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 مقدمة

هو عمل عن ( The Book of Five Rings) كتاب الحلقات الخمسإّن 
 هكتاب في فن الحرب والتكتيك والفلسفة، كتبلفنون القتالية عمومًا و جوتسو واالكين

( Miyamoto Musashi( )1584-1645مياموتو موساشي ) الياباني المبارز
من أعظم  ر  ب  اعت   ،. ومياموتو موساشي كان مقاتاًل يايانياً 1642حوالي العام 

ع ر ف عنه أنه منذ  الساموراي في اليابان، حيث امتلك مواهب مميزة في المبارزة.
حربًا، وأنه ابتكر أسلوب  60وقت مبكر من حياته، خاض موساشي أكثر من 

 .في المبارزة"هيوهو نيتن إيتشي ريو" 

يتمتع الكتاب بجمهور أوسع من نطاق الفنون القتالية. على سبيل المثال، يجد  
ا عالقة بعض كبار رجال األعمال مناقشاته حول النزاع واستغالل الفرص أمرًا ذ

كدليل لممارسة األساليب  "هيوهو نيتن إيتشي ريو"وتستخدمه مدرسة  .بعملهم
والكتاب مقّسم إلى خمسة فصول: األرض، الماء، النار، الهواء، والفصل  .والفلسفة

 الخامس الفراغ. 

وضع موساشي مفهوم الجدية في عمله. على سبيل المثال هو يشير كثيرًا إلى أن 
الغ بها، ويقابل القلق بشأن مثل هذه األشياء بمبدأ أن الهدف من أساليب التلويح مب

كل أسلوب هو ببساطة اإلنهاء على الخصم. ويؤكد أيضًا بأن المفاهيم في الكتاب 
مهمة في المعركة على أي مقياس، سواء في المبارزات الفردية أو المعارك الهائلة. 

ق بها عن طريق لمبادئ ويتعمّ ى اه موساشي القارئ أن عليه يتحرّ غالبًا ما ينبّ 
 .الممارسة بداًل من محاولة تعلمها بمجرد القراءة
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 مياموتو موساشي
(، المعروف أيضًا باسم شينمين 1645يونيو  13 - 1584عام )مياموتو موساشي 

، (Miyamoto Bennosuke) ، مياموتو بينوسوكي(Shinmen Takezō) تيكز
، ًا بالسيفياباني اً مبارز كان ن ديراكو، نيتي (Niten Dōraku)أو باسمه البوذي 

أصبح موساشي مشهورًا من خالل قصصه عن مبارزة السيوفين ًا. كاتبو  اً فيلسوف
كان . 61ل غير المهزوم في مبارزاته الـالفريدتين الممتازة والفريدة من نوعها، والسج

-Nito-Ichi) أو أسلوب( Niten-Ichi-Ryūريو" )-إشي-"نيتن مؤسس مدرسة
ryū) في المبارزة، وفي سنواته األخيرة كتب كتاب الخواتم الخمسة (The Book of 

Five Rings) (Go Rin No Sho)، و (Dokkōdō( )The Path of 
Aloneness"وقد تم تقديم كلتا الوثيقتين إلى تيراو ماجونجو، وهو  ( "مسار الوحدة

الخواتم الخمسة يتعامل كتاب . أهم طالب موساشي، قبل موت موساشي بسبعة أيام
بالمعنى الملموس، على ريو" -إشي-"نيتن مدرسة في المقام األول مع طابع مدرسة

القتالية العملية الخاصة وأهميتها العامة؛ من ناحية أخرى،  ونهفن ،سبيل المثال
مع األفكار التي تكمن وراءه، باإلضافة إلى فلسفة حياته في  "مسار الوحدة"يتعامل 

 .ة القصيرةبعض الجمل المعنوي

 موساشي من الصعب التحقق من تفاصيل حياة مياموتو موساشي المبكرة. يشير
، 1584 عام في، ولد في مقاطعة هاريما أنهنفسه ببساطة في كتاب الخواتم الخمسة 

 في كتاب الحلقات الخمسة ك وشهرتهموساشي اسمه الكامل  يعين. سنة القرد
كان والده، شينمن مونيساي  .هارونوبوكامي فوجيوارا نو  -نو -موساشي "شينمان

فناًنا عسكرًيا بارًعا وسيًدا للسيف والجوت )أيًضا جيتي(. مونيساي، بدوره، كان ابن 
، ورب قلعة تاكاياما في منطقة يوشينو "شينمن إيغا نو كامي" ، تابعًا لـغينهراتا شو 

ح له باستخدام اللورد شينمين يعتمد على هيراتا وهكذا سم ميمساكا. كانفي مقاطعة 
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فإن موساشي نو كامي كان  ،. أما بالنسبة لـ "موساشي"(Shinmen"شينمن" ) اسم
األسمى لمقاطعة موساشي. "فوجيوارا" كان النسب  كمعنوانًا للمحكمة، مما جعله الحا

 الذي ادعى موساشي من خالله النسب.

 دورين( عندما كان موساشي يبلغ من العمر سبع سنوات، قام عمه دورينبو )أو
، في معبد شوريان، على بعد ثالثة كيلومترات من هيرافوكو. قام كل بتربيته ورعايته

بتثقيفه في البوذية والمهارات  ،من دورين وتاشومي، عم موساشي عن طريق الزواج
، 1589 عام في إذاألساسية مثل الكتابة والقراءة. لم يدوم هذا التدريب لوقت طويل، 

"هونيدن جيكينوسوكي". ، مونساي بقتل طالب"شينمن سوكان"  ر مونساي من قبلم  أ  
، ولذلك أ جبر مونيساي على التحرك لمسافة أربعة جداً مستاءة  "هونيدن"كانت عائلة 

 .كيلومترات بعيدًا إلى قرية كواكامي

لمقدمة كتاب الخواتم الخمسة، ذكر موساشي أن أول مبارزة ناجحة له كانت في  وفقاً 
، ضد الساموراي المسمى أريما كيهي الذي حارب باستخدام أسلوب سن الثالثة عشرة

، كان موساشي في الثالثة عشرة من عمره، وأريما 1596في عام  .كاشيما شينت
تحدًيا عاًما في هيرافوكو مورا. كتب  ر، نشسافر لصقل فنهي كان ذي، الكيهي

يم موساشي، موساشي اسمه على التحدي. جاء رسول إلى معبد دورين، حيث كان يق
د  مبارزة قد ق  الإلبالغ موساشي أن  ، عم موساشي، "دورين"م بلت من قبل كيهي. ص 

بن أخيه. ال الصغير عمرال بسبب، من المبارزة اسم موساشي شطب، وحاول بذلك
موساشي  اعتذركان كيهي مصرًا على أن الطريقة الوحيدة لتصفية شرفه هي إذا لكن 

. لذلك عندما وصل الوقت المخصص للمبارزة، بدأ رالمقرّ  عقد المبارزة في وقتله 
. هاجم كيهي كيهيتحدًيا م صاح لكن موساشيدورين باالعتذار عن موساشي، 

 حاولكان كيهي يعلى األرض، وبينما ولكن رمى موساشي كيهي ، بالواكيزاشي
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كيهي  أريما أنبين العينين ثم ضربه حتى الموت. وقيل موساشي  ه، ضربالوقوف
 .اً موهوب اً إلى القتال، وليس مبارز  اً ، متلهفاً طرسمتغ كان

 وقد ترك، 15، على ما يبدو في سن ال ، غادر موساشي قريته1599عام في 
ممتلكات أسرته مثل األثاث واألسلحة واألنساب وسجالت أخرى مع شقيقته وزوجها 

، 1600في عام . في السفر والمشاركة في المبارزاتأمضى وقته  .هيراو يو ميمون 
عندما بدأت الحرب بين عشائر تويوتومي وتوكوغاوا، قاتل موساشي على ما يبدو 

)التي  معها تحالفت عشيرة شينمين مثلماإلى جانب "جيش الغرب" من تويوتومي، 
 كانت عائلته موالين لها(. 

 ل  ب  ، رئيس مدرسة يوشيهوكا، إلى مبارزة. ق  واشي يوشيهوكا سيجير ى موستحدّ 
، في الجزء الشمالي من راكوهوكوفي  ريندايجيعلى مبارزة خارج ، ووافقوا سيجيرو

سيجيرو بشكل  فأزعجفي وقت متأخر،  موساشي. وصل 1604مارس  8كيوتو في 
هذه الضربة  في اتفاقهم. ضربتكما ضربة واحدة،  موساشي، وضرب تواجهوا. كبير

 رئاسةنه نقل على كتفه األيسر، وأطاحت به، وشّلت ذراعه اليسرى. ويبدو أ وسيجور 
موساشي على وجه  تحدىالمدرسة إلى شقيقه المتميز، يوشيهوكا دينشيشي، الذي 

دي. قام -النتقام. وقعت المبارزة في كيوتو خارج معبد، سانجسانجنلالسرعة 
ز بحلقات فوالذية )أو ربما مرفقة ببكرة وسلسلة(، في  دينشيتشي بامتالك طاقم معزَّ

مرة ثانية. قام موساشي بنزع أسلحة  حين وصل موساشي في وقت متأخر
ي وهزمه. هذا االنتصار الثاني أثار غضب عائلة يوشيهوكا، التي كان "دينشيتش"
. قاموا بتجميع عاماً البالغ من العمر اثنتي عشر سها اآلن يوشيهوكا ماتاشيتشيو رأي

ب موساشي في مبارزة خارج كيوتو، بالقر  وتحدىقوة من الرماة والفرسان والسيوف، 
، وجاء إلى . كسر موساشي عادته السابقة بالوصول متأخراً جي-إيشيجومن معبد 

، " وقتلهماتاشيتشيوعلى "، باالعتداء خفيتالمعبد قبل ساعات. قام موساشي، الم
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وبموت وهرب أثناء تعرضه لهجوم من قبل عشرات من أنصار ضحيته. 
  .يوشيهوكا، تّم تدمير مدرسة ماتاشيتشيو

دأ موساشي يمارس زازن في معبد مايشين جيه، حيث التقى ، ب1611 عام في
، تابع لحوسوكاوا تادوكي؛ كان تداوكي أحد األقطاب األقوياء الذين "ناغاوكا سادو"

حصلوا على نطاق كوماموتو في غرب كيوشو بعد معركة سيكيجاهارا. وقد انتقل 
كانية تقديم مونيساي إلى شمال كيوشو وأصبح مدرًسا لتادوكي، مما أدى إلى إم

. "ساساكي كوجيرو". اقترح ناجاوكا مبارزة مع شخص بارع اسمه األسلوبينمونيساي 
وهي مسألة توطيد سيطرة  ،أن المبارزة كانت ذات دوافع سياسية "توكيتسو"يعتقد 

 تاداوكي على إقطاعيته.

عاًما( مبارزته مع ساساكي  30، خاض موساشي )حوالي 1612أبريل  13في 
ي كان ي عرف بـ "شيطان المقاطعات الغربية" والذي كان يحمل سيًفا كبيًرا كوجيرو، الذ

، في "فوناجيما" جزيرة أيإلى المكان المعين  مرتباً وغير  يابانًيا. جاء موساشي متأخراً 
انت المبارزة قصيرة. وقتل كيوشو. ك و هونشو الذي يفصل بين كانمون  مضيق

ه نحته من مجذاف استخدم على متن تقول االسطورة ان .موساشي منافسه بسكين
 .القارب الذي نقله الى الجزيرة

مثير للجدل. اعتقد أنصار ساساكي الغاضبين أنه هو وصول موساشي المتأخر إن 
طريقة عادلة  ت، في حين أن مؤيدي موساشي ظنوا أنه كاناً وغير محترم كان مشيناً 

وصوله لمطابقة دوران إلثارة خصومه. نظرية أخرى هي أن موساشي قد حدد توقيت 
 هالمد. حمله المد إلى الجزيرة. بعد فوزه، قفز موساشي على الفور في قاربه وساعدت

من حلفاء ساساكي المنتقمين من خالل تحريك المد. تقول نظرية  على الفرار رحلته
أخرى أنه انتظر الشمس للحصول على الوضع الصحيح. بعد أن تفادى ضربة، 
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أنشأ موساشي لفترة وجيزة مدرسة للمبارزة في نفس ثم  .مسمن الش ساساكيأ عمي  
 العام.

