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  داوند مهربانبه نام خ

  دمهمق

  .اند در اين داستان چهار شخصيت خيالي ترسيم شده

  . »Haw   ها«و  » Hem هم« و آدم کوچولوها،  » Scurry  اسکوري«و  » Sniff سنيف ا«: ها موش

ي درون ما، بدون توجه به سن، نژاد يا مليت، در  هاي ساده و پيچيده اين چهار شخصيت براي نشان دادن قسمت

  .اند نظر گرفته شده

کشد؛ يا مثل اسکوري که به سرعت   ميما، گاهي اوقات ممکن است مثل اسنيف عمل کنيم، که تغييرات را زود بو

  .شود وارد عمل مي

ترسد به طرف چيزي بدتر  ايستد، چرا که مي شويم، که با انکار تغييرات در برابر آنها مي مي» هم « گاه مانند 

 کند، خود را با آن گيرد وقتي شرايط او را به طرف چيز بهتري راهنمايي مي که ياد مي» ها « يا مثل . کشيده شود

  .تغيير وفق دهد

   

  داستاني در پس پرده

وجود دارد، » چه کسي پنير مرا جابجا کرد؟ « بسيار مشتاقم که داستاني را براي شما بازگو کنم که در پس داستان 

چرا که اين کتاب در حال حاضر چاپ شده و در دسترس همه قرار دارد تا آن را بخوانيم و از آن لذت ببريم و در 

  .با ديگران سهيم شويماستفاده از آن 

را به همراه اسپنسر جانسون بنويسم، » اي  مدير يک دقيقه« ها پيش از آن که کتاب  اين داستاني است که من مدت

انديشيدم که اين داستان چقدر زيباست و تا چه حد  با خود مي. آن را از زبان او شنيده و انتظار چاپ آن را داشتم

  .تواند سودمند باشد مي

  جايي. دهد رخ مي) ماز ( ي تغييراتي که در يک هزارتو  داستاني است درباره» سي پنير مرا جابجا کرد؟ چه ک« 

خواهيم در زندگي داشته  پنير استعاره است براي آنچه که ما مي. که چهار شخصيت جالب در جستجوي پنير هستند

متي، آگاهي، آرامش روحي يا حتي ورزشي اي بزرگ، آزادي، سال اعم از يک شغل، يک رابطه، پول، خانه. باشيم

  .مانند دو يا بازي گلف

هر يک از ما در مورد پنير خود نظر خاصي داريم و در پي آن هستيم، زيرا معتقديم اگر آن را به دست آوريم 

  .شويم راضي مي

اي به ما وارد  دهندهي تکان   و اگر آن را از دست بدهيم يا کسي آن را از ما بگيرد ضربه ايم اغلب به آن دل بسته

  .آيد مي
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اين : گذرانيد ي جايي است که شما در آن براي رسيدن به اهداف خود وقت مي نشانه» هزارتو « در اين داستان، 

هايي که در زندگي  کنيد، يا رابطه کنيد، اجتماعي باشد که در آن زندگي مي تواند سازماني باشد که در آن کار مي مي

  .با ديگران داريد

ام و به کّرات از  هايم گفته استان پنير را که شما در صدد خواندن آن هستيد در سراسر دنيا بارها در سخنرانيمن د

خواهيد باور کنيد يا نه، ا ين داستان کوچک تاکنون  مي. ام که چه تأثيري در زندگي آنها داشته است افراد شنيده

  .ده استها ش ها و زندگي ها، ازدواج باعث نجات بسياري از شغل

  او اعالم. است. سي.بي.ي تلويزيون ان ي برجسته ، گوينده"چارلي جونز"هاي واقعي متعلق به  يکي از اين مثال

اي منحصر  او گوينده. ي او شده است موجب نجات حرفه" داستان چه کسي پنير مرا جابجا کرد؟"داشت که شنيدن 

اين است آنچه که اتفاق افتاد . ر کسي مورد استفاده باشدتواند براي ه اما اصولي که او آموخت مي. به فرد است

.  مسئوليت گزارش مسابقات دو و ميداني برآيد هاي المپيک گذشته توانسته بود به خوبي از پِس چارلي در بازي

 و   شنا هاي بعدي او را به بخش وقتي رئيسش به او گفت از گزارشگري اين مسابقات معزول شده و براي المپيک

ها آشنا نبود مستأصل شد او  ي انتقال داده است، غافلگير و ناراحت، و به اين علت که به خوبي با اين ورزشغواص

کردم اين عمل منصفانه  احساس مي: گفت مي. کرد از او قدرداني نشده و از اين موضوع عصباني بود احساس مي

  .گذاشت ميدادم تأثير  نيست و عصبانيت رفته رفته روي هر کاري که انجام مي

  .را شنيد» چه کسي پنير مرا جابجا کرد؟ « بعدها او داستان 

گفت که پس از شنيدن آن به خودش خنديده و طرز فکر و روش خود را در برخود با اين موضوع تغيير داده  مي

دو . ، بنابراين، خودش را با آن شرايط هماهنگ کرد"پنير او را جابجا کرده " او پي برد که رئيسش فقط. است

. ورزش جديد را ياد گرفت، و در اين جريان فهميد که انجام دادن کاري جديد به او احساس جواني بخشيده است

  .چندي نگذشت که رئيسش به وضع و انرژي جديد او پي برد و به زودي کارهاي بهتري به او محول کرد

ي از مشهورترين مجريان فوتبال در تري به دست آورد، تا جايي که به عنوان يک هاي بزرگ از آن پس موفقيت

  .تاالر گزارشگران فوتبال، بخشي را به او اختصاص دادند

  .ام اي است از آنچه من تا به حال از تأثير اين داستان بر زندگي کاري و عشقي افراد شنيده اين تنها نمونه

  ه بيشتر از دويست نفر که باقدر به قدرت اين کتاب معتقدم که يک نسخه قبل از چاپ و انتشار آن را ب من آن

کنند دادم، چرا؟ زيرا شرکت کنت بالنچارد، همچون هر شرکت بزرگ ديگر، تنها به  شرکت ما کار مي

  .ي رقابت و موفقيت حفظ کند خواهد همواره خود را در صحنه کند و مي اش فکر نمي هاي فعلي موفقيت

  .پنير ما دائمًا در حال جابجا شدن است
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 انعطافگرديم که با   بوديم، امروزه به دنبال اشخاصي مي وفادار ومسئول که ما دنبال کارمنداني بر خالف گذشته

  . باشند نو انديشو

  تواند پر از فشار عصبي دانيد، زندگي در محيطي که دائمًا در حال تغيير است مي طور که مي با اين حال همان

  .عوض کنند و بهتر بتوانند آن را درک نمايندباشد مگر اينکه افراد ديِد خود را نسبت به تغيير 

 از  ي من اين کتاب را خواندند رفته رفته کامًال مشهود بود افرادي که بنا به توصيه. برگرديم به همان داستان پنير

شان را کج کرده آمدند که به خاطر کتاب از من تشکر کنند  يکي يکي از هر بخشي راه. هاي منفي رها شدند انرژي

 و به آنها اين توانايي را داده تا تغييراِت در حال  اظهار داشتند که اين کتاب برايشان بسيار مفيد بوده استآنها 

خواهد اما اثرش  ي کوتاه، وقت زيادي نمي باور کنيد خواندن اين قصه. وقوع در شرکت را از ديدگاهي جديد بنگرند

  .خوريد زنيد در اين کتاب به سه بخش بر مي شما همانطور که صفحات را ورق مي. تواند عميق باشد مي

ي برخورد خود با تغييراتي که  ي نحوه کنند درباره بخش اول يک گردهمايي است؛ چند هم کالسي قديمي سعي مي

  .شان اتفاق افتاده صحبت کنند در زندگي

  .تاب استاين قسمت مرکز يا قلب ک" چه کسي پنير مرا جابجا کرد؟"دومين بخش داستاني است به نام 

کنند، براي اين که آنها همه چيز را  شوند بهتر عمل مي ها با تغيير روبرو مي بينيد که وقتي موش در اين داستان مي

دليل . کند شان همه چيز را پيچيده مي ي آدم کوچولوها و احساسات بشري در حالي که ذهنيت پيچيده. گيرند ساده مي

ها و آدم کوچولوها   موش که. تر از موش است دانيم که انسان باهوش ميهمه . ها نيست اين امر باهوش بودن موش

 کارهاي ساده در هنگام وقوع  توانيد ببينيد که انجام دادن ي وجود ما هستند و مي هاي ساده و پيچيده نمايانگر قسمت

  .تغييرات، تا چه حد مؤثر خواهد بود

  .بخش سوم يک مباحثه است

طور تصميم دارند آن را در کار يا  اين داستان دستگيرشان شده و اين که چهي آنچه که از  اشخاص درباره

بعضي از خوانندگان اين کتاب به خواندن قسمت اصلي کتاب اکتفا کرده و . کنند شان به کار ببرند، بحث مي زندگي

  .ي آن نشدند وارد قسمت مذاکره

 قسمت ذهنيت آنها را در مورد اين مسئله که چگونه لذت بردند، چرا که اين" مباحثه"اي ديگر از خواندن  اما عده

  .اند در زندگي خود به کار گيرند، برانگيخت ممکن است آنچه را که ياد گرفته

اي جديد و مفيد درآن بيابيد و اين امر  در هر صورت اميدوارم شما هم مثل من، پس از هر بار خواندن کتاب نکته

   .يت پشت سر بگذاريدبه شما کمک کند تا تغييرات را با موفق

  ."خواهد باشد حال موفقيت در هر چه مي"

  ."با پنير جابجا شويد"کنيد لذت ببريد و به ياد داشته باشيد که  اميدوارم شما از آنچه که کشف مي
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  گردهمايي در شيکاگو

ي صرف نهار شان برا التحصيلي در يکشنبه آفتابي، چند دوست قديمي دوران دبيرستان، فرداي سالگرد جشن فارغ

  .در شيکاگو گرد آمده بودند

  .همه مايل بودند از اتفاقاتي که در اين دوران در زندگي هر يک از آنها رخ داده بود باخبر شوند

  .بعد از شوخي بسيار و صرف غذاي خوب، سر صحبت باز شد

  :ترين افراد کالس بود گفت آنجال که يکي از محبوب

  .پنداشتيم فرق داشت کرديم متفاوت بود و خيلي چيزها با آنچه ما مي ر ميزندگي، با آنچه که ما در مدرسه فک

  :ناتان تصديق کرد و گفت

  .طور است  دقيقًا همين-

هاي طوالني با همان روند کار کرده و  ي خانوادگيش شده بود و براي مدت دانستند که ناتان وارد حرفه همه مي

  . نگراني او، بسيار متعجب شدندبنابراين از ابراز. عضو انجمن محلي بوده است

  :او پرسيد

  خواهيم با تغيير اوضاع تغيير کنيم؟ ايد که ما هيچ وقت نمي  هيچ توجه کرده-

  :کارلوس گفت

  .ترسيم کنيم که از تغيير مي زنم ما به اين علت در مقابل تغيير مقاومت مي  من حدس مي-

  :جسيکا گفت

کردم که روزي چيزي در مورد  من هرگز فکر نمي.  ترس حرف بزنداز يک کاپيتان تيم فوتبال بعيد است که از

  .ترس از تو بشنوم

از کار کردن در خانه تا مديريت (  با اين که هر يک در زندگي راه متفاوتي را رفته است  آنها وقتي متوجه شدند

ي  کرده بودند از عهدهآنها همه سعي . اما همگي احساسات مشابهي را تجربه کرده بودند، خنديدند) ها  سازمان

اغلِب آنها اعتراف کردند که روش . هاي اخير برايشان پيش آمده بود اي برآيند که در سال تغييرات غير منتظره

  .اند خوبي را براي مقابله با آن تغييرات به کار نبسته

  :سپس مايکل گفت

. دانستيم که چه بايد بکنيم ا رخ داد، نميترسيدم، هنگامي که تغيير بزرگي در کسب و کار م من قبًال از تغييرات مي

  . تقريبًا همه چيز را از دست داديم به همين دليل خود را با آن منطبق نکرديم و

  :او ادامه داد
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  .داري شنيدم که همه چيز را تغيير داد  تا اين که داستان کوچک خنده-

  :ناتان پرسيد

  .گون کرد خب، اين داستان کامًال نظر مرا در مورد تغيير دگر-

. رفت جديدي نيز به شمار مي  نه تنها به معني از دست دادن نبود بلکه به دست آوردن چيز ديگر تغيير براي من

ام،  چيز، چه در کار و چه در زندگي شخصي اين داستان مسئله را براي من روشن کرد و پس آن به سرعت همه

  .ي دبستان بود هاي دوره  مسخره آمد، چون مثل داستاندر آغاز سادگي بيش از حد اين کتاب به نظرم. دگرگون شد

