كس درست چنين.اين اوضاع كه نبود هم قرار

.باشد

بازگشتن»ها«و»هم« خانه به مايوس و گرفته شب آن اينكه.د، از قبل اما

، كنند ترك را نوشت»ها«آنجا ديوار :روي

ن ش ي ح ش ب ش ا چه كنيده مي تالش بيشتر آن حفظ در باشد تر مهم شما براي پنيرتان چه ..هر

، بعد ايستگاه»ها«و»هم«روز به دوباره و ، كردند ترك را خود هاي خانه

به"پ"پنير داشتند انتظار هنوز كه جايي ، پيدانحويبازگشتند را پنيرشان

نبود.كنند جا آن پنيري همچنان ، بود نكرده تغيير .وضعيت
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بكنند بايد چه كه دانستند نمي كوچولوها فقط»ها«و»هم«.آدم جا آن

بودند ايستاده مجسمه دو همچون حركت .بي

گرفت»ها« دست با را هايش گوش و بست قدرت نهايت با را هايش .چشم

كندف قطع بيرون با را خود ارتباط خواست مي كه.قط بفهمد خواست نمي او

بلكه ، شده كم تدريج به پنير ي ناگهانيذخيره طور به پنير كه داشت عقيده

است شده .برداشته

گيري»هم« تصميم نظام عاقبت و كرد تحليل و تجزيه بيشتر را موقعيت ،

افتاد كار از ً موقتا قا.مغزش گفتبا ؟:طعيت كردند را كار اين من با چرا

؟ افتاده اتفاقي چه اينجا ً واقعا

گفت و كرد نگاه اطراف به و باز را چشمهايش و:سرانجام اسنيف ، راستي

بي آن از ما كه دانند مي چيزي آنها ، تو نظر به آيا ؟ هستند كجا اسكري

؟ !خبريم

گفت»هم« طعنه را:با چيزي چه ؟آنها دانند مي

داد ادامه اتفاق:و كه چيزي مقابل در تنها و اند معمولي موش تا دو فقط آنها

دهند مي نشان العمل عكس ، افتد ها.مي موش از و هستيم كوچولو آدم ما

آوريم در سر قضيه اين از بتوانيم بايد و تريم هوش .با
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ً:گفت»ها« عمال ، اما ، تريم هوش با كه دانم درمي كه آيد نمي نظر به

كنيم مي عمل هوشيارانه حاضر است.حال تغيير حال در برمان و دور ِ اوضاع

كنيم!»هم« عمل متفاوت اي گونه به و تغيير هم ما كه است الزم .شايد

كرد»هم« ما:سوال ، هستيم كوچولو آدم ما ؟ كنيم تغيير بايد ما چرا

هستيم جور.استثنايي بيفتداين اتفاق ما براي نبايد اتفاق.چيزها هم اگر يا

شود تمام ما نفع به بايد ، افتد .مي

؟:پرسيد»ها« باشد ما نفع به بايد چرا

داد»هم« داريم:پاسخ حق ما كه اين .براي

بداند»ها« خواست ؟:مي چي به نسبت !حق

داريم:گفت»هم« حق پنيرمان به نسبت .ما

؟:پرسيد»ها« !چرا

اين:گفت»هم« ديگري كس ، نبوديم مشكل اين مسبب ما كه اين براي

برسيم خود حق به بايد ما و كرده رو .كار

كرد»ها« و:پيشنهاد برداريم تحليل تجزيه همه اين از دست بايد ما شايد

كنيم پيدا جديدي پنير و برويم .فقط

گفت»هم« اعتراض آورم:به در رو قضيه اين توي و ته دارم تصميم من ، نه

.
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كه حالي ،»ها«و»هم«در بكنند چه كه گرفتند مي تصميم داشتند هنوز

اسكري و بودنداسنيف افتاده راه به كه بود ،.مدتها پنير جستجوي در آنها

مرك هر كنار و گوشه تمامي به و گذاشتند مي زيرپا را هزارتو زراهروهاي

كشيدند مي سر نمي.پنيري جديد پنير كردن پيدا جز ديگري چيز هيچ به

قسمتي.انديشيدند وارد سرانجام كه اين تا نكردند پيدا پنيري مدتي براي آنها

پنير ايستگاه ، بودند نرفته هرگز ً قبال كه شدند هزارتو ."ن"از

زدندشادمان فرياد بودند كرده پيدا كه آنچه جديدذخ:از پنير از بزرگي ي يره

!

بود پنيري انبار بزرگترين جا آن زيرا ، كنند باور توانستند مي سختي به آنها

بودند ديده زمان آن تا مدت.كه اين طول حال»ها«و»هم«در در هنوز

پنير ايستگاه در شان موقعيت ديگر.بودند"پ"ارزيابي پنيري بي آثار

رنج را آنها دادداشت .مي

در كه موقعيتي براي را يكديگر و شدند مي عصباني و مستأصل رفته رفته آنها

كردند مي سرزنش بودند افتاده دام به ،.آن ،»ها«گاهي خودش دوستان به

اند كرده پيدا پنيري هنوز آيا كه دانست نمي و كرد مي فكر ، اسكري و اسنيف

نه دوست.يا شايد كه داشت عقيده ،او باشند داشته را سختي اوقات انشان

است همراه بالتكليفي و ترديد مقداري با ً معموال هزارتو ميان از دويدن .چون
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طول كوتاهي مدت براي موضوع اين ً احتماال كه دانست مي حال عين در ، اما

كشد .مي

، اوقات پيدا»ها«بعضي را جديدي پنير اسكري و اسنيف كه كرد مي تصور

برندك مي لذت آن خوردن از و اند ماجراجويانه.رده سفري كه بود فكر اين در

باشد مفيد برايش توانست مي چقدر ، جديد پنير كردن پيدا و هزارتو او.در

كند حس زبانش زير را جديد پنير ي مزه توانست مي .حتي

تصور»ها« جديد پنير از بردن لذت حال در را خود بيشتر چه هر كرد، مي

ديد مي قبلي پنير ايستگاه ترك به قادر بيشتر را زد.،خودش فرياد :ناگهان

.برويم

داد»هم« جواب دارم:بالفاصله عالقه جا اين به من ، راحت.نه جا اين

آشنا و است.است خطرناك جا اين از بيرون ، گذشته آن .از

آورد»ها« نيست:دليل خطرناك ، ق.نه هايما قسمت از خيلي به ً بال

دهيم انجام را كار اين توانيم مي هم باز و ايم رفته .هزارتو

از:گفت»هم« و بشوم گم كه اين از و هستم پير خيلي كار اين براي من

؟ چطور تو ، ترسم مي بسازم احمق يك !خود

ِ وحشت ، حرف اين ي نتيجه اميدش»ها«در و برگشت خوردن شكست از

شد محو جديد پنير كردن پيدا روز.براي هر كوچولوها آدم ، ترتيب اين به

دادند ادامه را قبلي كار .همان
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به مايوس و نگران ، نكرده پيدا پنير و رفتند مي قبلي پنير ايستگاه به آنها

گشتند مي باز انكار.خانه افتاد مي اتفاق كه را آنچه كردند مي سعي آنها

طرف.كنند شاناز انرژي ، شد مي تر مشكل برايشان خوابيدن روز هر ، ديگر

شدند مي تر عصبي رفته رفته و ، ريافت مي مثل.كاهش هايشان خانه

نبود هميشگي بركت پر جاي ديگر خواب.گذشته به سختي به ها كوچولو آدم

روز هر اما ، ديدند مي كابوس نكنند پيدا پنيري كه اين وحشت از و رفتند مي

شدند مي منتظر جا آن و گشتند مي بر قبلي پنير ايستگاه به .همچنان

داني:گفت»هم« تغيير!مي ً واقعا چيز هيچ كه فميم مي كنيم تالش اگر

هاست نزديكي همين در ً احتماال پنير و ديواري.نكرده پشت را آن فقط شايد

باشند كرده .مخفي

، بعد ابز»ها«و»هم«روز برگشتندبا داشت»هم«.ارهايي مي نگه قلمي

پنير»ها«و ايستگاه ديوار در سوراخي كه اين تا ، زد مي ضربه آن روي "به

،"پ كردند نگاه را داخل دقت با آنجا از و كردند نبودايجاد كار در پنيري اما

حل. را مشكل اين توانند مي كه بودند معتقد اما ، شدند اميد نا .كنندآنها

تر سخت و ماندند مي بيشتر ، كردند مي شروع زودتر را كار روز هر بنابراين

در بزرگ سوراخ يك داشتند كه چيزي تنها مدتي از بعد اما ، كردند مي كار

بود .ديوار

برد»ها« مي پي نتيجه حصول و تالش بيت تفاوت به رفته رفته ،.
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جا:گفت»هم« اين بايد فقط ما ميشايد پيش چه كه ببينيم و بنشينيم

برگردانند.آيد را پنير كه مجبورند آنها زود يا .دير

استراحت»ها« براي روز هر ، بنابراين ، كند باور را موضوع اين خواست مي

همراه ميلي بي با و رفت مي خانه گشت»هم«به مي بر قبلي پنير ايستگاه به

نشد ظاهر دوباره هرگز پنير اما ،.

