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 فن الحكمة الدنيوية
 

 ال تبالغ ابدا   -41
ا بصيغ التفضيل، ألن أسلوب الكالم هذا يؤلم  من الحكمة أال تتحدث أبد 

كمة. المبالغات هي دعارة كثيرة للسمعة، من حيث دائم ا، إما الحقيقة أو الح
أنها تكشف عن قلة الفهم والذوق السيئ للمتحدث. المديح المفرط يثير 

لذلك، إذا كانت الجدارة ال تتطابق مع السعر الذي  ؛الفضول ويثير الحسد
أعطيت له، كما يحدث عادة، فإن الرأي العام يثور على الخداع، ويحول 

لَّق إلى سخرية. لهذا السبب يبني الرجل الحكيم بيده، ويفضل والمتم المتملِّق
أن يخطئ بقليل من اإلثم. التميز نادر، وبالتالي عليك قياس تقديرك. 
المبالغة نوع من الكذب. عند المبالغة، يظهر المرء بأنه رجل سيئ الذوق، 

 .واألسوأ من ذلك، أنه رجل ضعيف الفهم

 

 من الصعود -42
ينة من التفوق، تأتي من الطبيعي وليس من الحيلة أو إنها قوة سرية مع

إال نستسلم لفضيلة و التكلف. كل واحد يخضع لها دون أن يعرف كيف، 
تلميح للسلطة الطبيعية لآلتخر. هؤالء العباقرة المهيمنون هم ملوك بالجدارة، 
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وُأُسود بامتياز يولد معهم. إنهم يمسكون بقلوب اآلتخرين ولغاتهم، مع وجود 
ة تجعلهم يحترمونهم. عندما يكون لدى هؤالء الرجال الصفات األتخرى براع

المطلوبة، فإنهم يولدون ليكونوا الدوافع األولى للحكومة السياسية، وأكثر من 
ذلك ألنهم يفعلون أكثر، بإشارة، أكثر مما يفعله اآلتخرون بكل جهودهم وكل 

 تفكيرهم.

 

 تحدث مثل المبتذل، ولكن فكر مثل الحكماء -43
إن الرغبة في الخروج ضد التيار أمر يستحيل معه تحقيق النجاح بقدر ما 

ال يوجد سوى سقراط واحد يمكنه القيام بذلك.  ؛يسهل تعريض نفسه للخطر
يعتبر التناقض جرما، ألنه إدانة لحكم الغير. يتكاثر الساتخطون، أحيان ا 

ديهم. الحقيقة بسبب الشيء الخاضع للرقابة، أحيان ا بسبب المؤيدين الذين ل
ا من الناس، ويتم تلقي آراء تخاطئة من جميع الناس.  معروفة لعدد قليل جد 
ال ينبغي الحكم على الرجل الحكيم باألشياء التي يقولها، حيث إنه يتحدث 
فقط عن طريق االقتراض، أي من تخالل الصوت المشترك، على الرغم من أن 

مناقضته بقدر ما يتجنب شعوره يكذب هذا الصوت. يتجنب الحكيم أن تتم 
التناقض. وكلما أدى حكمه إلى الرقابة، زاد حرصه على عدم نشره. الرأي 
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حّر وال يجوز انتهاكه. ينسحب الحكيم إلى قدس صمته. وإذا تواصل في 
 .بعض األحيان، فذلك فقط لعدد قليل من الناس ودائما  للحكماء اآلتخرين

 

 التعاطف مع الرجال العظماء -44
إنها غريزة سرية تمنحها الطبيعة ألولئك  ؛البطل أن يحب األبطالمن صفات 

الذين تريد أن يقودوا إلى البطولة. هناك قرابة القلوب واألرواح، وتأثيراتها 
عند هي تلك التي ينسبها الجاهل المبتذل إلى السحر. هذا التعاطف ال يبقى 

ُيقنع  ؛إلى التعلق، بل يذهب إلى أبعد من اإلحسان، حيث يصل أتخير ا االحترام
دون أن يتحدث، يتحّصل دون توصية. هناك تعاطف فاعل وتعاطف سلبي، 
وكلما كانا أكثر سموا ، كانا أكثر سعادة. المهارة هي في معرفتهما وتمييزهما 
ومعرفة كيفية استخدامهما بشكل صحيح. بدون هذا الميل، كل شيء آتخر 

 .عديم الفائدة

 

 بالغة فيهاستخدم التفكير، دون الم -45
لتفكير أن ُيماَرس أو ُيعَرف. يجب إتخفاء أي حيلة بقدر ما هو لال ينبغي 

ا، فضاعف يقظتك، ولكن دون اإلفصاح  ؛مشكوك فيها إذا كان الخداع سائد 
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عن ذلك، تخوف ا من وضع الناس في موضع الشك. الشك يثير االنتقام ويذّكر 
في الوضع يساعد بشكل بوسائل األذى التي لم نفكر بها من قبل. التفكير 

كبير في اتخاذ اإلجراءات. ال يوجد دليل على الفطرة السليمة أفضل من أن 
تكون مفّكرا . يعتمد أقصى كمال لإلجراءات على المعرفة الكاملة التي يتم بها 

 .تنفيذها

 

 تصحيح الكراهية -46
يجرؤ  وأحيان ا ؛لدينا عادة الكره بال أي مبرر، أي قبل أن نعرف حتى من نكره

هذا النفور المبتذل على مهاجمة الشخصيات العظيمة. يجب أن يتغلب 
الحذر على ذلك، فال شيء ُينقص المصداقية أكثر من كره أولئك الذين 
يستحقون الحب أكثر. كم هو مجيد أن يتم التعاطف مع األبطال، فمن 

 .المعيب أن نكرههم

 

 تجنب االلتزامات -47
ئيسية. في األماكن الكبيرة توجد دائم ا مسافة هذا هو أحد مبادئ الحذر الر 