، شارك موساشي في الحرب بين تويوتومي وتوكوغاوا. اندلعت 1615-1614في 
الحرب ألن توكوغاوا إياسو رأى عائلة تويوتومي تهديًدا لحكم اليابان. يعتقد معظم 

انب تويوتومي. كانت ج إلىأنه، كما في الحرب السابقة، قاتل موساشي  الباحثون 
قلعة أوساكا المكان الرئيسي للمعركة. انتهت المعركة األولى )معركة أوساكا في 

الثانية )معركة أوساكا أما المعركة فصل الشتاء؛ معركة موساشي الرابعة( بهدنة. 
أسفرت عن الهزيمة الكاملة لجيش تويوتومي فالصيفية؛ معركة موساشي الخامسة( 

 . 1615ن قبل جيش إيياسو للشرق في مايو هيدوري في الغرب م

 من دعوةب، هاريما من مقاطعة ة "أوغاساوارا تاداناو"دخل خدم 1615في عام 
مهارات في مجال الحرف. ساعد في ه، بعد اكتساب مشرف على البناءك، أوغاساوارا

وضع تنظيم مدينة هيميجي. كما قام بتدريس  1621بناء قلعة أكاشي وفي عام 
. خالل الشوريكن في التدريس في فن صصقتالية خالل فترة إقامته، وتخالفنون ال

 .هذه الفترة من الخدمة، تبنى ابًنا

ريو أمام سيد -، هزم موساشي مياكي غونبي وثالثة من أتباع توغون 1621 عام في
ساعد على التخطيط لهيميجي. وفي هذا  حينهيميجي. كان بعد هذا االنتصار 

( Enmei-ryū) ريو"-"اينماي ًدا من التالميذ من أجلموساشي عد دّربالوقت، 
كان  ،22ر المدرسة في وقت مبكر جًدا؛ في سن ال على الرغم من أنه طوّ 

تسمى "كتابات على تقنية  ريو"-"اينماي موساشي قد كتب بالفعل سلسلة من تعاليم
 عنيت "مي"  "mei" "الدائرة" أو "الكمال"؛ "اين" تعنيريو". -"اينماي السيف من

تعني "المدرسة"؛ يبدو أن االسم مشتق من   "ryū" "ريو"و ،"الوضوح" أو   "الضوء"
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مدرسة كتدريب لل فكرة المركزيةالفي الضوء لتشكيل دائرة. ت عطى  فانفكرة حمل السي
 .الستخدام السيوف التوأم في الساموراي بفعالية كمزيج من السيف والجوت

تبني، مياموتو ميكينوسوكي، تابًعا لميدان ، أصبح ابن موسياشي بال1622عام  في
، هيميجي. ربما دفع هذا موساشي إلى المغادرة، وبدأ في سلسلة جديدة من األسفار

للباحث الكونفشيوسي  ، حيث أصبح صديقاً 1623التي اختتمت في إيدو عام 
 معلم للسيف. تقدم موساشي ليصبح ن هاياشي رزان، الذي كان أحد مستشاري شوغو 

، وانتهى به أوشوو ، ولكن تم رفض طلب موساشي. غادر إيدو في اتجاهللشيجون 
المطاف في ياماغاتا، حيث تبنى ابنه الثاني، مياموتو إيوري. ثم سافر االثنان، 

 .وتوقف في نهاية المطاف في أوساكا

، بأداء جونشي، قام مياموتو ميكينوسوكي، الذي كان يتبع عادة 1626عام  في
ده. في هذا العام، دخل مياموتو إيوري خدمة اللورد سيبوكو بسبب موت سي

ورد أواري، مثل محاوالت لصبح تابعًا ليوارا. فشلت محاولة موساشي في أن أوجاسا
 .أخرى كهذه

استقر في  1634 عام ، بدأ موساشي في السفر مرة أخرى. في1627 عام في
في  رئيسياً  أخذ دوراً و  ،"ديمو أوغاساوارا تادازان" خدمة ، ودخل الحقاً لوري مع  كوكورا
 و،إلى مرتبة الكار  . خدم إيوري بامتياز في إخماد التمرد وارتفع تدريجياً شيماباراتمرد 

 وهو منصب يساوي وزير. 

، "هوزوكاوا تاداتوشي" ، بدأ موساشي بالبقاء مع1633بعد ست سنوات، في عام 
لتدريب ل، كوكورا و كوموماتو إقطاعية إلى ، الذي انتقلدايمي من قلعة كوماموتو

رعاة  . من سخرية القدر، في هذا الوقت، كان أسياد هوسوكاوا هم أيضاً والرسم
 ، ساساكي كوجيري. يمنافس موساشي الرئيس
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 Hyoho Sanju) ، كتب موساشي عماًل يسمى1641الشهر الثاني من عام  في
Go ) " "تداخل  .ألجل هوزوكاوا تاداتوشيخمسة وثالثون تعليمات حول اإلستراتيجية

ل األساس لخاتمة كتاب الخواتم الخمسة. كان هذا هو العام الذي هذا العمل وشكّ 
 عام في إقطاعات أواري. في حأصبح فيه ابنه الثالث، هيراو يويمون، سيد السال

بظهور اعتالل صحته في  منذراً ، عانى موساشي من هجمات األلم العصبي، 1642
ناسك لكتابة كتاب ك "رينغاندو" ف يدعىتقاعد إلى كه 1643 عام المستقبل. في

الثاني عشر  اليوم. في 1645في الشهر الثاني من عام منه الخواتم الخمسة. انتهى 
أن استشعر موته الوشيك، ترك موساشي ممتلكاته الدنيوية،  بعدمن الشهر الخامس، 

و بعد أن أعطى نسخة مخطوطة له من كتاب الخواتم الخمسة إلى األخ األصغر لتيرا
من العام  حزيران 13حوالي  رينغاندو  . توفي في كهفتلميذه المقّربماجونجو، 

قام هو بنفسه برفع  لحظة موته، في" :رحيله "هيوهو سانشي دنكي" وصف .1645
، فيه. وجلس بنفسه مع ركبة واحدة عمودياً  الواكيزاشيحزامه ووضعه  نفسه. وقد شدّ 

، في سن اليمنى. مات في هذا الموقف يحمل السيف بيده اليسرى وعكاًزا في يده
 "الثانية والستين.

وفي تقتل مياموتو موساشي في القتال، مات بسبب ما يعتقد أنه سرطان صدري. لم ي  
أو "طريقة االعتماد  ،(Dokkōdōكتابه "مسار الوحدة" ) كتابة بسالم بعد االنتهاء من

 .ه األجيال القادمةعلى االنضباط الذاتي لتوجي مبدًأ تساعد 21، على الذات"

تم دفن جثته في درع داخل قرية يوجي، بالقرب من الطريق الرئيسي بالقرب من جبل 
 فن شعره على جبلإلى إيدو. د   الهوسوواكاإيواتو، في مواجهة االتجاه الذي سيسلكه 

في الواقع حيث هو هو جزء من مجموعة جبل كينبو في كوماموتو و إيواتو نفسه، و 
قبره ليس هناك، ولكن إن الخواتم الخمسة في كهف ريغاندو.  كتب موساشي كتاب

دقيقة، إلى الشرق وعلى الجانب اآلخر من كوماموتو، في  45على بعد حوالي 
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( مع عطيت بعض رفاته إلى ميماساكا حتى يمكن دفنه )جزئياً أ   موساشيزوكا. منطقة
 والديه. 

؛ ن قبل مياموتو إيوري في كوكورا مبعد تسع سنوات، أقيم نصب تذكاري لموساشي 
، "نيتين كي"هذا النصب كان يسمى كوكورا هيبون. تم نشر قصة حياة موساشي، 

إلى ذكريات جده  تناداً ، اسكاجيهيدي، من قبل تويوتا 1776في كوماموتو في 
 .لموساشيمن الجيل الثاني  تويوتا ماساتاكا، الذي كان تلميذاً 

-"نيتن المسماة باستخدام السيفينجوتسو تقنية الكين ل  ق  ابتكر موساشي وص  وهكذا 
سيفان " (nitōichiإيشي" )-أو "نيتو، ( أي "جّنتان كواحدة"niten'ichiإيشي" )

ريو" وهي سوترا بوذية تشير إلى -إيشي-( "نيتنNiten Ichi-ryūو )أ كواحد"
، و"سيف كبيراً  في هذه التقنية، يستخدم المبارز سيفاً  الجّنتين كحارسين لبوذا.

 واكيزاشي. ب" في نفس الوقت، مثل كاتانا معمصاح

ان فناًنا بارًعا ونحاًتا كف. ت عديدة في دراسة البوذية والسيو قضى موساشي سنوا
، يبدو أنه كان أيضاً . أنه كان لديه مهارات معمارية ظهر السجالت أيضاً ت  ا. وخطاطً 

اعتبارات لقتال، دون أي زخرفة إضافية أو في ا إلى حد ما اً صريح اً لديه نهج
العديد من  برسم موساشي قام. ربما كان هذا بسبب تجربته القتالية الحقيقية .جمالية

في كتاب  أّنه حتى. الخشب والمعدنالنحت في فن الخّط، و "، و Zen" زن اللوحات 
 .الخواتم الخمسة يؤكد على أن الساموراي يجب أن يفهم المهن األخرى كذلك

موساشي يتخذ منهًجا فلسفًيا للغاية للنظر إلى  يبدو أن الخمسة الحلقاتفي كتاب 
"حرفة الحرب": "هناك خمس طرق يمر بها الرجال في الحياة: السادة والمحاربين 

 " .والمزارعين والحرفيين والتجار
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المحارب، وكذلك معنى  ، يشير موساشي إلى أن طريقجميع أنحاء الكتاب في
عن  العديد من األشكال الفنية بعيداً  أتقن"الخبير االستراتيجي الحقيقي" هو شخص 

 ها موساشيمارس كالتيوالعمل والكتابة والرسم،  (sadō) السيف، مثل شرب الشاي
 طوال حياته. 

يشرح موساشي في كتابه "كتاب الحلقات الخمس" مبادئ اإلستراتيجية. في الكتاب 
 رئيسيعرف . رئيس الحرفييناألول )كتاب األرض( يقارن مفهومه لالستراتيجية إلى 

كل تفويض يعتمد العمال أدواته ورجاله بشكل جيد لدرجة أنه قادر على توجيههم؛ 
أيًضا معنوياتهم. إن  يأخذ في عين االعتبارقدراتهم، بينما على ما شخص بعمل 

، فضلالنهائي مصّنعًا بشكل أالمنتج  الحصول على ، إذا كان يريدرئيس العمال
 لحصول على أفضل عمل لهم. با سيعامل رجاله بطريقة تسمح له

 اً كبير  بناءاً تعلم ألف شيء من شيء واحد. بما أن الباني قد يبني نيقول موساشي ل
من بنية صغيرة، كذلك يجب على اإلستراتيجي أن يتعلم أن يرى على نطاق واسع 

 .لألشياء

في البداية، يالحظ موساشي أنه في جميع أنحاء الصين واليابان، هناك العديد من 
بأنهم استراتيجيون، لكنهم، في الواقع، مّدعين لمبارزين بالسيف" الذين يتجولون "ا

 .، ربما ألن موساشي قد هزم بعض االستراتيجيين مثل أريما كيهيكذلكليسوا 

الفكرة هي أنه من خالل قراءة كتاباته، يمكن للمرء أن يصبح استراتيجًيا حقيقًيا إن 
تعلمها موساشي في حياته. يجادل بأن اإلستراتيجية  من القدرة والمهارة التكتيكية التي

من ، وربما حوله، والمهن والفضيلة شيء يمكن كسبه من خالل معرفة طرق الحياة
 .تعلم مهارات ومعرفة الناس ومهارات مهنتهم الخاصة
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ي إطار االستراتيجية هو أمر فسيفين ي هذا الكتاب، يذكر موساشي أن استخدام ف
إن التعاقدات الكبيرة. في ن يستخدمون مهارة المبارزات الفردية أو ألولئك الذي، مفيد

فكرة استخدام اليدين للسيف هي فكرة يعارضها موساشي ألنه ال توجد سيولة في 
بحرية إلى  تميلالحركة بيدين: "إذا حملت السيف بكلتا يديك، فمن الصعب أن 

فق احدة." كما أنه ال يواهي حمل السيف في يد و  فإن طريقتياليسار واليمين، لذلك 
ركوب على أرض غير العلى حصان أو  كلتا اليدينعلى فكرة استخدام السيف ب

 .مستقرة، مثل المستنقعات الموحلة، حقول األرز، أو داخل حشود من الناس

موساشي أنه من  يشير، (Ni-Ten Ichi Ryūتن إيشي ريو" )-ة "نيم استراتيجيلتعلّ 
، سيتمكن المرء من التغلب يدطويلين، واحد في كل  ينسيفخالل التدريب باستخدام 

على الطبيعة المرهقة الستخدام السيف بكلتا يديه. على الرغم من صعوبة األمر، إال 
كال أن موساشي يوافق على أن هناك أوقات يجب فيها استخدام السيف الطويل ب

 سيفينستخدام بعد ا .من يتمتع بمهارة جيدة، قد ال يحتاج إلى ذلكيدين، ولكن ال
"، على األرجح المرافقطويلين بما فيه الكفاية، فإن إتقان السيف الطويل، و"السيف 

، سيزداد كثيًرا: "عندما تعتاد على استخدام السيف الطويل، ستكسب "واكيزاشي" هو
 ." السيف جيداً  وتستخدمقوة الطريق 

 يجية الحقيقية وراءن اإلستراتفإمن المقتطفات من كتاب الحلقات الخمسة،  الخالصة
، هي أنه ال توجد طريقة أو مسار أو نوع من األسلحة تن إيشي ريو"-أسلوب "ني

يمكنك الفوز بسالح طويل، ومع ذلك يمكنك الفوز باستخدام " :لهذا األسلوبالمحددة 
هو روح الفوز، مهما تن إيشي ريو" -"نيسالح قصير. باختصار، إن طريق مدرسة 

 ."حجمه كان السالح ومهما كان

 



     www.lamafayyad.wordpress.com  -، صيدا، لبنان 2020لمى إ. فياض، آذار س، ترجمة كتاب الحلقات الخم
  

 

14 
 

 كتاب الحلقات الخمس
تشير "الكتب" الخمسة إلى ينقسم كتاب الحلقات الخمس إلى خمسة كتب أو فصول. 

فكرة أن هناك عناصر مختلفة للمعركة، مثلما توجد عناصر فيزيائية مختلفة في 
الحياة، كما وصفتها البوذية والشنتو والديانات الشرقية األخرى. الكتب الخمسة أدناه 

 .اف موساشي للطرق أو التقنيات المحددة التي وصفتها هذه العناصرهي أوص

يخدم كمقدمة، ويناقش بشكل مجازي فنون الدفاع  "كتاب األرض" األول الفصل -
 .عن النفس، والقيادة، والتدريب كما بناء منزل

، جّنتانريو، أو "-إيتشي-يصف أسلوب موساشي، ني "كتاب الماءالثاني " فصلال -
 .د". يصف بعض التقنيات األساسية والمبادئ األساسيةأسلوب واح

يشير إلى حرارة المعركة، ويناقش مسائل مثل أنواع  "كتاب النار"الفصل الثالث  -
 .مختلفة من التوقيت

، ألن )تالعب باأللفاظ( هو شيء من التورية "كتاب الريح" الرابع فصلالإن  -
"األسلوب" )مثل فنون الدفاع عن الشخصية اليابانية يمكن أن تعني "الرياح" و 

في القتال  موساشي أنه فشل المدارس المعاصرة المختلفة هالنفس(. ويناقش ما يعتبر 
 بالسيف.