شدند مي تر ضعيف عصبي فشار و گرسنگي از طور همين كوچولوها «.آدم

بود»ها شده خسته شان موقعيت شدن بهتر براي انتظار از رفته او.رفته

به بيشتر ، بمانند پنيري بي ِ حالت اين در بيشتر آنها چه هر كه شد متوجه

بود خواهد تد»ها«.ضررشان به كه بود شده متوجه از، را اشتياقشان ريج

دهند مي روز.دست يك ، گفت»ها«سرانجام و كرد خنديدن به :شروع

كن نگاه رو ما ، هه و!هه دهيم مي انجام را هميشگي كارهاي همان ً دائما ما

شود نمي بهتر وضعيت چرا كنيم مي .تعجب

شد مي هم تر دار خنده حتي نبود احمقانه قدر آن مساله اين .اگر

ً»ها« اصال بشود هزارتو درون دويدن به مجبور دوباره كه اين تصور از ،

پنيري آنجا داشت عقيده و شد خواهد گم دانست مي كه چرا ، نيامد خوشش

كند نمي پيدا به.هم شد مجبور كرده غلبه او بر ترس شد متوجه كه وقتي

بخندد خود از.حماقت كرد»هم«او ك:سوال هاي كجاكفش را مان تاني

؟ ايم گذاشته
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كردند پيدا را آنها تا كشيد طول در.مدتي پنير كردن پيدا هنگام به كه چرا

چيز همه ، داشت نخواهند نيازي آنها به ديگر كه تصور اين با ، قبلي ايستگاه

بودند گذاشته كناري به .را

كه گ»هم«وقتي ، پوشد مي را ورزشش هاي لباس دوستش كه:فتديد تو

نمي منتظر اينجا من با چرا ؟ نه مگه ؟ بروي هزارتو درون به نداري قصد ً واقعا

؟ برگردانند را پنير آنها كه اين تا ماني

خواستم:گفت»ها« نمي هم من ، بفهمي خواهي نمي ً اصال كه اين مثل

برگردا.بفهمم را پنير ندارند قصد هرگز آنها كه بردم پي حاال آناما وقت ، نند

كنيم پيدا جديدي پنير ما كه .رسيده

گفت»هم« اعتراض يا:با ؟ چه ، نباشد پنيري ً اصال اينجا از بيرون گر اما

؟ شد خواهد چه نكني پيدا را آن تو و باشد !اگر

دانم:گفت»ها« نمي .من

وحشتي همان دوباره و ، بود كرده خود از را سوال اين بارها كهاو كرد حس را

بود داشته نگه اول سرجاي را پرسيد.او خود دارد:از احتمال بيشتر كجا

مجسم ذهنش در را صحنه او ؟ هزارتو در يا جا اين ، كنم پيدا را پنير بتوانم

ديد ماجراجويي حال در هزارتو درون را خودش ، اين.كرد كه حال همان در

ه ، داشت سر در را منتظره غير اوتصوير به خوبي احساس هم و شد متعجب م

داد .دست
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سرانجام كه بود مطمئن اما ، شود مي گم هزارتو در گاهي كه ديد را خودش

مهيا برايش آن با همراه ديگري خوب چيزهاي و جديد پنيري اينجا از خارج

شود .مي

كرد جمع را قابل.جراتش تصوير تا كرد استفاده خود تخيل ي قوه از سپس

ازب بردن لذت و كردن پيدا حال در ، تر واقعي جزئياتي با ، خودش از اورتري

كند ترسيم جديد ،.پنير دار سوراخ سوئيسي پنير خوردن حال در را خودش

نرم و عالي پنيرهاي و ايتاليايي ، امريكايي پنيرهاي ، چدار نارنجي پنير

ديد آن نظاير و .فرانسوي

صداي شنيدن با همان»هم«سپس در هنوز آنها كه برد پي و آمد خود به

قبلي پنير .هستند"پ"ايستگاه

ماند»هم«:گفت»ها« نمي اول مثل و كند مي تغيير اوضاع اوقات بعضي ،

است مواقع آن از يكي اين آيد مي نظر به حركت.، زندگي ، است اين زندگي

كنيم حركت بايد هم ما و كند .مي

كند،»ها« قانع را او كرد سعي و كرد نگاه نحيفش رفيق ترس.به هم«اما

شد» تبديل عصبانيت كند.به گوش خواست نمي ادبي»ها«.او بي قصد

بخندد خودشان ي احمقانه عمل به بود مجبور اما نداشت را دوستش به نسبت

.
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كه طور موضوع»ها«همان اين درك از شد مي آماده رفتن باالخرهبراي كه

سرزندگي احساس بيشتر ، كند حركت و شود رها ، بخندد خود به توانست

.كرد

كرد»ها« اعالم كنان خنده هزارتوست:، به رفتن زمان ، .زمان

داد»هم« جوابي نه و خنديد نه ،.

براي»ها« مهمي شعاري ديوار روي ، برداشت كوچك سنگي »هم«،

درباره تا كندنوشت فكر آن را.ي پنير يك تصوير ، بود عادتش كه طور همان

، تصوير اين كه آن اميد به ، كشيد آن ي زمينه پس در تشويق»هم«هم را

برود جديد پنير دنبال به تا بدهد او به اي تازه ي روحيه و ،.كند »هم«اما

ببيند را آن خواست بود.نمي اين :نوشته

ك ي ،ا نكني تغيير ياگر ي رويا مي بين .از

، كرد»ها«سپس نگاه را آنجا نگراني با و كشيد سرك هزارتو درون فكر.به

بود شده پنيري بي اين گرفتار چگونه كه است.كرد ممكن كه داشت اعتقاد

نباشد آن يافتن به قادر او يا و نباشد پنيري هزارتو اعتقادات.درون چنين

ز و كرد مي فلج را او دادترسناكي مي .جرش

زد»ها« لبخند تعجب.، كه دانست كه»هم«مي بود اين كسي«از چه

؟ كرده جابجا را تعجب»پنيرش كه حالي كه»ها«در بود اين چرا«از

؟ شوم جابجا هم من ، پنير جابجايي با به»نتوانستم ، هزارتو به ورود حين در
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محل ديدن از و كرد نگاه خود سر اوپشت به آرامشي احساس خود قبلي

داد خود.دست آشناي و قديمي زندگي محل سوي به كه كرد مي احساس

شد نمي يافت پنيري آنجا در ديگر اگرچه ، شود مي .كشيده

انديشيد»ها« خود با و شد مضطرب بيشتر داخل:، به خواهد مي ً واقعا آيا

برود شعار.هزارتو رويش روبه ديوار روي خيرهاو آن به مدتي براي و نوشت ي

بود.شد اين :شعار

چه ي ر م ؟ا كردي مي چه ، ترسيدي نمي اگر

،»ها« ترس كمي اوقات بعضي دانست مي ؛ كرد فكر جمله اين ي درباره ،

باشد خوب تواند كاري.مي ، داريد وحشت اوضاع شدن بدتر از شما وقتي

مي كاري انجام به وادار را شما ، ترس ، ترس.كندنكنيد كه نيست خوب ، اما

دارد باز كار انجام از را شما كه برسد حدي .به

ِ طرف به نديدهاو هرگز ً قبال كه جايي ، هزارتو از قسمتي به ، كرد نگاه راست

كرد ترس احساس و ، با.بود و چرخيد راست به ، كشيد عميقي نفس سپس

شد ناشناخته جايي وارد آهسته هاي آغ.قدم ميدر سعي كه حالي در ، از

پنير ايستگاه در حد از بيش شايد كه بود نگران ، كند پيدا را خود راه كرد

احساس ، بود نخورده پنير طوالني مدتي براي چون و ؛ مانده منتظر قبلي

به معمول حد از دردناكتر و تر طوالني هزارتو درون از عبور و كرد مي ضعف

رسيد مي كه.نظرش گرفت ،تصميم شود روبرو وضعيتي چنين با دوباره اگر
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كرده ترك را خود قبلي راحت كندمحل تغيير زودتر همه.، ، ترتيب اين به

شد مي تر آسان زد.چيز لبخندي ، انديشيد مي كه حالي در .سپس

پيدا»ها« پنير از كوچكي هاي تكه آنجا و جا اين ، بعد روز چند خالل در

مقدار.كرد ، نبوداما توجه قابل پنير.آن كافي مقدار به كه داشت اميد او

براي را آن از مقداري و كند درون»هم«پيدا به و شود تشويق هم او تا ببرد

بيايد ،.هزارتو كافي»ها«اما ي اندازه به كردهنوز نمي اطمينان .احساس

است كننده گيج هزارتو در چيز همه كه بپذيرد بود مجبور مياو نظر به و ،

است كرده تغيير بوده هزارتو در او كه باري آخرين به نسبت اوضاع .آمد

ن س تر ي استير نرسيدن هرگز از بهتر رسيدن ..دير

شد مي گم راهروها در ، كرد مي پيشترفت احساس كه زمان مي.هر نظر به

است عقب به قدم يك و جلو به قدم دو پيشرفتش كه جستجو.آمد اين

ي حكم داشتبرايش را مبارزه به.ك اش برگشتن كه كرد مي اقرار بايد اما

كرد مي تصور كه نبود سختي آن به ، گشتن پنير دنبال به و هزارتو .داخل

پنير كردن پيدا انتظار آيا كه كرد مي فكر مساله اين به دائم ، زمان گذشت با

بزرگت اي لقمه آيا كه كرد مي شك ؟ است بينانه واقع كاري دهانشجديد از ر

اي لقمه لحظه آن تا كه آورد ياد به كه زيرا ، خنديد سپس ؟ است نداشته بر

است نبوده كار .در
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زد مي نهيب خود به ، شد مي مايوس كه آن.هرگاه آنجام حال در كه كاري

باشد مي بهتر خيلي پنيري بي وضعيت در ماندن از ، ها دشواري تمام با ، بود

.