نفس الشيء مع المشاريع الكبيرة. هناك طريق  ؛كبيرة من طرف إلى آتخر
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لهذا السبب ال ينخرط فيه الحكماء طوعا.  ؛طويل لنقطعه قبل أن نرى نهايته
إنهم يأتون متأتخرين قدر المستطاع عن االنفصال، ألنه من األسهل التنصل 

 من الخروج منها تكريما  لها. هناك إغراءات للدينونة، من الفرصة بدال  
والهروب منها أكثر أمان ا من التغلب عليها. االشتباك الواحد يسحب وراءه 
مشاركة أكبر، وعادة ما تكون الهاوية قريبة. هناك أشخاص، من تلقاء 
ا من تخالل نائب لألمة، يتدتخلون في كل شيء،  أنفسهم، وأحيان ا أيض 

في أنفسهم بشكل غير واع. ولكن من لديه العقل مرشدا له  وينخرطون 
يذهب دائما واللجام بيده. يجد فائدة أكبر في عدم االنخراط أكثر من 
االنتصار، وعلى الرغم من وجود بعض التضليل لالستعداد للبدء، إال أنه 

 .حريص على القيام به تاليا  

 

 رجل األعماق -48
إنسانية أكثر. يجب أن يكون الداتخل دائم ا  كلما زادت األعماق، أصبح لدينا

أكثر قيمة مما يظهر في الخارج. هناك أناس لديهم الواجهة فقط، وكذلك 
المنازل التي لم يتم بناؤها بسبب نقص األعماق. تفوح رائحة المدتخل من 
القصر ورائحة اإلقامة تفوح من الكوخ. هؤالء الناس ليس لديهم ما 

ألنه بعد التحية األولى  ؛كل شيء ثابت هناك يستقرون فيه، أو باألحرى 
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تنتهي المحادثة. إنهم يقومون بأول مجاملة لهم، مثل تخيول صقلية تقوم 
ألنه من السهل استنفاد  ؛بأداء عروضها، ثم فجأة تتحول إلى صمت

الكلمات عندما يكون الفهم عقيم ا. من السهل عليهم أن يخدعوا اآلتخرين 
لكنهم عبرة ألهل التمييز الذين ال يطول  ؛همالذين لديهم مظهر فقط مثل

 الوقت في اكتشاف أنهم فارغون بداتخلهم.

 

 الرجل الداهية والمخَتِرق  -49
ا. ينتقل مسباره إلى قاع أعلى عمقا   م التحكم بهإنه يتقن األشياء، وال يت  ؛أبد 

عليه فقط أن يرى رجال  ليعرفه  ؛ينوي بشكل كامل القيام بتشريح قدرة الناس
يفك جميع أسرار القلب الخفية. هو  ؛ن الداتخل إلى الخارج وبكل جوهرهم

يكتشف كل  ؛حكيم في اإلدراك، صعب في اللوم، حكيم في استخالص العواقب
 .شيء. يالحظ كل شيء. يفهم كل شيء

 

 ال تفقد احترامك لنفسك -50
عليك أن تكون على هذا النحو بحيث ال يكون لديك ما تخجل منه أمام 

ال ينبغي أن تكون هناك قاعدة أتخرى ألفعالك غير ضميرك. فالرجل نفسك. 
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الصالح مدين إلى قساوته أكثر من جميع التعاليم. إنه يمتنع عن فعل ما هو 
غير الئق، تخوفا  من اإلضرار بتواضعه، بدال من قسوة سلطة الرؤساء. 

 .عندما يخاف المرء نفسه، ليس له إال أن يستعين بسينيكا كمعلم له

 

 الرجل جيد االتختيار -51
االتختيار الصحيح يفترض الذوق السليم والحس السليم. العقل والدراسة ليسا 
كافيين للحصول على حياة ناجحة. ال يوجد الكمال حيث ال يوجد شيء 
لالتختيار من بينها. القدرة على االتختيار واتختيار األفضل هما ميزتان للذوق 

ودقيقة، وحكم ا قوي ا، والكثير من  الرفيع. يمتلك الكثيرون عقوال  تخصبة
المعرفة التعليمية التي تضيع عندما يتعلق األمر باالتختيار. إنه ألمر قاتل 
بالنسبة لهم التعلق باألسوأ، ويبدو أنهم يؤثرون على أن يكونوا مخطئين. 

 .جيدا  في االتختيارلذلك من أعظم الهبات من السماء أن تولد رجال  

 

ا -52  ال تنجرف أبد 
إنها نقطة رائعة أن تكون دائم ا سيد نفسك. أن تكون رجال  بامتياز، أن 
ا عظيمة. العواطف  ا أن تهز روح  يكون لديك قلب ملك، ألنه من الصعب جد 
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هي الحالة المزاجية األولية للعقل: بمجرد أن تتجاوز هذه الحالة المزاجية، 
ا عظيم. لذلك من  وإذا بلغ الشر الفم فالسمعة في تخطر ؛يصبح العقل مريض 

ا بحيث ال يمكن اتهام المرء بالغضب، ال في  الضروري ضبط النفس جيد 
على العكس من ذلك،  نكن محّط  ؛ذروة االزدهار وال في ذروة الشدائد

 .إعجاب بأننا ال ُنقَهر

 

 ا  وذكي ا  مجتهدكن  -53
ينّفذ االجتهاد على الفور ما يفكر به الذكاء في أوقات الفراغ. هطول 

طار هو شغف المجانين الذين يفشلون في اكتشاف الخطر ويتصرفون األم
في الشارع. على العكس من ذلك، الحكماء ُيخطئون ببطء، نتيجة التأثير 
ا بشكل  العادي للتفكير. في بعض األحيان، التأتخير ُيفشل مشروع ا منسق 
جيد. التنفيذ الفوري هو أصل الحظ السعيد. لقد قام هذا الشخص بالكثير، 
بحيث لم يترك أي شيء لفعله في اليوم التالي. هذه الكلمة تليق بأغسطس: 

