من الذي حرك قطعة الجبن الخاصة بي ؟
سبنسر جونسون

القصة :
يحكى أنه كان هناك فأران يدعيان سنيف وسكوري وقزمممان اثنممان يممماثلن
الفأرين بالحجم لكنهما يتصرفان كالبشر هما هيم وهاو .اعتاد الربعة علممى
قضاء وقت يومي داخل متاهة مترامية الطأممراف مليئممة بممالممرات المظلمممة
والحجرات المتعددة خروجا من منازلهم مرتدين أحذيممة مخصصممة للجممري
بادئين سباقهم داخل المتاهة يبحثون عن الجبن وكممل مممن الفريقيممن اعتمممدا
على أشممياء مختلفممة فالفممأرين اعتمممدا علممى أسممنانهما القارضممة وغريزتهممما
القوية أما القزمان فقممد اسممتعمل عقليهممما ليجممدا الجبممن الممذي سمميحقق لهممما
السعادة والنجاح وبعد مدة وجممد الربعممة ممما كممانوا يبحثممون عنممه فممي إحممدى
حجممرات المتاهممة فتغيممرت العممادة بممأن أصممبح الفممأران يممذهبان يوميمما بنفممس
التجاه للوصول للجبن ثم يقوموا بربط أحذية الجري بأعناقهم للوصممول لهمما
سريعا عند الحاجة أما القزمان فقممد كانمما بدايممة يتسممابقون للوصممول للمحطممة
وتناول الجبن لكن بعد فترة أصبحا يستيقظان ببطممء ويمشمميان لغرفممة الجبممن
ليتناول فطورهما على مهممل ويقومممان بتعليممق حممذائيهما الخاصممين بممالجري
والرتيمماح لوجممود الجبممن لنممه باعتقادهممما سمميكفيهم لمممدى الحيمماة وبمممرور
الوقت اعتبراه خاصا بهما

)امتلك الجبن يغمرك بالسعادة (

وكان لديهما ثقة مطلقة بوجود الجبن كل صباح لممدى ذهممابهم وقممد منعتهممما
غطرستهما من ملحظة ما كان يحدث للجبن الموجود في تلك الغرفة بينممما
الفأرين لممم يتركمما عادتهممما بالوصممول المبكممر وشممم رائحممة الجبممن وتحسممس
المنطقة المحيطة بكاملها ليريا ان كان هناك أي تغيير وذلممك ممما جعلهممما ل
يصابا بالدهشة عندما جاءا ذات صباح و لم يجدا الجبن ذات بل عاودا ربممط
حذائيهما والخروج مجددا للجري داخممل أروقممة المتاهممة للبحممث عممن جبممن
جديد فقد كان مسممتعدين لهممذا اليمموم بينممما كممان موقممف القزميممن مختلفمما فقممد
صدما للتغيير الحاصل
واستمرا بالثرثرة ومحاولة تفسمير مما حممدث وعمماودا نفممس العممادة فممي اليمموم
التالي ظنا منهما ان الجبن سيعود للظهور من جديد وتساءل هاو عممن مكممان
الفأرين سنيف وسكوري فاستطرد هيم بأنهما مجرد فارين ل يجيممدان سمموى
الستجابة لما يحدث حولهم إما نحن كبشر فيجب علينا إيحاد تفسممير منطقممي
لما حدث وبينما وصل الفأرين لمحطة جبن جديممدة كممان صممديقانا ل يممزالن
يقيمممان بالغرفممة القديمممة مصممابان بالحبمماط والغضممب والجمموع واسممتمرا
بمقاومة الرغبة للخروج والبحث من جديد خوفا من محيط خارجي كانوا قممد
جربوه سابقا بدا هاو يفكر في أن بامكانهما الخروج والبحث من جديد داخممل
المتاهة لكن صديقه أقنعه بالعدول عن هذه الفكرة بحجة انهممما قممد كممبرا فممي
العمر وبدأت قواهما تنهار وأن منزلهما لم يعد دافئا مثممل ذي قبممل ول تممزال
فكرة ان الجبن سيعود للظهور مجددا بنفس الغرفة مسمميطرة علممى أفكارهممما
وفكرا لبرهة أن الجبن قد يكون وراء الجدار فكان جل ما قاما به هو إحداث
ثقب في الجدار ليصابا بعده بخيبة أمل جديدة لعدم وجود أي جبن هناك إلممى
حين أدرك هاو المر وبدأ بالضحك على نفسه وقرر العودة للجري والبحث