به گرفت ،تصميم خود ، شود چيره او بر شرايط دهد اجازه كه اين جاي

كند كنترل را گفت.شرايط خود با توانند:سپس مي اسكري و اسنيف اگر

توانم مي هم من پس ، دهند .ادامه

برخالف برد پي ، كرد فكر بود افتاده اتفاق كه چيزهايي آن به وقتي ، ً بعدا

ق ايستگاه در پنير ، اش قبلي پنيرياعتقاد مقدار ؛ بود نشده ناپديد شبانه ، بلي

و كهنه ، بود مانده باقي كه آنچه و ، شده مي كوچكتر تدريج به بوده آنجا كه

بود شده .بدمزه

توجهي موضوع اين به موقع آن در كه چند هر ، بوده زده هم كپك شايد حتي

است خواست.نداشته مي اگر كه بپذيرد بود مجبور ، حال هر ًدر احتماال ،

نخواسته واقع در اما ؛ كند حس بود وقوع حال در كه را چه آن توانست مي

.بود

و»ها« ، توجه بود وقوع حال در كه آنچه به آغاز از اگر بود برده پي اكنون ،

شد نمي غافلگير ً احتماال ، بود كرده بيني پيش را همان.تغيير اين شايد

اسكري و اسنيف كه است بودندكاري .كرده
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و ، باشد تغيير انتظار در ، باشد زنگ به گوش بعد به آن از كه گرفت تصميم او

كند بيني پيش را آن اش.خودش ذاتي غرايز ، وقوع از قبل كه بود اميدوار

نمايد آماده آن با كردن سازگار براي را خود بتواند تا كند حس را .تغيير

و ايستاد استراحت كمي براي نوشتاو هزارتو ديوار :روي

د گ آ ن ز ي ب شويدن آگاه آن شدن كهنه زمان از تا كنيد بو را .پنير

يك باالخره ، بود نكرده پيدا پنيري كه طوالني زماني از پس ، بعد چندي

آمد مي بخش اميد نظر به كه يافت بزرگ پنير ،.ايستگاه ورود از پس چه اگر

ش مايوس بسيار ، پنير خالي جاي ي مشاهده نميبا ديگر كرد احساس و د

دهد ادامه .خواهد

داد مي دست از را خود توان رفته ترسيد.رفته مي و ، شده گم كه دانست مي

نماند زنده كرد.كه فكر قبلي پنير ايستگاه به بازگشت موفق.به اگر ، حداقل

و شد مي بازگشت ،»هم«به بود آنجا ماند»ها«هنوز نمي تنها .ديگر

كردس مطرح را هميشگي سوال همان دوباره چه«:پس ، ترسيدم نمي اگر

؟ كردم »مي

كرد»ها« مي تصور آنچه از بيش اما ، كرده غلبه ترسش بر ديگر كرد فكر ،

كند قبول خواست نمي خود و بود مي.ترسيده چيزي جه از كه نبود مطمئن

ضعيف جسماني جهت از كه وضعيتي در ، اما ، كهترسد فهميد ، بود شده
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؛ دارد وحشت دادن ادامه تنها ار چيز هر از باعثبيشتر كه بود وحشت اين و

شد مي ماندنش نداشت.عقب آگاهي موضوع اين از ً قبال او ، .اما

آيا بداند بود ،»هم«كنجكاو ترسش علت به هنوز يا كرده آغاز را حركت نيز

است مانده اوقسپس.فلج بهترين هزارتو، در را آناتش و ، آورد خاطر به

بود حركت حال در كه بود و.زماني كند يادآوري خودش به كه اين براي او

دوستش براي اي نشانه طور را»هم«همين هدف اميدوارانه او تا بگذارد

نوشت ديوار روي شعاري ، كند :دنبال

ت د ه ك د ي م تر د ه ك د ي جر پنير تا كرد خواهد كمك تو به جديد مسيري در جحركت پنير تا كرد خواهد كمك تو به جديد مسيري در كحركت د پ كي د پ كنيي پيدا كنيديدي پيدا ..ديدي

بود»ها« آگاه ترسش از او ؛ نگريست تاريك گذرگاه آن به پيش.، در چه

ي همه ؟ است كمين در خطراتي ، آن از بدتر يا ؟ است خالي آيا ؟ است

كرد تصور خود ذهن در رفت مي آن وقوع احتمال كه را ترسناكي او.چيزهاي

بود ترسانده را خودش ، مرگ حد سر .تا

كند مي تر بد را اوضاع ، ترس كه فهميد و خنديد خود به بنابراين.سپس

كرد مي ترسيد نمي اگر كه داد انجام را جديد.كاري مسيري در حركت يعني

زد. مي لبخند ، كرد تاريك راهروهاي در دويدن به شروع كه حالي ها«.در

كه» بود چيزي آن كشف حال در اما ، بود نفهميده دادهنوز مي روحيه او به

كرد. رها را خود اعتماد رو.با پيش در چه كه دانست نمي درستي به اگرچه

خود.دارد از و برد مي لذت بيشتر و بيشتر كه طور همين تعجب كمال با ، اما
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پرسيد مي«:مي نه و دارم پنيري نه كه من ، است خوب حالم قدر اين چرا

؟ روم مي كجا »دانم

ن داردطولي خوبي احساس چرا فهميد كه ديوار.كشيد روي دوباره تا ، ايستاد

:بنويسد

ا يع آزاديل يعني ، ترس بر غلبه

مسيري»ها« در كردن حركت و بوده ترسش اسير حال به تا او كه برد پي ،

است شده او آزادي سبب ، و.جديد خنك نسيم كه كرد مي احساس حاال

هزار ِ قسمت اين از وزدفرحبخشي مي كرد.تو حس و كشيد عميق نفس چند

است گرفته نيرو ، حركت از از.كه اوضاع ، بود كرده غلبه ترسش بر كه حاال

بود شده تر بخش لذت كرد مي تصور ً قبال كه چنين.آنچه كه بود مدتها

ها جستجو اين كه بود كرده فراموش ً تقريبا و بود نداده دست او به احساسي

نشاط استچقدر .آور

ي»ها« دوباره ترسيم به كرد شروع ، كند بهتر حتي را اوضاع كه اين براي ،

ذهنش در تصوير پنير.يك از انبوهي وسط در كه ديد را خود وضوح به او

است نشسته ، بِري تا چِدار از ، اش عالقه مورد حال.هاي در را خودش

ا ، و داشت دوست كه ديد پنيرهايي تمام ميخوردن لذت ديد مي كه آنچه ز

خواهد.برد لذت عالي پنيرهاي آن تمام خوردن از چقدر كه انديشيد سپس

.برد
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، كرد مي تصور جديد پنير از بردن لذت حال در را خودش تر واضح چه هر

شد مي باورتر قابل و تر واقعي برايش باالخره.موقعيت كه كرد مي احساس

كرد خواهد پيدا را .آن

نوشتاو ديوار :روي

كه بر ل ر د راتصو آن كه اين از قبل حتي ، جديد پنير از بردن لذت حال در خودم كردن تصور

م ره به ا شودي مي رهنمون آن طرف به مرا ، كنم ..پيدا

هايش»ها« موفقيت به ، كند فكر هايش شكست به آنكه جاي به ً دائما ،

كرد مي تغيي.فكر كه كرده مي فكر هميشه چرا كه كرد مي تعجب موجباو ر

شود مي اوضاع شدن به.بدتر را او تواند مي تغيير كه بود برده پي اكنون

كند هدايت بهتري پرسيد.جهت خودش ً:از قبال را موضوع اين من چرا

؟ نفهميدم

رفت هزارتو درون به بيشتري چابكي و سرعت و نيرو با ، سپس طولي.و

متوجه وقتي و ديد را پنيري مركز كه پنيرنكشيد كوچك هاي تكه ي

شد زده هيجان ، بود آن ورودي در نزديك كه شد انواع.جديدي ، آنها

كه بودند ً»ها«پنيرهايي آمدندقبال مي عالي نظر به اما ، بود نديده .هرگز

اند خوشمزه كه فهميد و كرد امتحان را را.آنها پنيري هاي تكه بيشترين او

چن و خورد بود دسترس در شايدكه و بخورد ً بعدا تا گذاشت جيبش در تكه د

با كند»هم«هم زيادي.قسمت هيجان با و آورد بدست را نيرويش دوباره
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شد پنير ايستگاه است.داخل خالي آنجا كه ديد ناراحتي كمال در كسي.اما

گذاشته باقي جديد پنير از تكه چند فقط و بوده آنجا ً اگر.قبال كه فهميد او

كندز پيدا آنجا در پنير از بيشتري سهم داشت احتمال ، بود كرده حركت ودتر

.