اما بعد به خودم خنديدم، زيرا متوجه موضوع به اين واضحي نشده بودم و آنچه را که در زمان وقوع تغيير مؤثر 

  .بود انجام نداده بودم

مانند کدام يک از هايي از وجود خودم هستند، فکر کردم  بردم چهار شخصيت اين داستان نمايانگر قسمت وقتي پي

  .آنها بهتر است رفتار کنم، و خود را تغيير دادم

طور دست به دست شد، و به زودي کارمان رونق گرفت،  مان دادم و همين بعدًا اين کتاب را به افراد ديگر سازمان

شان  ندگي شخصياي گفتند که اين داستان به آنها در ز عده. براي اينکه ما بهتر خودمان را با تغيير هماهنگ کرديم

  .نيز کمک بسياري کرده است

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

کردند که  اند، و بعضي نيز فکر مي کردند که از هر چه در اين کتاب گفته شده از قبل آگاهي داشته بعضي، فکر مي

کردند که  آنها درک نمي.  يادگيري ندارند ي بهکنند و نياز در حال حاضر هم طبق نکات مثبت اين کتاب زندگي مي

پذير بود  بار يکي از مديران ارشد ما که خيلي انعطاف يک. قدر مفيد بوده است چرا اين داستان براي ديگران آن

همين باعث شد که ديگران سر به سرش بگذارند و او را به يکي از . گفت که اين داستان وقتش را تلف کرد

  . تشبيه کنندهاي داستان شخصيت

  . ) ياد نگرفت و تغيير نکرد منظورشان همان کسي بود که هيچ چيز جديدي( 

  :آنجال پرسيد

   خب اين داستان چي هست؟-

  »چه کسي پنير مرا جابجا کرد؟ «  اسمش اينه، -

  .همه خنديدند

  .آنجال گفت من از همين اآلن خوشم اومد

  :کارلوس گفت

  .ف کني شايد ما هم چيزي از آن ياد بگيريمتوني داستان رو براي ما تعري  مي-
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  :مايکل جواب داد

  .کشد شوم، زياد طول نمي حتمًا خيلي خوشحال مي

  :و اين طور شروع کرد

  

  

  چه کسي پنير مرا جابجا کرد؟

آنها مه در جستجوي پنير . کردند روزي روزگاري در سرزميني دور دست، چهار شخصيت کوچولو زندگي مي

  .دويدند به اين سو و آن سو مي) ماز ( بردن، در يک هزارتو براي خوردن و لذت 

« و » هــم « هايي به اسـم  و دوتاي ديگـر آدم» اسـکري « و » اسـنيف « هاي  هايي بودند به نام دو تا از آنها موش

  .بودند اما ظاهر و رفتارشان بسيار شبيه مردم امروزي و عادي بود» ها 

اما اگر با دقت و توجه کافي نگاه کنيد، . شان ناديده گرفت توان به خاطر کوچکي يکارهاي آنها را خيلي ساده م

  !آوري را مشاهده خواهيد کرد چيزهاي بسيار حيرت

  .کردند شان مي شان را در هزارتو صرف جستجوي پنير مورد عالقه ها و آدم کوچولوها، وقت هر روز موش

ي جونده بودند، آنها طبق معمول دائمًا به دنبال پنير سفت و  هها، اسنيف و اسکري، فقط داراي يک مغز ساد موش

  .گشتند شان مي خوش خوراک

  ، از مغزشان که مملو از عقايد و احساسات بود، براي يافتن پنيري استثنايي»ها « و » هم « آدم کوچولوها، يعني

  .ردندک و نمونه که اعتقاد داشتند آنها را خوشحال و موفق خواهد کرد استفاده مي

  .هاي بسيار زيادشان يک وجه اشتراک داشتند هر چهار تا، علي رغم تفاوت

کردند و از  شان را به پا مي هاي کتاني پوشيدند، کفش شان را مي هاي ورزشي ي آنها لباس هر روز صبح همه

  .شدند شان، داخل هزارتو مي خواه آمدند، و به سرعت در جستجوي پنير دل شان بيرون مي هاي کوچک خانه

. هاي تو در تو و راهروهاي پيچ در پيچي بود که در بعضي از آنها پنير خوشمزه وجود داشت هزارتو، داراي اتاق

. هاي تاريک و مسيرهاي بن بستي نيز بود که به جايي راه نداشتند و امکان گم شدن درآنها وجود داشت اما، گوشه

  .تر شود شدند زندگي لذت بخش  از اسراري بود که باعث ميکردند پر شان را پيدا مي هزارتو براي آنها که راه

  .کردند ي آزمون و خطا استفاده مي ها، اسنيف و اسکري، براي پيدا کردن پنير از روش ساده موش

راهروهاي خالي . شدند گشتند و به راهروي ديگر وارد مي دويدند و اگر آنجا خالي بود بر مي آنها به يک راهرو مي

اسنيف از حس بويايي بسيار قوي خود . رفتند هاي جديد مي  سرعت به مکان سپردند و به ه ياد مياز پنير را ب

  .دويد کرد، و اسکري با سرعت به جلو مي کرد و از راه بو کشيدن جهت اصلي پنير را پيدا مي استفاده مي
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شان را  ، و پس از مدتي مجددًا راهخوردند رفتند و بارها با ديوار بر مي شدند، به سمت اشتباهي مي اما گاهي گم مي

  .کردند پيدا مي

  ها، از قدرت تفکر و استفاده از تجربيات گذشته برخوردار بودند و با اتکا به مغزهاي آدم کوچولوها، مثل موش

  .کردند  براي پيدا کردن پنير اتخاذ مي تري را هاي پيشرفته ي خود، روش پيچيده

شان را نسبت  شد و نگرش  احساسات و اعتقادات قوي انساني بر آنها چيره ميشدند و گاه هم گاهي اوقات موفق مي

  .داد به همه چيز تغيير مي

، همگي به سبک »ها « و » هم « با وجود اين، اسنيف، اسکري، . کرد تر مي همين، زندگي در هزارتو را بغرنج

  .يافتند خودشان، آنچه را که در جستجويش بودند مي

پس از . پنير مورد نظرشان را پيدا کردند" پ"در انتهاي يکي از راهروها در ايستگاه پنير يک روز آنها همگي 

پوشيدند و به طرف ايستگاه پنير حرکت  شان را مي هاي ورزشي ها و آدم کوچولوها لباس آن، هر روز صبح موش

  .کردند مي

  .اي را پيش گرفتند طولي نکشيد که آنها هر يک روش هر روزه

شان را در داخل هزار تو طي  شدند و به سرعت مسير هميشگي ري، هر روز صبح زود بيدار مياسنيف و اسک

  .کردند مي

  زدند و به دور گردنشان آوردند، به هم گره مي شان را درمي هاي کتاني آنها به محض رسيدن به مقصد، کفش

  .شدند با لذت مشغول خوردن پنير ميسپس . انداختند تا در صورت نياز به سرعت به آنها دسترسي داشته باشند مي

هاي  رفتند تا از طعم تکه مي" پ"نيز تقريبًا هر روز صبح با سرعت به ايستگاه پنير » ها « و » هم « در آغاز، 

  .جديد پنيري که در انتظارشان بود لذت ببرند

هر روز کمي » ها « و  » هم« . ي متفاوتي را در پيش گرفتند ي روزانه اما، بعد از مدتي آدم کوچولوها برنامه

چرا که از محل پنير آگاه . زدند پوشيدند، و به طرف ايستگاه پنير قدم مي تر لباس مي شدند، کمي آهسته ديرتر بلند مي

  .شناختند بودند و راه رسيدن به آن را مي

ا بر اين گذاشته بودند فرض ر. کردند که پنير از کجا آمده، يا چه کسي آن را آنجا گذاشته است آنها به اين فکر نمي

  .که پنير هميشه آنجا خواهد بود

کردند، انگار که  رسيدند بساطشان را پهن مي به ايستگاه پنير مي» ها « و » هم « هر روز صبح به محض آنکه 

گذاشتند و  شان را به کناري مي هاي کتاني کردند، کفش شان را آويزان مي هاي ورزشي لباس ي خود هستند درخانه

  .کردند هايشان را به پا مي ييدمپا

  .کردند آنها از اينکه ديگر پنيرشان را پيدا کرده بودند احساس رضايت مي
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  :گفت» هم « 

  .کند ي عمرمان کفايت مي اين جا آنقدر پنير هست که براي همه! چقدر عالي است

« طولي نکشـيد کــه . ـتندکردند ديگر تأمين هس کردند و فکـر مي آدم کوچولوها احسـاس رضايت و خوشـحالي مي

  .کردند پنيري را که در ايستگاه پنير پيدا کرده بودند از آِن خود فرض مي» ها « و » هم 

ي خود نقل مکان کردند تا به پنير  ي بزرگي از پنير آنجا وجود داشت که آنها سرانجام از خانه چنان ذخيره

  . پنير بنا کنندتر باشند، و زندگي راحتي را براي خود در اطراف نزديک

  .هاي پنير و شعارهايي که داشتند، سعي کردند به آنجا گرمي بخشند ، با تزيين ديوارها با عکس»ها « و » هم « 

  :يک شعار اين بود

  خوردن پنير شما را راحت ميکند

پنيرشان ي بزرگ  کردند تا توده دعوت مي" پ"شان را به ايستگاه پنير  دوستان» ها « و » هم « ها،  بعضي وقت

  :گفتند کردند و مي را بينند، و با غرور به آن اشاره مي

   پنير خوبيه مگه نه؟-

  .نمودند نظر مي کردند ولي برخي مواقع نيز از اين کار صرف شان تقسيم مي ها آنها پنيرها را با دوستان بعضي وقت

  :گفت» هم « 

  ». ايم  کردهمسلمًا براي بدست آوردن آن خيلي تالش«  اين پنير حق ماست، -

  .سپس، طبق معمول هميشه خواب بر او غلبه کرد. اي پنير لذيذ برداشت و خورد او تکه

رفتند و هر روز صبح با اطمينان  هر شب آدم کوچولوها سير از خوردن پنير، تلو تلو خوران، به طرف خانه مي

  .گشتند براي خوردن پنير بيشتري برمي

  .داشتاين وضع مدتي نسبتًا طوالني ادامه 

قدر احساس رضايت  زودي آن به. ، به تکبر ناشي از موفقيت تبديل شد»ها « و » هم « بعد از مدتي، اطمينان 

  .توجه شدند شان بي کردند که نسبت به اتفاقات اطراف

رسيدند، بو  آنها هر روز صبح زود مي. دادند طور به زندگي عادي خود ادامه مي اسنيف و اسکري نيز همان

کردند، تا ببينند آيا از روز قبل  دويدند، محيط را بازرسي مي کندند و دور ايستگاه پنير مي د و زمين را ميکشيدن مي

  تغييراتي پيدا شده است يا خير؟

  .نشستند سپس براي ناخنک زدن روي پنير مي

اسنيف و . رد، متوجه شدند که در آنجا ديگر پنيري وجود ندا"پ"يک روز صبح، پس از رسيدن به ايستگاه پنير 

آنها براي . شود تعجبي نکردند تر مي ي پنير هر روز کوچک جايي از پيش متوجه شده بودند ذخيره اسکري از آن
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به يکديگر نگاه کردند، . دانستند که چه بايد کرد طور غريزي مي ناپذير آماده بودند و به اين موضوع اجتناب

  .هايشان را بستند بودند، پوشيدند و بند کفششان آويزان کرده  هاي کتاني را که دور گردن کفش

  .ها اوضاع را زياد تجزيه و تحليل نکردند موش

بنابراين، اسنيف و . وضعيت در ايستگاه پنير تغيير کرده بود. ها، مسئله و جواب هر دو ساده بود براي موش

  .اسکري هم تصميم گرفتند تغيير کنند

يف دماغش را باال گرفت، بوکشيد، و با حرکت سر به اسکري عالمت آنها هر دو به هزارتو نگاه کردند سپس اسن

  .داد تا بالفاصله در پي او شروع به دويدن کند

  .سرعت به جستجوي پنير جديد رفتند آنها به

از آنجايي که آنها به تغييرات کوچک هر . کمي ديرتر به ايستگاه پنير رسيدند» ها « و » هم « در همان روز، 

رو  جاست، و آمادگي قبول آنچه را که با آن روبه شان مسلم بود که پنير هنوز آن ده بودند، برايروزه توجه نکر

  :فرياد زد» هم « . بودند نداشتند

  !پنير نيست؟!  چي-

  :او به فرياد کشيدن ادامه داد

  ! پنير نيست؟-

  :فرياد زد. انگار که قرار بود با فريادهاي او پنير را جاي اولش بازگردانند

  !چه کسي پنير مرا برداشت؟ -

  :هايش را به کمر زد و با صورت برافروخته و صداي بسيار بلند جيغ کشيد سرانجام، دست

  . اين عادالنه نيست-

بيابد، و روي اين " پ"او نيز انتظار داشت پنير را در ايستگاه . در کمال ناباوري سرش را تکان داد» ها « 

