
١

حزح جــبــنــتــي ؟زمن 



٢

حزح جــبــنــتــي ؟زمن 

كتـاب من تألیف

سبنسر جونسون

من أكثر الكتب مبیعـا في العـالم

كان سبـبا في تغـییر حیـاة كثیر من الناس

سوف یغیر في حیاتك بالتأكید



٣

من زحزح جــبــنــتــي ؟

عـالج كثیرا من المشاكل العـائلیة•

عـالج كثیرا من المشاكل اإلداریة•

أستخدم للنھوض بمستوى الشركات نحو األفضل•

طبق في عالج بعض المرضى•

كان سببا في نجاح كثیرا من األفراد الناجحین•



٤

. یحكى أنھ كان ھنــاك فأران یعیشـان داخل متـاھة

اكضر          و اآلخـر اسـمھ  شمــاماالول اسمھ



٥

كان الفأران یعیشان داخل ھـذه المتـاھة على الجبنة 
الذي یجدانھا داخل ھذه المتاھة بعد البحث الطویل 
باستخدام عقلھم البسیط و طریقة التجربة والخطأ



٦

كان شمام یمتاز بقوة الشــم حیث یحدد اإلتجـاه 
لراكض الذي یمتاز بسرعة الحركة ، حیث ینطلق 
راكض في االتجاه المحدد ویتأكد من وجود الجبنة



٧



٨

وكان ھناك رجالن في حجم أصبع الید یعیشان أیضا 
داخل المتـاھة على الجبن الذي یجدانھ بعد البحث 

الطویل باستخدام عقلھما المتطور ھما 

عثم           و                 مترددل            متــ



٩

عثم یمتاز بھدوء االعصاب و التفكیر المنطقي لكان مت
دد شدید الغضب و متوتر االعصاب   روكان مت

عثم             و             مترددل          متــ



١٠

في یوم من االیام وجدت الشخصیات االربعة غرفة 
كفیھم لعدة تي تكبیرة مملوءة بالجبنة الممتازة ال

.كانت تسمى محطة ج للجبنة . سنوات 



١١

فرحوا بھا كثیرا وقرر الرجالن االستیطان بجوار الجبنة 
وبنوا لھم بیوتا ومالعب حولھا بینما الفأران لم یغیرا 

بیتھما وظال یأتیان یومیا لالكل ثم العودة الى بیتھما الذي 
اصبح الطریق إلیھ سھال لكثرة ترددھم على موقع الجبنة    



١٢

كان الفأران یتفقدان الجبنة یومیا للتأكد من صالحیتھا و 
التغییر الذي یحصل علیھا بینما الرجالن كانا غیر مھتمین 

بذلك بل كانا غیر حریصین لدرجة انھما أضاعا عدة 
.ا مالترحال التي كانت بحوزتھ



١٣

وبعد مرور عدة سنوات و في أحد االیام وعندما دخل 
الفأران في الصباح الباكر إلى محطة الجبنة ج وجدا 

أن الجبنة غیر موجودة و الغرفة خالیة تماما من 
.الجبنة 



١٤

عندما لم یجد الفأران الجبنة داخل الغرفة انطلقا 
وبسرعة للبحث عن الجبنة داخل المتاھة مرة اخرى 

بطریقة التجربة و الخطأ



١٥

ولكن عندما استیقظ الرجالن من النوم متأخرا وبكل 
حطة و فوجئا بأن الجبنة غیر مكسل توجھا إلى ال

موجودة ،  أشتد غضبھما وصاحا بأعلى صوتھما من 
الذي أخذ الجبنة؟ أین ذھبت الجبنة؟



١٦

في البدایة لم یستطع الرجالن التفكیر من ھول المصیبة 
ولكن بعد فترة استردا ھدوءھما و قررا االنتظار حتى 

في الیوم . الغد فلعل الذي أخذ الجبنة سوف یعیدھا غدا
حطة ج اال أنھما لم یجدا الجبنة مالتالي أسرعا إلى ال