آيا»ها« ببيند و برگردد كه گرفت ملحق»هم«تصميم او به است آماده

نه يا نوشت.شود ديوار روي و كرد توقف ، راه همان از بازگشت :در

ت ر تر ، كه پ پي تازه پنير زودتر ، كني رها را كهنه پنير تر سريع كردهرچه خواهي ..يدا

مدتي از و»ها«بعد برگشت قبلي پنير ايستگاه كرد»هم«به پيدا او.را

به بود جيبش در كه را جديدي پنير هاي ولي»هم«تكه ، كرد هم«تعارف

كرد» رد را او .تعارف

گفت»هم« اما ، بود سپاسگزار دوستش محبت پنير:از كنم نمي فكر

بخواهم دارم.جديدي عادت آن به من كه نيست چيزي آن پنير.اين من

خواهم مي را ،.خودم خواهم مي كه را چه آن تا ، كنم تغيير ندارم قصد من

آورم دست .به

هزارتو»ها« داخل به ميلي بي با و ، داد تكان اميدي نا با را سرش فقط

آن.بازگشت در ً قبال كه اي نقطه دورترين به كه برايوقتي دلش رسيد ، بود

است شده مند عالقه جستجو به كه فهميد اما ، شد تنگ حتي.دوستش او

، داشت را يافتنش ِ انتظار كه برسد پنير از بزرگي ي ذخيره به كه اين از پيش
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پنير داشتن سبب به تنها كه بود آگاه موضوع اين براز غلبه بلكه نشده خرسند

است بوده او خوشحالي سبب به.ترس را خود ديگر موضوع اين فهميدن با

نمي احساس ضعيف بود مانده پنير بدون قبلي ايستگاه در كه زماني ي اندازه

.كرد

كرد مي تقويت را او ، وحشت بر غلبه از اطالع ، واقع مي.در احساس اكنون

دارد اهميت برايش زمان ، چيز هر از قبل آنچه.كرد كرد مي احساس واقع در

استرا آورده دست به بوده آن دنبال به .كه

گفت و زد بي:لبخند وضعيت در ماندن باقي از تر ايمن ، هزارتو در جستجو

است .پنيري

برد»ها« پي باره بدي:ديگر آن به هرگز ترسد مي آن از انسان كه آنچه

كند مي تصور كه هولناك.نيست بسيار پروراند مي سر در انسان كه ترترسي

افتد مي اتفاق واقعيت در كه است چيزي .از

نمي حتي كه بود شده او وحشت سبب آنچنان ، جديد پنير نيافتن از ترس

كند آغاز را جستجو در.خواست قدر آن ، كرد آغاز را خود سفر كه زماني اما

كند فراهم او براي را مسير ي ادامه امكان كه داشت وجود پنير حال.راهروها

ب كم، كم ، آينده به اميد و بود بيشتري پنير كردن پيدا انتظار در صبرانه ي

شد مي انگير هيجان .برايش
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بود وحشت و نگراني از مملو اش قديمي پنير.افكار نداشتن به هميشه ً قبال او

نكات تا بينديشد منفي نكات به بيشتر داشت عادت و ، كرد مي فكر كافي ِ

وقتي.مثبت از ، متحولاما افكارش بود كرده ترك را قبلي پنير ايستگاه كه

بود درست.شده تغيير و ، شود جابجا نبايد هرگز پنير كه بود معتقد ً قبال

.نيست

خواه ، دارند وجود همواره طبيعي طور به ، تغييرات كه بود برده پي اكنون اما

باشيد نداشته خواه باشيد داشته را آن انتظ.انتظار باشيداگر نداشته را تغيير ار

كند غافلگير را شما تواند مي تغيير ، نياييد بر آن ِ پي در خود برد.و پي وقتي

بنويسد ديوار روي تا كرد مكث ، كرده تغيير :عقايدش

ن د د طرف و كندك نمي هدايت جديد پنير طرف به را تو ، قديمي .افكار

كه»ها« طور همين اما ، بود نكرده پيدا پنيري ،هنوز دويد مي هزارتو درون

كرد مي فكر بود گرفته ياد كه آنچه را.به او ، جديد افكار كه بود فهميده حال

دهد مي سوق جديد رفتارهاي ايستگاه.به همان به ً دائما كه زماني تا او رفتار

بود كرده تغيير كشيد مي سر پنير بدون ِ.

م تغيير را خود عقايد انسان كه وقتي دانست دگرگونمي نيز اعمالش ، دهد ي

شود مي.مي آسيب شما به تغيير يك كه كنيد باور توانيد مي هم ، شما

كردن پيدا كه كنيد باور توانيد مي هم ، كنيد ايستادگي برابرش در و رساند
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بپذيريد رضايت با را تغيير اين و ، كند مي كمك شما به جديد اينها.پنير

چه فرد كه دارد بستگي كندهمه انتخاب را نوشت.باوري ديوار :روي

د ير ي ل آ و ك د ي پ ا م ي ب م تي راو خود ِ مسير ، ببري لذت آن از و كني پيدا جديدي پنير تواني مي بيني مي وقتي

ب بي بدهي بدهتغيير ..تغيير

را»ها« قبلي پنير ايستگاه و بود آمده كنار زودتر تغيير آن با اگر كه فهميد

باشد توانست مي بهتري وضعيت در حاال ، بود كرده ترك قدرت،زود با و

ي عهده از بهتر توانست مي كرد مي احساس روحش و جسم در كه بيشتري

برآيد جديد پنير كردن پيدا براي .مبارزه

انكار و وقت كردن تلف جاي به و داشت را تغيير انتظار او اگر ، واقع در

بود كرده پيدا را پنير ديگر ً احتماال ، كرد مي حركت ، بود داده رخ كه تغييري

لذت. و كردن پيدا درحال را خود و كرد استفاده تخيلش ي قوه از دوباره

از تري ناشناخته هاي قسمت به گرفت تصميم و ، ديد جديد پنير از بردن

برود قدرت.هزارتو دوباره و ، كرد پيدا را پنير كوچك هاي تكه توك و تك او

آورد بدست را اطمينانش .و

جا و گذشته ي درباره بودوقتي خوشحال ، كرد مي فكر بود آمده آن از كه يي

، است گذاشته جا به شعارهايي ديوار روي جاها خيلي كهكه بود مطمئن و

براي ، نشانه عنوان به ترك»هم«شعارها صورت در تا بود خواهد سودمند

كند تعقيب را او بتواند ، قبلي پنير .ايستگاه
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جهتش»ها« كه بود اميدوار باشدفقط كرده انتخاب درست ي.را درباره او

كه احتمال پيدا»هم«اين را راهش و بخواند ديوار روي را او خط دست ،

كردكند فكر نوشت.، بود كرده فكر كه را آنچه ، ديوار :روي

ب ا ن ك و ك ات ي بق ا ن ك و ك ات ي برايق را خود كه كند مي كمك تو به كوچك ِ تغييرات به موقع به برايتوجه را خود كه كند مي كمك تو به كوچك ِ تغييرات به موقع به توجه

د كه راهير در كه تري بزرگ كتغييرات ه كنيم آماده ..است

داد»ها« مي وفق حال زمان با را خود و بود كرده رها را گذشته با.ديگر او

رفت مي پيش به هزارتو در بيشتري سرعت و نظر.نيرو به كه مدتي از پس

افتاد اتفاق آن باالخره ، آمد مي طوالني هم اين–سفرش.خيلي حداقل يا

سفرش از خو–قسمت با و سرعت يافتبه پايان راهرويي»ها«.شحالي به

ايستگاه در را جديد پنير و زد دور را اي گوشه ، بود جديد او براي كه "رسيد

كرد"ن خورد.پيدا يكه ديد كه آنچه از ، شد داخل .وقتي

بود پر بود ديده حال به تا كه پنيري ي ذخيره بزرگترين از جا او.همه

نمي را پنيرها از بودندبسياري جديد برايش آنها از بعضي چون پس.شناخت

اويند خيال ي زاييده فقط يا اند واقعي آنها آيا كه كرد شك اي لحظه براي ،.

ديد را اسكري و اسنيف اش قديمي دوستان كه اين دادن.تا تكان با اسنيف

داد تكان را اش پنجه اسكري و ، گفت آمد خوش او به كوچك.سر هاي شكم

چ اندو بوده آنجا پيش مدتي از كه داد مي نشان آنها و.اق كرد سالم عجله با

زد گاز را اش عالقه مورد پنيرهاي از هايي تكه .بالفاصله
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انداخت گردنش دور و زد گره هم به را هايش بند ، آورد در پا از هايش كفش

باشد دسترس در داشت احتياج آنها به دوباره چنانچه و.تا اسكرياسنيف

دادند تكان را سرشان تحسين با و جديد»ها«سپس.خنديدند پنير روي

افتخارش به و برداشت تازه پنير اي تكه ، خورد دلخواه حد كه وقتي ؛ پريد

تغيير:گفت بر !درود

كه بود»ها«همانطور گرفته ياد كه چه آن ، خورد مي لذت با جديد پنير

وحش.انديشيد ، برد پي كهاو بود چيزي به اعتقاد خاطر به تنها اش گذشته ت

نداشت حقيقت .ديگر

كرد تغيير به وادار را او چيزي چه �دپس� !"#$%& از *%گ و-,+ /01 ؟

ا$+»ه/«؟ �د6� %78/9 !: ه; 1ن =%د %>? �ن@ ، زد B#C�D.

گر ياد او كه بود شده شروع زماني از تغيير كه برد پي و خنديد بوددوباره فته

بخندد اشتباهاتش انسانفهميد.به كه است اين تغيير براي راه ترين سريع ،

رود پيش سرعت به و آزادانه بعد و بخندد خود ي احمقانه افكار به .بتواند

فهميد طور دوستانشهمين از كردن حركت ي درباره مفيدي چيزهاي كه

گرفته ياد اسكري و ساده.اسنيف را زندگي احوالآنها و اوضاع و گرفتند مي

كردند نمي تحليل تجزيه حد از بيش پنير.را و كرد تغيير موقعيت كه وقتي

بودند كرده حركت و كرده تغيير هم آنها ، بود شده خاطرش«.جابجا در اين

ماند ».خواهد
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در»ها« ها كوچولو آدم كه كاري انجام براي انگيزش شگفت مغز از همچنين

