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د. شخورد، سير نميآرزو، يه كرم ابريشم تپل و زيبا، سرگرم غذا خوردن بود. راستش او خيلي شكمو بود؛ انگار اين همه غذا مي
كرد اين كرم كرد، تصور ميخوره! هر كه به او نگاه ميديدي كه تند و تند داره غذا ميكردي، اونو ميبار كه به او نگاه ميهر

خوره! آخه غذاي كرم ابريشم، ها رو ميزيبا، حتماً چند روز گرسنه مونده، كه حالا كه به غذا رسيده، اين طور با ولع اين برگ
كنه تا اون هاي اون شروع به خوردن ميره و از لبهها و پاهاي زيادش، روي يك برگ راه ميهاست. او با دستگ سبز درختبر

  ره سراغ يه برگ ديگه.برگ تموم بشه. بعد مي
  شد: انگار ديگه هيچ كاري نداره!چسبيد و به خوردن مشغول ميآرزو، فقط به برگ بزرگي مي

  
  

  خواد فقط يه كار انجام بده!؟ اون هم خوردن و خوردن و خوردن!يه روز به اين نتيجه رسيد كه تا كي مي اما بالاخره
خواست يه كار مهم انجام بده، كاري كه خيلي مهم باشه! كاري كه اونو مهم كنه! يه كرم، چه كنه كه كار حالا اين كرم زيبا، مي

  مهمي باشه؟!
  كرد؟ تصميم خودش رو گرفت:شد! خب! براي مهم شدن خودش، چه كار بايد ميش مهم ميبراي انجام كار مهم، او بايد خود

ت همه از وقشه. اونساخت. وقتي دور خودش يه پيله ببافه، ديگه ديده نميتنيد و براي خودش يه پيله مياون بايد تارهايي مي
  شه.مرموز مي پرسن توي اين پيله چيه؟ كيه؟ اون موقعكنن، هي ميبيرون كه نگاه مي



 

 

به. خواخوره و ميكنه و دور از چشم همه ميي خودش جا خوش ميشه. توي پيلهتونه اونو ببينه. از همه جدا ميكسي نميديگه هر
  گن او قويه. قدرت داره كه تونسته دور خودش پيله ببافه.همه مي

ودش پيله ها آويزونند. اون براي خچنان روي برگست كه همهايي نيي خوب و زيبايي بافته. مثل اون كرمببينيد ببينيد! چه پيله
  داره.

  گذارن، چون او تونسته اين كار رو بكنه.  آره ديگه! همه به او احترام مي
   

شناختنش. حالا او ديگه خيلي مهم اين كارها رو كرد. خيلي زحمت كشيد تا پيله رو بافت و بالاخره مهم شد. معروف شد. همه مي
  بود.

  
  

وقع گذاشت، اما تگرفت. خيلي مغرور شده بود. به هيچ كس احترام نمياما يه اتفاق افتاد: چون مهم شده بود، خيلي خودشو مي
و دور يكي از اي دوستاش يكيدونست. اتفاقي كه افتاد اين بود كه بقيهداشت همه به او احترام بگذارن! آخه او خودشو مهم مي

  شد. او دور خودش يه پيله درست كرده بود.نميشدن. ديگه كسي به او نزديك 
او زيبا، قوي، معروف و مهم بود، پس ديگه به كسي نياز نداشت. به اين دليل بود كه همه رو از خودش دور كرد. او تنها شده بود، 

خود دوستي و دور خودش كشيده بود. حالا زنداني اين » خود خواهي«و » خود دوستي«ي چون مغرور بود: غرور داشت. پيله
  خود خواهي بود. او خيلي از خودش راضي بود و هيچ گله و شكايتي از خودش نداشت.

  ، خسته شد. گريه كرد. غصه خورد. اين طوري شد كه يه تصميم مهمي گرفت.»زندان خود دوستي«بالاخره از اين وضعيت 
بود رو بايد » ي خودخواهيپيله«اين زندان كه اسمش  تصميم گرفت از اين زندان فرار كنه. حالا بايد اين زندان رو پاره كنه.

  كرد.شكافت: خودش اونو ايجاد كرده بود، خودش هم بايد اونو پاره ميمي
خب! اين كار رو كرد. پيله رو شكافت: اومد بيرون. خيلي زور زد تا خودش را بكشه بيرون. از تاريكي پيله اومد بيرون، اومد توي 

زد كه از پيله بياد بيرون، اصلاً متوجه نشد شد، آزاد شد، رها شد. پريد! چي؟ او كه داشت زور ميفضاي روشن. آخيش! راحت 
گه دونست كه حالا ديدونست. اما ميهاي قشنگي! كي بال درآورد؟ نميتونه بپره؟! چه جالب! پريد، پرواز كرد. چه بالكه حالا مي



 

 

كرد. پريد و ديد. حالا پرواز ميودش فرار كرده بود. او ديگه خودش رو نميتونه پرواز كنه. او از خودخواهي خآزاد شده و مي
ها پرواز كرد. از بالا نگاه كرد؛ همه چيز هم زيبا بود و هم كوچيك. به همه كس و همه چيز ي گلرفت روي گلزار. از روي همه

  نگاه كرد.
  ط خودم رو دوست ندارم، همه رو دوست دارم.تونم پرواز كنم، رها بشم. ديگه فقفرياد زد: خداجون، ممنونم! مي

  
  

عصر شد. غروب شد. بعد آسمون تاريك شد. بال زد و رفت تا يه نور ديد: نور يه شمع بود. رفت دور نور شمع، چرخيد و پريد. 
  تونه دور يه نور پرواز كنه.خيلي خوشحال بود كه توي اين تاريكي مي

  موند.شد، او توي تاريكي ميبرگ بود، آسمون كه تاريك مييادش اومد وقتي كرم بود، و روي 
نه كيادش اومد وقتي كه توي پيله بود، همه جاي پيله تاريك بود. اما حالا كه پروانه شده، روزا كه روشنه روي گلزار زيبا پرواز مي

پريد. آزاد بود، آزاد از بود، مي تونه دور شمع روشن پرواز كنه. او ديگه خوشبخت بود، سبك بود، راحتهاي تاريك ميو شب
  خودخواهي. خدا رو شكر.

  
 