» هم « . او اصًال آمادگي چنين چيزي را نداشت. براي مدتي خشکش زدبه اين دليل . موضوع حساب کرده بود

خواست آنچه را که با آن مواجه  او نمي. خواست بشنود نمي» ها « گفت اما  هنوز داشت با فريادهايش چيزي مي

  .شده بود بپذيرد

  .بنابراين، همه چيز را به فراموشي سپرد

پيداکردن پنير براي آدم کوچولوها خيلي بيشتر از .  اما قابل درک بودرفتار آدم کوچولوها خيلي جالب و مؤثر نبود،

  .ي خود در مورد مفهوم پنير نظر خاصي داشتند يک غذاي شکم پرکن هر روزه بود، و آنها هر کدام بنا به سليقه
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براي ها، پنير پيداکردن، حکم ماديات را داشت، براي برخي ديگر لذت بردن ار سالمت جسماني و  براي بعضي

ي مهربان در  ، پنير فقط به معناي امنيت، داشتن يک خانواده»ها « براي . اي به معني رسيدن به معنويات بود عده

  .اي دنج در خياباني از جنس پنير چدار بود آينده و زندگي در کلبه

اي از   روي تپهاي بزرگ ، پنير عبارت بود از آدم مهمي با زيردستاني رو به ازدياد و مالک خانه»هم « براي 

گيري  خاطر اهميتي که پنير براي آنها داشت، آدم کوچولوها زمان زيادي را صرف تصميم به. جنس پنير َکمبرت

 سيد اين بود که در ايستگاه پنير از دست رفته جستجو کنند تا ببينند آيا واقعًا  شان مي تنها چيزي که به ذهن. کردند

  .پنير ناپديد شده است يا نه

به ِمن ِمن کردن ادامه دادند و از اين » ها « و » هم « سرعت حرکت کرده بودند،  ي که اسنيف و اسکري بهدر حال

  .عدالتي جار و جنجال به راه انداختند همه بي

اش را براساس اين پنير  هاي آينده اگر فردا هم پنير آنجا نباشد، چه؟ او تمام نقشه. ، رفته رفته افسرده شد»ها « 

  .رده بودريزي ک پي

  توانستند باور کنند که اين اتفاق افتاده باشد؟ آدم کوچولوها نمي

  .نه، هيچ کس به آنها هشدار نداده بود

  .اين درست نبود

  .قرار هم نبود که اوضاع چنين باشد

ي رو» ها « جا را ترک کنند،  اما قبل از اين که آن. ، آن شب گرفته و مأيوس به خانه بازگشتند»ها « و » هم « 

  :ديوار نوشت

  کنيد تر باشد در حفظ آن بيشتر تالش مي هر چه پنيرتان براي شما مهم

   

بازگشتند، جايي که هنوز " پ"خانههاي خود را ترک کردند، و دوباره به ايستگاه پنير » ها « و » هم « روز بعد، 

  .نحوي پنيران را پيدا کنند انتظار داشتند به

  .جا نبود پنيري آنوضعيت تغيير نکرده بود، همچنان 

  .حرکت همچون دو مجسمه ايستاده بودند جا فقط بي آن» ها « و » هم « . دانستند که چه بايد بکنند آدم کوچولوها نمي

خواست ارتباط خود را با  فقط مي. هايش را با دست گرفت هايش را با نهايت قدرت بست و گوش چشم» ها « 

  .بيرون قطع کند

طور ناگهاني برداشته شده  ي پنير به تدريج کم شده، بلکه عقيده داشت که پنير به ذخيرهخواست بفهمد که  او نمي

  .است
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با قاطعيت . گيري مغزش موقتًا از کار افتاد ، موقعيت را بيشتر تجزيه و تحليل کرد و عاقبت نظام تصميم»هم « 

  :پرسيد

  است؟ چرا با من اين کار را کردند؟ واقعًا اين جا چه اتفاقي افتاده -

  :هايش را باز و به اطراف نگاه کرد و گفت سرانجام چشم

  خبريم؟ دانند که ما از آن بي  راستي، اسنيف و اسکري کجا هستند؟ آيا به نظر تو، آنها چيزي مي-

  :با طعنه گفت» هم « 

  دانند؟  آنها چه چيزي را مي-

  :و ادامه داد

ما آدم کوچولو هستيم . دهند العمل نشان مي افتد عکس يزي که مياند و تنها در مقابل چ  آنها فقط دو تا موش معمولي-

  .تريم و بايد بتوانيم از اين قضيه سر در آوريم ها باهوش و از موش

  :گفت» ها « 

اوضاع دور و . کنيم آيد که در حال حاضر هوشيارانه عمل مي تريم، اما، عمًال به نظر نمي دانم که باهوش  مي-

  .اي متفاوت عمل کنيم شايد الزم است که ما هم تغيير و به گونه! »هم « . تبرمان در حال تغيير اس

  :سؤال کرد» هم « 

يا اگر . اين جور چيزها نبايد براي ما اتفاق بيفتد.  چرا ما بايد تغيير کنيم؟ ما آدم کوچولو هستيم، ما استثنايي هستيم-

  .افتد، بايد به نفع ما تمام شود هم اتفاق مي

  :پرسيد» ها « 

  نفع ما باشد؟  چرا بايد به-

  :پاسخ داد» هم « 

  . براي اين که ما حق داريم-

  :خواست بداند مي» ها « 

  ! حق نسبت به چي؟-

  :گفت» هم « 

  . ما نسبت به پنيرمان حق داريم-

  :پرسيد» ها « 

   چرا؟-

  :گفت» هم « 
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  . ما بايد به حق خود برسيم براي اين که ما مسبب اين مشکل نبوديم، شخص ديگري اين کار را کرده و-

  :پيشنهاد کرد» ها « 

  . شايد ما بايد دست از اين همه تجزيه و تحليل برداريم و فقط برويم و پنير جديدي پيدا کنيم-

  :به اغتراض گفت» هم « 

تند گرف هنوز داشتند تصميم مي» ها « و » هم « در حالي که .  نه، من تصميم دارم ته و توي اين قضيه را درآورم-

  .ها بود که به راه افتاده بودند که چه بکنند، اسنيف و اسکري مدت

گذاشتند و تمامي گوشه و کنار هر مرکز پنيري سر  آنها در جستجوي پنير، راهروهاي هزارتو را زير پا مي

  .کشيدند مي

  .انديشيدند به هيچ چيز ديگري جز پيداکردن پنير جديد نمي

ند تا اين که سرانجام وارد قسمتي از هزارتو شدند که قبًال هرگز نرفته بودند، آنها براي مدتي پنيري پيدا نکرد

  ".ن"ايستگاه پنير 

  :شادمان از آنچه که پيدا کرده بودند فرياد زدند

  !ي بزرگي از پنير جديد  ذخيره-

در طول اين . ده بودندترين انبار پنيري بود که تا آن زمان دي توانستند باور کنند، زيرا آنجا بزرگ سختي مي آنها به

  .بودند" پ"شان در ايستگاه پنير  هنوز در حال ارزيابي موقعيت» ها « و » هم « مدت 

  .داد پنيري ديگر داشت آنها را رنج مي آثار بي

شدند و يکديگر را براي موقعيتي که در آن به دام افتاده بودند سرزنش  آنها رفته رفته مستأصل و عصباني مي

  .کردند مي

اند  دانست که آيا آنها هنوز پنيري پيدا کرده کرد و نمي به دوستان خودش، اسنيف و اسکري، فکر مي» ها « ، گاهي

  .يا نه

او عقيده داشت که شايد دوستانشان اوقات سختي را داشته باشند، چون دويدن از ميان هزارتو معموًال با مقداري 

  .ترديد و بالتکليفي همراه است

  .کشد دانست که احتماًال اين موضوع براي مدت کوتاهي طول مي اما، در عين حال مي

اند و از خوردن آن لذت  کرد که اسنيف و اسکري پنير جديدي را پيدا کرده تصور مي» ها « بعضي اوقات، 

  .برند مي

او . توانست براي مفيد باشد در اين فکر بود که سفري ماجراجويانه در هزارتو و پيداکردن پنير جديد، چقدر مي

  .ي پنير جديد را زير پايش حس کند توانست مزه حتي مي
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کرد، خودش را بيشتر قادر به ترک  ، هر چه بيشتر خود را درحال لذت بردن از پنير جديد تصور مي»ها « 

  .ديد ايستگاه پنير قبلي مي

  :ناگهان فريان زد

  . برويم-

  :بالفاصله جواب داد» هم « 

  .جا راحت است و آشنا اين.  نه، من به اين جا عالقه دارم-

  .جا خطرناک است از آن گذشته، بيرون از اين

  :دليل آورد» ها « 

  .توانيم اين کار را انجام دهيم ايم و بازهم مي هاي هزارتو رفته ما قبًال به خيلي از قسمت.  نه خطرناک نيست-

  :گفت» هم « 

  ترسم، تو چطور؟ ز خود يک احمق بسازم مي من براي اين کار خيلي پير هستم و از اين که گم بشوم و ا-

به . از شکست خوردن برگشت و اميدش براي پيدا کردن پنير جديد محو شد» ها « ي اين حرف، وحشِت  در نتيجه

  .اين ترتيب، آدم کوچولوها هر روز همان کار قبلي را ادامه دادند

کردند  آنها سعي مي. گشتند  و مأيوس به خانه باز ميرفتند و پنيري پيدا نکرده، نگران آنها به ايستگاه پنير قبلي مي

شان  شد، انرژي تر مي از طرف ديگر، هر روز خوابيدن برايشان مشکل. افتاد انکار کنند انچه را که داشت اتفاق مي

  .شدند تر مي يافت، و رفته رفته عصبي کاهش مي

  .هايشان مثل گذشته ديگر جاي پربرکت هميشگي نبود خانه

ديدند، اما هر روز  رفتند و از وحشت اينکه پنيري پيدا نکنند کابوس مي وها به سختي به خواب ميآدم کوچول

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

  :گفت» هم « 

شايد . هاست يکيچيز واقعًا تغييري نکرده و پنير احتماًال در همين نزد فهميم که هيچ اگر تالش کنيم مي! داني  مي-

  .فقط آن را پشت ديواري مخفي کرده باشند

زد،  به روي آن ضربه مي» ها « داشت و  قلمي نگه مي» هم « . با ابزارهايي برگشتند» ها « و » هم « روز بعد، 

ر کار ايجاد کردند و از آنجا با دقت داخل را نگاه کردند اما پنيري د" پ"تا اينکه سوراخي در ديوار ايستگاه پنير 

  .نبود

  .توانند اين مشکل را حل کنند آنها نااميد شدند، اما معتقد بودند که مي
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کردند، اما بعد از مدتي تنها  تر کار مي ماندند و سخت کردند، بيشتر مي بنابراين هر روز کار را زودتر شروع مي

  .چيزي که داشتند يک سوراخ بزرگ در ديوار بود

  .برد ن تالش و حصول نتيجه پي مي، رفته رفته به تفاوت بي»ها « 

  :گفت» هم « 

  .دير يا زود آنها مجبورند که پنير را برگردانند. آيد  شايد ما فقط بايد اينجا بنشينيم و ببينيم که چه پيش مي-

ميلي  رفت و با بي خواست که اين موضوع را باور کند، بنابراين هر روز براي استراحت به خانه مي مي» ها « 

  .گشت، اما پنير هرگز دوباره ظاهر نشد به ايستگاه پنير قبلي بر مي» هم « همراه 

، رفته رفته از انتظار براي بهتر »ها « . شدند تر مي طور از گرسنگي و فشار عصبي ضعيف آدم کوچولوها همين

 بيشتر به پنيري بمانند، او متوجه شد که هر چه آنها بيشتر در اين حالت بي. شان خسته شده بود شدن موقعيت

  .دهند شان را از دست مي ، متوجه شده بود که به تدريج اشتياق»ها « . ضررشان خواهد بود

  :شروع به خنديدن کرد و گفت» ها « سرانجام يک روز 

کنيم چرا وضعيت بهتر  دهيم و تعجب مي ما دائمًا همان کارهاي هميشگي را انجام مي!  هه هه، ما رو نگاه کن-

  .شود نمي

  .شد دارتر هم مي قدر احمقانه نبود حتي خنده  مسئله آناگر اين

دانست گم  ، از تصور اين که دوباره مجبور به دويدن درون هزارتو بشود اصًال خوشش نيامد، چرا که مي»ها « 

وقتي که متوجه شد ترس بر او غلبه کرده مجبور شد به . کنند خواهد شد و عقيده داشت آنجا پنيري هم پيدا نمي

  :سؤال کرد» هم « او از .  خود بخنددحماقت

  ايم؟ مان را کجا گذاشته هاي کتاني  کفش-

چرا که به هنگام پيدا کردن پنير در ايستگاه قبلي، با اين تصور که ديگر به . مدتي طول کشيد تا آنها را پيدا کردند