بهت بودآن كرده استفاده ، داشتند تبحر ها موش از با.ر و بهتر خيلي او

، بود كرده مجسم ، بهتر چيزي كردن پنهان حال در را خودش ، تمام جزئيات

برنامه براي آنها از تا كرد فكر بود شده مرتكب گذشته در كه اشتباهاتي به و

كند استفاده اش آينده .ريزي

ي ي نتيجه كه دانست مي استاو اين ، تغيير با كردن برخورد چگونه ِ ادگرفتن

ً فورا و باشيد پذير انعطاف ، كنيد بررسي تر ساده را اوضاع توانيد مي كه

كنيد را.حركت خود يا كنيد پيچيده حد از بيش را مسائل كه نيست نيازي

نماييد گيچ ترسناك فكرهاي تغييرات.با به كردن توجه با توانيد مي شما

آمادهكوچك است راه در كه بزرگي تغيير براي بهتري ي نحوه به را خود ،

.كنيد

ز را خودش بايد كه موقعفهميد به اگر ، زيرا بدهد تطبيق امور تغيير با ودتر

شود دير خيلي ديگر است ممكن نكند را كار بپذيرد.اين كه بود مجبور او

خود باطن در ، تغيير ي بازدارنده عامل انسانبزرگترين تا و ، دارد قرار او

شود نمي بهتر چيز هيچ نكند ،.تغيير دريافت او كه چيزي ترين مهم شايد

دارد وجود ديگري جاي در جديد پنير هميشه كه بود .اين

ندهيد چه و بدهيد تشخيص را آن موقع به شما مي.چه پاداش وقتي انسان

لذ ماجراجويي از و كند غلبه ترسش بر كه ببردگيرد به.ت كه دانست مي او
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گذاشتب احترام بايد ها ترس از واقعيعضي خطر از را شخص تواند مي كه چرا

اند نبوده منطقي هايش وحشت اكثر كه شد متوجه و ، دارد نگه ازدور را او و

بودند داشته باز موقع به ِ نمي.تغيير حس را مساله اين لحظه آن در ، اما

، است حاالكرده بهولي تغيير و شده خير سبب عدو كه شود مي متوجه

است انجاميده غيب از .موهبتي

كه طور همان بود شناخته را وجودش از بهتري بعد حتي او ، »ها«اكنون

، آورد مي خاطر به بود گرفته يايد كه را ياد»هم«دوستشآنچه به نيز را

.آورد

آيا كه بداند بود دريكهيچ»هم«كنجكاو ، ديوار روي او كه را شعارهايي از

قبلي پنير ؟ايستگاه نه يا است خوانده بود نوشته هزارتو سراسر در هنوزو آيا

آنچه و شده هزارتو وارد كنون تا آيا ؟ بود گرفته حركت و كردن رها به تصميم

، كرده كشف كند بهتر توانست مي را اش تغييرزندگي خواست نمي چون يا

هن ؟كند است كرده حبس را خودش وز

دوستش»ها« كردن پيدا براي ً مجددا خواست پنير»هم«مي مركز به

، بازگردد داشتقبلي وحشت شدن گم از اگر.اما انديشيد خود را»هم«با

باشد قادر شايد كند بدهدپيدا نشان او به را گرفتاريش از شدن خالص راه كه

،ً قبال كه آمد يادش كندولي تغيير به وادار را دوستش بود كرده سعي .هم
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آسايش»هم« از گذشتن و هايش وحشت بر غلبه با خودش را راهش بايد

كند توانس.پيدا نمي ديگري ِ كس راهيچ او يا دهد انجام او براي را كار اين ت

كند ببيند.راضي را كردن تغيير ي فايده خودش بايد .او

دانست»ها« برايمي گذاشت»هم«كه ميردي آنها خواندن با كه ه

كند پيدا را راهش دوباره.توانست چهاو آن از اي بودخالصه گرفته ياد كه را

پنير ايستگاه ترين بزرگ تصوير.نوشت"ن"روي روي را خود ِ دريافت او

لبخند كرد مي نگاه هايش آموخته به كه طور همان و نوشت پنير از زدبزرگي

.

از بودند عبارت ديوار روي هاي :شعار

افتد« مي اتفاق .تغيير

كنند مي جابجا را پنير ً دائما .آنها

باشيد داشته را تغيير .انتظار

باشيد پنير شدن جابجا ي .آماده

كنيد كنترل را .تغيير

شود مي كهنه دارد وقت چه بفهميد كه قدر آن ، كنيد بو ً دائما را .پنير

بدهيد تطبيق تغيير با سرعت به را .خودتان

لذت تازه پنير از توانيد مي تر زود ، كنيد رها را كهنه پنير تر سريع چه هر

.ببريد

كنيد .تغيير
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كنيد حركت پنير .با

ببريد لذت تغيير .از

ببريد لذت ماجراجويي .از

تازه ِ پنير ي مزه از ببريد لذت .و

تغيير ي آماده باشيدهميشه .سريع

ببريد لذت آن از بار هر .و

كنند مي جابجا را پنير ً دائما ».آنها

با»ها« كه زماني از برد ،»هم«پي است بوده قبلي پنير ايستگاه در

ممكن ببيند هميشگي را چيز همه كه دانست مي اما ، كرده تغيير افكارش

گردد تبديل قبلي آدم همان به راحتي به .است

، پنيربنابراين ايستگاه روز در"ن"هر پنيرش ببيند كه كرد مي بازرسي را

است وضعيتي اي.چه منتظره غير تغيير هيچ نگذارد بود گرفته تصميم او

كند .غافلگيرش

و رفت مي هزارتو داخل ً دائما ، داشت پنير از بزرگي ي ذخيره هنوز كه اين با

كرد مي كشف را جديدي درفضاهاي ، اطرافش جديد تغييرات با بتواند تا

باشد .تماس

، است اطراف محيط به نسبت داشتن آگاهي ، امنيت كه دانست مي نهاو

راحت شرايط در خود كردن .حبس
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، است»ها«سپس هزارتو در حركتي صداي كرد فكر كه شنيد .چيزي

دارد كسي كه شد متوجه شد مي تر بلند صدا كه طور آيدهمان آيا.مي

بود ؟»هم«ممكن بود كرده تغيير ً واقعا آيا ؟ باشد پشت همين

كرد»ها« آرزو بود–اميدوارانه كرده كاررا اين بارها ً قبال كه طور –همان

دوستش ، سرانجام باشدكه يافته را توانايي .اين

د ل آ ، ك ببريدن لذت آن از ، كنيد حركت پنير .با

جدي آغاز يك يا دپايان
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روز همان عصر در اي مذاكره

كه ديد و انداخت اتاق اطراف به نگاهي ، كرد تمام را داستان مايكل وقتي

زنند مي لبخند او به سابقش هاي تشكر.همكالسي او از آنها از نفر چند

اند گرفته داستان اين از خوبي خيلي نتايج گفتند و .كردند

پرسيد ك:ناتان اي درباره بحثنظرتان آن به راجع و بگذاريم ديگري قرار ه

؟ چيست كنيم

دادند شام از قبل براي را مالقاتي ترتيب بنابراين ، بودند موافق آنها .بيشتر

به كردند شروع ، شدند جمع هتل يك سالن در آنكه از پس ، روز آن عصر

پنير كردن پيدا و هزارتو در خودشان كردن جسم و .شوخي

خ با آنجال پرسيدسپس گروه از كدام:وشرويي داستان اين در ،شما خب

، اسكري ، اسنيف ؟ ؟»ها«يا»هم«بوديد

داد جواب موضوع:كارلوس همين ي درباره داشتم بعدازظهر امروز من ، خب

كردم مي بودم.فكر ورزشي كاالي تاجر كه آورم مي ياد به را زماني خوبي به

تغيير با دوران همان در شدمو روبرو وضعيت.شديدي و نبودم اسنيف ، من

نديدم را سريع تغيير و نكشيدم بو ً.را فورا زيرا ، نبودم هم اسكري ً مطمئنا

نشدم كار به شبه.دست اي»هم«بيشتر منطقه در خواست مي كه ، بودم



كرد جابجا مرا پنير كسي 48صفحه؟چه

بماند خودش بيايم.امن كنار تغيير با خواستم نمي ، حقيقت نمي.در حتي

ببينمخوا را تغيير .ستم

مدرسه در كارلوس و او كه وقتي از زيادي زمان رسيد مي نظرش به كه مايكل

گفت است نگذشته بودند نزديكي چه:دوستان ي درباره اينجا ما ، رفيق

؟ كنيم مي بحث چيزي

گفت كاري:كارلوس ي منتظره غير تغيير .يك

خنديد ؟:مايكل كردند اخراجت

همين- ميفقط فكر و بروم جديد پنير دنبال به خواستم نمي كه بگويم را

دارم خوبي دليل ، دهد رخ من در تغييري نبايد كه اين اثبات براي .كردم

بودم ناراحت خيلي ، موقع آن ، .بنابراين

به شروع تر راحت حاال ، بودند ساكت بحث آغاز در كه ها همكالسي از بعضي

ش بحث وارد و كردند شدهصحبت ملحق ارتش به كه ، فرانك جمله از ، دند

.بود

گفت اندازد»هم«:فرانك مي دوستانم از يكي ياد به در.مرا او كه بخشي

بپذيرد را آن خواست نمي دوستم اما بود انحالل شرف در كرد مي كار .آن

كرد مي جابجا را كارمندان ً دائما درباره.شركت او با كرديم سعي همه يما

داد مي قرار پذير انعطاف كارمندان اختيار در شركت كه بسياري هاي فرصت

، كنيم نيستصحبت تغيير به مجبور كه داشت اعتقاد او بخش.اما كه وقتي



كرد جابجا مرا پنير كسي 49صفحه؟چه

كرد تعجب كه بود كسي تنها او ، شد بسته مي.او را سختي دوران اكنون

ر فكرش كه تغييري با را خودش است مجبور كه چرا ، كردهگذراند نمي ا

بدهد .تطبيق

گفت بيفتد:جسيكا اتفاق من براي هرگز تغيير كه كردم نمي فكر هم اما.من

من« كه»پنير ، ام شخصي زندگي در ً مخصوصا ، شده جابجا بار يك از بيش

بعد براي بگذاريم را .آن

ناتان جز به ، خنديدند آنها از .بسياري

گفت هم:ناتان نكته همه ميشايد اتفاق ما ي همه براي تغيير كه باشد ين

كرد اضافه و ؛ بودند:افتد شنيده را پنير داستان اين ً قبال ام خانوادم كاش اي

بپذيريم. داد مي رخ مان كاسبي در كه را تغييراتي خواستيم نمي ما بدبختانه

بسياري كه ايم شده مجبور حاضر حال در چون ، شده دير خيلي ديگر حاال و

ببنديم را هايمان فروشگاه .از

اينكه براي ، كرد متعجب گروه در را ها خيلي موضوع كردنداين مي فكر آنها

توانست مي كه داشت ثابت و امن شغلي چون ، است شانس خوش ناتان

كند تكيه آن به متمادي .سالهاي

پرسيد كنجكاوانه ؟:جسيكا شد چي

گفت بز:ناتان هاي فروشگاه كه هايوقتي قيمت و مختلف كاالهاي با ، رگ

افتاد مد از ناگهان ما اي زنجيره كوچك هاي فروشگاه ، آمدند شهر به ، پايين
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كنيم رقابت آنها با نتوانستيم ً واقعا ما اين.و جاي به ما بفهمم توانم مي حاال