.فقررا أن یقوما بتحلیل المشكلة للوصول إلى حل 



١٧

حطة جدیدة مفي ھذا الوقت استطاع الفأران الوصول إلى 
حطة السابقة ج وتحتوي كثیرا من مأكبر بكثیر من ال

الجبنة یفوق عدة مرات الجبنة التي كانت موجودة في 
حطة ج القدیمةمال



١٨

توصال الرجالن إلى أن سبب المشكلة و اختفاء الجبنة ھو 
ن تحركت قلیال إلى الغرفة المجاورة ولكي وأن الجبنة قد تك

ال یذھبا إلى الغرفة المجاورة عن طریق المتاھة والتعرض 
.للضیاع  قررا حفر نفق للوصول الى الغرفة المجاورة 



١٩

استغرق عمل النفق یومین بعدھا اكتشف الرجالن أن الغرفة 
المجاورة ال یوجد فیھا جبنة ھنا قال متلعثم أنھ یجب علینا 
.  العودة الى الطریقة القدیمة والبحث عن الجبنة في المتاھة

رفض متردد الفكرة بشدة وقال أن ھذه مخاطرة غیر 
. مضمونة وأننا أصبحنا ال نستطیع عمل ذلك لكبر السن 



٢٠

أجاب متلعثم أن االخطار الخارجیة في المتاھة نعرفھا 
ویمكننا التغلب علیھا و أن ھذا الحل أفضل من الموت من 

الجوع في نفس المكان و أنھ یجب علینا تغییر طریقة 
. تفكیرنا للوصول الى نتائج أفضل 



٢١

قال متردد أنا لن أذھب من ھنا و الجبنة سوف تعود إذا 
.عثم فا یعینك على المخاطر لأردت الذھاب یاأستاذ مت



٢٢

قام متلعثم بالبحث عن عدة الترحال التي كان قد فقدھا ثم 
جمع حاجاتھ وانطلق یبحث عن الجبنة في البدایة كان 

تحركھ بطیئا و كان خائفا و لكن كلما فكر في الجبنة وطعمھا 
اللذیذ شحذ ھمتھ وكلما طال مكوثھ في المتاھة كلما زال 

.   الخوف عنھ



٢٣

وبعد فترة من الزمن وصل إلى محطة على بابھا یوجد بعض 
ھنا اعتقد متفھم أنھ وصل الى الجبنة ولكن عندما .  الجبنة 

وھنا . دخل الغرفة وجد أن أحدھم قد سبقھ واكل جمیع الجبنة
أستنتج متفھم أمرین أولھما أنھ لو تعجل الخروج من 

المحطة ج القدیمة لسبق غیره في الوصول الى الجبنة و 
االمر الثاني أن وجود الجبنة في ھذه الغرفة یدل على أن 

.  الجبنة موجودة 



٢٤

عثم الجبنة الموجودة ورجع الى صدیقھ متردد وقال لأخذ مت
.   لھ أن الجبنة موجودة و یجب علینا البحث عنھا في المتاھة

دد الخروج إلى المتاھة مرة أخرى وقال ان الجبنة ررفض مت
. اللذیذة سوف تعود وما علیھ اال االنتظار بعض الوقت 



٢٥

خرج متلعثم مرة أخرى إلى المتاھة وذھب في اتجاھات 
جدیدة لم یذھب إلیھا من قبل و بعد فترة من البحث و البعد 

والتعمق داخل المتاھة وجد محطة كبیرة مملوءة بالجبنة 
اللذیذة وتفوق في حجمھا المحطة ج القدیمة عدة مرات



٢٦

فرح متلعثم كثیرا وبدأ یسد جوعھ و یتمتع بالجبنة وفجأة 
ظھر صدیقیھ الفأران شمام و راكض اللذین قد زاد وزنھما 

.    بسبب وجودھما في المحطة ج ج منذ عدة أیام



٢٧

ھنا فكر متلعثم في العودة الى صدیقھ متردد لیطلب منھ 
الحضور و لكنھ عدل عن ذلك خوفا من أن یتیھ في المتاھة 