 .أسرع ببطء
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 إمتالك  دم على األظافر -54
عندما يموت األسد، ال تخشى األرانب إهانته. ال يسمع الناس الطيبون 

الثانية،  في المرةالسخرية. عندما ال تقاوم في المرة األولى، فإنك تقاوم أقل 
ا دائم ا ويزداد األمر ألن نفس الصعوبة، التي يمكن التغلب عليها في  ؛سوء 

البداية، تكون أكبر في النهاية. إن قوة الروح تفوق قوة الجسد، فيجب أن 
هكذا نحصل  ؛تكون دائم ا جاهزة، وكذلك السيف، الستخدامها في المناسبات

، على االحترام. كان للكثير منهم صفات مرموقة، ولكن بسبب قلة الجرأة
انتقلوا إلى الموت، حيث عاشوا دائم ا مدفونين في ظالم هجرهم. فليس من 
دون سبب أن ُتلصق الطبيعة العسَل بلسعات النحل وكذلك األعصاب والعظام 
ا من النعومة  ا مزيج  في جسم اإلنسان. لذلك يجب أن يمتلك العقل أيض 

 .والحزم

 

 الرجل الذي يعرف كيف ينتظر -55
ا وال ا، فهذه عالمة على اتساع القلب دائم ا. ال تتسرع أبد   تشعر باإلثارة أبد 

عبر  تتجاوزمن سيكون سيد نفسه سيكون قريبا  سيد اآلتخرين. عليك أن 
فسحة الوقت الواسعة للوصول إلى مركز الفرص. ُينضج التسويف المعقول 
األسرار والقرارات. يقوم عكاز الزمن بعمل أفضل من عصا هرقل الحديدية. 
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الرب نفسه، عندما يعاقبنا ال يستخدم العصا بل الموسم. هذه الكلمة حتى 
جميلة: الوقت وأنا نستحق اثنين آتخرين. الحظ نفسه يكافئ أولئك الذين 

 لديهم الصبر لالنتظار.

 

 إبحث عن وسائل جيدة -56
إنه تأثير الحيوية السعيدة التي ال تهتم بأي شيء، وال حتى أنه ال يحدث 

فكر البعض لفترة طويلة، وبعد ذلك ال يخطئون في كل شيء بالصدفة. ي
ويجد آتخرون وسائل لكل شيء دون التفكير فيها أوال . هناك  ؛شيء

ا إال في حالة اإلحراج إنها عجائب تعمل بشكل جيد  ؛شخصيات ال تنجح أبد 
أي شيء  ؛كل ما تفعله على الفور، ويقومون بشكل سيء كل ما تخططوا له

ا. ال يزال هؤالء األشخاص يتمتعون  ال يأتي إليهم أوال   ال يأتي إليهم أبد 
بسمعة طيبة، ألن دقة أفكارهم ونجاح تعهداتهم تجعلهم يتمتعون بقدرة 

 .هائلة
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 األشخاص المفّكرون هم األكثر أمان ا -57
ما هو جيد يبرز دائما  في الوقت المحدد. ما يتم على الفور يتم التراجع عنه 

يستمر إلى األبد يجب أن يتطلب األبدية للقيام به. على الفور. ما يجب أن 
ال ننظر إال إلى المثالية، وال شيء يدوم إال ما هو مثالي. مع الفهم العميق، 
كل شيء يبقى إلى األبد. ما يستحق الكثير يكّلف الكثير. أثمن المعادن هو 

 .األحدث واألثقل

 

ا لألشخاص -58  قم بقياس نفسك وفق 
يخدع نفسه بمهارة متساوية مع الجميع، وال يستخدم قوة  ال ينبغي للمرء أن

أكثر مما تتطلبه المناسبة. ال وفرة في العلم أو القوة. ال يرمي الصّقار الجيد 
الطعام للطريدة إال بمقدار ما هو ضروري للقبض عليه. احرص على 
 التباهي بكل شيء، ألن المعجبين سينفذون منك قريب ا. عليك دائم ا االحتفاظ

إنها الطريقة  ؛بشيء جديد لُتظهره في اليوم التالي. كل يوم، كل عينة
للحفاظ دائم ا على رصيدك، ولتكون محّط اإلعجاب أكثر، ال تدع حدود قدرتك 

ا  .تظهر أبد 
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 أن يكون مرغوبا  ويأسف -59
إذا دتخل المرء من باب اللذة إلى بيت الثروة، فإنه يخرج عادة من باب 

العكس. المهارة هي الخروج بسعادة أكثر من الدتخول الحزن: وهكذا على 
بتصفيق شعبي. إن المصير المشترك لألثرياء أن تكون لهم بدايات ميمونة 
للغاية، ثم نهاية مأساوية. ليس النعيم في الحصول على تصفيق الناس 

الصعوبة أن يكون  ؛عند الدتخول، ألن ذلك يعود بالفائدة على كل من يدتخل
يق عند الخروج. ترى القليل جدا ممن ُيؤَسف عليهم. ونادر ا لديك نفس التصف

ما يصاحب الحظ السعيد الذين يخرجون؛ ألن سعادتها هي أن تكون قاسية 
 .ألولئك الذين يذهبون، كما هي متحضرة ومداعبة لمن يأتون 

 

 الفطرة السليمة -60
ية يولد البعض بحذر، يدتخلون، بميل طبيعي، في طريق الحكمة، وفي البدا

يكونون في منتصف الطريق تقريب ا. ُينضجهم العقل مع تقدمهم في السن 
والخبرة، ويصلون في النهاية إلى أعلى درجات الحكم. لديهم رعب من النزوة 
كإغراء لحذرهم، ولكن بشكل تخاص في شؤون الدولة التي، بسبب أهميتها 