"كتاب الفراغ" هو عبارة عن خاتمة قصيرة، يصف، من الناحية الفصل الخامس  -
 العاطفية أكثر، أفكار موساشي المتأثرة على األرجح بالوعي والعقلية الصحيحة.
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 كتاب األرض

 في مدرسة موساشي سهاصراحًة إلى اإلستراتيجية التي يدرّ "كتاب األرض" يشير 
 " المبارزة ".  ، ويقال إنها كيفية تمييز الطريق من خاللإيشي

عرف أصغر األشياء وأكبر األشياء، وأطرف األشياء وأعمق األشياء. كما لو أنه "إ 
يمكن تفسير هذه األمور بالتفصيل. من طريق مستقيم تم وضعه على األرض ... ال 

اإلستراتيجية، لن يكون  . عندما تصل إلى طريقئاً ، تعرف عشرة آالف شيشيء واحد
 ".بجد تدرسهناك شيء واحد ال يمكنك رؤيته. يجب أن 

موساشي على أنك  الستراتيجية والتوقيت المدرج في الكتب الخمسة، ينّص ا عند اتقان
، ة شخص واحدهزيمفيها ل بالسهولة التي تستطيع ستتمكن من هزيمة عشرة رجا

 " قهر؟لن يعني ذلك أنك ال ت  أويسأل: "عندما تصل إلى هذه النقطة، 

بالحاالت التي تتطلب أسلحة وتكتيكات  الفصلتتعلق االستراتيجيات المدرجة في هذا 
د )سالح قديم مختلفة، مثل األسلحة الداخلية. يصرح موساشي بأن استخدام  الم طر 

 عبارة عن رمح في رأسه فأس( والناجيناتا )سيف ياباني بعصا خشبية طويلة(
 والسيف القصير المرافق السيف الطويل والرماح هو محض للميدان، في حين أن

 .ا في معظم البيئات، مثل على ظهور الخيل أو في معركة شرسةميمكن استخدامه

احة المعركة. إنه السالح في س أي مثيللبندقية ل بأنه ليس يذكر موساشي أيضاً 
ثم يصبح عديم الفائدة. ويالحظ  ،، حتى تصطدم السيوفاألسمى في ساحة المعركة

أيًضا أن البندقية أقل نوًعا ما من القوس، نظًرا ألنه في ذلك الوقت لم تكن المدافع 
دقيقة جًدا في النطاقات أكثر من النقطة الفارغة باإلضافة إلى عيب عدم القدرة على 

، في القرن السابع عشر، أنه ة الطلقة وتعديل هدفك كما تفعل مع القوس. ناهيكرؤي
 .كانت الفجوة في سرعة إعادة التحميل بين الرماة المهرة والمسلحين المهرة كبيرة
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 هو أنه يجب على المرء أن يكون ضليعاً تن إيشي ريو" -أسلوب "ني واحد من مبادئ
لمعارك ال يجب وساشي إلى أنه خالل افي العديد من مهارات األسلحة. يشير م

وهذا أمر سيء مثل استخدام السالح بشكل سيء حيث يصبح  ،استخدام سالح واحد
من السهل على العدو أن يجد نقطة ضعف في أسلوبك بعد استخدامات ال حصر 

 .لها لنفس السالح

في  التوقيت، كما أوضحه موساشي، هو المبدأ األساسي في االستراتيجية المدرجإن 
هي أنه يجب أن  األرض كتاب األرض. إن فكرة التوقيت كما هو موضح في كتاب

تكون قادًرا على تكييف إستراتيجيتك مع التوقيت بمهاراتك، حيث يجب أن تعرف 
 .ال تهاجم متىمتى تهاجم أو 

 :التوقيت عن موساشي الخمسة يكتب الحلقاتفي كتاب 

تكون متناغمة  ا، ألنهغام الموسيقية"التوقيت مهم في الرقص والموسيقى أو األن
ن أيًضا في الفنون ات جيًدا. التوقيت واإليقاع متورطفقط إذا كان التوقي وإيقاعية

العسكرية وأقواس الرماية والبنادق وركوب الخيل. في جميع المهارات والقدرات هناك 
ي تناغمه ، فوتراجعهالتوقيت ... هناك توقيت في حياة المحارب بكامله، في ازدهاره 

رأس المال.  وهبوطوخالفه، وبالمثل، هناك توقيت في طريق التاجر، في صعود 
يجب أن تكون قادًرا على تمييز ذلك، ففي االستراتيجية هناك العديد من االعتبارات 
المتعلقة بالتوقيت، فمن البداية يجب أن تعرف التوقيت المناسب والتوقيت غير القابل 

اء الكبيرة والصغيرة والتوقيت السريع والبطيء اكتشف للتطبيق، ومن بين األشي
التوقيت المناسب، وشاهد أواًل توقيت المسافة وتوقيت الخلفية، وهذا هو الشيء 
الرئيسي في االستراتيجية، ومن المهم بشكل خاص معرفة توقيت الخلفية وإال 

 "ستصبح استراتيجيتك غير مؤكدة.
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  كتاب الماء

ستراتيجية، لكنه يشمل أيًضا العديد من العوامل األخرى التي يتعلق كتاب المياه باإل
الكتاب أن يأخذها بعين االعتبار، مثل الروحانية  الذي يقرأ المحارب علىقد يكون 

 يرمزمعنى الماء فيما يتعلق بالحياة هو المرونة. إن المرء للحياة.  ةوالدين ونظر 
إلى  ساعياً ، همع الحدود التي تحتويوافق تيتغير لينة الطبيعية ألنه المرو  إلى الماء

على التغيير المسار األكثر كفاءة وإنتاجية. لذلك ينبغي أيًضا أن يمتلك المرء القدرة 
، بحيث يتحول بسهولة بين التخصصات واألساليب والخيارات وفًقا لحالته الخاصة

ياة مع معلومات جديدة. يجب على الشخص إتقان العديد من جوانب الح اعند تقديمه
 .مما يسمح له بامتالك كل من التوازن والمرونة

، فإن معظم ما هو مكتوب في القسم المتعلق بالروحانية اً بوذي موساشي كون إن 
في االستراتيجية يجب أال يكون  .يشير إلى مبادئ الهدوء والهدوء والتوازن الروحي

اليومية يجب أن تأثيرك الروحي مختلًفا عن الطبيعي. في كل من القتال وفي الحياة 
 الهدوء.خالل من  تكون مصّمماً 

داخل  (Yang) ويانغ (Yin" )يين"إلى ما يمكن اعتباره مثل  التوازن يشير هذا 
ثني موساشي عن األلفة الزائدة أو االستخدام المفرط لسالح واحد، ألنه ي   نفسك.

هي الفكرة هي أن الروح المتوازنة إن سي ظهر أنه يكشف عن روحانيتك لعدوك. 
، خالل المعركة .ال تخلق ضعفًا وال تكشفه لعدوكف، أيضًا وجود مادي متوازن تماماً 

 الروحانية والتوازن. حيث يجب عليك أن تعرف على حدّ  يجب عليك االستفادة من
سواء ضبط توازنك الروحي وفًقا لما هو حولك، وإدراك توازن األشخاص المحيطين 

 .لذلك وفقاً  هبك لالستفادة من
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شحذها إلى سلوك  ا يجب أن تكون روحك متوازنة، فإن تقنياتك المتنوعة يتمّ مثلم
يشبه إلى حد كبير التوازن داخل جندي الفرقة، فهو . من حيث الموقف، متوازن تماماً 

 ىتبنّ "، أو المعركة: هو جزء هام من االستراتيجية الوضعيةيشير موساشي إلى أن 
 ".نظر إلى األعلىالرأس، وال تتدلى، وال ت رفعمع  وضعية

أن الشخص يجب أن يكون قادرًا  موساشي ، يالحظوفيما يتعلق بنظرة شخص ما
والتي يقال إنها مهارة  ،على إدراك ما هو حوله دون تحريك مقلتيه بشكل ملحوظ

من أهم أجزاء االستراتيجية،  ويعتبر ذلكتتطلب قدرًا هائاًل من الممارسة إلى الكمال. 
، مثل أسلوب العدو. كما على رؤية األشياء القريبة إلى القدرةكذلك األمر بالنسبة 

ستخدم في إدراك األشياء البعيدة، مثل وصول القوات أو األعداء، ألن ذلك هو أنها ت  
 مقدمة المعركة. يمكنك بعد ذلك تغيير تصرفاتك وفًقا لما تراه.

 

 السيف المبارزة بمواقف 

 العلوي   -1

 األوسط -2

 يالسفل -3

 انب األيمنالج -4

 الجانب األيسر -5

لهجوم المناطق لمبارزة بأنها التصنيفات الخمسة ويشار إلى المواقف الخمسة من ا
ظعلى جسم اإلنسان. هذه هي المناطق التي  مزاياها عند ضرب العدو، ويقال ل ت الح 
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إن المخطط االستراتيجي يفكر بها عندما يكون في حاالت ال يكون فيها قادرًا على 
 م ألي سبب من األسباب.ضربه

يجب أن يكون موقفك كبيًرا أو صغيًرا وفًقا للحالة. المواقف العليا والسفلى والوسطى 
حاسمة. اتجاهات الجانب األيسر والجانب األيمن مائعة. يجب استخدام المواقف 

جانب واحد. يعتمد قرار استخدام من اليسرى واليمنى إذا كان هناك عائق فوقي أو 
 .اليمين على المكان اليسار أو

بما أنه ي نظر إلى كل منها على أنه موقف، يمكن التفكير في أن موساشي يعني 
 واحدموقف على  اً "موقف" بحيث ال تصبح أكثر اعتمادمع كل والتتمّرن الممارسة 

 .، وهو ما يالحظه موساشي مراًرا وتكراًرا على أنه أسوأ من األسلوب السيئفقط

هؤالء اإلستراتيجيين الذين ال يذهبون باستخدام "المواقف  يشير "ال اتجاه" إلى
مواقف السيف الطويل للتركيز بالكامل على  عدم اتّباعالخمسة" ويفضلون ببساطة 

 بدالً  المجازفةالتقنية، بداًل من التركيز على األسلوبين والمواقف الخمسة. هذا يشبه 
 .من صنع الفرص

بين المواقف الخمسة وموقف "ال اتجاه"،  غير موجود"، يمزج -إن موقف "موجود 
يستخدم تقنيات ومبادئ كليهما في أي وقت يجده السيف الطويل بمعنى أن مستخدم 

 مناسًبا.

إلى أسلوب استغالل وقتك حتى يمكنك العثور  "في التوقيت الواحد" يشير مصطلح
الرغم من  على فجوة مناسبة في دفاع األعداء، والتي ستوجه ضربة قاتلة للعدو. على

أن هذا األمر صعب، إال أن موساشي يالحظ أن سادة هذه التقنية هم عادة سادة 
المواقف الخمسة ألنهم يجب أن يكونوا مدركين لنقاط الضعف. ي شاع أن موساشي 
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سالح "بوكين" )سيف  أزعج سيًدا سابًقا في السيف باستخدام مثل هذه التقنية مع
 خشبي ي ستعمل في التدريب(. 

عدو أثناء الهجوم، ثم ضرب أو تصّنع ال" إلى خداع ثنين"توقيت البطن إل يشير
انسحابه من الهجوم، وضربه في البطن بالتوقيت الصحيح لحركتين أو ثانيتين. على 

من  ةكواحد ذلكدرج الرغم من أن هذه التقنية تبدو بسيطة نسبًيا، إال أن موساشي ي  
 .أصعب التقنيات في الوقت المناسب

ال تصميم، وال مفهوم" عندما تكون الكلمة واإلجراءات هي نفسها تلقائًيا. يشير "
شرح: إذا لل وبصرف النظر عن هذا النهج الفلسفي للمعنى، فإن التقنية بسيطة نسبياً 

دفع مع الكنت في طريق مسدود مع العدو، وذلك باستخدام القوة من القطع، يمكنك 
 .العدو لتتغلب على الفراغ في كتاب المنصوص عليها الممارساتجسمك واستخدام 

أسلوب "تقطيع المياه المتدفقة" إذا كنت تدخل في معركة مع عدو من  ي شار إلى
نك حسب موساشي، فإمستوى مماثل لك في مبارزة السيوف. عندما تهاجم بسرعة، 

 بطأ ما يمكنك، يجب أن تقطع بأفي حالة جمود، لذا مثل الماء الراكد ستكون دائماً 
داخل  ثغرةالطويل. في بداية هذه التقنية سوف تبحث أنت وخصمك عن  بسيفك

، يجب عليك يعزلهدفاع كل منهما. عندما يحاول خصمك إما أن يدفع سيفك، أو 
سيفك، يق تحريك جسمك أواًل ثم بعد ذلك أواًل توسيع جسمك بالكامل وعقلك. عن طر 

وكأنها تعكس التدفق مع حركة تبدو  وعلى امتداد واسعستتمكن من الضرب بقوة 
 .لبلوغ الثقة والبراعةممارسة هذه التقنية باستمرار يجب الطبيعي للماء. 

"القص المستمر" عندما تواجهك مرة أخرى حالة من الجمود في مبارزة،  إلى راشي  
، سيفه عن بعيداً  سيفك يتحركمًعا. في حركة واحدة، عندما  سيفيكماحيث يتم شبك 

 .رأسه وجسمه وساقيه مزيقتستخدم حركة مستمرة لا
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. بدون رفع السيف، معاً  سيفاكماصطدم يعندما الحجارة" النار و "قطع  إلى راشي  
 .قطع بسرعة مع اليدين والجسم والساقينالتقطع بأقصى قوة ممكنة. وهذا يعني 

ضرب السيف الطويل للعدو بروح "ال تصميم، ال بال" "قطع األوراق الحمراء إلى راشي  
 مفهوم".