  .چيز را به کناري گذاشته بودند آنها نيازي نخواهند داشت، همه

  :پوشد، گفت اش را مي هاي ورزشي ديد دوستش لباس» هم « وقتي که 

ماني تا اين که آنها پنير را  جا منتظر نمي  تو که واقعًا قصد نداري به درون هزارتو بروي؟ مگه نه؟ چرا با من اين-

  برگردانند؟

  :گفت» ها « 

ه آنها هرگزقصد ندارند پنير بردم ک اما، حاال پي. خواستم بفهمم خواهي بفهمي، من هم نمي  مثل اين که اصًال نمي-

  .را برگردانند، وقت آن رسيده که ما پنير جديدي پيدا کنيم

  :با اعتراض گفت» هم « 

TorbatJam.com ١٥



  چه کسی پنير مرا جا به جا کرد؟ 

  جا اصًال پنيري نباشد چه؟ يا اگر باشد و تو آن را پيدا نکني چه خواهد شد؟  اما اگر بيرون از اين-

  :گفت» ها « 

  . من نمي دانم-

. ه بود، و دوباره همان وحشتي را حس کرد که او را سر جاي اول نگه داشته بوداو بارها اين سوال را از خود کرد

  :از خود پرسيد

   کجا بيشتر احتمال دارد بتوانم پنير پيدا کنم، اين جا يا در هزار تو؟-

در همان حال که اين تصوير . او صحنه را در ذهنش مجسم کرد، خودش را درون هزارتو در حال ماجراجويي ديد

  .ظره را در سر داشت، هم متعجب شد و هم احساس خوبي به او دست دادغيرمنت

شود، اما مطمئن بود که سرانجام خارج از اين جا پنيري جديد و چيزهاي  خودش را ديد که گاهي در هزارتو گم مي

  .شود خوب ديگري همراه با آن برايش مهيا مي

تا تصوير قابل باورتري از خودش، با جزئياتي ي تخيل خود استفاده کرد  سپس از قوه. جرأتش را جمع کرد

  .تر، در حال پيدا کردن و لذت بردن از پنير جديد ترسيم کند واقعي

دار، پنير نارنجي چدار، پنيرهاي آمريکايي، ايتاليايي و پنيرهاي  خودش را در حال خوردن چنير سوئيسي سوراخ

  .نرم و عالي فرانسوي و نظاير آن را ديد

  .هستند" پ"برد که آنها هنوز در همان ايستگاه پنير قبلي  به خود آمد و پي» هم « داي سپس با شنيدن ص

  :گفت» ها « 

رسد اين يکي از اين مواقع است،  ماند، به نظر مي کند و مثل اول نمي ، بعضي اوقات اوضاع تغيير مي»هم  « -

  .کند و ما هم بايد حرکت کنيم زندگي اين است، زندگي حرکت مي

  .، به رفيق نحيفش نگاه کرد و سعي کرد او را قانع کند»ها « 

  .خواست گوش کند او نمي. به عصبانيت تبديل شد» هم « اما ترس 

  .ي خودشان بخندد ادبي نسبت به دوستش را نداشت اما مجبور بود به عمل احمقانه ، قصد بي»ها « 

ه باالخره توانست به خود بخندد، رها شود و شد از درک اين موضوع ک براي رفتن آماده مي» ها « طور که  همان

  .گي کرد حرکت کند، بيشتر احساس سرزنده

  :کنان اعالم کرد خنده» ها « 

  .زمان، زمان رفتن به هزارتوست

  .نه خنديد و نه جوابي داد» هم « 
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طور  نهما. ي آن فکر کند نوشت تا درباره» هم « ،سنگي کوچک برداشت، روي ديوار شعار مهمي براي »ها « 

را تشويق کند » هم « که اين تصوير،  ي آن کشيد، به اميد آن که عادتش بود، تصوير يک پنير را هم در پس زمينه

  .خواست آن را ببيند نمي» هم « اما . اي به او بدهد تا به دنبال پنير جديد برود ي تازه و روحيه

  :نوشته اين بود

  !روي اگر تغيير نکني از بين مي

پنيري  فکر کرد که چگونه گرفتار اين بي. ه درون هزارتو سرک کشيد و با نگراني آنجا را نگاه کردب» ها « سپس 

  .شده بود

چنين اعتقادات ترسناکي او . اعتقاد داشت که ممکن است درون هزارتو پنيري نباشد و يا او قادر به يافتن آن نباشد

  .داد کرد و زجرش مي را فلج مي

در حالي که تعجب " چه کسي پنيرش را جابجا کرده؟"از اين بود که » هم « ست که تعجب دان مي. لبخند زد» ها « 

در حين ورود به هزارتو، به پشت سر " چرا نتوانستم با جابجايي پنير، من هم جابجا شوم؟"از اين بود که » ها « 

د که به سوي محل زندگي کر احساس مي. خود نگاه کرد و از ديدن محل قبلي خود احساس آرامشي به او دست داد

  .شد شود، اگر چه ديگر در آنجا پنيري يافت نمي قديمي و آشناي خود کشيده مي

  .خواهد به داخل هزارتو برود آيا واقعًا مي: بيشتر مضطرب شد و با خود انديشيد» ها « 

  .او روي ديوار روبرويش شعاري نوشت و براي مدتي به آن خيره شد

  :شعار اين بود

  کردي؟ رسيدي چه ميت اگر نمي

وقتي شما از بدتر . تواند خوب باشد دانست بعضي اوقات کمي ترس، مي ي اين جمله فکر کرد؛ مي درباره» ها « 

  .کند شدن اوضاع وحشت داريد، اگر کاري نکنيد، ترس، شما را وادار به انجام کاري مي

  .ارد از انجام کار باز د اما خوب نيست که ترس به حدي برسد که شما را

سپس . او به طرف راست نگاه کرد، به قسمتي از هزارتو، جايي که قبًال هرگز نديده بود، و احساس ترس کرد

در آغاز، در حالي که سعي . هايي آهسته وارد جايي ناشناخته شد نفسي عميق کشيد، به راست چرخيد و با قدم

 ايستگاه پنير قبلي منتظر مانده؛ و چون براي مدت کرد راه خود را پيدا کند، نگران بود که شايد بيش از حد در مي

تر از حد  تر و دردناک کرد و عبور از درون هزارتو طوالني طوالني پنيري نخورده بود، احساس ضعف مي

  .رسيد معمول به نظرش مي

  .تصميم گرفت اگر دوباره با چنين وضعيتي روبرو شود، محل راحت قبلي خود را ترک کرده، زودتر تغيير کند

  .شد چيز آسان مي به اين ترتيب همه
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  .انديشيد، لبخندي زد که مي سپس در حالي

او . اما، مقدار آن قابل توجه نبود. هاي کوچکي از پنير پيدا کرد جا تکه جا و آن در خالل چند روز بعد، اين» ها « 

 تا او هم تشويق شود و به درون ببرد» هم « اميد داشت که به مقدار کافي پنير پيدا کند و مقداري از آن را براي 

چيز در  او مجبور بود بپذيرد که همه. کرد ي کافي احساس اطمينان نمي هنوز به اندازه» ها « اما، . هزارتو بيايد

  .آمد اوضاع نسبت به آخرين باري که او در هزارتو بوده تغيير کرده است کننده است، و به نظر مي هزارتو گيج

  ز نرسيدن استدير رسيدن بهتر از هرگ

رسيد که پيشرفتش دو قدم به جلو و يک قدم  به نظر مي. شد کرد در هزارتو گم مي هر زمان که احساس پيشرفت مي

  .به عقب است

کرد که برگشتنش به داخل هزارتو و به دنبال پنير  اما بايد اقرار مي. اين جستجو برايش حکم يک مبارزه را داشت

  .کرد ر ميگشتن، به آن سختي نبود که تصو

  بينانه است؟ کرد که آيا انتظار پيدا کردن پنير جديد کاري واقع با گذشت زمان، دائم به اين مسئله فکر مي

  تر از دهانش برنداشته است؟ اي بزرگ کرد که آيا لقمه شک مي

  .اي در کار نبوده است سپس خنديد، زيرا به يادآورد که تا آن لحظه لقمه

ها، از ماندن در  کاري که در حال انجام آن بود، با تمام دشواري. زد  خود نهيب ميشد، به هرگاه که مأيوس مي

  .باشد پنيري خيلي بهتر مي وضعيت بي

  :سپس با خود گفت. که اجازه دهد شرايط بر او چيره شود، خود شرايط را کنترل کند تصميم گرفت به جاي اين

  .توانم هم ميتوانند ادامه دهند، پس من   اگر اسنيف و اسکري مي-

اش، پنير در ايستگاه قبلي،   قبلي برد برخالف اعتقاد بعدًا، وقتي به آن چيزهايي که اتفاق افتاده بود فکر کرد، پي

مانده بود، کهنه و بد مزه  چه که باقي شده، و آن جا بوده به تدريج کمتر مي شبانه ناپديد نشده بود؛ مقدار پنيري که آن

  .شده بود

در هر حال مجبور بود . م زده بود، هر چند که در آن موقع به اين موضوع توجهي نداشته استحتي شايد کپک ه

  .چه را که در حال وقوع بود حس کند؛ اما در واقع نخواسته بود توانست آن خواست، احتماًال مي بپذيرد که اگر مي

بيني کرده بود، احتماًال   و تغيير را پيشبرده بود اگر از آغاز به آنچه که در حال وقوع بود توجه، اکنون پي» ها « 

  .شد غافلگير نمي

  .شايد اين همان کاري است که اسنيف و اسکري کرده بودند

  .بيني کند او تصميم گرفت که از آن به بعد گوش به زنگ باشد، در انتظار تغيير باشد، و خودش آن را پيش
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س کند تا بتواند خود را براي سازگار کردن با آن آماده اش تغيير را ح اميدوار بود که قبل از وقوع، غرايز ذاتي

  .نمايد

  :روي ديوار هزارتو نوشت. او براي کمي استراحت ايستاد

  پنير را بو کنيد تا از زمان کهنه شدن آن آگاه شويد

 چندي بعد، پس از زماني طوالني که پنيري پيدا نکرده بود، باالخره يک ايستگاه پنير بزرگ يافت که به نظر

  .آمد اميدبخش مي

  .خواهد ادامه دهد  جاي خالي پنير، بسيار مأيوس شد و احساس کرد ديگر نميي اگر چه پس از ورود، با مشاهده

به بازگشت به دايستگاه . ترسيد که زنده نماند دانست که گم شده، و مي مي. داد رفته رفته توان خود را از دست مي

. ماند ديگر تنها نمي» ها « هنوز آنجا بود، » هم « شد و  به بازگشت ميحداقل، اگر موفق . پنير قبلي فکر کرد

  : سپس دوباره همان سؤال هميشگي را مطرح کرد

  "کردم؟ ترسيدم، چه مي اگر نمي"

خواست قبول  کرد ترسيده بود و خود نمي چه تصور مي فکر کرد ديگر بر ترسش غلبه کرده، اما بيش از آن» ها « 

ترسد، اما در وضعيتي که از جهت جسماني ضعيف شده بود؛ فهميد که بيشتر  ه از چه چيزي ميمطمئن نبود ک. کند

اما او قبًال از اين . شد از هر چيز از تنها ادامه دادن وحشت دارد؛ و اين وحشت بود که باعث عقب ماندنش مي

  .موضوع آگاهي نداشت

سپس، بهترين . نوز به علت ترسش فلج مانده استنيز حرکت را آغاز کرده يا ه» هم « کنجکاو بود بداند آيا 

او براي اينکه به خودش يادآوري . اوقاتش را در هزارتو به خاطر آورد، و آن زماني بود که در حال حرکت بود

بگذارد تا او اميدوارانه هدف را دنبال کند، شعاري روي ديوار » هم « اي براي دوستش  طور نشانه کند و همين

  :نوشت

  مسيري جديد به تو کمک خواهد کرد تا پنير جديدي پيدا کنيحرکت در 

چه در پيش است آيا خالي است؟ يا بدتر از آن، .به آن گذرگاه تاريک نگريست؛ او از ترسش آگاه بود» ها « 

  خطراتي در کمين است؟

  .رفت در ذهن خود تصور کرد ي چيزهاي ترسناکي را که احتمال وقوع آن مي همه

  . خودش را ترسانده بوداو تا سرحد مرگ،

  .کند سپس به خود خنديد و فهميد که ترس اوضاع را بدتر مي
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که شروع به دويدن  در حالي. يعني حرکت در مسيري جديد. کرد ترسيد مي بنابراين کاري را انجام داد که اگر نمي

چيزي بود که به او روحيه هنوز نفهميده بود، اما در حال کشف آن » ها « . زد در راهروهاي تاريک کرد لبخند مي