داخل المتاهة بعد محاولت يائسة مع صديقه هيم لدفعه للخروج معممه فقممرر
الخروج لوحده وبدأ بالبحث عن حذائه الذي كان قد أهملمه ظنما منمه أنمه لمن
يحتاجه قط وما ان وجده حتى انطلق صديقنا من جديممد يبحممث داخممل أروقممة
وممرات المتاهة المظلمة بعد فقد كان مقتنعا أن قواه بدأت تنهار وجسده بممدا
يضعف والوقت يمضي.
) إذا لم تتغير فمن الممكن ان تفنى (

ساورته رغبة عارمة بالرجوع للخلف والعودة إلى صديقه فقد كان خائفا
مما ينتظره داخل الروقة المظلمة هنا لمعت في رأسه عبارة رائعة اندفع
منها للمام .

) ماذا تفعل إن لم تكن خائفا (

فالخوف يحول الشياء للسوأ ومضمت أيمام وصمديقنا يبحمث بيمن المممرات
والحجرات حتى تسلل إليممه القلممق والخمموف مممرة أخممرى بممان ل جبممن جديممد
موجود لكنه ذكر نفسه أن ما كان يعتقد أنه غير مريح هو افضمل ممن البقماء
في مكان ليس به جبن وأنه إذا كان الفمأران سمنيف وسمكوري قمد اسمتطاعا
التحرك والبحث فمن المؤكد أنه يسممتطيع فعممل ذلممك وذهممب بتفكيممره للغرفممة
القديمة واصبح يفكر أن الجبن هناك لم يختف من تلقاء نفسممه بممل إن حجمممه

كان يتقلص دون ملحظته ذلك بل إن طأعم ما تبقمى منممه للفمترة الخيممرة قممد
تغير وتعفن

) اشتم رائحة قطعة الجبن من وقت لخر حتى تعرف متى يصيبها العطممب
(

) السير في اتجاه جديد يجعلك تعثر على المزيد من الجبن (

) عندما تتحرك متجاوزا شعورك بالخوف ستشعر بالحرية (

) عندما تخيلت نفسي وأنمما اسممتمتع بممالجبن الجديممد حممتى قبممل أن أعممثر عليممه
وجدت طأريقي إليه (

بدأ صديقنا هاو يرسم في مخيلته شممكل الجبممن الجديممد بممل وحممتى انممه اطألممق
لنفسه الخيال لتحسس مذاقه ورأى انه كلما اتضحت صورة جبنه الجديد فممي
مخيلته وعقله كلما احس انه واقعي اكثر وبعد فترة قصيرة وجممد بقايمما جبممن
متنمماثرة فممي إحممدى الغممرف فممأدرك أن أحممدا قممد سممبقه إليهمما وأنممه قممد تممأخر
بوصوله
) كلما أسرعت بالتخلص من الجبن القديم عثرت على الجبن الجديد (

أخذ بضع قطع من الجبن ونجح فمي العمودة للغرفممة القديممة ليعرضمها علممى
صديقه هيم الذي رفض تناولها مصممرا علممى رغبتممه فممي الجبممن القممديم ذاتممه
فعاود هاو النطلقا بسرعة أكبر هذه المرة لنه لم يعد أسيرا لخمموفه ولثقتممه
بوجود ما يبحث عنه في مكان ما وهي مسألة وقممت قبممل أن يصممل إليممه فقممد
أدرك أن ما تخشمماه لممن يكممون بنفممس القتامممة الممتي يصممورها لممك عقلممك وأن
الخوف الذي تتركه يسيطر على عقلك هو أخطممر بكممثير مممن الوضممع القممائم
بالفعل

) ان المعتقدات البالية ل ترشدك إلى جبن جديد (

فأصممبح يتطلممع للمممام فقممط ونسممي الغرفممة القديمممة وفكممر أنممه عنممدما يغيممر
معتقداته فأنه سوف يغير تصرفاته وذلممك يتناسممب مممع المعتقممد الجديممد الممذي
اختار ان يؤمن به في حياته