أن يكونوا القصوى، تتطلب اتخاذ كل درجات األمن. هؤالء الرجال يستحقون 
 .على رأس الدولة، أو على األقل أن يكونوا في مشورة أولئك الذين يمتلكونها
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 التفوق في االمتياز -61
إنه تفرد كبير بين تعدد أنواع الكمال. ال يمكن أن يكون هناك بطل ما لم 

ليس شيئ ا كبير ا بما يكن فيه بعض التطرف السامي. المستوى المتوسط 
لشموخ في المنصب الرفيع يميز عن االبتذال، ويرتقي يكفي للتصفيق له. ا

إلى فئة الرجل النادر. أن تكون بارز ا في مهنة منخفضة هو أن تكون كبيرا  
في القليل، وشيئ ا في العدم. ما يملك قدرا  أكثر من اللذة يملك قدرا  أقل من 
السمو. إن السمو في األشياء السامية يشبه صفة السيادة التي تثير 

 .عجاب وتوفق بين اإلحساناإل

 

 استخدام أدوات جيدة -62
يجعل البعض لين عقولهم تتمثل في استخدام السيء: نقطة شرف تخطيرة 

على  ؛وتستحق نتيجة مؤسفة. إن امتياز الوزير لم ُينقص من مجد السيد
العكس من ذلك، فإن كل الفضل في النجاح يعود بعد ذلك إلى السبب 

م. تحتفل الشهرة دائما  بالمؤلفين األوائل. لم تقل الرئيسي، وكذلك كل اللو 
ا، أو  أبدا : كان لهذا الرجل وزراء طيبون أو سيئون. لكن: كان عامال  صالح 
عامال  سيئ ا. لذلك يجب علينا أن نحاول اتختيار وزرائنا بحكمة، ألن تخلود 

 السمعة يعتمد عليهم.
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 تفوق األسبقية -63
إذا كانت األسبقية مدعومة بالسمو، فهي ممتازة بشكل مضاعف. إنها ميزة 
كبيرة للعبة أن تكون اليد األولى، ألنك تفوز بالبطاقات المتساوية. كان 
الكثيرون سيكونون طيور الفينيق في مهنتهم، لو لم يسبقهم اآلتخرون. 

ضئيل األول له حق المولد في تقسيم السمعة، وال يتبقى منها سوى جزء 
للتالين؛ الذين ال يزالون يواجهون التحدي. بغض النظر عن مقدار عذابهم 
ألنفسهم، ال يمكنهم تدمير الرأي الذي يمتلكه العالم، يأنهم قاموا فقط 
بالتقليد. لطالما آثر العباقرة العظماء اتخاذ طريق جديد لتحقيق التميز، ولكن 

داثة المشاريع، كتب الحكماء بطريقة كانت الحكمة دائم ا بمثابة دليلهم. بح
عن أنفسهم في دليل األبطال. يفضل البعض أن يكون األول من الدرجة 

 .الثانية، بدال  من الثاني في الدرجة األولى

 

 معرفة كيفية إنقاذ الذات من الحزن  -64
إنه علم مفيد للغاية. إنها مثل المولدة لكل السعادة في الحياة. األتخبار 

يئا ، ال للمنح وال لألتخذ وال للتلّقي؛ ال يجب أن ُيفتح السيئة ال تساوي ش
الباب إال فقط ألولئك من جذور العالج. هناك أناس يستخدمون آذانهم فقط 

ومنهم  ؛اآلتخرين الذين يحبون االستماع إلى التقارير الكاذبة ؛لسماع اإلطراء
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م. ال من ال يستطيع أن يعيش يوما  بدون بعض الملل وال ميثراداتيز بدون س
ا للحزن طوال حياتك من أجل إسعاد  يزال من اإلساءة الكبيرة أن تكون مستعد 
شخص آتخر مرة واحدة، مهما كان قربك منه. ال يجب أن تأثم على نفسك 
ا إلرضاء من ينصحك ويبقى مبتعدا . لذلك، فمن الدروس المستفادة من  أبد 

اآلتخرين، أو عدم  االستخدام والعدالة أنه كلما كان عليك أن تختار إرضاء
إرضاء نفسك، فمن األفضل أن تترك اآلتخرين غير سعداء من أن تصبح 

 .مستاء  أنت نفسك، وبدون عالج

 

 الذوق الرفيع -65
يتم تنمية الذوق وكذلك الروح. امتياز الفهم ينّقي الرغبة، ومن ثم لذة 
المتعة. يتم الحكم على مدى القدرة من تخالل رقة الذوق. تحتاج السعة 

لكبيرة إلى كائن كبير ليتم إرضائها. نظر ا ألن المعدة الكبيرة تتطلب الكثير ا
من الغذاء، فإن العباقرة السامين يحتاجون إلى مواد رفيعة. أنبل األشياء 
تخشى ذوقا  محكما ، والكمال المحترم عالمي ا ال يجرؤ أن يأمل في إرضائه. 

ا من األماكن التي ال ينقصها شيء، يجب أن تكون  نظر ا لوجود عدد قليل جد 
ا مع تقديرك. تتشكل األذواق في المحادثة، ونحن نرث أذواق  بخيال  جد 
اآلتخرين بحكم المعاشرة. لذلك فإنه لمن دواعي السرور العمل مع أشخاص 
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من ذوي الذوق الرفيع. ومع ذلك، يجب على المرء أال يّدعي عدم تقدير أي 
ة بغيضة أكثر من الذوق الفاسد. النه من اطراف الجنون وهو عاطف ؛شيء

 .يود البعض أن يصنع هللا عالما  آتخر وجماال  آتخر إلرضاء تخيالهم المبهَرج

 

ا قبل أن تبدأ -66  تخذ قياساتك جيد 
ومع ذلك، فإن  ؛يلقي عدد قليل نظرة فاحصة على اإلدارة أكثر من الحدث