  .داد مي

  .دانست چه در پيش رو دارد اگرچه که به درستي نمي. با اعتماد خود را رها کرد

چرا اين قدر حالم خوب است، من « : پرسيد برد و از خود مي طور بيشتر و بيشتر لذت مي اما، با کمال تعجب همين

  »روم؟  دانم کجا مي که نه پنيري دارم و نه مي

  . نکشيد که فهميد چرا احساس خوبي داردطولي

  

  

  

 :ايستاد تا دوباره روي ديوار بنويسد

  غلبه بر ترس، يعني آزادي

حاال . برد که او تا به حال اسير ترسش بوده و حرکت کردن در مسيري جديد، سبب آزادي او شده است پي» ها « 

  .وزد بخشي از اين قسمت هزارتو مي کرد که نسيم خنک و فرح احساس مي

  .چند نفس عميق کشيد و حس کرد که از حرکت، نيرو گرفته است

ها بود که  مدت. تر شده بود بخش کرد لذت چه که قبًال تصور مي حال که بر ترسش غلبه کرده بود، اوضاع از آن

  .آور است چنين احساسي به او دست نداده بود و تقريبًا فراموش کرده بود که اين جستجوها چقدر نشاط

او به وضوح . ي يک تصوير در ذهنش براي اينکه اوضاع را حتي بهتر کند، شروع کرد به ترسيم دوباره » ها« 

خودش را در حال . اش، از چدار تا بري، نشسته است خود را ديد که در وسط انبوهي از پنيرهاي مورد عالقه

سپس انديشيد که چقدر از خوردن . دبر ديد لذت مي خوردن تمام پنيرهايي ديد که دوست داشت، و از آنچه که مي

  .تمام آن پنيرهاي عالي لذت خواهد برد

تر و قابل باورتر  کرد، موقعيت برايش واقعي تر خودش را در حال لذت بردن از پنير جديد تصور مي هر چه واضح

  .شد مي

  .کرد که باالخره آن را پيدا خواهد کرد احساس مي

  :او روي ديوار نوشت

ر حال لذت بردن از پنير جديد، حتي قبل از اينکه آن را پيدا کنم، مرا به طرف آن رهنمون تصور کردن خودم د

  شود مي
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کرد که چرا  او تعجب مي. کرد هايش فکر مي هايش فکر کند، به موفقيت که به شکست دائمًا به جاي اين» ها« 

تواند او را به جهت   بود که تغيير ميبرده اکنون پي. شود کرده که تغيير موجب بدتر شدن اوضاع مي هميشه فکر مي

  :از خودش پرسيد. بهتر هدايت کند

  چرا من اين موضوع را قبًال نفهميدم؟

طولي نکشيد که مرکز پنيري را ديد و وقتي . و سپس با نيرو و سرعت و چابکي بيشتري به درون هزارتو رفت

آنها انواع پنيرهايي بودند که . زده شد هيجانهاي کوچک پنير جديدي شد که نزديک در ورودي آن بود،  متوجه تکه

  .آمدند قبًال هرگز نديده بود، اما به نظر عالي مي» ها « 

  .اند آنها را امتحان کرد و فهميد که خوشمزه

« هاي پنيري که در دسترس بود را خورد و چند تکه در جيبش گذاشت تا بعدًا بخورد و شايد هم با  او بيشترين تکه

  .قسمت کند» هم 

جا خالي  اما در کمال ناراحتي ديد که آن. دوباره نيرويش را بدست آورد و با هيجان زيادي داخل ايستگاه پنير شد

او فهميد که اگر زودتر حرکت کرده بود، . جا بوده و فقط چند تکه از پنير جديد باقي گذاشته کسي قبًال آن. است

  .احتمال داشت سهم بيشتري از پنير در آنجا پيدا کند

  .آماده است به او ملحق شود يا نه» هم « تصميم گرفت که برگردد و ببيند آيا » ها « 

  :در بازگشت از همان راه، توقف کرد و روي ديوار نوشت

  تر پنير کهنه را رها کني، زودتر پنير تازه پيدا خواهي کرد هر چه سريع

هاي پنير جديدي را که در  او تکه. هم پيدا کردرا » هم « به ايستگاه پنير قبلي برگشت و » ها « بعد ا زمدتي 

  .تعارف او را رد کرد» هم « تعارف کرد، ولي » هم « جيبش بود به 

  :گزار بود، اما گفت از محبت دوستش سپاس» هم « 

من . خواهم من پنير خودم را مي. اين آن چيزي نيست که من به آن عادت دارم.  پنير جديدي بخواهم کنم  فکر نمي-

  .خواهم بدست آورم  ندارم تغيير کنم، تا آنچه را که ميقصد

اي که قبًال  وقتي به دورترين نقطه. ميلي به درون هزارتو بازگشت فقط سرش با نااميدي تکان داد، و با بي» ها « 

  .مند شده است در آن بود، رسيد دلش براي دوستش تنگ شد، اما فهميد که به جستجو عالقه

ي بزرگي از پنير برسد که انتظار يافتنش را داشت، از اين موضوع آگاه بود که تنها   به ذخيرهکه او حتي پيش از آن

با فهميدن اين موضوع ديگر . به سبب داشتن پنير خرسند نشده بلکه غلبه بر ترس سبب خوشحالي او بوده است

  .کرد س نميي زماني که در ايستگاه قبلي بدون پنير مانده بود ضعيف احسا خود را به اندازه
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کرد قبل از هر چيز، زمان برايش  اکنون احساس مي. کرد در واقع اطالع از غلبه بر وحشت، او را تقويت مي

  .کرد آن چه را که به دنبال آن بوده به دست آورده است در واقع احساس مي. اهميت دارد

  .استپنيري  تر از ماندن در وضعيت بي جستجو در هزار تو، ايمن: لبخند زد و گفت

ترسي که . کند ترسد هرگز به آن بدي نيست که تصور مي چه که انسان از آن مي آن: برد ديگر باره پي» هم « 

  .افتد تر از چيزي است که در واقعيت اتفاق مي پروراند بسيار هولناک انسان در سر مي

اما زماني که . و را آغاز کندخواست جستج چنان سبب وحشت او شده بود که حتي نمي ترس از نيافتن پنير جديد، آن

  .قدر در راهروها پنير وجود داشت که امکان ادامه مسير را براي او فراهم کند سفر خود را آغاز کرد، آن

  .شد انگيز مي صبرانه منتظر پيدا کردن پنير بيشتري بود و اميد به آينده، کم کم برايش هيجان حال، بي

کرد، و عادت داشت  او قبًال هميشه به نداشتن پنير کافي فکر مي.  بوداش سرشار از نگراني و وحشت افکار قديمي

اما، از وقتي که ايستگاه پنير قبلي را ترک کرده بود افکارش متحول . بيشتر به نکات منفي بينديشد تا نکات مثبت

  .قبًال معتقد بود که پنير هرگز نبايد جابجا شود، و تغيير درست نيست. شده بود

برده بود که تغييرات به طور طبيعي همواره وجود دارند، خواه انتظار آن را داشته باشيد خواه نداشته  اما اکنون پي

  .تواند شما را غافلگير کند اگر انتظار تغير را نداشته باشيد و خود در پي آن برنياييد، تغيير مي. باشيد

  :برد عقايدش تغيير کرده، مکث کرد تا روي ديوار بنويسد وقتي پي

  کند ار قديمي، تو را به سمت پنير جديد هدايت نميافک

دويد، به آن چه که ياد گرفته بود  طور که درون هزارتو مي هنوز پنير جديدي پيدا نکرده بود، اما همين» ها « 

  .انديشيد مي

  .دهد حال فهميده بود که افکار جديد، او را به رفتارهاي جديد سوق مي

  .کشيد تغيير کرده بود  همان ايستگاه بدون پنير سر ميکه دائمًا به رفتار او از زماني

توانيد باور کنيد که  شما، هم مي. شود دهد، اعمالش نيز دگرگون مي دانست وقتي انسان عقايد خود را تغيير مي مي

د به توانيد باور کنيد که پيدا کردن پنير جدي رساند و در برابرش ايستادگي کنيد، هم مي يک تغيير به شما آسيب مي

ها همه بستگي به آن دارد که فرد چه باوري را انتخاب  اين. کند، و اين تغيير را با رضايت بپذيريد شما کمک مي

  :روي ديوار نوشت. کند

  تواني پنير جديدي را پيدا کني و از آن لذت ببري، مسير خود را تغيير بده بيني مي وقتي مي

 آمده بود و ايستگاه پنير قبلي را زودتر ترک کرده بود، حاال در فهميد که اگر با آن تغيير زودتر کنار» ها « 

توانست بهتر از  کرد مي توانست باشد، و با قدرت بيشتري که در جسم و روحش احساس مي وضعيت بهتري مي

قت در واقع، اگر او انتظار تغيير را داشت و به جاي تلف کردن و. ي مبارزه براي پيدا کردن پنير جديد برآيد عهده
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ي تخيلش  دوباره از قوه. کرد، احتماًال ديگر پنير را پيدا کرده بود و انکار تغييري که رخ داده بود، حرکت مي

هاي  استفاده کرد و خود را در حال پيدا کردن و لذت بردن از پنير جديد ديد، و تصميم گرفت به قسمت

 را پيدا کرد، و دوباره قدرت و اطمينانش را به هاي کوچک پنير او تک و توک تکه. تري از هزارتو برود ناشناخته

  .دست آورد

کرد، خوشحال بود که خيلي جاها روي ديوار شعارهايي  ي گذشته و جايي که از آن آمده بود فکر مي وقتي درباره

سودمند خواهد بود تا در صورت » هم « به جا گذاشته است، و مطمئن بود که آن شعارها به عنوان نشانه، براي 

  .ک ايستگاه پنير قبلي، بتواند او را تعقيب کندتر

  .فقط اميدوار بود که جهتش را درست انتخاب کرده باشد» ها « 

روي ديوار . ، دست خط او را روي ديوار بخواند و راهش را پيدا کند، فکر کرد»هم « ي اين احتمال که  او درباره

  :آنچه را که فکر کرده بود نوشت

تري که در راه است آماده  کند که خود را براي تغييرات بزرگ ات کوچک به تو کمک ميتوجه به موقع به تغيير

  .کني

او با نيرو و سرعت بيشتري در هزارتو . داد ديگر گذشته را رها کرده بود و خود را با زمان حال وفق مي» ها « 

سفرش يا حداقل اين قسمت .  افتادآمد، باالخره آن اتفاق پس از مدتي که به نظر خيلي هم طوالني مي. رفت پيش مي

اي را دور  به راهرويي رسيد که براي او جديد بود، گوشه» ها « . از سفرش به سرعت و با خوشحالي پايان يافت

  .چه که ديد يکه خورد وقتي داخل شد، از آن. پيدا کرد" ن"زد و پنير جديدي را در ايستگاه 

شناخت چون بعضي از آنها  او بسياري از پنيرها را نمي.  بود پر بودي پنيري که ديده ترين ذخيره جا از بزرگ همه

که دوستان  تا اين. ي خيال اويند اند يا فقط زاييده اي شک کرد که آيا آنها واقعي پس براي لحظه. برايش جديد بودند

  .اش اسنيف و اسکري را ديد قديمي

هاي کوچک چاق آنها نشان  شکم. اش را تکان داد اسنيف با تکان دادن سر به او خوش آمد گفت، و اسکري پنجه

اش را گاز  هايي از پنيرهاي مورد عالقه با عجله سالم کرد و بالفاصله تکه. اند جا بوده داد که از مدتي پيش آن مي

چه دوباره به آنها احتياج  هايش را از پا درآورد، بندهايش را به هم گره زد و دور گردنش انداخت تا چنان کفش. زد

روي پنير جديد » ها « سپس . اسنيف و اسکري خنديدند و با تحسين سرشان را تکان دادند. داشت در دسترس باشد

  :اي پنير تازه برداشت و به افتخارش گفت پريد؛ وقتي که به حد دلخواه خورد، تکه

  ! درود بر تغيير-

او پي برد، وحشت . رفته بود انديشيدچه که ياد گ خورد، به آن پنير جديد را با لذت مي» ها « طور که  همان

  .اش تنها به خاطر اعتقاد به چيزي بود که ديگر حقيقت نداشت گذشته
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لبخند زد، چون فکر کرد آن » ها « پس چه چيزي اورا وادار به تغيير کرد؟ آيا وحشت مرگ از گرسنگي نبود؟ 

  .تأثير نبوده است هم حتمًا بي

  .زماني شروع شده است که او ياد گرفته بود به اشتباهاتش بخنددبرد که تغيير از  دوباره خنديد و پي

ي خود بخندد و بعد آزادانه و به  ترين راه براي تغيير اين است که انسان بتواند به افکار احمقانه فهميد، سريع

  .سرعت پيش رود

آنها زندگي را . رفتهي حرکت کردن از دوستانش اسنيف و اسکري يادگ طور فهميد که چيزهاي مفيدي درباره همين