) عنممدما تممرى انممك تسممتطيع العثممور علممى جبممن جديممد وتسممتمتع بممه فسممتغير
طأريقك(
فأدرك هاو انه كان ليصبح بحال افضل لو أنه توقع التغيير بدل من إضمماعة
وقته بمقاومته

) فملحظة التغييممرات البسمميطة تجعلممك تتممأقلم مممع التغييممرات الجذريممة الممتي
تصادفك مستقبل (

فالن اصبح يتطلع للمستقبل فقط ويقطممع ممممرات المتاهممة بسممرعة وتصممميم
أكممبر حممتى وصممل إلممى غممايته غرفممة مليئممة بممأكوام الجبممن مختلفممة النممواع
والشكال وبدا يحدث نفسه هل هو في حلم او حقيقة حتى وقعت عيناه علممى
الفارين سنيف وسكوري فألقى التحية عليهما ثم خلع حممذاء الجممري الخمماص
به ووضعه بجانبه فممي حممال احتمماجه مممرة أخممرى وبممدا بالتهممام الجبممن وهممو
يصيح مرحبا بالتغيير فقد كان متمسكا في الواقع بوهم الجبن القديم الممذي لممم
يعد له وجود أصل وأدرك انه لم يكن ليتغير لول أنه قد بدأ يسخر من نفسه
ومما كان يرتكبه من
أخطمماء واكتشممف أن هممذه اسممرع طأريممق للتغييممر لنممه حينهمما فقممط سينسممى
الشخص ما فعل ويواصل المضي قممدما وتعلممم درسمما مممن الفممارين فممي أمممر
التنقل إلى موضع أخر فقد كان يعيشان حياتهما ببساطأة ولم يحمماول المبالغممة
في تحليممل وتعقيممد المممور فمجممرد تغيممر الوضممع وتحممرك الجبممن غيممرا مممن
نفسيهما وتحركا معه تعلممم كيممف يأخممذ المممور ببسمماطأة وكيممف يكممون مرنمما
وسممريع التصممرف وأل يبممالغ فممي تعقيممد المممور وأل يقممع فريسممة لمعتقممدات
مفزعة ويلحظ التغييرات البسيطة لكممي يكممون مسممتعدا للتغييممرات الجذريممة
فهو بحاجة لسرعة في التكيف مع هذا التغييمر لنمه أن لمم يفعمل قمد ل تمأتيه
الفرصة أبدا مرة أخرى وكان عليه أن يعترف أن أكبر عقبة كانت موجممودة
في طأريقه للتغيير هي موجودة بداخله هو وأن المور ل تتحسممن إل بعممد أن
تتغير أنت وهنا نستذكر قوله تعالى ) ان ال ل يغير ما بقوم حتى يغيروا ما
بأنفسهم (

وأنه ل ضير من بعض الخوف الغير مبالغ فيه والذي قد يثني عزيمتممك فقممد
ل يروقا لك التغيير وقتها لكنه هو الهدية من السماء لك
فكر صديقنا هاو في صديقه هيم وراودته فكرة أن يعممود لممه للغرفممة القديمممة
لكي يرشده للطريق الجديد لكنه أوقف نفسه عن ذلك فقد حاول دفعه للتغييممر
لكنه رفض لذلك عليه ان يجد طأريقه بمفرده متجاوزا آلمه ومخاوفه وأن ل
شخص آخر يستطيع تأدية ذلك بالنيابة عنه ما لم يكن قممد اقتنممع داخليمما بهممذا
التغيير وشعر بمزاياه و أدرك أنه قد ترك لصديقه النصائح أعله الممتي كممان
يكتبها على جدران المتاهة في أثناء تنقله فهو يستطيع أن يصل بنفسه إذا ممما
قرأ تلك العبارات وفهمها بشكل جيد
أصبح صديقنا هاو يخرج يوميا ليتجول فممي المتاهممة برغممم مخممزون الجبممن
الكبير الموجود لديه في الغرفة الجديدة فقد وجد أنه مممن السمملم لممه أن يبقممى
على علم بالواقع بدل من أن يعزل نفسه في صومعته المريحة

)يتحرك مع الجبن ويستمتع بذلك(

دعونا نعيش التغيير ونستمتع به صديقاتي
لكم مني كل الحب والمنيات الصادقة بحياة يملها التجدد
صديقتكم ديانا أيوب الحسين