 

 اب النار كت

يشير كتاب النار إلى أساليب القتال على عكس أساليب القتال المحددة المدرجة في 
كتاب المياه. يذهب إلى نطاق أوسع من حيث التلميحات لتقييم الموقف، وكذلك 

ويالحظ مزايا واضحة للدروع واالستعداد قبل المبارزة أو  .تعليمات الظرفية المحددةال
 :رجل واحد أو مجموعة كاملة من الرجال المعركة كما ينطبق على

يتمكن ألف رجل من هزيمة عشرة  كذلككما يستطيع رجل واحد هزيمة عشرة رجال، "
 وحدكآالف. ومع ذلك، يمكنك أن تصبح سيد االستراتيجية عن طريق التدريب 

وقوته وموارده، والتعرف على  االستراتيجية للعدوبالسيف، حتى تتمكن من فهم الحيل 
 ".ستراتيجية للفوز على عشرة آالف من األعداءاالة تطبيق كيفي

أمر بالغ األهمية. يجب أن تكون في مكان حيث هو االعتماد على الموقع إن 
عوق رؤيتك، تال  وغيرهااألشياء التي صنعها اإلنسان مثل المباني واألبراج والقالع 

مر على رؤيتك. مواجهة أو الوقوف في وضع ال تؤثر فيه الشمس أو القالوكذلك 
حيل هناك تركيز أكثر على يكون على العدو، وبالتالي رؤيتك فقط أن تركز  يجب
 :المرتفع للألرض. يبدو أيًضا أن موساشي يشير إلى اإلستراتيجية القديمة العدو

 ".في األماكن األعلى قليالً  وضعيتكإلى العدو، وتتخذ أسفاًل يجب أن تنظر "
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في  هو ضمان أن العدولطريقة كمن التكتيكات  أنواع أخرى يتكلم موساشي عن 
إجبار نفسك على الجانب غير المسيطر من أحد الجنود هو إن وضع غير مؤات. 

الطرق ألن الجانب األيسر صعب على الجندي األيمن. العيوب األخرى،  هذه أحد
مثل إجبار األعداء على موطئ قدم، والمستنقعات، والخنادق، وغيرها من التضاريس 

فعلًيا  زت  تكون قد فو  .من وضعه متأكداً  أن يكون غيرصعبة، تجبر العدو على ال
 .حبط العدو، لذا يجب أن تتدرب جيًدا لتحقيق ذلكعندما ت  

( هي الطريقة األكثر وضوحًا إلحباط عدو ألن هجوم) "كين نو سينإن طريقة "
م من عدم إجتياح الرأس على كال الطرفين يجبر الطرفين على التوقف. على الرغ

ذكرها، يجب أن يكون موساشي مدرًكا تماًما أن هذه الطريقة ستكون أيًضا أكثر 
احتمالية لحدوث حاالت وفاة أعلى من اآلخرين نظًرا للعدد الهائل من األعداء ألن 

 . حينهاأكثر من عدو واحد قد يهاجم 

نتهازية ومحددة )انتظار المبادرة( لمعارك ا "تاي نو سين"تم اختراع ، كما يوحي االسم
الفكرة الرئيسية هي التظاهر بالضعف لفتح نقطة ضعيفة، أو كعب إن بين األطراف. 

، ومن ثم إعادة تجميعها الستغالل مثل هذا الثقب من خالل المواجهةأخيل، في القوة 
العدو. على الرغم من عدم ذكرها، من المرجح أن يكون  فريقمهاجمة عميقة داخل 

األعلى رتبة كمحاولة إلزالة المركز التكتيكي لمجموعة من هذا هو قتل الضابط 
إذا كان مهاجمة الجنرال  ،طريقة مفيدة بشكل خاص لموساشي أو غيرههذه الجنود. 

 .بشكل مباشر من شأنه أن يشير إلى نهاية المعركة عند هزيمته

 تصّدي(" )المرافقة والتاي تاي نو سين"على الرغم من كونها مربكة للغاية، فإن فكرة 
تتجنب كميًنا أو هجوًما سريًعا من العدو من خالل اتخاذ المبادرة والمهاجمة بكامل 

 . يعترف موساشي نفسه بأن هذا أمر صعب تفسيره.القوة
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على الرغم من وجود طرق أخرى، إال أنها في الغالب أساليب ظرفية تتعلق بعبور 
يتكلم ة. على الرغم من أنه في مثل هذه التضاريس الوعر  والقتالالتضاريس الوعرة، 

فقرتين أو أكثر، إال أن معظم المعلومات منطقية، وتتعلق بالحذر وتجنب  في عنها
 .مثل هذه الحاالت

ا الجزء األكثر أهمية ف فكرة التوقيت، كما هو الحال مع المعارك الفردية، بأنهعر  وت  
ت في هذه الحالة جانب مهارة المشاركين. ومع ذلك، فإن نوع التوقيإلى في الهجوم 

نظًرا ألن هذا التنوع في  نوًعا ما عن التوقيت المذكور في كتاب األرضيختلف 
التوقيت يتطلب النظر إلى العوامل الفيزيائية المختلفة التي تؤثر على العدو أثناء 

 .المعركة، مثل تحديد ما إذا كانت القوة تتضاءل أو ترتفع داخل مجموعة من الجنود

السيف هي تقنية بسيطة للغاية. اسحق هجوم العدو قبل أن يبدأ بكرة الطعن فإن 
، "البارود األسود"دخان باستخدام شكل من أشكال الشحن ثم هاجم تحت غطاء 

الهجمات األولية المستخدمة عند بدء المعارك يمكن أن تكون فعالة ف، ونيران االسهم
، وتقنية القتالالته من للغاية. فردًيا، يشير إلى مهاجمة سيف العدو، وكسره، وإز 

 .النصل احتكاكالمباشرة على  النصلالسيطرة عليه من خالل 

هناك سبب لالنهيار. وبما أن هناك انهياًرا أنه يذكر موساشي بأسلوبه الفلسفي، 
يشير موساشي إلى أنه يجب على المرء أن  ،مثل التراجع في أعداده ،داخل عدو

 .لحهيراقب مثل هذه األحداث ويستخدمها لصا

يالحظ أن تشكيل العدو يمكن أن يسقط إذا فقدوا  موساشي ، أنمن المثير لالهتمام
نغمة  بدقّ الطبول  تقوماإليقاع. كان من المعروف أنه في مثل هذه المعارك، 

لزمالئهم من الجنود اآلخرين في المسيرة. وإذا ضاع اإليقاع، أدى ذلك إلى "االنهيار 
 ".مشوشاً عندما يصبح إيقاعهم 
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 كتاب الريح 

السابقة مفيدة بطريقة يمكن أن  الفصولفي حين أن معظم المعلومات الواردة في 
تكون قابلة للتطبيق اليوم، فإن هذا الكتاب يهتم في المقام األول بالتفاصيل المحددة 

موجودة في ذلك الوقت. الدرس األوسع من التي كانت حول االستراتيجيات األخرى 
فهم طريقة خصمك  في ا هاًما من فهم طريقتك الخاصة هوهذا الكتاب هو أن جزءً 

 .بأكبر قدر ممكن من الدقة

ويالحظ موساشي أنه على الرغم من أن معظم المدارس لديها استراتيجيات سرية 
، فإن معظم األشكال مشتقة من فنون الدفاع عن النفس األخرى. وقد تطورت وقديمة

العوامل الظرفية، مثل المبارزة الداخلية أو  أوجه التشابه واالختالف بينهما من خالل
الخارجية، واألسلوب الذي تم تكييفه مع المدرسة. ويشير إلى أن تقييمه قد يكون من 

، وبطريقة ما، ال مدرستهجانب واحد ألن المدرسة الوحيدة التي كان مهتًما بها هي 
يعترف أنه بدون  عمله. ومع ذلك، فهو ال يزالإنجازه و مع  أو تماثالً  يرى تشابهاً 

 ،تن إيشي ريو-"نيالفهم األساسي لهذه التقنيات البديلة، لن تكون قادرًا على تعلم
، وتصحيحها داخل عثور على األخطاء في أساليب أخرى ربما ألسباب تتعلق بال

 تن إيشي ريو".-"ني نفسك في

الفرق الرئيسي الذي يشير إليه موساشي بين مدرسة إشي وغيرها من إن و 
راتيجيين والمدارس هو أن المدارس األخرى ال تعلم المعنى "األوسع" االست

على العديد من الفقرات حول موضوع تقنيات  هذا الفصللالستراتيجية. يحتوي 
المدارس األخرى، والكثير من النص يسرد الطرق التي ال تتوافق بها المدارس 

الخمسة، مثل  حلقاتالاألخرى مع المثل العليا التي يكتب عنها بنفسه في كتاب 
 .واحد واالعتماد المفرط أو اإلفراط في اإللمام بسالح البصر،و  ،الحركة
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 كتاب الفراغ 

، طبيعة المعرفة البشرية على الرغم من اختصاره، إال أن كتاب الفراغ يسرد، فلسفياً 
 ."وأشياء أخرى. يتعامل كتاب الفراغ بشكل صريح مع "ما ال يمكن رؤيته

 ".األشياء الموجودة، يمكنك معرفة ما هو غير موجودمن خالل معرفة "

تن -"ني ، بحسب موساشي، هو المعنى الحقيقي الستراتيجية"الالشيء"إن كتاب 
يؤكد أنه يجب عليك أن تتعلم أن تدرك ما ال يمكنك فهمه أو  إيشي ريو". وهو

، اهاها ونر مه هو األشياء التي نقوم ب. ويالحظ أنه في هذا الفراغ، ما يمكن فهإدراكه
. في نفس "تين إيتشي ريو-نيي"المحارب، وفنون الدفاع عن النفس، و مثل طريق

( هي جزء من الروحالوقت، في "الفراغ"، األشياء التي ال نفعلها أو نراها )التي يسميها 
 المعلومات التي ندركها على مستوى واعي، ولكن ليس لدينا عالقة جسدية معها. 

لة وليس الشر. الحكمة لها وجود، والمبدأ له وجود، والطريق الفضي هناكفي الفراغ "
 ."له وجود، والروح هي العدم

في االقتباس أعاله، يتحدث موساشي عن "الفضيلة وليس الشر". هذا قد يعني 
لخير والشر"، والمعنى الدقيق مفتوح ل والالوجود الهدف"الخير والنفي من الشر" أو "

 .للنقاش

 

 لقات الخمس بقلم مياموتو موساشي:وفيما يلي كتاب الح
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 مياموتو موساشي –كتاب الحلقات الخمس 
 المقدمة

تن -"ني ، واسمهااالستراتيجية )طريق المحارب(نهج لقد تدربت لسنوات عديدة في 
اآلن خالل العشرة  نحنللمرة األولى.  ةً أعتقد أنني سأشرح ذلك كتاب ، واآلنإيشي ريو"

(. لقد تسلقت 1645) ه"كاني" شر في السنة العشرين لالشهر العا أيام األولى من
)في ديانة الشنتو يوجد عدة  لتكريم الجنة "كيوشو"في " هيجو"من  "إيواتو" جبل

محارب  ، والركوع أمام بوذا. أنا)إله الرحمة في البوذية(" نون كوا" الدعاء لو  ،آلهة(
ستون  وعمري ن، مقاطعة هاريما، شينمين موساشي نو كامي فوجيوارا نو جشيمن 
 .سنة

عندما  مبارزتي األولىكانت اإلستراتيجية.  كان قلبي يميل نحو طريقي، شباب ذمن
أريما "، "شينتو"مدرسة ًا من استراتيجي غلبت  في الثالثة عشرة من عمري،  كنت  

االستراتيجيين القادرين،  غلبت  أحدعندما كان عمري ستة عشر عاًما، ". كيهي
إلى العاصمة  ذهبت   من عمري  واحد وعشرينفي ال عندما كنت. "تاداشيما أكياما"

االستراتيجيين، ولم أخفق مرة واحدة في الفوز في العديد من  بجميع أنواع والتقيت  
 المبارزات.