وقتي که موقعيت تغيير کرد و پنير . کردند گرفتند و اوضاع و احوال را بيش از حد تجزيه و تحليل نمي ساده مي

  ». اين در خاطرش خواهد ماند« . جابجا شده بود، آنها هم تغيير کرده و حرکت کرده بودند

ها تبحر داشتند  دم کوچولوها در آن بيشتر از موشانگيزش براي انجام کاري که آ همچنين از مغز شگفت» ها « 

او خيلي بهتر و با جزئيات تمام، خودش را در حال پيدا کردن چيزي بهتر، مجسم کرده بود، و به . استفاده کرده بود

  .اش استفاده کند ريزي آينده اشتباهاتي که در گذشته مرتکب شده بود فکر کرد تا از آنها براي برنامه

تر  توانيد اوضاع را ساده ي ياد گرفتن چگونه برخورد کردن با تغيير، اين است که مي  که نتيجهدانست او مي

نيازي نيست که مسائل را بيش از حد پيچيده کنيد، يا خود را . پذير باشيد و فورًا حرکت کنيد بررسي کنيد، انعطاف

رات کوچک، خود را به نحو بهتري براي تغيير توانيد با توجه کردن به تغيي شما مي. با فکرهاي ترسناک گيج نماييد

  .بزرگي که در راه است آماده کنيد

فهميد که بايد خودش را زودتر با تغيير امور تطبيق بدهد زيرا، اگر به موقع اين کار را نکند ممکن است ديگر 

 او قرار دارد، و تا ي تغيير، در باطن خود ترين عامل بازدارنده او مجبور بود که بپذيرد بزرگ. خيلي دير شود

ترين چيزي که او دريافت، اين بود که هميشه پنير جديد در جاي  شايد مهم. شود چيز بهتر نمي انسان تغيير نکند هيچ

  .ديگري وجود دارد

  .چه شما به موقع آن را تشخيص بدهيد چه ندهيد

دانست که به بعضي از  او مي. گيرد که بر ترسش غلبه کند و از ماجراجويي لذت ببرد انسان وقتي پاداش مي

تواند شخص را از خطر واقعي دور نگه دارد، و متوجه شود که اکثر  ها بايد احترام گذاشت چرا که مي ترس

کرده  اما در آن لحظه اين مسئله را حس نمي. اند و او را از تغيير به موقع بازداشته بودند هايش منطقي نبوده وحشت

  .ه عدو سبب خير شده و تغيير به موهبتي از غيب انجاميده استشود ک است، ولي حاال متوجه مي

چه را که ياد گرفته بود به خاطر  آن» ها « طور که  همان. اکنون او حتي بعد بهتري از وجودش را شناخته بود

  .را نيز به ياد آورد» هم « آورد، دوستش  مي
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و روي ديوار، در ايستگاه پنير قبلي و در سراسر هيچ يک از شعارهايي را که ا» هم « کنجکاو بود بداند که آيا 

هزارتو، نوشته بود خوانده است يا نه؟ آيا هنوز تصميم به رها کردن و حرکت گرفته بود؟ آيا تا کنون وارد هزار 

خواست تغيير کند هنوز خودش را حبس  توانست بهتر کند کشف کرده، يا چون نمي اش را مي تو شده و آنچه زندگي

  کرده است؟

به مرکز پنير قبلي بازگردد، اما از گم شدن وحشت » هم « خواست مجددًا براي پيدا کردن دوستش  مي» ها « 

  .داشت

را پيدا کند شايد قادر باشد که راه خالص شدن از گرفتاريش را به او نشان دهد، ولي » هم « با خود انديشيد اگر 

  .ر به تغيير کنديادش آمد که قبالًَ هم سعي کرده بود دوستش را وادا

توانست  هيچ کس ديگري نمي. هايش و گذشتن از آسايش پيدا کند بايد راهش را خودش با غلبه بر وحشت» هم « 

  .ي تغيير کردن را ببيند او بايد خودش فايده. اين کار را براي او انجام دهد يا او را راضي کند

او دوباره . توانست راهش را پيدا کند ن آنها ميردي گذاشته که با خواند» هم « دانست که براي  مي» ها « 

  .نوشت" ن"ترين ايستگاه پنير  اي از آنچه را که ياد گرفته بود روي بزرگ خالصه

. کرد لبخند زد هايش نگاه مي طور که به آموخته او دريافت خود را روي تصوير بزرگي از پنير نوشت، و همان

  :شعارهاي روي ديوار عبارت بودند از

  .افتد  اتفاق ميتغيير

  .کنند آنها دائمًا پنير را جابجا مي

  .انتظار تغيير را داشته باشيد

  .ي جابجا شدن پنير باشيد آماده

  .تغيير را کنترل کنيد

  .شود پنير را دائمًا بو کنيد، آن قدر که بفهميد چه وقت دارد کهنه مي

  .خودتان را به سرعت با تغيير تطبيق بدهيد

  .توانيد از پنير تازه لذت ببريد کهنه را رها کنيد، زودتر ميتر پنير  هر چه سريع

  .تغيير کنيد

  .با پنير حرکت کنيد

  .از تغيير لذت ببريد

  .ي پنير تازه از ماجراجويي لذت ببريد و لذت ببريد از مزه

  .ي تغيير سريع باشيد و هر بار از آن لذت ببريد هميشه آماده
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  .کنند آنها دائمًا پنير را جابجا مي

   

دانست که اگر  در ايستگاه پنير قبلي بوده است، افکارش تغيير کرده، اما مي» هم « برد از زماني که با  پي» ها « 

  .چيز را هميشگي ببيند ممکن است به راحتي به همان آدم قبلي تبديل گردد همه

او تصميم گرفته بود . استکرد که ببيند پنيرش در چه وضعيتي  را بررسي مي" ن"بنابراين هر روز ايستگاه پنير 

  .اي غافلگيرش کند نگذارد هيچ تغيير غير منتظره

کرد تا  رفت و فضاهاي جديدي را کشف مي ي بزرگي از پنير داشت، دائمًا داخل هزار تو مي با اين که هنوز ذخيره

  .بتواند با تغييرات جديد اطرافش، در تماس باشد

  .ه محيط اطراف است، نه حبس کردن خود در شرايط راحتدانست که امنيت، آگاهي داشتن نسبت ب او مي

شد متوجه شد  طور که صدا بلندتر مي همان.چيزي شنيد که فکر کرد صداي حرکتي در هزارتو است» ها « سپس 

اميدوارانه آرزو کرد » ها « همين پشت باشد؟ آيا واقعًا تغيير کرده بود؟ » هم « آيا ممکن بود . آيد کسي دارد مي

  .ور که قبًال بارها اين کار را کرده بود که سرانجام دوستش اين توانايي را يافته باشدط همان

   

  .با پنير حرکت کنيد از آن لذت ببريد

  يا شروعي ديگر...  داستان پايان
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  اي در عصر همان روز مذاکره

سابقش به او لبخند هاي  وقتي مايکل داستان را تمام کرد، نگاهي به اطراف اتاق انداخت و ديد که همکالسي

  .زنند مي

  .اند چند نفر از آنها از او تشکر کردند و گفتند نتايج خيلي خوبي از اين داستان گرفته

  :ناتان پرسيد

  ي اين که قرار ديگري بگذاريم و راجع به آن بحث کنيم چيست؟  نظرتان درباره-

عصر آن روز، پس از آن که در سالن . شام دادندبيشتر آنها موافق بودند، بنابراين ترتيب مالقاتي را براي قبل از 

  .يک هتل جمع شدند، شروع کردند به شوخي و مجسم کردن خودشان در هزارتو و پيدا کردن پنير

  :رويي از گروه پرسيد  آنجال با خوش سپس

  ؟»ها « يا » هم « خب، شما در اين داستان کدام بوديد؟ اسنيف، اسکري، 

  :کارلوس جواب داد

آورم که  به خوبي زماني را به ياد مي. کردم ي همين موضوع فکر مي روز بعدازظهر داشتم دربارهخب، من ام

  .تاجر کاالي ورزشي بودم و در همان دوران با تغيير شديدي روبرو شدم

مطمئنًا اسکري هم نبودم، زيرا فورًا دست به . من، اسنيف نبودم و وضعيت را بو نکشيدم و تغيير سريع را نديدم

  . نشدمکار

. خواستم با تغيير کنار بيايم در حقيقت نمي. ي امن خودش بماند خواست در منطقه بودم، که مي» هم « بيشتر شبيه 

  .خواستم تغيير را ببينم حتي نمي

رسيد زمان زيادي از وقتي که او و کارلوس در مدرسه دوستان نزديکي بودند نگذشته است  مايکل که به نظر مي

  :گفت

  کنيم؟ اين جا در مورد چه چيزي بحث مي رفيق، ما -

  :کارلوس گفت

  .ي کاري يک تغيير غير منتظره

  :مايکل خنديد

   اخراجت کردند؟-

کردم براي اثبات اين که نبايد تغييري در من  خواستم به دنبال پنير جديد بروم و فکر مي فقط همين را بگويم که نمي

  .ي ناراحت بودمبنابراين آن موقع خيل. رخ دهد، دليل خوبي دارم
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تر شروع به صحبت کردند و وارد بحث شدند،  ها که در آغاز بحث ساکت بودند، حال راحت بعضي از همکالسي

  .از جمله فرانک که به ارتش ملحق شده بود

  :فرانک گفت

وستم کرد در شرف انحالل بود اما د بخشي که او در آن کار مي. اندازد مرا به ياد يکي از دوستانم مي» هم  « -

  .خواست آن را بپذيرد نمي

هاي بسياري که شرکت در  ما همه سعي کرديم با او در مورد فرصت. کرد شرکت دائمًا کارمندان را جابجا مي

وقتي که . داد صحبت کنيم، اما او اعتقاد داشت که مجبور به تغيير نيست پذير قرار مي اختيار کارمندان انعطاف

گذراند، چرا که مجبور است خودش  اکنون دوران سختي را مي. ود که تعجب کردبخش او بسته شد، او تنها کسي ب

  .کرده تطبيق بدهد را با تغييري که فکرش را نمي

  :جسيکا گفت

بيش از يک بار جابجا شده، » پنير من « اما . کردم که تغيير هرگز براي من اتفاق بيفتد  من هم فکر نمي-

  . بگذاريم براي بعدام، که آن را مخصوصًا در زندگي شخصي

  .بسياري از آنها خنديدند به جز ناتان

  :ناتان گفت

  :افتد؛ و اضافه کرد ي ما اتفاق مي ي نکته همين باشد که تغيير براي همه شايد همه

مان رخ  خواستيم تغييراتي که در کاسبي بدبختانه ما نمي. ام قبًال اين داستان پنير را شنيده بودند  اي کاش خانواده-

هايمان را  ايم که بسياري از فروشگاه داد بپذيريم و حال ديگر خيلي دير شده، چون در حال حاضر مجبور شده مي

  .ببنديم

کردند ناتان خوش شانس است، چون شغلي  که آنها فکر مي ها را در گروه متعجب کرد، براي اين اين موضوع خيلي

  .کيه کندهاي متمادي به آن ت توانست سال امن و ثابت داشت که مي

  :جسيکا کنجکاوانه پرسيد

   چي شد؟-

  :ناتان گفت

هاي کوچک  هاي پايين، به شهر آمدند، فروشگاه هاي بزرگ، با کاالهاي مختلف و قيمت وقتي که فروشگاه

مثل توانم بفهمم ما به جاي اين که  حاال مي. اي ما ناگهان از مد افتاد، و ما واقعًا نتوانستيم با آنها رقابت کنيم زنجيره

  .ايم بوده» هم « اسنيف و اسکري باشيم، بيشتر شبيه 
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چون همان جايي که بوديم مانديم و تغيير نکرديم؛ دائمًا سعي کرديم آن چه را که در شرف وقوع بود ناديده بگيريم، 

  .ايم و اکنون به دردسر افتاده

مان را تغيير  يم به خومان بخنديم و روشچند درس بگيريم، زيرا ما مطمئنًا نتوانست» ها « توانستيم از  اي کاش مي

  .بدهيم

  :کرد و خيلي کم حرف زده بود گفت لورا، که در تجارت زن موفقي بود و تا کنون فقط گوش مي

باشم، » ها « توانم بيشتر شبيه  طور مي فکر کردم ببينم چه. ي اين داسـتان فکر کردم  من هم بعدازظهر درباره-

  .دم بخندم تغيير نمايم و بهتر عمل کنماشتباهاتم را ببينم، به خو

  :او ادامه داد و گفت

  ترسند؟ کنجکاوم بدانم چند نفر اين جا هستند که از تغيير مي

  :او پيشنهاد کرد. هيچ کس جواب نداد

  .طور است دستمان را باال ببريم  چه-

  .فقط يک دست باال رفت

  !داريممان فقط يک آدم صديق  رسد که ما در گروه خوب به نظر مي

  :سپس ادامه داد

  ترسند؟ کنند ديگران از تغيير مي جا هستند که فکر مي چند نفر اين.  ممکنه از سؤال بعدي بيشتر خوشتون بياد-