ا بما يكفي لضمان العار الذي يتبع  النجاح غير القيادة ليست ضمان ا جيد 
السعيد. الفائز لن يكون مسؤوال. هناك عدد قليل من األشخاص الذين 
يمكنهم فحص األسباب والظروف، لكن الجميع يحكمون من تخالل الحدث. 
ا. تتّوج النهاية  ا عندما يكون ناجح  لهذا السبب ال يفقد المرء سمعته أبد 

ألنه  ؛قيق ذلكالسعيدة كل شيء، على الرغم من استخدام وسائل تخاطئة لتح
 .فن أن تتعارض مع الفن، عندما ال يستطيع المرء أن يحقق ما يّدعيه

 

 تفضيل الوظائف المعقولة -67
تعتمد معظم األشياء على رضا اآلتخرين. التقدير للكمال ما هو إال الزفير 
للزهور. وذلك يعني الغذاء والحياة. هناك وظائف حظيت بترحيب عالمي، 
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لرغم من كونها سامية. تكتسب األولى العطف العام، وأتخرى غير مطلوبة با
ألنها ُتماَرس على مرأى من الجميع. أما األتخرى فهي أكثر فخامة، وبالتالي 

ولكن، ألنها غير محسوسة، فهي أقل ترحيبا .  ؛تجتذب المزيد من التبجيل
من بين األمراء، المنتصرون هم األكثر شهرة: ولهذا السبب اشتهر ملوك 

ألقابهم من المحاربين، الفاتحين، العظماء. لذلك فليختار صاحب أراغون ب
الجدارة الوظائف التي ُيعَرف فيها وحيث له فيها نصيب، إذا كان يريد أن 

 يخّلد نفسه بصوت عاٍل.

 

 جعل الناس يفهمون أفضل بكثير من جعلهم يتذكرون  -68
القيام  في بعض األحيان يجب أن نتذكر، وأحيان ا ننصح. يفشل البعض في

بأشياء قد تكون رائعة، ألنهم ال يفكرون في ذلك. لهذا يكون الرأي الجيد هو 
الوقت لحملهم على إدراك ما يهّم. إن واحدة من أعظم مواهب الرجل هي 
وجود العقل للتفكير في األشياء الصحيحة، وإال ُفقدت أشياء كثيرة. لذلك 

اجون إلى التنوير للبحث وألولئك الذين يحت ؛فهو لمن يفهم أن يحمل النور
عن اآلتخر. يجب على األول توتخي الحذر، وعلى الثاني أن يتعّجل. األول 
يجب أن يمهد الطريق للثاني. هذا القول مهم جدا ويعمل لصالح من ُيرشد. 
وفي حالة عدم كفاية درسه األول، يجب عليه، بسرور، أن يتقدم قليال . بعد 
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نعم بذكاء، ألنه غالب ا ما يحدث أنك ال التغلب على الرفض، عليه أن ُيمسك 
 .تحصل على أي شيء ألنك ال تجرب أي شيء

 

 ال تستسلم إلى مزاج مبتذل -69
إنه رجل عظيم من ال يسمح بدتخول االنطباعات الشعبية. إنه درس في 
الحكمة أن تفكر في نفسك، وأن تعرف ميولك الخاصة، وأن تمنعها، بل 

وازن العقل بين الطبيعة والفن. إن معرفة وتذهب إلى الطرف اآلتخر لتجد ت
نفسك هو بداية التعديل. هناك وحوش وقحة يكونون أحيان ا في حالة 
مزاجية، وأحيان ا في مزاج آتخر، ويغيرون مشاعرهم وكذلك مزاجهم. إنهم 
ينخرطون في عكس ذلك تمام ا، ويسمحون دائم ا ألنفسهم باالنجرار إلى 

ا اندفاع هذا التدفق المدني ال ذي ال يفسد اإلرادة فحسب، بل يفسد أيض 
 .المعرفة والحكم

 

 معرفة كيفية الرفض -70
ال ينبغي أن يتفق كل شيء، وال مع الجميع. إن معرفة كيفية الرفض ال تقل 

وهذه نقطة ضرورية للغاية ألولئك من هم  ؛أهمية عن معرفة كيفية المنح
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عض بشكل أفضل من تلقي في السلطة. الطريقة تهّم. يتم تلقي "ال" من الب
"نعم" من البعض اآلتخر، ألن "ال" المتمرسة بالكياسة المقتنعة أكثر احتماال  
من "نعم" على مضض. هناك أشخاص دائم ا ما يكون لديهم كلمة ال في 
أفواههم، والرفض دائم ا هو إجابتهم األولى، ومهما حدث لهم بعد منحهم كل 

فض السيئ السابق. يجب عدم شيء، فهم غير ممتنين لهم، بسبب الر 
رفض كل شيء بشكل فوري، ولكن قّدم طعم رفضك في رشفات صغيرة، إذا 
ا، تخوف ا من يأس الناس، بل  جاز التعبير. يجب أال نرفض كل شيء أيض 
على العكس من ذلك يجب علينا أن نترك دائم ا بقايا أمل لتلطيف مرارة 

الكلمات الطيبة تعوض قلة الرفض. قد تمأل المجاملة فراغ النعمة، ولعل 
لكن قبل قولهما، يجب أن  ؛النتائج الحسنة. "نعم" و"ال" كلمتان صغيرتان

 .نفكر فيهما لفترة طويلة

 

 أال تكون متفاوتا  وغير منتظما  في عملك -71
ا، ال بدافع المزاج وال بدافع التكهن.  الرجل الحكيم ال يقع في هذا الخطأ أبد 

سبة لكل ما هو كامل، وهي عالمة الحكم الصالح. إنه دائم ا هو نفسه بالن
إذا تغير في بعض األحيان، فذلك ألن الفرص واألعمال تتغير. كل عدم 
مساواة تعبث بالحذر. هناك أشخاص يختلفون عن أنفسهم كل يوم، بل إن 
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لديهم الفهم اليومي، واألكثر من ذلك، اإلرادة وحسن السلوك. ما كان 
هو "ال" غير الساّر اآلن. إنهم دائم ا ينكرون تصرفهم باألمس "نعم" المقبولة 