مدارس  منمبارزة مع خبراء استراتيجيين للبعد ذلك، انتقلت من مقاطعة إلى مقاطعة 
الرغم من أنني واجهت ما يصل إلى  الفوز مرة واحدة على أفشل فيمختلفة، ولم 

 . كان هذا بين سن الثالثة عشرة والثامنة والعشرين أو التاسعة والعشرينمواجهةستين 
. لم تكن االنتصارات . عندما وصلت إلى الثالثين، نظرت إلى ماضيّ من عمري 

أو السابقة بسبب استراتيجيتي المتقنة. ربما كانت القدرة الطبيعية، أو ترتيب الجنة، 
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بحًثا  اً مساءو  اً صباح أن استراتيجية المدارس األخرى كانت أدنى. بعد ذلك درست  
 .من عمري  في الخمسين اإلستراتيجية عندما كنت   طريق ، وحققت  عن المبدأ

اإلستراتيجية  فضيلةدون اتباع أي طريقة خاصة. وهكذا مع  ومنذ ذلك الحين عشت  
 لم الكتاب هذا لكتابة .معلم بال ألشياءا كل ―أمارس العديد من الفنون والقدرات 

 عن كتبال وال القديمة الحرب قصص وال كونفوشيوس، تعاليم أو بوذا قانون  أستخدم
هذه  "إيتشي"قيقية لمدرسة الح الروح لشرح فرشاتي أتناولبل . العسكرية التكتيكات

 . الوقت هو ليل اليوم العاشر(Kwannon) كما تنعكس في طريق الجنة وكوانون 
 .(صباحاً  5-3)النمر من الشهر العاشر، في ساعة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     www.lamafayyad.wordpress.com  -، صيدا، لبنان 2020لمى إ. فياض، آذار س، ترجمة كتاب الحلقات الخم
  

 

28 
 

 كتاب األرض
 

القادة الحرفة، ويجب على الجنود  هي حرفة المحارب. يجب أن يسنّ االستراتيجية 
 .ستراتيجيةاإل هذا الطريق. ال يوجد محارب في العالم اليوم يفهم حًقا طريقمعرفة 

طريقة كونفوشيوس ، نون بوذاقاحسب ك طرق مختلفة. هناك طريق الخالص هنا
 س طريقة واكادر يشاعر التي تحكم طريقة التعلم، وطريقة الشفاء كطبيب، ك

(Waka ))دروس ومدارس تعليم طقوس  ، الشاي)أغنية اليابان أو أغنية التناغم(
 . كل رجلاألخرى  ، والعديد من الفنون والمهاراتالسهام ، رمايةشرب الشاي وتقديمه(

 .إليه يميلنه أيشعر ما  مارسي

كال  يتذوق ويحبللقلم والسيف، وينبغي أن  يقال إن المحارب هو الطريق المزدوج
 عن اً درة الطبيعية يمكن أن يكون محارب. حتى لو كان الرجل ليس لديه القالسبيلين

قبول  الطريق. بشكل عام، طريق المحارب هو شعبتي لكال بجدّ  طريق االلتصاق
القوم و  ن و الكهنة والنساء والفالح بل أيضاً ن و اربالمح ليس فقطلموت. لحازم 

شيء مختلف.  هذاو الواجب أو بسبب العار،  سبيلاألضعف يموتون بسهولة في 
ى الرجال. التغلب عل اإلستراتيجية تعتمد على دراسة طريقالمحارب مختلف في أن 

مع  معركةب االلتزام السيوف مع األفراد، أو تقاطعفي  عن طريق النصر المكتسب
فضيلة . هذه هي القوة والشهرة ألنفسنا أو لسيدناأعداد كبيرة، يمكننا تحقيق 

 االستراتيجية.
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 طريق االستراتيجية

يجب أن . "في الصين واليابان، ي عرف ممارسو الطريق باسم "أسياد االستراتيجية
 .يتعلم المحاربون هذه الطريق

 ما عادةً  كإستراتيجيين، لكنهمفي اآلونة األخيرة، كان هناك أشخاص يدخلون العالم 
مقاطعة  كاشيما كانتوري من تلقى زائري مزاراتالسيوف. مبارزين ب مجرد يكونوا

من  مسافرينالتدريس،  المدارس على أساس هذا وأنشأواهيتاشي تعليمات من اآللهة، 
 .لإلستراتيجية الحديثلرجال. هذا هو المعنى ل اتتعليمناقلين البلد إلى بلد 

 ر القديمة تم سرد استراتيجية بين القدرات العشرة والفنون السبعة باعتبارهافي العصو 
سيف  بالتأكيد فًنا ولكن كممارسة مفيدة لم يقتصر عليها تممارسة مفيدة. كان

تقنية المبارزة  داخل حدودبالسيف لمبارزة لالمبارزة. ال يمكن رؤية القيمة الحقيقية 
 .بالسيف

نفس. كما األل يستخدمون المعدات لبيع للبيع. الرجا فنوناً إذا نظرنا إلى العالم نرى 
طريق نوع من ال لو كان مع الجوز والزهرة، أصبح الجوز أقل من الزهرة. في هذا

أسلوبهم،  وإظهارتلوين ون بمعنيهم الطريقة  المعلمون ومتعلموستراتيجية، كل من اال
 .في محاولة لتسريع إزهار الزهرة

حثون عن الربح. . هم يب)غرفة الدراسة(و "ذاك الدوجو"  "جوهذا الدو " يتحدثون عن
سبب الحزن". كان هذا القول  يناضجة هالستراتيجية غير اال": شخص ما مرةً قال 

 الحقيقي.

 .تجارو  هناك أربع طرق يمر بها الرجال عبر الحياة: كسادة ومزارعين وحرفيين
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الخريف فصول   حتى الربيع فصولطريق المزارع. باستخدام األدوات الزراعية، يرى 
 .مع العين على التغيرات في الموسم

في  ايضعهم الستخدامهالثاني هو طريق التاجر. يحصل صانع النبيذ على مكوناته و 
الربح. هذه هي طريقة  كسب رزقه. طريقة التاجر هي دائًما العيش من خالل أخذه

 .التاجر

المحارب هو السيطرة على يق احترم، يحمل أسلحة طريقه. طر المحارب الم ،ثالثاً 
فائدة األسلحة، فهل  يقّدرأسلحته. إذا كان الرجل يكره االستراتيجية فهو لن  ةليفض

 يجب أال يكون لديه ذوق قليل لهذا؟

)النجار يعني المهندس والبّناء فاألبنية في زمنه ار نجّ الطريق الحرفي. طريقة  ،رابعاً 
ضع خططه مع تدبير  يخدام أدواته، أوالً في است صبح ماهًرايهي أن  كانت خشبية(

 هكذا يمر عبر الحياة.  ،حسب الخطة عمله يؤديحقيقي ومن ثم 

 .نبيل، المزارع، الحرفي والتاجرالهذه هي الطرق األربع للرجل 

 

 مقارنة طريق النجار باإلستراتيجية

زل مناو النبالء، اخالل االتصال مع المنازل. بيوت المقارنة مع النجارة هي من 
)كان هناك أربعة فروع لعائلة فوجيوارا التي سيطرت  المنازل األربعةو المحاربين، 

المنازل،  ور كام، على اليابان في فترة هايان، كما كان هناك اربعة مدارس للشاي(
دم النجار خطة المنزل، وتقاليد المنزل، واسم المنزل. يستخ أسلوب، و المنازل وازدهار
حملة. إذا كنت تريد لل االستراتيجية متشابهة في وجود خطةلمبنى، وطريقة لرئيسية 
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برة، التلميذ هو الخيط. يجب اإلر في هذا الكتاب. المعلم كفكّ تأن تتعلم حرفة الحرب، 
 .أن تمارس باستمرار

البالد، وقواعد المنازل.  قواعد، و قائد معرفة القواعد الطبيعيةال، يجب على مثل النجار
 .النّجارذه هي طريق ه

وخطط القصور، ويجب  يجب أن يعرف النجار النظرية المعمارية لألبراج والمعابد،
 المنازل. طريق النجار هو نفس طريق قائد منزل المحارب. إلنشاءوظف الرجال يأن 

ذو  األخشاب من مستقيم غير معقودالفي بناء المنازل، يتم اختيار األخشاب. 
 األخشاب المستقيمة ذات العيوب الصغيرةستخدم لألعمدة المكشوفة، جيد ي  المظهر ال
، قليالً  ةضعيف تألعمدة الداخلية. األخشاب من أفضل مظهر، حتى لو كانستخدم لت  
. األخشاب القوية م جراً ستخدم للعتبات واألعتاب واألبواب واألبواب المنزلقة، وهلّ ت  

في ترٍو ئًما بيمكن استخدامها داتكون معقودة ومرسومة،  هاأن، على الرغم من جيدةوال
 في ستخدمت   ئهاضعيفة أو معقودة في جميع أنحاتكون البناء. األخشاب التي 

 .السقاالت، وفي وقت الحق للحطب

صناع األبواب المنزلقة،  األرض، بالطويخصص النجار رجاله للعمل وفًقا لقدرتهم. 
، ضضعيفة يبلطون األر قدرة  يملكون  وهلم جرا. من ،العتبات واألعتاب والسقوف

كان  بمثل هذه األعمال المتنوعة. إذا ويقومون األوتاد  ون نحتيقدرة أقل  ومن لهم
 .، فسيصبح العمل المنجز جيداً وينشر رجاله بشكل جيدالنجار يعلم 

سأل أي شيء ال يبينهم و  يمر في االعتبار قدرات وقيود رجاله، النجاريجب أن يأخذ 
عهم عند الضرورة. هذا هو شجيو ، همروحو  غير معقول. يجب أن يعرف معنوياتهم

 .ستراتيجيةاإل نفس مبدأ
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 طريق االستراتيجية

اته، ويعمل و أدصندوق نجار أدواته الخاصة. يحمل معداته في يشحذ الجندي، المثل 
ل ألواح األرضية شكّ ي، و الفأسب والروافداألعمدة  يصنعله.  مشرفتحت إشراف 

معطيًا عماًل بدقة،  والمنحوتات ةالمخرم النقوش، ويقطع بالفأرة )أداة نجارة(والرفوف 
النجار  عندما يصبح .تسمح مهارته. هذه هي حرفة النجارينكما  منتهيًا بامتياز

 .عمالال كبير يمكن أن يصبح، ماهًرا ويتفهم اإلجراءات

، صغيرةأضرحة لصنع بشكل جيد،  تقطعأدوات امتالك النجار هو،  تحقيق هدفإن 
ي ه هذهانيس ورقية، ألواح تقطيع وأغطية قدر. رفوف للكتابة، طاوالت، فو 

بعمق حول  تخصصات النجار. األشياء متشابهة بالنسبة للجندي. يجب أن تفكر
 .هذا

، وأن ةغير منحرف ، وأن المفاصلاً النجار هو أن عمله ليس مشوه هدف تحقيقإن 
 .أساسيمقاطع. هذا في  اءانته العمل مخطط حًقا بحيث يجتمع جيًدا وليس مجرد

، ، فكر جيًدا في األشياء المكتوبة في هذا الكتابكنت تريد أن تتعلم بهذه الطريقة إذا
 .. يجب عليك القيام ببحوث كافيةكل واحدة على حدى

 

 إلستراتيجيةلكتاب ال هذا الخطوط العريضة للكتب الخمسة من

الماء،  يظهر الطريق في خمسة كتب تتعلق بجوانب مختلفة. هذه هي األرض،
 .و الفراغر، التقليد )الريح(، النا

 في كتاب"اتشي"  طريقة االستراتيجية من وجهة نظر مدرستي مضمون يتم شرح 
 عرفإ السيف. ب المبارزةاألرض. من الصعب إدراك الطريقة الحقيقية فقط من خالل 
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كما لو كان  .كثر عمقاً لة واألاضحكثر أصغر األشياء وأكبر األشياء، األشياء األ
 ."يًما تم رسمه على األرض، يسمى الكتاب األول "األرضطريًقا مستق

يتبنى  .الثاني هو كتاب الماء. مع الماء كأساس، تصبح الروح مثل الماء كتابال
. الماء له لون أزرق ًا هائجاً وأحياًنا بحر  خيط ماءٍ الماء شكل الوعاء، ويكون أحياًنا 
 .كتابلا مدرسة إشي في هذا أمورواضح. من خالل الوضوح، تظهر 

تغلب تتغلب بحرية على رجل واحد، تالسيف، عندما المبارزة بإذا كنت تتقن مبادئ 
 يحّول .روح هزيمة الرجل هي نفسها لعشرة ماليين رجلإن على أي رجل في العالم. 

نموذج  مثل بناء بوذا العظيم من ،اإلستراتيجي األشياء الصغيرة إلى أشياء كبيرة
ن أكتب بالتفصيل كيف يتم ذلك. مبدأ االستراتيجية هو ال أستطيع أطوله قدم واحد. 

 كتابمدرسة إشي في  أمور. تتم كتابة أمرلمعرفة عشرة آالف ، واحدامتالك أمر 
 . الماء

سواء  ،يدور حول القتال. روح النار شرسةالثالث هو كتاب النار. هذا الكتاب الكتاب 
 ارك. طريق المعارك هو نفسهكانت النار صغيرة أم كبيرة؛ وهذا هو الحال مع المع

 الروح أنر قدّ تعشرة آالف معارك جانبية. يجب أن أو في رجل إلى رجل في قتال 
يمكن أن تصبح كبيرة أو صغيرة. ما هو كبير من السهل إدراكه: ما هو صغير من 

ن الرجال تغيير وضعهم، باختصار، من الصعب على أعداد كبيرة م. الصعب إدراكه
يصعب بسهولة. يمكن للفرد بسهولة تغيير رأيه، لذلك  همحركاتقع يمكن تو  وبالتالي
ب يجب عليك التدرّ أنه  ر هذا. جوهر هذا الكتاب هوقدّ ت. يجب أن هحركاتالتنبؤ ب

 اعتبارضروري ، من الذ قرارات سريعة. في االستراتيجيةمن أجل اتخا ونهاراً  ليالً 
يوصف القتال في  ير. وهكذاب كجزء من الحياة الطبيعية مع روحك دون تغيالتدرّ 

 .النار المعركة في كتاب
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 المدارس األخرى ببل  "اشي" كتاب الرياح. ال يتعلق هذا الكتاب بمدرستي رابعاً 
 األسرةتقاليد الرياح أقصد التقاليد القديمة والتقاليد الحالية و ية. بلالستراتيج

يد. من الصعب أن هكذا أشرح بوضوح استراتيجيات العالم. هذا تقللالستراتيجية. و 
كنت  تعرف نفسك إذا كنت ال تعرف اآلخرين. لجميع الطرق مسارات جانبية. إذا

، ولكن جيدة ةروحك، قد تعتقد أنك تطيع طريق وانحرفت، بشكل يومي ةتدرس طريق
وانحرفت بموضوعية ليست هي الطريقة الحقيقية. إذا كنت تتبع الطريق الحقيقي 

 . يجب أن تدرك هذا. استراتيجيات أخرى اً كبير حراف االن ، سوف يصبح الحقاً قليالً 
يجب أن  ، وليس من غير المعقول أن هذاالمبارزة بالسيفأصبح مجرد التفكير في 

فهي السيف، باستراتيجيتي، على الرغم من أنها تشمل المبارزة  إن فائدةيكون كذلك. 
ة في المدارس مبدأ منفصل. لقد شرحت ما هو المقصود عادة باالستراتيجي كمن فيت

 (.في كتاب التقليد )الريح األخرى 

نهاية. تحقيق هذا المبدأ يعني  ، كتاب الفراغ. أعني الفراغ الذي ال بداية له والخامساً 
ر قوة طريقة الطبيعة. عندما تقدّ  عدم تحقيق هذا المبدأ. طريقة االستراتيجية هي

العدو بشكل طبيعي على ضرب  اً ، سوف تكون قادر وضع تعرف إيقاع أيو الطبيعة، 
 الفراغ. أنوي إظهار كيفية اتباع الطريقة طريقبشكل طبيعي. كل هذا هو  وت صيبه

 الفراغ. الحقيقية وفًقا للطبيعة في كتاب

 

 سيفان -مدرسة واحدة  Ichi Ryu Ni To االسم

 ين في حزامهم. في العصور القديمةف، سييحمل المحاربون، سواء القادة أو الجنود
 ن بالسيفامعروف مالطويل والسيف. في الوقت الحاضر هسمى السيف اهذه كانت ت
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فين سيالمحارب يحمل  ،، أيا كان السببفي أرضناالقول أنه كفي يوالسيف المرافق. 
 .في حزامه. هذا هو طريق المحارب

"Nito Ichi Ryu"  ينفالسي كال ي ظهر ميزة استخدام. 