شبيه بيشتر ، باشيم اسكري و اسنيف مثل ايم»هم«كه همان.بوده چون

ك درجايي كه را آنچه كرديم سعي ً دائما ؛ نكرديم تغيير و مانديم بوديم ه

ايم افتاده دردسر به اكنون و ، بگيريم ناديده بود وقوع مي.شرف كاش اي

از بگيريم»ها«توانستيم درس خودمان.چند به نتوانستيم ً مطمئنا ما زيرا

بدهيم تغيير را مان روش و .بخنديم

تج در كه ، كملورا خيلي و كرد مي گوش فقط تاكنون و بود موفقي زن ارت

گفت بود زده كردم:حرف فكر داستان اين ي درباره ازظهر بعد هم فكر.من

شبيه بيشتر ميتوانم چطور ببينم به»ها«كردم ، ببينم را اشتباهاتم ، باشم

كنم عمل بهتر و نمايم تغيير ، بخندم .خودم

داد ادامه او ؟كنجك:و ترسند مي تغيير از كه هستند اينجا نفر چند بدانم اوم

نداد جواب كس كرد.هيچ پيشنهاد ببريم:او باال را دستمان است .چطور

رفت باال دست يك .فقط

داريم صديق آدم يك فقط گروهمان در ما كه آيد مي نظر به ، سپس!خب

داد بيا:ادامه خوشتون بيشتر بعدي سوال از هستند.دممكنه جا اين نفر چند

؟ ترسند مي تغيير از ديگران كنند مي فكر كه

كردند خنديدن به شروع همه و ، رفت باال ها دست ي همه ، ً .عمال

گفت ؟:لورا ميگه چي ما به اين



كرد جابجا مرا پنير كسي 51صفحه؟چه

داد جواب .انكار:ناتان

كرد تصديق خبريم:مايكل بي خود ترس از حتي ما اوقات بعضي ً .مطمئنا

،من نبودم آگاه خود ترس از ، شنيدم را داستان بار اولين براي كه وقتي هم

كردي مي چه ، ترسيدي نمي اگر پرسيد كه امد خوشم بسيار سوال اين از اما

!؟

كرد اضافه جسيكا است:بعد اين فهميدم داستان اين از من كه چه آن ، خب

تو مي من زماني و ، افتد مي اتفاق جا همه تغيير كهكه كنم عمل بهتر انم

دهم تطبيق آن با سرعت به را خودم ،.بتوانم پيش ها سال آيد مي يادم

عهده به را جلدي چند و بيست المعارف دايرة مجموعه يك فروش ما سازمان

يك.داشت در را ها المعارف دايرة ي همه بايد ما كه بگويد كرد سعي نفر يك

قيم به و كنيم ذخيره كامپيوتر ميديسك كه چرا ، بفروشيم كمتري توانت

شد خواهد كم بسيار نيز توليد ي هزينه و ، كرد روز به سهولت به را اطالعات

بود خواهند آن خريد به قادر بيشتري افراد نيز كرديم.و مخالفت ما ، .اما

B7$%E ؟: /9/ن B0د%= +FD/C* /GH @%ا

كه- اين مبراي تجارت اصلي ستون بوديم تشكيلمعتقد سيار فروشندگان را ا

محصوالت فروش از آنها درآمد به بستگي فروش نيروي اين حفظ و دهند مي

داشت اين.ما كه كرديم مي فكر و بوديم موفق كار دراين مديدي مدت تا ما

داشت خواهد ادامه هميشه براي .موفقيت
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گفت موفقيت:لورا از ناشي ِ تكبر شايد داستان همين»ها«و»هم«دراين

باشد داشته را روشي.معنا دارند نياز كه بودند توجه بي مساله اين به هم آنها

دهند تغيير بوده موثر زماني كه .را

گفت ،:ناتان باشيد داشته توانيد مي كه پنيري تنها كرديد فكر شما بنابراين

؟ است قديمي پنير همان

بچ- آن به دستي دو خواستيم مي و ، !سبيمبله

نيستند- ديگران اين فقط بينم مي كنم مي فكر گذشته اتفاقات به من وقتي

پايان به سرانجام و ، دارد اي دوره پنير بلكه ، كنند مي جابجا را پنير كه

رسد .مي

نكرديم- تغيير ما ، حال هر به.به ما فروش و كرد را كار اين رقيب يك اما

ي دوره امروز تا و يافت كاهش گذرانيمشدت مي را اكنون.سختي

نمي نظر به و است وقوع حال در صنعت در تكنولوژيكي بزرگ تغييرات

كند آن درگير را خود بخواهد شركت در كسي كه تا.رسد وضع اين

است كننده نگران .حدودي

گفت بلند صداي با است:كارلوس هزارتو به ورود زمان ، .زمان

ج جمله از ، خنديدند .سيكاهمه

گفت و برگشت جسيكا طرف به به:كارلوس تواني مي تو كه است خوب

بخندي .خودت
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گفت ديگران به ام:فرانك دريافته داستان از من كه است چيزي همان .اين

چگونه شدم متوجه ، اما گيرم مي جدي خيلي را خودم اغلب وقتي»ها«من

بخندد كارهايش و خود به توانست كرد)ha(كه كه.تغيير ندارد تعجبي

.بود»ها«اسمش

شد كلمات با آشكار بازي ي متوجه تازه ، .گروه

كرد سوال آيا:آنجال ، شما نظر را»هم«به جديد پنير و كرد تغيير ً اصال

؟ يافت

گفت كرد:الين پيدا ، بله كنم مي فكر .من

گفت كنم:كوري نمي فكر هرگ.من ها آدم بهايبعضي و كنند نمي تغيير ز

پردازند مي نيز را مانند.آن را اشخاصي خودم پزشكي شغل در »هم«من

شود گرفته آنها از وقتي و دانند مي خود مسلم حق را پنيرشان آنها ؛ بينم مي

دانند مي مقصر را ديگران و كنند مي حس قرباني را از.خود بيشتر آنها

به و كنند مي رها كه شوندافرادي مي بيمار ، دهند مي ادامه .حركت

گفت ، زند مي حرف خود با كه انگار ، آهستگي به ناتان حدس:سپس من

است اين سوال كه زنم چيزي:مي چه طرف به و كنيم رها را چيزي چه

؟ كنيم حركت

نگفت چيزي كسي لحظه يك .براي
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گفت براي:ناتان كه را چه آن من كه كنم اعتراف مانندبايد هايي فروشگاه

شدم متوجه ، بود وقوع حال در كشور ديگر قسمت در ما هاي ،.فروشگاه اما

نگذارد اثر ما بر كه بودم .اميدوار

كه است آن از بهتر برود تغيير استقبال به بتواند انسان اگر كنم مي گمان

كند منطبق آن با را خود سپس و دهد روي تغيير شود ب.منتظر ما ايدشايد

؟ بدهيم حركت را پنير خودمان

پرسيد ؟:فرانك چيست منظورت

گفت كه:ناتان كنم مي فكر مساله اين به كرّات به ولي ، نيست خودم دست

جاي به و بوديم فروخته موقع به را مان قديمي هاي فروشگاه ي همه ما اگر

رقابت ها بهترين با كه بوديم ساخته بزرگ و جديد فروشگاه يك ،آن كند

؟ نباشيم جا اين بود ممكن امروز

گفت منظور:لورا نوشت»ها«شايد ديوار روي كه :وقتي

د ر كنيدج حركت پنير با و ببريد لذت ماجراجويي ..از

بود .همين

گفت كند:فرانك تغيير نبايد چيزها بعضي كنم مي هاي.فكر ارزش ، ً مثال

در.اصلي اگر كه برم مي پي اكنون بااما زودتر كرده"پنير"زندگي حركت

شدم مي تر موفق .بودم

بود- خوبي كوتاه داستان ، مايكل ، .خب
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گفت بود كالس بدبين كه اين:ريچارد از خود شركت در چطور شما ً واقعا اما