. أو أن یرفض متردد الحضور كما فعل في المرة السابقة 



٢٨

و بدال من أن یقوم متلعثم بالبحث عن صدیقھ متردد قرر ان 
یكتب ما استفاده من ھذه التجربة فھل یمكنكم مساعدتھ و 

ذلك بأن تتخیل أن الجبنة بشتى أشكالھا ھي االشیاء المھمة  
د أن تحققھا سواء كان ذلك وفي حیاتك و االھـداف التي ت

وظیفة أو عمل أو تجارة أو حیاة عائلیة أو منصب اجتماعي 
أو كنز ثمین او صحتك أو صدیقك وأن المتاھة ھي المكان 

الذي توجد بھ سواء كان شركتك أو الحیاة أو البیت أو 
. الشارع أو البلد الذي تعیش فیھ  



٢٩

فــوائـــد

.ال توطن نفسك على شيىء-
.   ال تستعرض ما لديك -
.   كن دائما مستعدا للتغيير-
. تقبل الواقع بصدر رحب -
. قد تكون الجبنة األخرى أفضل -
. الجبنة تتحرك أو تتلف -
.تفقد جبنتك بشكل دوري -



٣٠

فــوائـــد
ال تضيع كثيرا من الوقت في تحليل سبب المشكلة -

.  وحاول حل المشكلة 
. الجبنة طعمة ولذيذة وتجعلك سعيدا  -
كلما كانت الجبنة مهمة لك كلما زاد حرصك  -

.  واهتمامك بها 
. ّغير من أسلوبك دائما للحصول على نتائج متغيرة  -
. ال تقلل من قدرات اآلخرين  -
قد يكون العالم الخارجي مخيفا ولكنه أفضل من أن  -

.  تموت من الجوع  في نفس المكان 



٣١

فــوائـــد
اآلخرون يتحركون بسرعة نحو الجبنة األخرى يجب-

  أن تكون أسرع منهم 
.التغيير يحدث دائما وهذه هي طبيعة الحياة  -
.يمكنك التنبؤ بالتغيير وبالتالي التعامل معه  -
.اشحذ همتك دائما بتذكر طعم الجبنة  -
. فكر دائما فيما يمكن أن تعمل إذا لم تكن خائفا -
ران من التكيف مع التغيير فأنت تستطيع أإذا تمكن الف-

  ذلك بالتأكيد
التحرك في اإلتجاهات الجديدة يساعدك للوصول إلى -

. الجبنة الجديدة 



٣٢

فــوائـــد
.ال تكن الشخص الذي يخاف دائما من التغيير  -
ال تكن الشخص العنيد الذي يعتقد أنه ضحية الظروف-
.  وأنه ال يمكن  عمل شيء لحل المشكلة -
.ال تجعل الخوف يجعل منك إنسان معاق  -
.عندما تتخلص من الشعور بالخوف سوف تشعر بحريتك  -
الذكي من يضحك على أخطائه  ويعمل على عدم الوقوع-

  بها مرة أخرى 
من يخاف من التغيير ؟ من يعتقد أن الناس يخافون من التغيير؟ -
القطع الصغيرة من الجبن التي تجدها في طريقك تثبت لك-

  أنه يمكن الوصول إلى الجبنة الكبيرة



٣٣

فــوائـــد
عند حصولك على الجبنة أحرص أن تبحث عن مصادر -

  أخرى لالحتياط
أكبر عامل يمنعك من التغيير هو نفسك وعندما تستطيع -

  التغلب عليها سوف تتغير
خــذ األمـور ببسـاطة وال تعقـدها -
هناك دائما جبنة كبيرة و لذيذة بإنتظـار من يبحث-

 و يتغير للوصول إليها
أستغل الفأر الشمـام في التنبؤ بالتغيير و الفأر-

  راكض في اإلنجاز للتعـامل مع التغيــير 