د )الرمح و  هي األسلحة التي يتم ( ي رأسه فأسسالح قديم عبارة عن رمح فالم طر 
 .تنفيذها من األبواب

السيف والسيف الطويل على  يجب على طالب مدرسة إشي أن يتدربوا من البداية
االستفادة القصوى عليك يجب ، ه هي الحقيقة: عندما تضحي بحياتك. هذيد كلفي 

 د.بع لم يتم سحبه . من الخطأ عدم القيام بذلك، والموت بسالحتكمن أسلح

بحرية إلى اليسار  تستخدمه، فمن الصعب أن اليدينإذا كنت تحمل سيًفا بكلتا 
 واليمين،

 لذلك طريقتي هي حمل السيف في يد واحدة. هذا ال ينطبق على األسلحة الكبيرة
. واحدةيد مثل الرمح أو المطرد، لكن السيوف والسيوف المصاحبة يمكن حملها في 

، خالل كلتا يديك عندما تكون على ظهور الخيل حمل سيًفا فيتإنه أمر مرهق أن 
طرق غير مستوية أو على أرض مستنقعات أو حقول أرز طينية أو الجري أو على 

ليس اليدين حشد من الناس. إن حمل السيف الطويل بكلتا في  أرض صخرية أو
القوس أو الرمح أو غيرها من األسلحة في يدك  ، ألنك إذا حملتةالصحيح ةالطريق

، عندما يكون طويل. ومع ذلكم تاحة للسيف اللديك يد واحدة فقط  ، يصبحرى اليس
كلتا يديك. ليس من الصعب  عدو بيد واحدة، يجب عليك استخدام تلمن الصعب ق

كل ، ينطويل سيفينمع  بالتدرّ بهو  ذلكاستخدام سيف بيد واحدة؛ الطريق لتعلم 
في البداية. صعب كل شيء في البداية، ولكن  اً صعب ذلكفي يد. سوف يبدو  سيف

صبح يالقوس تعتاد  على  عندما؛ استخدامهايصعب الرماح ، و جذبهايصعب  األقواس
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السيف الطويل، ستكسب قوة الطريق  استخدام على تعتاد  أقوى. عندما جذبك 
 .السيف جيًدا وتستخدم

ستخدام ال توجد طريقة سريعة ال ،كما سأوضح في الكتاب الثاني، كتاب المياه
السيف المرافق على نطاق واسع، و  ي ستخدميف الطويل. السيف الطويل يجب أن الس

 .كهادر جب إعن كثب. هذا هو أول شيء ي

الفوز  هذه، يمكنك الفوز بسالح طويل، ومع ذلك يمكنك ذلك إيشي وفًقا لمدرسة
مهما كان  بسالح قصير. باختصار، طريق مدرسة إشي هي روح الفوز، أيضاً 

 .حجمه السالح ومهما كان

من األفضل استخدام سيفين بداًل من واحد عندما تقاتل حشًدا وخاصة إذا كنت تريد 
 .أن تأخذ سجيًنا

ء. شي عرف عشرة آالفإ ، ال يمكن شرح هذه األشياء بالتفصيل. من شيء واحد
 .عندما تصل إلى طريق االستراتيجية، لن يكون هناك شيء واحد ال يمكنك رؤيته

 .بجدّ  تدرسيجب أن 

 

 ""االستراتيجيةل شخصين  ائدة قراءةف

. أما بالنسبة للفنون العسكرية األخرى، "االستراتيجيين"بسمى أسياد السيف الطويل ي
، أولئك الذين يتقنون الرمح يطلق عليهم "الرماة" ون سمين القوس نو تقي أولئك الذين

، أولئك الذين "الهّدافون"أولئك الذين يتقنون البندقية يطلق عليهم  ،ون"احالرمّ "اسم 
د ي سّمون ب "أصحاب المطرد". ليتقنون  كننا ال نسمي أسياد طريق السيف الم طر 
 ث بذلك أيضًا عن "رجال السيف المرافق".، وال نتحد"رجال السيف الطويل" الطويل
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بالتأكيد جزء  وهيكلها معدات المحاربين مطارد الرماح والو  ألن األقواس والبنادق،
، نفسحكم الإتقان فضيلة السيف الطويل هو حكم العالم و ن إمن االستراتيجية. 

هو أساس االستراتيجية. المبدأ هو "استراتيجية عن طريق  وبالتالي السيف الطويل
فضيلة السيف الطويل، يستطيع رجل واحد أن يهزم عشرة عند بلوغ السيف الطويل". 

رجل التغلب على مائة  يستطيععشرة، على  رجال. مثلما يستطيع رجل واحد الفوز
في استراتيجيتي، رجل واحد هو  .لفوز على عشرة آالفالف رجل ألألف، ويمكن 

 .كاملةال المحاربهي حرفة نفسه عشرة آالف، لذلك هذه االستراتيجية 

 البوذية وبعض التقاليد ال يشمل طريق المحارب طرًقا أخرى، مثل الكونفوشيوسية،
، إذا ليست جزًءا من الطريق ذلك الرغم منواإلنجازات الفنية والرقص. ولكن على 

الرجال  علىيجب  .كنت تعرف الطريق على نطاق واسع، فسترى ذلك في كل شيء
 خاصة.الطريقهم  صقل

 

 االستفادة من األسلحة في االستراتيجية

 .هناك وقت ومكان الستخدام األسلحة

 كثب مع عن تشتبكق هو في مكان ضيق، أو عندما فار مسيف اللأفضل استخدام ل
 .مواقفال الخصم. يمكن استخدام السيف الطويل بشكل فعال في جميع

 المبادرة؛ المطرد هو أدنى من الرمح في ساحة المعركة. مع الرمح يمكنك أن تأخذ
. يعطي الرمح قوة اضافية قليالً  ،بين يدي رجلين متساوين في القدرةالمطرد دفاعي. 

في األماكن الضيقة. ال  جداً  انمفيديسا ل، لكن هماالرمح والمكرد لهما استخدامات
 .لميدان القتالأسلحة  أساساً  اا ألخذ سجين. همميمكن استخدامه
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 وتنسى بشكل ضيقعلى أي حال، إذا كنت تتعلم تقنيات "داخلية"، فسوف تفكر 
 .الطريق الحقيقي. وبالتالي سيكون لديك صعوبة في اللقاءات الفعلية

أرض  كية في بداية المعركة، خاصة المعارك علىالقوس قوي من الناحية التكتي
غير  . ومع ذلك فإنهيناحمستنقع، ألنه من الممكن إطالق النار بسرعة من بين الرمّ 

 أكثر من أربعين ياردة. لهذاعلى بعد  في الحصار، أو عندما يكون العدو رضٍ م  
هناك  السبب هناك في الوقت الحاضر عدد قليل من المدارس التقليدية للرماية.

 .لهذا النوع من المهارة القليل من االستخدام في الوقت الحاضر

سالح  أسمىاألسلحة. إنه بين  للبندقية من مساوي من داخل التحصينات، ال يوجد 
 البندقيةتصبح السيوف عندما تتشابك صفوف، ولكن العلى الميدان قبل اشتباك 

 .الفائدة ةعديم

هدفك  ية األسهم أثناء الطيران وتصحيحرؤ واحدة من فضائل القوس هو أنه يمكنك 
 .ذلكأهمية  رقدّ ت  نارية. يجب أن الطلقات اللذلك، في حين ال يمكن رؤية  وفقاً 

ذلك ك، كما يجب أن يكون لدى الحصان القدرة على التحمل وعدم وجود أي عيوب
يجب أن تمشي الخيول بقوة، ويجب أن تقطع السيوف  .هو الحال مع األسلحة

في وجه االستخدام  والمطاردالرماح  صمديجب أن ت .لمصاحبة بقوةوالسيوف ا
 قوية التحّمليجب أن تكون األسلحة  .الكثيف: يجب أن تكون األقواس والبنادق متينة

 .مزّينة بداًل من

هو خطأ بقدر  واحدبسالح يجب أن ال يكون لديك سالح مفضل. لتصبح أكثر دراية 
ولكن استخدم  اية. يجب أن ال تنسخ اآلخرين،بما فيه الكف جيداً  تك بهعدم معرف

األسلحة التي يمكنك التعامل معها بشكل صحيح. إنه ألمر سيء بالنسبة للقادة 
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بشكل يجب أن تتعلمها أمور . هذه وهاكرهأشياء يحبوها أو يلديهم بأن يكون  والقوات
 .شامل

 

 توقيت في االستراتيجيةال

من  توقيت اإلستراتيجية بدون الكثيرهناك توقيت في كل شيء. ال يمكن إتقان 
 .الممارسة

كان إذا  فقطمتناغم في إيقاع  ام في الرقص والموسيقى النابضة، ألنهالتوقيت مه
يقاع أيضا في الفنون العسكرية، وإطالق النار اإلتوقيت و ال ويتضّمن. اً توقيت جيدال

 .، وركوب الخيل. في كل المهارات والقدرات، هناك توقيتواألقواس

 .هناك أيضا توقيت في الفراغ

 الوئام والشقاق.، في هناك توقيت في حياة المحارب بأكملها، في ازدهاره وتراجعه
ارتفاع وسقوط رأس المال. كل األشياء ، في بالمثل، هناك توقيت في طريق التاجر

 . فيذلكتوقيت. يجب أن تكون قادًرا على تمييز  في تستلزم صعود وهبوط
التوقيت  ك اعتبارات توقيت مختلفة. من البداية يجب أن تعرفستراتيجية هنااال

التوقيتات و  المطبق والتوقيت غير القابل للتطبيق، ومن بين األشياء الكبيرة والصغيرة
د السريعة والبطيئة توقيت المسافة وتوقيت  أوالً  التوقيت المناسب، مع رؤية، ج 

 من المهم بشكل خاص أن تعرف الخلفية. هذا هو الشيء الرئيسي في االستراتيجية.
 .، وإال ستصبح استراتيجيتك غير مؤكدةتوقيت الخلفية

معرفة توقيت ب الم ك رمن توقيت  مولودفي المعارك مع توقيت في الفراغ  تفوز
 .باستخدام توقيت ال يتوقعه العدو وذلكاألعداء، 
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ما فيه ب عليك التدّربجميع الكتب الخمسة معنية بشكل رئيسي بالتوقيت. يجب 
 .ذلككل  تقديرالكفاية ل

ستتوّسع  أعاله، فإن روحك إيشي في استراتيجية المدرسة ونهاراً  إذا كنت تمارس ليالً 
 باليداليد قتال بشكل طبيعي. وبالتالي هي استراتيجية واسعة النطاق واستراتيجية 

نار، الماء، ال األرض،، ألول مرة في خمسة كتب ذلكفي العالم. يتم تسجيل المنتشر 
 :تيإستراتيجي)الريح(، والفراغ. هذه هي الطريقة للرجال الذين يرغبون في تعلم  التقليد

 .أمانةعدم ال تفكر ب

 .في التدريبهو الطريق 

 .ف على كل فنتعرّ 

 .ف على طرق جميع المهنرّ تع 

 .بين الربح والخسارة في األمور الدنيوية مّيز

 .لكل شيء والفهمبديهي الالحكم  طّور

 .تلك األشياء التي ال يمكن رؤيتها أدرك

 .تفاهاتالحتى إلى  انتبه

 .ال تفعل شيًئا ال فائدة منه

إلى  ب في الطريق، والتدرّ من المهم أن تبدأ بوضع هذه المبادئ العريضة في قلبك
تنظر إلى األشياء على نطاق واسع، فسيكون من الصعب عليك  االستراتيجية. إذا لم

، فلن تخسر أبًدا حتى وتمّكنت منهاذا تعلمت هذه االستراتيجية ستراتيجية. إاإل إتقانه
األعداء. أكثر من أي شيء لتبدأ يجب أن تضع قلبك من  ثالثينعشرين أو  إلى
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بجدية إلى الطريق. سوف تكون قادًرا على التغلب على  وتلتزمعلى االستراتيجية 
عن طريق التدريب  اً على الفوز مع عينيك. أيض اً تكون قادر ، و الرجال في المعارك

ك، ومع التدريب دجسب، وقهر الرجال كجسمبعلى التحكم بحرية  اً سوف تكون قادر 
روحك. عندما تصل إلى بالرجال  الكافي سوف تكون قادرة على الفوز على عشرة

 قهر؟ال ي   هذه النقطة، لن يعني ذلك أنك

 من العديد المتفوق  لالرجعالوة على ذلك، في اإلستراتيجية الواسعة النطاق، سيدير 
الشعب،  ويعّززحكم البالد يتحمل نفسه بشكل صحيح، و يبشكل محكم،  المرؤوسين