ا  .ورأينا فيهم، ألنهم ليسوا هم أبد 

 

 إمتالك القرار -72
التردد أسوأ من سوء التنفيذ. المياه ال تفسد كثير ا عندما تجري كما هي 
عندما تركد. هناك رجال غير حازمين لدرجة أنهم ال يفعلون أي شيء دون 

وأحيان ا ال يكون ذلك بسبب ارتباك حكمهم، الذي غالب ا  ؛أن يدفعهم اآلتخرون 
ا، كما هو بسبب بطء طبيعي. إنها عالمة على الروح  ما يكون سريع ا ودقيق 
ا  العظيمة لتكوين الصعوبات، ولكن لمعرفة كيفية تحديد الذات. هناك أيض 

 ،وهم يولدون من أجل وظائف عالية ،أشخاص ال ُيحَرجون من أي شيء
ل عليهم حيويُة تصورهم وحزُمهم في الحكم ذكاَء وسرعَة استكشاف كما تسهّ 

األعمال. كل ما يقع في أيديهم يتم إنجازه. مثل هذا الشخص، بعد أن أعطى 
القانون لعالم بأسره، كان لديه وقت للتفكير في قانون آتخر. هؤالء الرجال 

 .يتعهدون فجأة، ضمان ا لحسن حظهم
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 البحث عن هزائمه -73
وان للناس األذكياء. بكلمة تحّبب، يخرجون من أصعب متاهة. إنه عن

يجعلهم الفأر اللطيف يتفادون أتخطر مشاجرة. أّسس أعظم القباطنة سمعته 
الكاملة عليها. كلمة مع اتفاقيتين تعوض بشكل مقبول عن سلبية واحدة. ال 

 يوجد شيء أفضل من عدم سماع الكثير.

 

 أن يكون صعب الوصول إليه -74
وش البرية الحقيقية هم حيث يوجد معظم الناس. النهج الصعب هو الوح

رذيلة األشخاص الذين غيرت مراتب الشرف أتخالقهم. إنها ليست الطريقة 
التي تجعل نفسك موضع تقدير بالبدء بصّد اآلتخرين. كم هو جميل أن ترى 
أحد هذه الوحوش المستعصية يأتخذ نظرة وقحة من الفخر! أولئك الذين هم 

الحظ بما يكفي للتعامل معهم يذهبون إلى جمهورهم كما لو كانوا  سيئو
سيقاتلون النمور، أي مسلحين بالخوف أكثر من االحتراز. للحصول على 

ولكن، بما أنهم احتفظوا بها، يبدو أنهم يريدون  ؛هذا المركز، تمّلقوا الجميع
لكن  ؛عاالنتقام من تخالل تحدي اآلتخرين. تتطلب وظائفهم أن يكونوا للجمي

تكبرهم وروح الدعابة السيئة تجعلهم ال ينتمون ألحد. لذا فإن الطريقة 
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الحقيقية لالنتقام منهم هي تركهم مع أنفسهم، بحيث، أي تجارة يفتقرون 
ا  .إليها، ولن يصبحوا حكماء أبد 

 

 اقترح على نفسك بعض األبطال، ولكن ليس لتقليدهم بل لتجاوزهم -75
حية ذات سمعة. فليقدم كل شخص من برع في هناك نماذج للعظمة وكتب 

مهنتهم، ليس ليتبعهم كثير ا، بل لكي يتقدم عليهم. بكى اإلسكندر، ليس ألنه 
رأى أتخيل في القبر، ولكن ألنه رأى نفسه أقل صيتا  في العالم مقارنة  بأتخيل. 
ال شيء ُيلهم الطموح أكثر من صوت شهرة اآلتخرين. ما يخنق الحسد، 

 .تتنفسيجعل الشجاعة 

 

 ال تكن دائم ا في الجانب المرح -76
إلى جانب حقيقة أن الفطنة تظهر في الجّدية، فإن الجاّد هو أكثر احترام ا 
ا متعدد المهارات. نحن نعامل  من الَمِرح. من يمزح دائم ا ال يكون مطلق 
ا  ا أي جانب منهم، والسخرية ال تقل شك  هؤالء الناس ككاذبين، وال نصدق أبد 

ا متى يتحدثون من منطلق الحكم، ومتى ال عن ال كذب. أنت ال تعرف أبد 
يفعلون. ال يوجد شيء مزعج أكثر من نكتة مستمرة. في الرغبة في اكتساب 
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سمعة األنيق، يفقد المرء سمعة اعتباره حكيم ا. يجب إعطاء المرح بضع 
 .لحظات، وأتخذ كل شيء آتخر على محمل الجد

 

 ساستيعاب جميع أنواع النا -77
الحكيم هو "بروتيه" المتبّدل مع القديسين، المتعّلم مع المتعلمين، الجاد مع 
الجديين، والَمِرح مع الضاحكين. هذا هو السبيل لكسب كل القلوب، والتشّبه 

يجب تمييز األرواح، ومن تخالل التحول السياسي، الدتخول  .هو رابط العطف
ولئك الذين يعتمدون في مزاج وشخصية كل واحد، إنه سر ضروري للغاية أل 

لكن هذا يتطلب تعمقا  كبير ا. الرجل العالمي الموسوعي في  ؛على اآلتخرين
 .المعرفة والخبرة لديه صعوبة أقل في االعتياد على ذلك

 

 فن ريادة األعمال المناسب -78
يأتي الجنون دائم ا محّلقا ، ألن كل المجانين جريئون. نفس الجهل الذي 

نتباه لما هو ضروري، يسلبهم معرفة األتخطاء التي يمنعهم أوال  من اال 
يرتكبونها. ولكن الحكمة تدتخل بحذر شديد، عّداؤوها هم التأمل والفطنة، 
يتنبهون لها، فتتقدم دون المخاطرة بشيء. يدين التكّتم كل أنواع التهور إلى 
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الهاوية، رغم أن السعادة تبرره أحيان ا. عليك أن تمضي ببطء وبخطوات 
حيث تشّك في وجود عمق. األمر متروك للحكم لكي تجّرب،  محسوبة