  .ها باال رفت و همه شروع به خنديدن کردند عمًال همه دست

  :لورا گفت

  گه؟ اين به ما چي مي

  :ناتان جواب داد

من هم وقتي که براي اولين بار اين داستان را شنيدم، از . خبريم رس خود بي مطمئنًا بعضي اوقات ما حتي از ت-

  کردي؟ ترسيدي، چه مي ترس خود آگاه نبودم، اما از اين سؤال بسيار خوشم آمد که پرسيد اگر نمي

  :بعد جسيکا اضافه کرد

توانم بهتر عمل   و زماني من ميافتد، چه که من از اين داستان فهميدم اين است که تغيير همه جا اتفاق مي  خب، آن-

ها پيش، سازمان ما فروش يک دايرةالمعارف  آيد سال يادم مي. کنم که بتوانم به سرعت خود را با آن تطبيق دهم

ها را در يک ديسک  ي دايرةالمعارف يک نفر سعي کرد بگويد که ما بايد همه. بيست و چند جلدي را به عهده داشت

ي  توان اطالعات را به سهولت به روز کرد، و هزينه  قيمت کمتري بفروشيم، چرا که ميکامپيوتر ذخيره کنيم و به

  .توليد نيز بسيار کم خواهد شد و نيز افراد بيشتري قادر به خريد آن خواهند بود
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  .اما، ما مخالفت کرديم

  :ناتان پرسيد

  .چرا شما مخالفت کرديد

دهند و حفظ اين نيروي فروش  ا فروشندگان سيار تشکيل مي براي اين که معتقد بوديم ستون اصلي تجارت ما ر-

کرديم که  ما تا مدت مديدي در اين کار موفق بوديم و فکر مي. بستگي به درآمد آنها از فروش محصوالت ما داشت

  .اين موفقيت براي هميشه ادامه خواهد داشت

  :لورا گفت

آنها هم به اين مسئله . همين معنا را داشته باشد»  اه« و » هم «  در اين داستان شايد تکبر ناشي از موفقيت -

  .توجه بودند که نياز دارند روشي را که زماني مؤثر بوده تغيير دهند بي

  :ناتان گفت

  توانيد داشته باشيد، همان پنير قديمي است؟  بنابراين شما فکر کرديد تننها پنيري که مي-

  !خواستيم دو دستي به آن بچسبيم بله، و مي

اي  کنند، بلکه پنير دوره بينم فقط اين ديگران نيستند که پنير را جابجا مي کنم مي تي من به اتفاقات گذشته فکر مي وق-

  .رسد دارد، و سرانجام به پايان مي

ي  اما يک رقيب اين کار را کرد و فروش ما به شدت کاهش يافت و تا امروز دوره.  به هرحال ما تغيير نکرديم-

رسد که  اکنون تغييرات بزرگ تکنولوژيکي در صنعت در حال وقوع است و به نظر نمي. نيمگذرا سختي را مي

کنم که احتماًال به  فکر مي. اين وضع تا حدودي نگران کننده است. کسي در شرکت بخواهد خود را درگير آن کند

  .دهم زودي شغلم را از دست مي

  :کارلوس با صداي بلند گفت

  .رتو است زمان، زمان ورود به هزا-

  .همه خنديدند، از جمله جسيکا

  :کارلوس به طرف جسيکا برگشت و گفت

  .تواني به خودت بخندي خوب است که تو مي

  :فرانک به ديگران گفت

« گيرم اما متوجه شدم چگونه  من اغلب خودم را خيلي جدي مي. ام اين همان چيزي است که من از داستان دريافته

  .بود» ها « تعجبي ندارد که اسمش . تغيير کرد) Haw(  و کارهايش بخندد وقتي که توانست به خود» ها 

  .گروه تازه متوجه بازي آشکار با کلمات شد
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  :آنجال سؤال کرد

  اصًال تغيير کرد و پنير جديد را يافت؟» هم « آيا 

  :الين گفت

  .کنم پيدا کرد  بله من فکر مي-

  :کوري گفت

من در شغل پزشکي خود . پردازند کنند و بهاي آن را نيز مي تغيير نميها هرگز  بعضي آدم. کنم  من فکر نمي-

دانند و وقتي از آنها گرفته شود خود را  بينم؛ آنها پنيرشان را حق مسلم خود مي مي» هم « اشخاصي را مانند 

دهند  ادامه ميکنند و به حرکت  آنها بيشتر از افرادي که رها مي. دانند کنند و ديگران را مقصر مي قرباني حس مي

  .شوند بيمار مي

  :زند، گفت سپس ناتان به آهستگي، انگار که با خود حرف مي

  چه چيزي را رها کنيم و به سوي چه چيزي حرکت کنيم؟: زنم که سؤال اين است  من حدس مي-

  .براي يک لحظه کسي چيزي نگفت

  :ناتان گفت

هاي ما در قسمت ديگر کشور در حال   مانند فروشگاههايي چه را که براي فروشگاه  بايد اعتراف کنم که من آن-

کنم اگر انسان بتواند به استقبال تغيير برود  گمان مي. اما، اميدوار بودم که بر ما اثر نگذارد. وقوع بود، متوجه شدم

 را شايد ما بايد خودمان پنيرمان. بهتراز آن است که منتظر شود تغيير روي دهد و سپس خود را با آن منطبق کند

  حرکت بدهيم؟

  :فرانک پرسيد

  منظورت چيست؟

  :ناتان گفت

مان را به موقع فروخته بوديم و  ي قديمي کنم که اگر ما همه  دست خودم نيست، ولي به کّرات به اين مسئله فکر مي-

  شيم؟ها رقابت کند، امروز ممکن بود اين جا نبا به جاي آن يک فروشگاه جديد و بزرگ ساخته بوديم که با بهترين

  :لورا گفت

  :وقتي که روي ديوار نوشت» ها «  شايد منظور -

  .از ماجراجويي لذت ببريد و با پنير حرکت کنيد

  .همين بود

  :فرانک گفت

TorbatJam.com ٣١



  چه کسی پنير مرا جا به جا کرد؟ 

  .هاي اصلي مثًال ارزش. کنم بعضي چيزها نبايد تغيير نکند  فکر مي-

  .شدم تر مي فقحرکت کرده بودم مو" پنير"برم که اگر در زندگي زودتر با  اما اکنون پي مي

  . خب مايکل داستان کوتاه و خوبي بود-

  :ريچارد که بدبين کالس بود گفت

  طور در شرکت خود از اين موضوع استفاده کرديد؟  اما واقعًا شما چه-

اخيرًا از همسرش جدا شده بود و . کند دانست که ريچارد خودش دارد تغييراتي را تجربه مي گروه هنوز نمي

  :مايکل جواب داد. هايش تعادلي برقرار کند ، و بزرگ کردن بچهکوشيد بين کار مي

که آن  کردم کارم فقط حل و فصل مشکالت روزانه است، در حالي طور که گفته شد، تصور مي داني، من همان  مي-

ه اين تواني تصور کني که چگون آيا مي. مان بود ي شرکت نگري و توجه به مسير آينده دادم آينده چه بايد انجام مي

توانستم خود را رها کنم،  من در کشاکش مسائل بودم و نمي. مسايل تمام بيست و چهار ساعت مرا پرکرده بود

  .طوري که کسي تاب تحمل مرا نداشت به

  :لورا گفت

  .کردي  پس به جاي هدايت کردن فقط اداره مي-

  :مايکل گفت

بردم که کار من بايد رسم کردن  را شنيدم پي» کرد؟ چه کسي پنير مرا جابجا «  دقيقًا، بعدًا وقتي که داستان -

توانستيم از تغيير و موفقيت لذت ببريم؛ چه  ي ما در پي آن بوديم و با يافتن آن، مي تصوير پنير جديدي باشد که همه

  .در کار و چه در زندگي

  :ناتان پرسيد

   در سر کار چه کرديد؟-

هاي داستان هستند، ديـدم که  آنها شبيه کدام يک از شخصيتمان پرسيدم که  خب، وقتي من از کارمندان شرکت

ها « ها و »هم « هـا،  هـا، اســکري ايم، و متوجه شـدم که به اسـنيف هـا را در شـرکت داشـته همـه آن شـخصيت

  .طور متفاوتي برخورد شود ها، هر کدام بايد به»

 بنابراين آنها به ما کمک کردند که ديد شرکت خود را .توانستند تغييرات را در بازار بو بکشند هاي ما مي اسنيف

آنها تشويق شدند تا براي جلب مشتري بيشتر، تغييراتي را که الزم است در محصوالت جديد . امروزي کنيم

  .صورت پذيرد، مشخص کنند

 به موقع است، اش تشخيص وضعيت و تغيير توانند در بخشي کار کنند که وظيفه که مي ها به ما گفتند از اين اسنيف

  .برند بسيار لذت مي
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آنها فقط احتياج داشتند . مان کرديم هاي ما دوست داشتند که فعال باشند بنابراين، ما آنها را پيشاهنگ حرکت اسکري

  .هايشان، يعني آوردن پنير جديد، پاداش گرفتند کنترل شوند که به جهت اشتباهي حرکت نکنند و سپس براي فعاليت

  .نهاد دوست داشتند در سازماني را که به فعاليت و نتايج کارشان ارج ميآنها کار کردن 

  :آنجال پرسيد

  ها چي؟»ها « ها و »هم « ي  درباره

  :مايکل جواب داد

آنها يا زيادي راحت بودند يا خيلي از تغيير . کردند ها لنگرهايي بودند که سرعت ما را کم مي»هم «  متأسفانه -

ي  هاي ما فقط زماني تغيير کردند که ما برايشان تصويري واضح از فايده»هم « ز بعضي ا. ترسيدند کردن مي

  .تغيير در کارشان ترسيم کرديم

خواهند در جاي امني کار کنند، بنابراين تغييرات بايد براي آنها قابل درک باشد تا  هاي ما به ما گفتند که مي»هم « 

بردند، بعضـي از آنـها عوض شــدند و خوب  ي عدم تغيير پيوقتي به خطر واقع. شان را افزايش دهد حس امنيت

  .تبديل کنيم» ها « ها را به »هم « اين نگرش بيشــتر به ما کمـک کـرد که بيشــتر . عمل کـردند

  :فرانک پرسيد

  هايي که تغيير نکردند چه کرديد؟»هم « با 

  :مايکل با تأسف گفت

  . مجبور شديم آنها را مرخص کنيم-

دانستيم که اگر تجارت ما به سرعت کافي تغيير نکند،  مان را نگه داريم، اما مي ي کارمندان خواستيم همه  ما مي-

  .افتيم همه به دردسر مي

  :سپس گفت

فکر بودند که چيز  ي کافي روشن هاي ما در آغاز ترديد داشتند، به اندازه»ها « که  که، با اين  خبر خوب اين-

  .مان را موجب شوند متفاوتي عمل کنند، و خود را به موقع تطبيق بدهند تا موفقيتجديدي ياد بگيرند، به نحو 

شناختند به ما کمک  جايي که طبيعت بشر را مي از آن. کردند  آنها انتظار تغيير را داشتند، و آن را جستجو مي-

خواستند   آنها به ما گفتند، مي.کردند تا تصويري واقعي از پنير جديد ترسيم کنيم که عمًال براي همه قابل درک باشد

  .در سازماني کار کنند که به کارمندانش اعتماد به نفس و امکاناتي براي تغيير بدهد

  .رفتيم حفظ کنيم طور که به دنبال پنير جديد مي مان را همان طبعي به ما کمک کردند شوخ

  :ريچارد گفت

  ها را از يک داستان کوچک فهميدي؟ ي اين تو همه
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  :ند زدمايکل لبخ

  .مان شد مان بود که موجب عملکرد متفاوت  فقط از داستان نه، بلکه استنباط شخصي-

ها « هستم، بنابراين براي من مؤثرترين قسمت داستان جايي بود که » هم « من تا حدودي مثل : آنجال اعتراف کرد

ر حال لذت بردن از پنير جديد به ترسش خنديد و شروع کرد به ترسيم تصويري در ذهنش، تا جايي که خود را د» 

ها به نتيجه بهتري  ديد، و همين امر از وحشت حرکت به سوي هزارتو کاست، و آن را خوشايندتر کرد و سرانجام

  .خواهد انجام دهم اين همان کاري است که من اغلب دلم مي. رسيد

  :فرانک پوزخند زند

  .يير کردن را بفهمندي تغ توانند فايده ها هم بعضي اوقات مي»هم «  پس حتي -

  :کارلوس خنديد

  .شان ي حفظ کردن شغل  مثل فايده-

  :آنجال افزود

  . يا حتي کسب يک ترفيع-

  :ريچارد که در تمام مدت مذاکره اخم کرده بود، گفت

 کنم منظورش اينست که من به تغيير اما من فکر مي. گويد که سازمان احتياج به تغيير دارد  رئيسم اخيرًا به من مي-