الحفاظ على انضباط الحاكم. إذا كان هناك طريقة تنطوي على روح مع  وبالتالي
 .لمساعدة النفس واكتساب الشرف، إنها طريق اإلستراتيجية عدم الهزيمة،

 .لشهر الخامس، اليوم الثاني عشر(، ا1645السنة الثانية لشوهو )

 تيروو ماغونوجوشينمن موساشي، 

 

 

 

 

 

 

 



     www.lamafayyad.wordpress.com  -، صيدا، لبنان 2020لمى إ. فياض، آذار س، ترجمة كتاب الحلقات الخم
  

 

42 
 

 الماءكتاب 
 

على المياه، ويشرح كتاب المياه هذا طرق  Ni Ten Ichi تعتمد روح استراتيجية
ال تمتد اللغة إلى شرح الطريق إيشي.   النصر كشكل طويل السيف لمدرسة

اقرأ كلمة ثم تفكر  ،لكتاببالتفصيل، ولكن يمكن فهمها بشكل حدسي. ادرس هذا ا
 .ة، فسوف تخطئ في الطريقيفضفاضبفيها. إذا قمت بتفسير المعنى 

ولكن يجب أن تفكر على  ،تتم كتابة مبادئ اإلستراتيجية هنا من حيث القتال الفردي
 .األلف الجانبيةمعارك لل فهمنطاق واسع حتى تحصل على 

، ولو قليالً  ذا أخطأت في الطريقاألخرى حيث إنك إ مورتختلف اإلستراتيجية عن األ
 .فسوف تصاب بالحيرة وتقع في طرق سيئة

إذا قرأت هذا الكتاب فقط فلن تصل إلى طريق اإلستراتيجية. استوعب األشياء 
حتى  لكنالمكتوبة في هذا الكتاب. ال تكتفي بالقراءة أو الحفظ أو التقليد فحسب، 

 .هذه األشياء في جسمك ستيعابالدرس بجد أتدرك المبدأ من داخل قلبك، 

 

 الروحية في االستراتيجية الِصلة

في اإلستراتيجية يجب أال يكون تأثيرك الروحي مختلًفا عن المعتاد. سواء في القتال 
. تعّرف على الموقف دون توّتر وهادئاً أو في الحياة اليومية، يجب أن تكون مصممًا 

، ى عندما تكون روحك هادئةبعد. حتمستقرة غير متحّيزة ولكن ليس بتهور، روحك 
. ال تدع ال تدع روحك تتراخىجسدك ال تدع جسدك يسترخي، وعندما يسترخي 

كاٍف أو  غير ن حماسًيا بشكلٍ . ال تكتأثر جسدك بروحكيروحك تتأثر بجسدك، أو 
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منخفضة ضعيفة. ال تدع العدو الروح المرتفعة ضعيفة و الروح ال. كحماسمبالغ في 
 .يرى روحك

ر، ويجب االكب األشخاصن األشخاص الصغار على دراية كاملة بروح يجب أن يكو 
ل ضلَّ على دراية بروح الناس الصغار. مهما كان حجمك، ال ت  الكبار أن يكون الناس 

وغير مقيدة، انظر إلى األشياء من وجهة  منفتحةمن ردود أفعال جسمك. مع روحك 
: تعلم العدالة العامة، صقل حكمتكإحكمتك وروحك.  تنميةنظر عالية. يجب عليك 

والتمييز بين الخير والشر، ودراسة طرق الفنون المختلفة واحدة تلو األخرى. عندما ال 
 .يمكن أن يخدعك الرجال، تكون قد أدركت حكمة اإلستراتيجية

األخرى. في ساحة المعركة، حتى عندما  مورتلف حكمة اإلستراتيجية عن األتخ
لبحث بال توقف عن مبادئ االستراتيجية حتى يجب عليك ا ،تتعرض لضغوط شديدة

 .تتمكن من تطوير روح ثابتة

 

 في االستراتيجية الوضعية

يجب  .تلتوي وال تنظر لألعلى وال لألسفل مع رأس منتصب، ال تتدلى  وضعيةتبني 
عدم تجعد جبهتك والمسافة بين عينيك. ال تقم بتدوير عينيك وال تسمح لهما 

خط أنفك مستقيًما مع  حافظ على ،نةبالوميض بل تضييقهما قلياًل. مع ميزاتك المكو 
فتحات األنف قلياًل. امسك خط الجزء الخلفي من الرقبة بشكل  اتساعشعور ب

، وبنفس الطريقة من الكتفين إلى أسفل من رأسك شعرحّد غرس قوة في إ مستقيم: 
، ضع للخارجاألرداف  بروزبدون خالل الجسم بأكمله. قم بخفض كال الكتفين، و 

بطنك حتى ال تنحني  اسندأصابع قدميك.  أطرافقوة في ساقيك من الركبتين إلى ال
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، حتى ال يكون حزامك سيفك المرافق في حزامك على بطنك الوركين. اربط عند
 .التوتيد بوتد"وهذا ما يسمى " - متراخياً 

على الموقف القتالي في الحياة في جميع أشكال اإلستراتيجية، من الضروري الحفاظ 
 .جيداً  في ذلك . يجب عليك البحثةالقتالي هي وقفتك ةاليومي وقفتكاليومية وجعل 

 

 النظرة في اإلستراتيجية

 ."يجب أن تكون النظرة كبيرة وواسعة. هذه هي النظرة المزدوجة "التصور والبصر
 .التصور قوي والبصر ضعيف

ى األشياء البعيدة كما لو كانت قريبة وأن تأخذ في اإلستراتيجية، من المهم أن تر 
نظرة بعيدة عن األشياء القريبة. من المهم في اإلستراتيجية معرفة سيف العدو وعدم 

. النظرة هي نفسها ذلكلسيفه. يجب عليك دراسة  ال قيمة لهاحركات ب اإللتهاء
 .سع النطاقبالنسبة للقتال الفردي وللقتال وا

اتيجية أن تكون قادًرا على النظر إلى كال الجانبين دون من الضروري في اإلستر 
تحريك مقل العيون. ال يمكنك السيطرة على هذه القدرة بسرعة. تعلم ما هو مكتوب 

 .هنا: استخدم هذه النظرة في الحياة اليومية وال تغيرها مهما حدث

 السيف الطويل إمساك

، مع اإلصبع األوسط والسبابةمع شعور عائم في إبهامك قبض على السيف الطويل إ
في  يتالعبصبعين األخيرين. إنه ألمر سيء أن اإل وإحكام، متراخياً وال  م حك ماً ال 

 .يديك
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، على قطع العدو. عندما تقطع عدًوا، يجب أن تشعر أنك عازم عندما تأخذ سيًفا
سيف  برمي. عندما تقوم مرتعدتان كايد تنكمشيجب أال تغير قبضتك، وال يجب أن 

، يجب عليك تغيير الشعور بإبهامك إنزاله، أو تجنبه، أو إجباره على لعدو جانباً ا
والسبابة قلياًل. قبل كل شيء، يجب أن تكون عازًما على قطع العدو بالطريقة التي 

 .تمسك بها بالسيف

القاطعة قبضة الختبار السيف هي نفسها. ال يوجد شيء مثل "اللقتال و لقبضة إن ال
 ."رجللل

واليدين. الثبات يعني اليد  الطويلة ، أنا ال أحب الثبات في كل من السيوفعموماً 
 .الميتة. المرونة هي اليد الحية. يجب أن تضع هذا في االعتبار

 

 حركة القدمين

بحزم مع كعبك. سواء كنت  تطأأصابع قدميك العائمة إلى حد ما،  أطرافمع 
ب أن تتحرك قدميك دائًما كما ، بخطوات كبيرة أو صغيرة، يجببطءتتحرك بسرعة أو 

هو الحال في المشي العادي. أنا ال أحب طرق المشي الثالثة المعروفة باسم "القفز 
 ."على األقدام" و"القدم العائمة" و"الخطوات الثابتة

تعني  (Yin-Yang" )يين يانغ"ما يسمى ب "يين يانغ القدم" مهم في الطريق. قدم 
إلى اليسار و اليمين من يعني تحريك قدميك إلى عدم تحريك قدم واحدة فقط. هذا 

القطع. يجب أن ال تتحرك قدم  منعأو  االنسحابقطع أو الاليمين عند اليسار من 
 .تفضيليبشكل واحدة 
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 المواقف الخمسة

المواقف الخمسة هي: العلوي، األوسط، السفلي، الجانب األيمن، والجانب األيسر. 
 .الخمسة يه هذه

للموقف هذه األبعاد الخمسة، إال أن الغرض الوحيد منها هو قطع على الرغم من أن 
 .العدو. ال يوجد سوى هذه المواقف الخمسة

فقط  فّكرتخاذ هذا الموقف؛ ال تكن واعياً أيا كان الموقف الذي تتواجد فيه، ال 
 .القطعب

سطى يجب أن يكون موقفك كبيًرا أو صغيًرا وفًقا للموقف. المواقف العليا والسفلى والو 
. يجب استخدام المواقف سائلةحاسمة. مواقف الجانب األيسر والجانب األيمن هي 

أو إلى جانب واحد. قرار استخدام  األماماليسرى واليمنى إذا كان هناك عائق في 
 .اليسار أو اليمين يعتمد على المكان

. لفهم الموقف، يجب أن تفهم تماًما الموقف األوسط. التاليجوهر الطريق هو 
لموقف األوسط هو قلب المواقف. إذا نظرنا إلى االستراتيجية على نطاق واسع، فإن ا

األربعة األخرى القائد. يجب أن  الموقف األوسط هو مقر القائد، بينما تتبع المواقف
 .ذلكر قدّ ت

 

 طريق السيف الطويل

إن معرفة طريق السيف الطويل تعني أنه يمكننا استخدام السيف الذي نحمله عادة 
 .إصبعين. إذا كنا نعرف مسار السيف جيًدا، فيمكننا استخدامه بسهولةب
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إذا حاولت استخدام السيف الطويل بسرعة فسوف تخطئ في الطريق. لكي تمارس 
السيف الطويل جيًدا، يجب أن تمارسه بهدوء. إذا حاولت أن تمارسه بسرعة، مثل 

السيف القصير". ال  مروحة قابلة للطي أو سيف قصير، فستخطئ باستخدام "تقطيع
 يمكنك قص رجل بسيف طويل باستخدام هذه الطريقة.

لألعلى، وعندما تقطع  بشكل مستقيمعندما تقطع السيف الطويل لألسفل، ارفعه 
عأرجع السيف على طول طريق جانبي. ، اً جانبي بتمديد السيف بطريقة معقولة،  أرج 

 .هذا هو طريق السيف الطويلالسيف بقوة.  لّوحعلى نطاق واسع.  المرفقين دائماً 

سيف الإذا تعلمت استخدام األساليب الخمسة الستراتيجيتي، فستتمكن من استخدام 
 . يجب أن تتدرب باستمرار.اً جيد

 

 هج الخمسةانمال

وجهه. عندما  بمواجهةسيفك  طرفالعدو مع  النهج األول هو الموقف األوسط. واجه
 .يه" علاركبسيفه إلى اليمين و" وّجه، يهاجم

أو، عندما يهاجم العدو، انحرف عن نقطة سيفه عن طريق ضربه ألسفل، واحتفظ 
قطع ذراعيه من األسفل. هذه إ، وعندما يجدد العدو الهجوم بسيفك الطويل حيث هو

 .هي الطريقة األولى

النهج الخمسة هي هذا النوع من األشياء. يجب أن تتدرب بشكل متكرر باستخدام 
، ستكون قادًرا على ندما تتقن طريقي في السيف الطويلع سيف طويل حتى تتعلمه.

التحكم في أي هجوم يقوم به العدو. أؤكد لكم أنه ال توجد مواقف أخرى غير 
 .الطويل NiTo المواقف الخمسة لسيف
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 عندما قطع العدو تماماً إفي النهج الثاني مع السيف الطويل، من الموقف العلوي 
من األسفل، وقم  م غترفاً ، احتفظ بسيفك أينما كان، طعقيهاجم. إذا تهرب العدو من ال

 .وهو يجدد الهجوم. من الممكن تكرار القطع من هنا طعهبق

، هناك تغييرات مختلفة في التوقيت والروح. سوف تكون قادًرا على يقةفي هذه الطر 
فهم ذلك من خالل التدريب في مدرسة إشي. سوف تفوز دائًما بطرق السيف الطويلة 

 ًً .وتكرارا مراراً  أن تتدربسة. يجب الخم

. عندما يهاجم لألعلى الموقف السفلي، مع توقع االستمالة ى، تبنّ في النهج الثالث
. لألسفل ضرب يديه من األسفل. أثناء القيام بذلك، قد يحاول ضرب سيفكإ، العدو

هذا  إذا كان هذا هو الحال، فقم بقطع ذراعه العلويين أفقًيا مع الشعور "بالعبور".
 .تضرب العدو في اللحظة التي يهاجم فيها ، أنتالمواقف السفلىخالل يعني أنه من 

أن في استراتيجية الحقة. يجب أيضًا و  ، كمبتدئسوف تصادفك هذه الطريقة غالًبا
 .السيف الطويل تتدرب على إمساك

ديه ضرب يأ، العدو يهاجم عندماموقف الجانب األيسر.  ى، تبنّ في هذا النهج الرابع 
من األسفل. إذا كنت تضرب يديه، فإنه يحاول دحر سيفك، مع الشعور بضرب 

 .من أعلى كتفك وقاطعهطريق سيفه الطويل  تفادىيديه، 

خط  تفاديهذا هو طريق السيف الطويل. من خالل هذه الطريقة تكسب من خالل 
 .ذلكهجوم العدو. يجب عليك دراسة 