؟ كرديد استفاده موضوع

كند مي تجربه را تغييراتي دارد خودش ريچارد دانست نمي هنوز ًاخ.گروه يرا

هايش بچه كردن بزرگ و ، كار بين كوشيد مي و بود شده جدا همسرش از

كند برقرار داد.تعادلي جواب :مايكل

فصل و حل فقط كارم كردم مي تصور ، شد گفته كه طور همان من ، داني مي

و نگري آينده دادم مي انجام بايد چه آن كه حالي در ، است روزانه مشكالت

آ مسير به بودتوجه شركتمان ي اين.ينده چگونه كه كني تصور تواني مي آيا

بود كرده پر مرا چهارساعت و بيست تمام بودم.مسائل مسائل كشاكش در من

نداشت مرا تحمل تاب كسي كه طوري به ، كنم رها را خود توانستم نمي .و

گفت كردي:لورا مي اداره فقط كردن هدايت جاي به .پس

گفت داستان:مايكل كه وقتي ً بعدا ، ً ؟«دقيقا كرد جابجا مرا پنير كسي چه

كه» باشد جديدي پنير تصوير كردن رسم بايد من كار كه بردم پي شنيدم را

موفقيت و تغيير از توانستيم مي ، آن يافتن با و بوديم آن پي در ما ي همه

زندگي در چه و كار در چه ؛ ببريم .لذت

پرسيد ؟در:ناتان كرديد چه كار ِ سر

از يك كدام شبيه آنها كه پرسيدم شركتمان كارمندان از من كه وقتي ، خب

شركت در را ها شخصيت آن ي همه كه ديدم ، هستند داستان هاي شخصيت
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، ها اسكري ، ها اسنيف به كه شدم متوجه و ، ايم و»هم«داشته ، »ها«ها

متفاوتي طوري به بايد كدام هر ، شودها .برخورد

بكشند بو بازار در را تغييرات توانستند مي ما هاي ما.اسنيف به آنها بنابراين

كنيم امروزي را خود شركت ديد كه كردند براي.كمك تا شدند تشويق آنها

جديد محصوالت در است الزم كه را تغييراتي ، بيشتر ِ مشتري صورتجلب

كنند مشخص ، .پذيرد

ما به ها اشاسنيف وظيفه كه كنند كار بخشي در توانند مي كه اين از گفتند

برند مي لذت بسيار ، است موقع به تغيير و وضعيت .تشخيص

پيشاهنگ را آنها ما ، بنابراين باشند فعال كه داشتند دوست ما هاي اسكري

كرديم اشتباهي.حركتمان جهت به كه شوند كنترل داشتند احتياج فقط آنها

نكن پاداشحركت ، جديد پنير آوردن يعني ، هايشان فعاليت براي سپس و ند

.گرفتند

دوست نهاد مي ارج كارشان نتايج و فعاليت به كه را سازماني در كاركردن آنها

.داشتند

پرسيد ي:آنجال و»هم«درباره ؟»ها«ها چي ها

داد جواب سرع»هم«متاسفانه:مايكل كه بودند لنگرهايي ميها كم را ما ت

ترسيدند.كردند مي كردن تغيير از خيلي يا بودند راحت زيادي يا بعضي.آنها
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از»هم«از واضح تصويري برايشان ما كه كردند تغيير زماني فقط ما هاي

كرديم ترسيم كارشان در تغيير ي .فايده

،»هم« كنند كار امني جاي در خواهند مي كه گفتند ما به ما بنابراينهاي

دهد افزايش را شان امنيت حس تا باشد درك قابل آنان براي بايد .تغييرات

، بردند پي تغيير عدم ِ واقعي خطر به خوبوقتي و شدند عوض آنها از بعضي

كردند ِ.عمل بيشتر كه كرد كمك ما به نگرش به»هم«اين را »ها«ها

كنيم .تبديل

پرسيد ؟ها»هم«با:فرانك كرديد چه نكردند تغيير كه يي

گفت تاسف با كنيم:مايكل مرخص را آنها شديم خواستيم.مجبور مي ما

سرعت به ما تجارت اگر كه دانستيم مي اما ، داريم نگه را كارمندانمان ي همه

افتيم مي دردسر به همه ، نكند تغيير گفت.كافي ،:سپس كه اين خوب خبر

كه آن ،هاي»ها«با داشتند ترديد آغاز در روشنفكرما كافي ي اندازه به اما

به را خود و ، كنند عمل متفاوتي نحو به ، بگيرند ياد جديدي چيز كه بودند

شوند موجب را مان موفقيت تا بدهند تطبيق .موقع

كردند مي جستجو را آن و ، داشتند را تغيير انتظار كه.آنها جايي آن از

مي را بشر جديدطبيعت پنير از واقعي تصويري تا كردند كمك ما به شناختند

باشد درك قابل همه براي ً عمال كه كنيم مي.ترسيم ، گفتند ما به آنها
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براي امكاناتي و نفس به اعتماد كارمندانش كه كنند كار سازماني در خواستند

بدهد .تغيير

دنب به كه طور همان را طبعيمان شوخ كردند كمك ما ميبه جديد پنير ال

كنيم حفظ .رفتيم

گفت ؟:ريچارد فهميدي كوچك داستان يك از را اينها ي همه تو

زد لبخند كه:مايكل بود مان شخصي استنباط فقط ، نه داستان از فقط

شد متفاوتمان عملكرد .موجب

كرد اعتراف مثل:آنجال حدودي تا من»هم«من براي بنابراين ، هستم

كهموثرتر بود جايي داستان قسمت كرد»ها«ين شروع و خنديد ترسش به

پنير از بردن لذت حال در را خود كه جايي تا ، ذهنش در تصويري ترسيم به

را آن و ، كاست هزارتو درون به حركت وحشت از امر همين و ، ديد جديد

رسيد بهتري ي نتيجه به ، هم سرانجام و ، كرد همان.خوشايندتر كارياين

دهم انجام خواهد مي دلم اغلب من كه .است

زد پوزخند حتي:فرانك ي»هم«پس فايده توانند مي اوقات بعضي هم ها

بفهمند را كردن .تغيير

خنديد شغلشان:كارلوس كردن حفظ ي فايده .مثل

افزود ترفيع:آنجال يك كسب حتي .يا
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ب كرده اخم مذاكره مدت تمام در كه گفتريچارد ، من:ود به ً اخيرا ام رئيس

دارد تغيير به احتياج سازمان كه گويد واقعي.مي منظور كنم مي فكر من اما

دارم احتياج تغيير به من كه است اين گمان.اش و بپذيرم نخواستم من ولي

آن طرف به را ما كرد مي سعي او كه جديد پنير ً واقعا نفهميدم هرگز كنم مي

چه كند ببرمهدايت سود آن از توانستم مي من چگونه يا .بود؟

گفت تبسم با لذت:ريچارد و جديد پنير ديدن تصور كه كنم اعتراف بايد

است خوشايند برايم آن از به.بردن تر ساده چيز همه ، ترتيب اين به چون

رسد مي ،.نظر كند بهتر را شرايط تواند مي چگونه كه بيند مي وقتي انسان

شودبيشت مي مند عالقه تغيير به اين.ر از ، ام شخصي زندگي در بتوانم شايد

كنم استفاده .موضوع

كرد اضافه در:او نبايد چيز هيچ كنند مي فكر من هاي بچه رسد مي نظر به

يابد تغيير شان مانند.زندگي آنها كنم مي به»هم«فكر و ، كنند مي رفتار

احتما و اند عصبي دليل هراسندهمين مي آينده از ً واقعي.ال تصوير من شايد

ام نكرده ترسيم آنها براي را جديد پنير نيز.ِ خود من كه علت اين به ً احتماال

بينم نمي را .آن

كردند مي فكر شان شخصي ِ زندگي به نفري چند و ، بود ساكت ً كامال گروه

.
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گفت ي:جسيكا درباره جا اين افراد بيشتر ، اماخب ، كردند صحبت شغلشان

فكر ام شخصي زندگي ي درباره دادم مي گوش داستان به من كه طور همان

زيادي.كردم مقدار كه است اي كهنه پنير ، من فعلي ي رابطه كنم مي تصور

است پوشانده را آن روي ناجور .كپك

خنديد موافقت روي از دارم:كوري احتياج ً احتماال ، طور همين هم ازمن

سازم رها را خود ف بد ي رابطه .يك

كرد مخالفت باشد:آنجال ما ي كهنه رفتار فقط كهنه پنير شايد ما.يا چه آن

بد ي رابطه سبب كه است رفتاري همين شويم رها آن از داريم احتياج ً واقعا

شود مي كنيم.ما عمل تر عاقالنه است بهتر .پس

گفت و پردي گف:كوري خوب با!تيآي است جديد ي رابطه يك جديد پنير

شخص .همان

گفت كه:ريچارد آنجه از داستان اين مفهوم شوم مي متوجه رفته رفته من

است بيشتر كردم مي ،.فكر رابطه از گذشتن جاي به كه فكر طرز اين از من

آيد مي خوشم بيشتر خيلي بگذريم كهنه رفتار از است .بهتر

رفتار همان شودتكرار مي تكراري ي نتيجه باعث ، كار.هميشگي مورد در

كند مي صدق مساله همين كار.هم روش ، شغل تغيير جاي به بايد من شايد

دهم تغيير را موقعيت.خود بودم كرده را كار اين حال به تا اگر ً احتماال

داشتم .بهتري
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تجد براي اما كرد مي زندگي ديگري شهر در كه ، يكي ، آمدهسپس ديدار يد