وللحكمة لكي تتّبعها. هناك عقبات كبيرة في التجارة في العالم اليوم. لذلك 
 .يجب أن تحرص على إلقاء الرصاص بشكل صحيح

 

 المزاج الَمِرح -79
إنه كمال وليس عيب، عندما ال يكون هناك مبالغة. ذرة من النكتة تعطي 

شيء. يلعب أعظم الرجال بسعادة مثل اآلتخرين، للتوفيق بين  نكهة لكل
ولكن مع هذا االتختالف، فإنهم يحتفظون دائم ا بتفضيل  ؛الخير العالمي

 ؛الحكمة واحترام اللياقة. البعض اآلتخر يفلت من مأزقه بلمسة من الفكاهة
ألن هناك أشياء عليك أن تأتخذها بضحكة، وأحيان ا تلك التي يعتبرها شخص 

 .تخر كأمر مسلم به. المزاج الجيد هو جاذبية القلوبآ

 

 العناية لتعّلم نفسك -80
تقضي الحياة كلها تقريب ا في التعلم. ما نراه هو األقل أهمية. نحن نعيش 
على إيمان اآلتخرين. السمع هو الباب الثاني للحقيقة وأول الكذبة. عادة ما 
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ا تصل إلى آذاننا صافية، ُترى الحقيقة، لكن من المدهش سماعها. نادرا  م
ألنها عندئذ تأتخذ مسحة من المشاعر التي  ؛تخاصة عندما تأتي من بعيد

ا على األلوان التي ُتعيره  تواجهها في رحلتها. ُيرضي أو ُينفر، اعتماد 
العاطفة أو االهتمام الذي يميل دائم ا إلى منعه. احذروا من يمدح، واحذروا 

ذي يلزم فيه اتختراقه بالكامل الكتشاف نية أكثر من يلوم. هذا هو المكان ال
الطرف الثالث، ومعرفة الهدف الذي يريد تحقيقه قبل كل شيء. استخدم 

 تفكيرك لتمييز القطع الخاطئة أو الخفيفة عن القطع الجيدة.

 

 تجديد السمعة من وقت آلتخر -81
هرة. إنه امتياز طائر الفينيق. التمّيز هو عرضة للتقدم في العمر، وكذلك الش

العرف يقّلل اإلعجاب. عادة ما تفوز الحداثة الوضيعة على العادي على 
أعلى مستوى من التميز الذي يبدأ في التقدم في السن. لذلك هناك حاجة 
ألن تولد من جديد من حيث القيمة، بالروح، في الحظ، في كل شيء، وأن 

ا، كما تفعل الشمس، والتي غالب ا م ا تغير األفق تظهر دائم ا جماال  جديد 
والمسرح، بحيث يجعلها الحرمان منها أكثر مرغوبة عندما تغيب، والحداثة 

 .تجعلها محط إعجاب عندما ُتشرق 
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 عدم التعّمق كثير ا في الخير أو الشر -82
لقد فهم الرجل الحكيم كل الحكمة في هذه الوصية: ال شيء أكثر من الالزم. 

لم. البرتقال المعصور جدا يعطي عصيرا  العدالة الدقيقة للغاية تنحدر إلى الظ
ا إلى غاية واحدة من الغايات.  مرا . في التمتع نفسه، يجب أال نذهب أبد 
العقل نفسه ُينَهك نتيجة  لصقل نفسه. من تخالل الرغبة في شفط الكثير من 

 .الحليب، فإننا نسحب الدم

 

 ارتكاب أتخطاء صغيرة عن قصد -83
عض األحيان بمثابة بريق للصفات الجيدة. القليل من اإلهمال يخدم في ب

هو األكثر عصرية كما أنه غير عادل. يتهم ما الحسد له نبذه، وهذا النبذ 
، زاد  هو كامل من العيب بأنه ال تشوبه شائبة، وكلما كان الشيء أكثر كماال 
إدانته لكل شيء. إنه "أرجوس" الكتشاف العيوب في أروعها، وربما على 

وجودها. الرقابة مثل البرق الذي يسقط عادة  على أعلى الرغم من عدم 
الجبال. لذلك من المناسب أن تغفو أحيان ا، مثل الرجل الصالح هوميروس، 
وأن تؤثر على بعض اإلتخفاقات، إما في الروح أو في الشجاعة )ولكن دون 
ا(، لتهدئة الحقد، ومنع رسول الدعابة السيئة أن يموت.  اإلضرار بالسبب أبد 

 .ا إللقاء عباءته في عيون الحسد، لحفظ سمعته إلى األبدهذ
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 معرفة كيفية االستفادة من أعدائك -84
يجب أن تؤتخذ كل األشياء، ليس من الحافة التي يمكن أن تؤذي، ولكن 

وبكل قوة الحسد. الرجل الحكيم يستفيد  ؛بالمقبض الذي هو وسيلة الدفاع
أصدقائه. الحّساد هم بمثابة من أعدائه أكثر مما يحصل عليه الجاهل من 

حافز للرجل الحكيم للتغلب على آالف الصعوبات، بدال  من أن يبتعد عنه 
المتملقون في كثير من األحيان. يدين الكثيرون بثروتهم لحّسادهم. التملق 
أشد قسوة من الكراهية، ال سيما أنه يعّوض عن العيوب التي يمكن 

اهية حّساده إلى مرآة يرى فيها نفسه معالجتها بها. الرجل الحكيم يحول كر 
أفضل بكثير من مرآة العطف. وهذه المرآة تخدمه في تصحيح عيوبه، 
وبالتالي منع الغيبة. ألننا نصبح حريصين للغاية عندما يكون لدينا تخصوم 

 .أو أعداء مجاورين

 

 ال تسرف على نفسك -85
د استخدامه إنه لمن سوء حظ كل ما هو ممتاز، أن يتدهور إلى إسراف عن

بشكل متكرر. ما كان يبحث عنه الجميع بشغف أصبح أتخير ا يثير استياء 
ا في  ؛الجميع. إنها لمصيبة كبيرة أن تكون غير نافعا  لشيء مثل الرغبة أيض 

ا في كل شيء! هؤالء الناس يخسرون دائم ا لرغبتهم في الفوز  أن تكون جيد 
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عَتز بهم من قبل. كل أنواع وفي النهاية هم مكروهون فيما كان يُ  ؛كثير ا
الكمال تخضع لهذا المصير. بمجرد أن يفقدوا سمعة بأنهم نادرين، فإنهم 

 يكتسبون سمعة بكونهم مبتذلين.