کرد ما را به  کنم هرگز نفهميدم واقعًا پنير جديدي که او سعي مي ولي من نخواستم بپذيرم و گمان مي. احتياج دارم

  .توانستم از آن سود ببرم آن طرف هدايت کند چه بود؟ يا چگونه من مي

  :ريچارد با تبسم گفت

چون به اين ترتيب، همه چيز . وشايند است بايد اعتراف کنم که تصور ديدن پنير جديد و لذت بردن از آن برايم خ-

انسان وقتي مي بيند که چگونه مي تواند شرايط را بهتر کند، بيشتر به تغيير عالقمند مي . ساده تر به نظر مي رسد

  .شايد بتوانم در زندگي شخص ام، از اين موضوع استفاده کنم. شود

  :او اضافه کرد

» هم«کنم آنها مانند  فکر مي. شان تغيير يابد چيز نبايد در زندگي هيچکنند  هاي من فکر مي رسد بچه  به نظر مي-

شايد من تصوير واقعي پنير جديد را براي . هراسند اند و احتماًال از آينده مي کنند، و به همين دليل عصبي رفتار مي

  .بينم احتماًال به اين علت که من خود نيز آن را نمي. ام آنها ترسيم نکرده

  .کردند شان فکر مي.  ساکت بود، و چند نفري به زندگي شخصيگروه کامًال

  :جسيکا گفت
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دادم  طور که من به داستان گوش مي شان صحبت کردند، اما همان ي شغل  خب، بيشتر افراد اين جا درباره-

ور ي فعلي من پنير کهنه است که مقدار زيادي کپک ناج کنم رابطه تصور مي. ي زندگي شخصيم فکر کردم درباره

  .روي آن را پوشانده است

  :کوري از روي موافقت خنديد

  .طور، احتماًال احتياج دارم از يک رابطه بد، خود را رها سازم  من هم همين-

  :آنجال موافقت کرد

آنچه ما واقعًا احتياج داريم ار آن رها شويم همين رفتاري است که .  يا شايد پنير کهنه فقط رفتار کهنه ما باشد-

  .تر عمل کنيم پس بهتر است عاقالنه. شود ي بد ما مي هسبب رابط

  :کوري پريد و گفت

  .ي جديد است با همان شخص پنير جديد يک رابطه!  آي خوب گفتي-

  :ريچارد گفت

من از اين طرز فکر که به . کردم بيشتر است شوم مفهوم اين داستان از آنچه که فکر مي  من رفته رفته متوجه مي-

  .آيد بطه، بهتر است از رفتار کهنه بگذريم خيلي بيشتر خوشم ميجاي گذشتن از را

شايد من . کند در مورد کار هم همين مسئله صدق مي. شود تکرار همان رفتار هميشگي، باعث نتيجه تکراري مي

بهتري احتماًال اگر تا به حال اين کار را کرده بودم موقعيت . بايد به جاي تغيير شغل، روش کار خود را تغيير دهم

  .داشتم

  :کرد اما براي تجديد ديدار آمده بود، گفت سپس، بکي که در شهر ديگري زندگي مي

هاي  من براي مدت. کردم مجبور شدم به خودم بخندم هاي ديگران گوش مي طور که به داستان و زندگي  همان-

متوجه اين نبودم که چطور ديگران ترسيدم، و  کردم و از تغييرمي مي ) Hem( بودم، ِمن و ِمن » هم « طوالني مثل 

  .کردند هم همين کار را مي

برم  کنم پي مي ي آن فکر مي اکنون که درباره. ام هايم هم منتقل کرده که خودم بفهمم، اين را به بچه متأسفانه بدون اين

من .  آن وحشت داريمتواند ما را به جايي جديد و بهتر راهنمايي کند؛ اگر چه ما در آن زمان از که تغيير واقعًا مي

آورم که پسر ما در سال دوم دبيرستان بود و شغل همسرم ما را ملزم کرد که از ايالت ايلي  زماني را به ياد مي

  .نويز به ايالت ورمونت برويم

اش در  او شناگري برجسته بود ولي مدرسه. که مجبور بود دوستانش را ترک کند، ناراحت بود پسرمان از اين

هاي ورمونت شد؛  اما پس از مدتي عاشق کوه. به همين دليل از اين جابجايي عصباني بود. شنا نداشتورمونت تيم 

  .کند اسکي را شروع کرد و به تيم اسکي کالجش ملحق شد و حال با رضايت خاطر در کلرادو زندگي مي
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  .ار زيادي فشار عصبي نجات بدهيمهايمان را از مقد توانستيم خانواده اگر اين داستان پنير را قبًال شنيده بوديم مي

  :جسيکا گفت

کنند من  پرسم که آنها فکر مي از فرزندانم مي. ام تعريف کنم روم تا اين داستان را براي خانواده  من به خانه مي-

ي آن چه که  توانيم درباره اند؟ ما مي ؟ و هم اين که خودشان کدام»ها « يا » هم « کدام هستم؟ اسنيف، اسکري، 

  .تواند پنير جديد ما باشد، صحبت کنيم چه که مي ي ماست و آن کنيم پنير قديمي خانواده يحس م

  :ريچارد گفت

  . فکر خوبي است-

  : سپس فرانک عقيده اش را گفت. همه از اين مسئله تعجب کردند؟ حتي خودش

  .با پنير حرکت کنم و از آن لذت ببرم. باشم» ها « من تصميم دارم بيشتر مثل 

اند بدهم و به آنها نشان دهم که تغيير چه مفهومي  دارم اين داستان را به دوستاني که نگران ترک ارتشتصميم 

  .کنم به بحث خوبي منجر شود فکر مي. تواند داشته باشد مي

  : مايکل گفت

مان شد ي آن چه که از داستان دستگير  بسيار خوب، بله، به اين طريق ما تجارت خود را بهبود بخشيديم، درباره-

توانيم آن را براي بهبود وضعيت خود به کار بريم چندين مذاکره داشتيم، عالي بود، براي اين  و اين دکه چطور مي

ي چگونگي برخورد با تغيير، صحبت  توانستيم درباره که ما زباني را يافته بوديم که با ان به نحو خوشايندي مي

  .تر گسترش يافت مان عميق اين بحث در شرکتکنيم و اين بسيار مؤثر بود، مخصوصًا وقتي که 

  :ناتان پرسيد

  تر چيست؟ ي عميق منظورت از کلمه

  :مايکل پاسخ داد

کردند قدرت  کرديم که احساس مي رفتيم اشخاص بيشتري را پيدا مي  خب، هرچه بيشتر به درون شرکت مي-

  .کمتري دارند

بنابراين در مقابل تغيير ايستادگي . ترسيدند  تحميل شود ميآنها به شکل قابل درکي از تغييري که ممکن بود از باال

  .انگيزد طور خالصه، تغييري که تحميلي است، مخالفت بر مي به. کردند مي

اما، وقتي که داستان پنير بدون کم و زياد در سازمان با همه درميان گذاشته شد، به ما کمک کرد که بخندند، يا 

  .خند بزنند و به حرکت ادامه دهندشان لب هاي گذشته حداقل به وحشت

  .اي کاش من اين داستان پنير را زودتر شنيده بودم: مايکل اضافه کرد

  :کارلوس پرسيد 
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  طور؟  چه-

  :مايکل پاسخ داد

آن . که ما آن قدر دير متوجه شديم به تغيير احتياج داريم که ديگر تجارت ما به نحو بدي زمين خورده بود براي اين

طور که قبًال گفتم، تعدادي از آنها خم دوستان خوب ما  همان. مان شديم  به مرخص کردن کارمندانچنان که مجبور

  .بودند

در هر صورت چه آنهايي که ماندند و چه اغلب آنهايي که رفتند، گفتند که داستان . ي ما مشکل بود اين براي همه

  . آن را بهتر تحمل کننداي ديگر بنگرند و پنير، به آنها کمک کرد تا به اوضاع به گونه

آنهايي که مجبور به رفتن و جستجوي شغل جديدي شدند، گفتند در آغاز درک اوضاع جديد برايشان مشکل بوده 

  .است اما، يادآوري اين داستان به آنها کمک بزرگي کرد

  :آنجال پرسيد

  بيشتر چه چيزي به آنها کمک کرد؟

  :مايکل جواب داد

شان غلبه کردند، بهترين چيز پي بردن به اين نکته بود که پنير جديدي خارج از  ر ترسبه من گفتند بعد از آن که ب

شان در يک شغل جديد، به آنها  گفتند که تجسم تصويري از پنير جديد، و موفقيت. جا در انتظارشان است اين

  .تر باشند کرد که در مذاکرات مربوط به کارشان موفق شان مي داد و کمک احساس خوبي مي

  .هاي بهتري به دست آوردند چندين نفر از آنها شغل

  :لورا پرسيد

  آن افرادي که در سازمان شما ماندند چه؟

  :مايکل گفت

 به جاي شکايت از تغييرات، گفتند که فقط پنيرشان جابجا شده و به جستجوي پنير جديدي رفتند، که هم موجب -

  .جويي در وقت شد و هم فشارهاي عصبي را کم کرد صرفه

ي تغيير را ديدند و حتي خودشان در به وجود آوردن تغيير پا  طولي نکشيد افرادي که مقاومت کرده بودند نتيجه

  .پيش گذاشتند

  :کوري گفت

  کنيد چرا آنها تغيير کردند؟  فکر مي-

  :مايکل گفت

  . پس از اين که در شرکت، فشارهاي کارکنان بر يکديگر تغيير يافت دگرگون شدند-
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  :او پرسيد

شود چه اتفاقي رخ  ايد، وقتي تغيير از طرف رؤساي باال اعالم مي هايي که شما کار کرده  در بيشتر شرکت-

  گويند بد است؟ ي خوبي است؟ يا مي گويند که عقيده دهد؟ آيا بيشتر کارمندان مي مي

  :فرانک جواب داد

  گويند بد است؟  مي-

  :مايکل هم تأييد کرد

  دانيد چرا؟  بله اما مي-

  :وس گفتکارل

وقتي . کنند تغيير براي آنها بد خواهد بود طور بماند، و فکر مي خواهند اوضاع همان  براي اين که کارمندان مي-

  .کنند گويد تغيير فکر بدي است، ديگران هم تأييد مي شخصي مي

  :مايکل گفت

آن چه باعث . ن هم رنگ باشندکنند که با ديگرا شان نيست، بلکه آنها به اين دليل موافقت مي بله اين نظر واقعي

  .شود، اکثرًا همين فشارهاي کارکنان بر روي يکديگر است ها و تغييرات مي جلوگيري از نوآوري

  :بکي سؤال کرد

   خب بعد از اين که اين کارمندان اين داستان را شنيدند چه تغييراتي رخ داد؟-

  :مايکل خيلي روشن گفت

. خواست مثل هم باشد ي يکديگر از بين رفت، براي اين که هيچ کس نمي اثر فشارهاي پرسنل و کارکنان بر رو-

چرا شما اين داستان را در ديدار قبلي به ما نگفتيد؟ اين داستان . حتي ممکن است خودشان را تغيير داده باشند

  .توانست مؤثر باشد مي

  :ما يکل گفت

اين سازمان .  شما همه اين داستان را بدانندگذاشت، به خصوص وقتي که در سازمان البته که بهترين اثر را مي

تان؛ به اين دليل که يک سازمان،  ي بزرگ باشد يا يک کسب و کار کوچک، يا حتي خانواده تواند يک مؤسسه مي

  .کند که افراد آن تغيير کنند فقط وقتي تغيير مي

  :سپس آخرين نظرش را گفت

دانستيم آنها  ي تجاري داشتيم داديم، زيرا مي فرادي که با آنها رابطه وقتي ما تأثير اين داستان را ديديم، آن را به ا-

هاي بهتري براي موفقيت  به آنها اعالم کرديم که ممکن است ما، پنير جديد و يا طرف. با تغيير سر و کار دارند

  .اين اقدام به کسب و کاري جديد منتهي شد. داشته باشيم
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به ساعتش .  يادش آمد که فردا صبح زود، تعدادي تماس کاري داشته استاين تجربه به جسيکا چندين ايده داد، و

  :نگاه کرد و گفت

  . وقت آن است که من اين مرکز پنير را ترک و مقداري پنير جديد پيدا کنم-

خواستند به صحبت ادامه دهند، اما مجبور بودند آن جا را ترک  بيشتر آنها مي. گروه خنديدند و خداحافظي کردند

  . هنگام رفتن از مايکل تشکر کردند.کنند

  :او در جواب گفت

من از اين که شما داستان را تا اين حد سودمند يافتيد بسيار خوشحالم و اميدوارم به زودي اين فرصت را  -

  .بيابيد که آن را با ديگران در ميان بگذاريد

  
  

  "پايان"
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