گفت ، كردم:بود مي گوش ديگران هاي پيشنهاد و داستان به كه طور همان

بخندم خودم به شدم مثل.مجبور طوالني هاي مدت براي ، بودم»هم«من

مِن و ّ مِن ،)hem(نبودم اين متوجه و ، ترسيدم مي تغيير از و كردم مي

كردن مي را كار همين هم ديگران چطور خودم.دكه كه اين بدون ، متاسفانه

ام كرده منتقل هم هايم بچه به را اين ، فكر.بفهمم آن ي درباره كه اكنون

بهتر و جديد جايي به را ما تواند مي ً واقعا تغيير كه برم مي پي كنم مي

داريم وحشت آن از زمان آن در ما چه اگر ؛ كند ياد.راهنمايي به را زماني من

كه آورم شغلمي و ، بود دبيرستان دوم سال در ما ملزمپسر را ما همسرم

برويم وِرمونت ايالت به نويز ايلي ايالت از كه مجبور.كرد كه اين از پسرمان

بود ناراحت ، كند ترك را دوستانش مدرسه.بود ولي بود برجسته شناگري او

نداشت شنا تيم وِرمونت در جابجايي.اش اين از دليل اين بودبه اما.عصباني

اسكي تيم به و كرد شروع را اسكي ؛ شد وِرمونت هاي كوه مدتي از پس ،

كند مي زندگي كلرادو در خاطر رضايت با حاال و شد ملحق .كالجش

از را هامان خانواده توانستيم مي بوديم شنيده ً قبال را پنير داستان اين اگر

بدهيم نجات عصبي فشار زيادي .مقدار

گفتجسي تعريف:كا ام خانواده براي را داستان اين تا روم مي خانه به من

،.كنم اسنيف ؟ هستند كدام من كنند مي فكر آنها كه پرسم مي فرزندانم از
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، توانيم»ها«يا»هم«اسكري مي ما ؟ اند كدام خودشان كه اين هم و ؟

م ي خانواده قديمي پنير كنيم مي حس كه آنچه ي كهدرباره چه آن و است

كنيم صحبت ، باشد ما جديد پنير تواند .مي

گفت است:ريچارد خوبي .فكر

خودش حتي ؛ كردند تعجب مساله اين از را.همه اش عقيده فرانك ، سپس

:گفت

مثل بيشتر دارم تصميم لذت.باشم»ها«من آن از و كنم حركت پنير با

.ببرم

ر داستان اين دارم آنهاتصميم به و بدهم اند ارتش ترك نگران كه دوستاني به ا

باشد داشته تواند مي مفهومي چه تغيير كه دهم بحث.نشان به كنم مي فكر

شود منجر .خوبي

گفت بهبود:مايكل را خود تجارت ما طريق اين به ، بله ، خوب بسيار

ك اين و شد دستگيرمان داستان از كه آنچه ي درباره ، ميبخشيديم چطور ه

، داشتيم مذاكره چندين بريم كار به خود وضعيت بهبود براي را آن توانيم

مي خوشايندي نحو به آن با كه بوديم يافته را زباني ما كه اين براي ، بود عالي

موثر بسيار اين و كنيم صحبت ، تغيير با برخورد چگونگي ي درباره توانستيم

در بحث اين كه وقتي ً مخصوصا ، يافتبود گسترش عميق .شركتمان

پرسيد ؟:ناتان چيست تر عميق ي كلمه از منظورت
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داد پاسخ اشخاص:مايكل رفتيم مي شركت درون به بيشتر چه هر ، خب

دارند كمتري قدرت كردند مي احساس كه كرديم مي پيدا را به.بيشتري آنها

شو تحميل باال از بود ممكن كه تغييري از دركي قابل ترسيدندشكل مي .د

كردند مي ايستادگي تغيير مقابل در كه.بنابراين تغييري ، خالصه طور به

انگيزد مي بر مخالفت ، است .تحميلي

گذاشته ميان در همه با سازمان در زياد و كم بدون پنير داستان كه وقتي ، اما

كنيم عوض تغيير به نسبت را نگرشمان كه كرد كمك ما به ، ام.شد بهاين ر

لبخند شان گذشته هاي وحشت به حداقل يا ، بخندند كه كرد كمك همه

دهند ادامه حركت به و .بزنند

كرد اضافه بودم:مايكل شنيده زودتر را پنير داستان اين من كاش .اي

پرسيد ؟:كارلوس چطور

داد پاسخ احتياج:مايكل تغيير به شديم متوجه دير قدر آن ما كه اين براي

بود خورده زمين بدي نحو به ما تجارت ديگر كه به.داريم مجبور كه چنان آن

شديم كارمندانمان كردن هم.مرخص آنها از تعداد ، گفتم ً قبال كه طور همان

بودند ما خوب .دوستان

بود مشكل ما ي همه براي چه.اين و ماندند كه آنهايي چه ، صورت هر در

گ ، رفتند كه آنهايي اوضاعاغلب به تا كرد كمك آنها به ، پنير داستان كه فتند

كنند تحمل بهتر را آن و بنگرند ديگر اي گونه و.به رفتن به مجبور كه آنهايي
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برايشان جديد اوضاع درك آغاز در گفتند ، شدند جديد شغلي جستجوي

كرد بزرگي كمك آنها به داستان آن يادآوري اما، است بوده .مشكل

پرسي ؟:دآنجال كرد كمك آنها به چيزي چه بيشتر

داد جواب بهترين:مايكل ، كردند غلبه ترسشان بر كه آن از بعد گفتند من به

انتظارشان در جا اين از خارج جديدي پنير كه بود نكته اين به بردن پي چيز

شغل.است يك در شان موفقيت و ، جديد پنير از تصويري تجسم كه گفتند

آن به ، مذاكراتجديد در كه كرد مي كمكشان و داد مي خوبي احساس ها

باشند تر موفق كارشان به به.مربوط بهتري هاي شغل آنها از نفر چندين

آوردند .دست

پرسيد ؟:لورا چه ماندند شما سازمان در كه افرادي آن

گفت شده:مايكل جابجا پنيرشان فقط كه گفتند ، تغييرات از شكايت جاي به

ب وو شد وقت در جويي صرفه موجب هم كه ، رفتند جديدي پنير جستجوي ه

كرد كم را عصبي فشارهاي .هم

حتي و ديدند را تغيير ي نتيجه بودند كرده مقاومت كه افرادي نكشيد طولي

گذاشتند پيش پا تغيير آوردن وجود به در .خودشان

گفت ؟:كوري كردند تغيير آنها چرا كنيد مي فكر

تغيير:گفتمايكل يكديگر بر كاركنان فشارهاي ، شركت در كه اين از پس

شدند دگرگون .يافت
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پرسيد طرف:او از تغيير وقتي ، ايد كرده كار شما كه هايي شركت بيشتر در

مي كارمندان ِ بيشتر آيا ؟ دهد مي رخ اتفاقي چه شود مي اعالم باال رؤساي

مي يا ؟ است خوبي ي عقيده كه ؟گويند است بد گويند

داد جواب ؟:فرانك است بد گويند مي

كرد تاييد هم ؟:مايكل چرا دانيد مي اما ، !بله

فكر:كارلوس و ، بماند طور همان اوضاع خواهند مي كارمندان كه اين براي

بود خواهد بد آنها براي تغيير كنند فكر.مي تغيير گويد مي شخصي وقتي

تا هم ديگران ، است كنندبدي مي .ئيد

گفت موافقت:مايكل دليل اين به آنها بلكه ، نيست شان واقعي نظر اين ، بله

باشند رنگ هم ديگران با كه كنند و.مي نوآوري از جلوگيري باعث چه آن

است يكديگر روي بر كاركنان فشارهاي همين ً اكثرا ، شود مي .تغييرات

كرد سوال كا:يكي كه اين از بعد ، چهخب شنيدند را داستان اين رمندان

؟ داد رخ تغييراتي

گفت روشن خيلي از:مايكل يكديگر روي بر پرسنل و كاركنان فشارهاي اثر

مثل خواست نمي كس هيچ كه اين براي ، رفت همه.باشد»هم«بين

،.خنديدند بمانند عقب و كنند معطل كه اين جاي به خواستند مي ديگر آنها

ر شوندتغييرات كار به دست و ، بكشند بو وقوع زمان از جلوتر .ا
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گفت مثل:ناتان خواست نمي شركت در ديگر كس هيچ ؛ است خوبي ي نكته

باشند.باشد»هم« داده تغيير را خودشان است ممكن اين.حتي شما چرا

باشد موثر توانست مي داستان اين ؟ نگفتيد ما به قبلي ديدار در را .داستان

گفت در:مايكل كه وقتي خصوص به ، گذاشت مي را اثر بهترين كه البته

بدانند را داستان اين همه شما ي.سازمان مؤسسه يك تواند مي سازمان اين

كه دليل اين به ؛ تان خانواده حتي يا ، كوچك كار و كسب يك با باشد بزرگ

تغيير آن افراد كه كند مي تغيير وقتي فقط ، سازمان .كننديك

گفت را نظرش آخرين به:سپس را آن ، ديديم را داستان اين تاثير ما وقتي

با هم آنها دانستيم مي زيرا ، داديم داشتيم تجاري ي رابطه آنها با كه افرادي

دارند كار و سر يا.تغيير و جديد پنير ، ما است ممكن كه كرديم اعالم آنها به

شان موفقيت براي بهتري هاي جديد.باشيمطرف كاري و كسب به اقدام اين

شد .منتهي

، زود صبح فردا كه آمد يادش و ، داد ايده چندين جسيكا به تجربه اين

است داشته كاري تماس گفت.تعدادي و كرد نگاه ساعتش است:به آن وقت

كنم پيدا جديد پنير مقداري و ، ترك را پنير مركز اين من .كه

خدا و خنديدند كردندگروه ادامه.حافظي صحبت به خواستد مي آنها بيشتر

كنند ترك را آنجا بودند مجبور اما ، كردند.دهند تشكر مايكل از رفتن هنگام

.
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گفت جواب در يافتيد:او سودمند حد اين تا را داستان اين شما كه اين از من

را آن كه بيابيد را فرصت اين زودي به اميدوارم و خوشحالم دربسيار ديگران با

بگذاريد .ميان

پايان


