طـــالل أبوغــــــزاله يقـــــول

التغييــر ال يَحـــ ُدث ...التغييــر يُحـــ َدث

بقلم :د .مشيرة عنيزات

إن أسوأ ما قد يمسّ البشر هو أن يفقدوا وحدك ،ودون أن يتدخل في ذلك أحد ،ثم اعلم أن الفشل عند العالــم والتلميذ
على ح ٍّد سواء!
شهيتهم في العمل ،أوفي الطموح ،أو مهما كان قريبًا منك ،أو بعيدًا عنك!
أن يتساوى عندهم النجاح مع الفشل،
ال ،لن تنزل معجـزة من السمـاء مــع وأنه ال بد أن يتذوق طعمــه الكل،
أو األمل مع اإلحباط...
إحـدى النجمـات؛ لتغيّر مجـرى مـن ولكن في الوقــت نفســه ،عليـك أن
فها هنا قد ال يكون المــوت بسبــب مجريات حياتـك ،أو تنشئ مجــرى تتعلـم من فشلـك؛ فالتجربــة تساعــد
توقــف القلب ،وهو أمــر حت ًما يسبب آخــر ،أو تشعّـب لك أطرافًا  /ذيــوال المرء لتخطّي المصاعب ،وتقوده
إلى إعــادة ترتيب أولوياتــه ،وتحديد
الموت ،بل بسبب اإلصابة باإلحباط لمجرى جديد..
أهدافه ،وتم ّكنه من الوصـول إلى ما
أو باليـأس ،أو بسبب انتظار مستقبــل
ال ،لن يحدث شيء مـن هذا ..أو من ينشده منها.
مجهول ال نعلَم ع ّما يخفيه.
ذاك ..ولكي تضمن حصول التغيير،
تخــش
إن األشجــــار الشاهقــــة  /الفارعـــة فام ُح من ذاكرتك «معجزة النجمة» ،يقـول طــالل أبوغـــزاله «ال
َ
كانت ،وال بــ ّد ،بذرة صغيــــرة فــي وال تتوقـــع أن النجمـــة إذ تسطــــع ،الفشــل ،وأنـت ُمقــ ِدم علـى محــاولة
بداية عمـرها ،فلما أتممتَ زراعتها ،فستحمل معها لغة اإلعجاز ...فما جديدة ...فالحياة تتلخــص في ثــالث
وأُشبِعت ماء ،واهتما ًما من حولها ،ثمـة شـيء مـن هذا سيكون ..ال ،لـن مواقـف :هذا يمكنك فعله ،وهذا ربما
أخ َر َجت لنا ولك أفضل ثمارها يكون!
تستطيــع فعلــه ،وهــذا ال بــد لك أن
«طعا ًما مختلفًا ألوانه»..
تفعله».
أما التغييــر الحقيقــي الــذي سيوجّــه
كذلك هو التغيير الذي يبدأ من فكرة ظروف حياتك نحــو األفضــل ،فهو ويقــول نجيــب محفــوظ «نحــن ال
صغيــرة تقــدح في ذهنـك ..ويكــون ذاك المبن ّي علـى «قرار داخلـي منك نموت حيـن تغــادر الروح أجسادنا»
لهــا األثر األكبر في حياتك وتضمـن وحدك فقط».
وحسب؛ ألننا قد نموت قبل ذلك:
بواسطتها النجاح والتميز.
«وذلك حين تتشابــه أيامنا ونتوقــف
إنه ليس إال قــــرارًا داخـــليًا ..يسيـر عن التغيير» ...وحين ال شيء يزداد
وإنه من الطبيعــي أال تصبــح حياتـك برغبتك ،ويؤمن بفكرك ،ويوجّه إبرة في حياتنا ،سوى أعمارنا وأوزاننا».
أفضل مما هي عليـه صدفـة ،أو دون بوصلتك نحو طريق النجاح ..بعد أن
ما سيجرّها نحو مصبّ التغيير.
بقيت فترة طويلة ثابتة /جامدة.
يجب أال تخيفنا العوائــق ،ويجـب أال
نخشى اإلخفـاق ،أو الفشل.
وإنـــه مــــن الطبيعـــي أن تتحســــن يقول طــالل أبوغــــزاله «التغيير ال
الظــروف ،واألحــوال الحياتية مـن يَح ُدث ...التغيير يُحدَث».
ولنعلـم أننا كلمـا قابلنـا المزيــد مــن
العوائق ،كلما ّ
حـولك؛ إذا أتقنتَ ّ
فن القــدرة علــى
هذبنا أنفسنا ،وع ّودناها
التغييـرّ ،
وفن القدرة على التطويــر ،ثمة من يحاول ربط التغيير باالقتراب على تقبّل الفشل ..وبالتالي استسغنا
ّ
ّ
ّ
وفن القدرة على التوليد ،وفـن القـدرة من الفشل!
طعم النجاح أكثر ،وتحسّسنا لذاته.
على االبتكار..
ال ،إن التغييــر كاألمل المنشــود فـي وأخيــــرًا ،فـال تلــم نفسك ،وتسمهـــا
وليس األمــر بالوهــم ،وال بالخيــال؛ خيـرات األرض ،التي تــو ّد حرثــها بالفشـــل… مهمــا حصـــل؛ ألنك إن
ألن التغييــر الذي ينشــده المـــرء ال وزراعتها..
غيّرت نفسك ،ورصــدت حاجياتـك،
يحدث فجأة ،ودون مقدمات..
كاألرض المحروثة الجاهزة للزرع،
فلكي تعرف ما يخبئـه ثراها ،عليـك واستثمـرت إمكانياتك فــي التغييــــر
كما عليك أن تعلم بأنه لن يهرع إلى أن تجتهد في حرثها ،وتبذل قصارى لصالح النجاح ،واإلثمار ،فستنجح..
مساعدتك أحـد سواك ،ولن يصنــع جهـدك في كل ما تحتاجه؛ لتخــرج و«ستؤتي أكلك كل حين».
لك التغييــر الذي تنشــده فــي حياتك «من كل لون زوجين» ..وهــو أمــر
أحد سواك ،متبرعًا كان أو مأجـورًا؛ ليس بيدك ،بل يحدده حجم اجتهادك ،إذن ،ابدأ بتغيير نفسـك ،وال تتوقــف،
فالتغييــر يجــب أن ينبثق منـك أنــت وما ستؤ ّمنه من حاجياتها..
تخش الفشل!
وال
َ