 
 

 سّلح نفسك ضد الغيبة -86
وبالتالي المزيد من العيون. فليكن هناك  ،االبتذال له رؤوس وألسنة كثيرة
ر سوى تشويه السمعة فلن يتطلب األم ،ضجيج سيء بين هذه األلسنة

فإن كل ما كسبه الرجل تقديرا   ،وإذا تحولت هذه الضوضاء إلى لقب ؛األعلى
يذهب إلى األبد. عادة ما تقع هذه االستهزاءات على بعض العيوب الواضحة 

تعطي مادة كافية للخنازير. وبما أن هناك عيوب ا  ،لتكون مفردة ،والتي
ا ألسنة حادة تدمر بسرعة  ،يظهرها الحسد في أعين الحقد العادي فهناك أيض 

أكثر ما يفعله اآلتخرون بكل وقاحة. من السهل  ،أكبر سمعة كبيرة بكلمة قذرة
ا أن يكون لديك اسم سيء ومن الصعب  ،ألنه من السهل تصديق الشر ،جد 

ا محو االنطباعات الشريرة. فعلى الحكيم إذن أن يأتخذ حذره ألن منع  ؛جد 
 الغيبة أيسر من عالجها.
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 التهذيب والتجميل -87
ال يخّلص نفسه من حالة الحيوانات إال من تخالل  ،يولد اإلنسان بربري ا

يحق لليونان  ،كلما أصبح رجال . في مجال التعليم ،كلما تمت تربيته ؛الثقافة
أن تطلق على أي شخص آتخر بربري ا. ال يوجد شيء فظ مثل الجهل. وال أي 

إذا كان بال فن.  ،رفة. لكن العلم نفسه فظشيء يجعل المرء مهذبا  مثل المع
ا أن يتم تنظيم  ،ال يكفي أن يكون الفهم مستنير ا بل من الضروري أيض 

سواء في  ،وحتى طريقة التحدث. يوجد رجال مهذبون بطبيعتهم ،اإلرادة
لفوائد الجسم التي تشبه اللحاء، أو للروح التي هي  ؛التصميم أو في التحدث

ا لدرجة أن كل  ،على العكس من ذلك ،تخرون مثل الثمار. هناك آ فّظين جد 
قد تشوهت بجالدة  ،وأحيان ا حتى المواهب الغنية التي يمتلكونها ،أفعالهم

 مزاجهم.

 

 أدرس نفسك لتحظى بأتخالق سامية -88
يجب أال يكون الرجل العظيم متقلب ا في سلوكه. يجب أال تفحص األشياء 

ا اتخاصة تلك التي ليست  ،كثير ا أبد  على الرغم من أنه من  ،ألنه ؛ممتعة جد 
فليس األمر نفسه بالنسبة للرغبة  ،المفيد مالحظة كل شيء بشكل عابر

صراحة  في التعمق في كل شيء. عادة ، عليك المضي قدما  بإنطالقة الفارس 
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والتي هي جزء من الشجاعة. اإلتخفاء هو الطريقة الرئيسية للحكم.  ،الخّيال
 ،الكثير من األشياء التي تنشأ في مجال الحياة من الجيد التخلي عن

وفي الحالة المزاجية فهو ال  ،وتخاصة بين األعداء. الكثير يكون ممال  دائم ا
وعادة ما تكون الطريقة هي  ،يطاق. إنه نوع من الغضب لطلب الحزن 

الحالة المزاجية التي يتصرف بها المرء. تتخذ أفعالنا طابع المزاج الذي 
 ما نقوم بها.نشعر به عند

 

 إعرف عبقريتك وعقلك وقلبك وعواطفك تمام ا -89
ال يمكنك السيطرة على نفسك إال إذا كنت تعرف نفسك بشكل عميق. توجد 

لكن ال توجد مرايا للعقل. لذلك من الضروري التعويض عن ذلك  ،مرايا للوجه
جزء دع ال ،من تخالل التفكير الجاد في الذات. عندما تهتز الصورة الخارجية

الداتخلي يثّبتها ويصححها. قم بقياس نقاط قوتك ومهاراتك قبل القيام بأي 
أسبر أغوارك، واعرف أين يمكن أن  ؛تعرف على نشاطك للمشاركة ؛شيء

 .تذهب قدرتك على كل األشياء
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 الطريق للعيش طويال   -90
هو العيش بشكل جيد. هناك أمران يقّصران الحياة: الجنون والشر. فقَده 

لعدم معرفتهم بكيفية المحافظة عليه. وفقَده البعض اآلتخر لعدم  البعض
فإن الرذيلة نفسها هي  ،رغبتهم في ذلك. بما أن الفضيلة هي نفسها ثوابها

جالدها. من يعيش بصخب في الرذيلة يموت قريبا  وبطريقتين. بدال  من ذلك 
ا. تصل  سالمة فإن أولئك الذين يعيشون بصخب في الفضيلة ال يموتون أبد 

ولكن  ،ليس فقط في النية ،والحياة الصالحة طويلة دائم ا ،الروح إلى الجسد
 .حتى في االمتداد
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