هجوم العدو، بالتوافق مع جانب األيمن. في موقف ال هو ، السيفالنهج الخامس في
 .قطع مباشرة من األعلىإاعبر سيفك من األسفل في الجانب إلى الموقف العلوي. ثم 
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. إذا كنت تستطيع استخدام جيداً  السيف الطويل هذه الطريقة ضرورية لمعرفة طريق
 .يةرّ بح   ثقيلهذه الطريقة، فيمكنك استخدام سيف طويل 

جب أن لتفصيل كيفية استخدام هذه األساليب الخمسة. يال أستطيع أن أصف با
م التوقيت ي "في انسجام مع السيف الطويل"، وتعلّ تكون على دراية جيدة بطريق

الخمسة منذ  المناهجعتاد على أن ت، و الواسع النطاق، وفهم السيف الطويل للعدو
توقيت مختلفة مع اعتبارات  ،دائًما باستخدام هذه الطرق الخمسالبداية. سوف تفوز 

 .بعناية ذلكز روح العدو. يجب أن تفكر في كل ميّ ت  

 

 "عدم الموقف -تدريس "موقف 

موقف عدم الموقف" يعني أنه ليست هناك حاجة لما يعرف بمواقف السيف إن "
 .الطويلة

السيف الطويل. ومع ذلك  مسكتوجد المواقف باعتبارها الطرق الخمس ل ،ومع ذلك
أن يكون ذلك بطريقة تجعل من السهل قطع العدو جيًدا،  فأنت تمسك بالسيف، يجب

وفًقا للوضع والمكان وعالقتك بالعدو. من الموقف العلوي مع انخفاض روحك، 
يمكنك تبني الموقف األوسط، ومن الموقف األوسط يمكنك رفع السيف قلياًل في 

 .أسلوبك وتبني الموقف العلوي 

 وتبني المواقف الوسطى كما تقتضي من الموقف السفلي، يمكنك رفع السيف قليالً 
موقف الجانب األيسر أو الجانب كال سيفك من  أدرت  المناسبة. وفًقا للموقف، إذا 

 .األيمن نحو الوسط، فإن الموقف األوسط أو السفلي ينتج عنه

 ."الموقف غير الموجود -"الموقف الحالي  لذلكمبدأ الويسمى 
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يديك هو نيتك في قطع العدو، مهما كانت الشيء األساسي عندما تأخذ سيفًا بين 
سيف الأو تلمس  ت صيبأو  تنقّض أو تضرب أو  سواء كنت تتصدى الوسائل.

 لعدو، يجب عليك قطع العدو في نفس الحركة. من الضروري تحقيق ذلك.لطع اقال

أو لمسه، فلن  إصابتهأو  االنقضاض عليهإذا كنت تفكر فقط في ضرب العدو أو 
قطعه. أكثر من أي شيء آخر، يجب أن تفكر في تنفيذ حركتك  تكون قادًرا على

 .بدقةذلك بحث أن ت. يجب عليك تقطعهحتى 

المعركة". مثل هذه  منظومةيسمى الموقف في االستراتيجية على نطاق أوسع "
 .هذا جيداً  أدرسثابت هو سيء. التشكيل الكلها للفوز في المعارك. هي المواقف 

 

 "واحدت يوقتلضرب العدو "في 

مع العدو، أن تضربه بأسرع ما يمكن وبشكل  تقتربفي توقيت واحد" يعني، عندما "
. توقيت حائراً بينما ترى أنه ال يزال  ،مباشر، دون تحريك جسدك أو تسوية روحك

الضرب قبل أن يقرر العدو االنسحاب أو االنكسار أو الضرب، هو "في توقيت 
 ."واحد

 .لحظةالتوقيت  إلىلتوقيت، لتتمكن من الوصول يجب عليك التدريب لتحقيق هذا ا

 

 "اإلثنينتوقيت "

 تراجع، كما تراه متوتًرا، يجب عليك التالعبيعندما تهاجم العدو وسرعان ما 
 ."ثنيناالضربه. هذا هو "توقيت اتبعه و ا. ثم، بينما يرتاح، والتظاهر بالقطع
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ستفهم قريًبا بتعليمات  من الصعب جًدا تحقيق ذلك بمجرد قراءة هذا الكتاب، ولكنك
 .قليلة

 

 تصّورال تصميم، ال 

ضرب أضرب بجسمك، و أفي هذه الطريقة، عندما يهاجم العدو وتقرر الهجوم، 
"ال تصميم، ال هجوم بقوة. هذا هو  متسارعاً ضرب من الفراغ بيديك، أبروحك، و 

 ."تصور

تتدرب بجد لفهم دم. يجب أن ستخما ت   هذه هي الطريقة األكثر أهمية للضرب. وغالباً 
 .ذلك

 قطع المياه المتدفقة

 .نصل مع العدونصاًل إلى  تقاتليتم استخدام "قطع المياه المتدفقة" عندما 

بسيفه الطويل، قم بتوسيع  لالنقضاضسحب سريًعا في محاولة نوي يتوقفعندما 
قدر اإلمكان، متابًعا جسدك مثل الماء ببطء جسدك وروحك وقصه بالسيف الطويل 

 .إذا كنت تعلم هذا. يجب عليك تمييز درجة العدو ا  يقين القطع. يمكنك الراكد

 

 مستمرال طعقال

قطع رأسه بحركة واحدة إمًعا،  سيفاكما وتتشابك ،عندما تهاجم ويهاجم العدو أيًضا
واحدة للسيف الطويل، فهي  بحركة دائريةويديه وساقيه. عندما تقطع عدة أماكن 
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ستخدم. مع الممارسة . وغالبا ما ت  القطعمارسة هذا "القطع المستمر". يجب عليك م
 .التفصيلية، يجب أن تكون قادًرا على فهمها

 

 قطع النار والحجارة 

الطويل مًعا،  هأنه عندما يصطدم سيفك الطويل وسيف قطع النار والحجارة تعني لعبة
رعة مع بقوة قدر اإلمكان دون رفع السيف ولو قلياًل. هذا يعني القطع بس تقطعفإنك 

جميع الثالثة بقوة. إذا تدربت جيًدا بما يكفي، لالقطع  -اليدين والجسم والساقين 
 .بقوة صابةفستكون قادًرا على اإل

 

 قطع األوراق الحمراء

 تتحكم. يجب أن أرضاً  سيف العدو الطويل أن ت سقطقطع األوراق الحمراء تعني 
قطع الأمامك ويعتزم  قف سيف طويلالروح في سيفه. عندما يكون العدو في مو 

بقوة سيف العدو باستخدام قطع النار والحجارة، وربما  أضرب ،والتصّديضرب الو 
، الصقإذا تغلبت على نقطة سيفه بشعور قطع "ال تصميم، ال تصور".  في تصميم

يصبح من السهل جعل  القطعسقط السيف بالضرورة. إذا كنت تمارس هذا فسوف ي  
 .تتدرب بشكل متكررسقط سيفه. يجب أن العدو ي  
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 الجسد في مكان السيف الطويل

أيضا "السيف الطويل بدال من الجسم". عادة ما نقوم بنقل الجسد والسيف في نفس 
العدو. ومع ذلك، وفًقا لطريقة قطع العدو، يمكنك االنقضاض عليه  قطعالوقت ل

أن تقطع  بجسمك أواًل، وبعد ذلك يتم قطعه بالسيف. إذا كان جسمه ثابًتا، فيمكنك
أواًل بالسيف الطويل، لكن عموًما تضغط أواًل بالجسم ثم تقطع بالسيف الطويل. يجب 

 .عليك البحث بشكل جيد وممارسة الضرب

 

 الشطبو  طعقال

والقطع هما شيئان مختلفان. القطع، مهما كان شكل القطع، هو حاسم، بروح  شطبال
بقوة، وحتى لو  الشطببليس أكثر من لمس العدو. حتى لو قمت  الشطبحازمة. 

. يجب عاقدة العزم روحك تكون . عندما تقطع، شطبتوفي العدو على الفور، فهذا 
بقوة.  تقطعالعدو أو ساقيه، يجب أن  يديّ  بشطبر هذا. إذا قمت أواًل قدّ ت  أن 

ا. مال يمكن تمييزه يصبحانهو في الروح مثل اللمس. عندما تدرك هذا،  الشطب
 .تعلم هذا جيداً 

 

 قرد الصيني لجسم ا

. الروح هي أن تدخل بسرعة، خارجاً  جسد القرد الصيني هو روح عدم مد ذراعيك
ذراعيك، قبل أن يقطع العدو. إذا كنت عازمًا على عدم مد التوسيع األقل لدون 

جسدك. بكامل فأنت بعيد على نحو فعال، فالروح هي أن تدخل  خارجاً  ذراعيك
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ن السهل تحريك جسمك. يجب عليك البحث عندما تصل إلى متناول اليد، يصبح م
 .جيًدا

 

  والطالءالغراء جسم مستحلب 

" هي التمسك بالعدو وليس االنفصال عنه. والطالءالغراء جسم مستحلب  روح "
عندما تقترب من العدو، تمسك برأسك وجسدك وساقيك بحزم. يميل الناس إلى التقدم 

. يجب أن تلتزم بحزم حتى الوراءإلى رؤوسهم وأرجلهم بسرعة، لكن جسمهم يتخلف ب
 .ال يكون هناك أدنى فجوة بين جسم العدو وجسمك. يجب أن تفكر في هذا بعناية

 

 السعي لالرتفاع

عند االقتراب من العدو، أن تسعى معه  ،ي قصد بعبارة "الكفاح من أجل االرتفاع"
ركين، للحصول على ارتفاع متفوق دون أن تتأرجح. قم بتمديد ساقيك، وتمدد الو 

رقبتك وجًها لوجه معه. عندما تعتقد أنك ربحت، وكنت األعلى، اقتحم بقوة.  وامدد
 .يجب أن تعلم هذا

 

 لتطبيق االلتصاق

عندما يهاجم العدو ويهاجمك بالسيف الطويل، يجب عليك الدخول بشعور الصق 
روح االلتصاق  إن .منه قطعال كالعدو عند تلقيسيف سيفك الطويل ضد وتثبيت ,

بحيث ال تنفصل السيوف الطويلة بسهولة.  بالضرببقوة كبيرة، لكنها ت بالضرب ليس
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. بالتصاقمن األفضل االقتراب بهدوء قدر اإلمكان عند ضرب سيف العدو الطويل 
والتشابك ضعيف. يجب الفرق بين "االلتصاق" و "التشابك" هو أن االلتصاق ثابت 

 .أن نقدر هذا

 

 الجسم إصابة

. الروح هي ضربه درعهاالقتراب من العدو من خالل فجوة في  الجسم تعني إصابة
 تقّدمضرب صدر العدو مع تحريك كتفك األيسر. أو جانبًا وجهك قلياًل  أدربجسدك. 

ضرب بقوة قدر اإلمكان في الوقت المناسب مع تنفسك. أ، و العدو بعيداً  ارتدادبروح 
ادًرا على ضربه على بعد مع العدو، فستكون ق االقترابإذا حققت هذه الطريقة في 

 .. تدرب جيداً يموتعشرة أو عشرين قدًما. من الممكن ضرب العدو حتى 

 

 هجومه لصدّ ثالث طرق 

 :قطعلل للتصّديهناك ثالث طرق 

عينيه، عندما  وطعن ،أواًل، عن طريق تحطيم سيف العدو الطويل على يمينك
 .يهاجم

ينه اليمنى مع شعور بضرب عن طريق دفع سيف العدو الطويل نحو ع للتصّديأو، 
 .رقبته

سيف ل التصّديأو، عندما يكون لديك "سيف طويل" قصير، دون أن تقلق بشأن 
 .وجهه بيدك اليسرى  واطعنسريًعا،  اقترب منهالعدو الطويل، 
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. يجب أن تضع في اعتبارك أنه يمكنك دائًما ربط للتصّديهذه هي الطرق الثالث 
 .اً ب جيدر تدالدو بقبضة يدك. لهذا من الضروري يدك اليسرى والتوجه نحو وجه الع

 

 طعنة في الوجه

عتزم الطعن ت أن روحكو طعنة في الوجه يعني، عندما تكون في مواجهة مع العدو، 
في وجهه، باتباع خط الشفرات مع نقطة سيفك الطويل. إذا كنت تنوي الطعن في 

 .للركوبوجهه، فسيصبح وجهه وجسمه قابلين 

، هناك فرص عديدة للفوز. يجب التركيز على هذا. للركوبقاباًل  عندما يصبح العدو
، يمكنك الفوز للركوبعندما يصبح القتال ويصبح جسم العدو كما لو كان قاباًل 
قيمة هذه التقنية  تتابعبسرعة، لذلك يجب أال تنسى أن تطعن في وجهك. يجب أن 

 من خالل التدريب.

 

 طعنة في القلب

هناك عوائق أعلى أو على الجانبين، إذا كان ي، عند القتال، إن الطعنة في القلب تعن
العدو. يجب أن تطعن صدر العدو دون أن  إطعن، القطعوكلما كان من الصعب 

روح انحراف سيفه وب، ضلع النصلللعدو  م ظهراً ، يهتز الطويل كسيف طرفتترك 
 ما سيفنا الطويلالطويل. غالًبا ما تكون روح هذا المبدأ مفيدة عندما نتعب أو لسبب 

 .يقطع. يجب أن تفهم تطبيق هذه الطريقة ال

 



     www.lamafayyad.wordpress.com  -، صيدا، لبنان 2020لمى إ. فياض، آذار س، ترجمة كتاب الحلقات الخم
  

 

57 
 

 "!"توت توت التأنيب

تأنيب" يعني أنه عندما يحاول العدو أن يقطع هجوًما مضاًدا أثناء الهجوم، فأنت "
. مع لألسفل تقاطعه مرة أخرى من األسفل كما لو كنت تتجه إليه محاواًل تثبيته

قطع "توت!" إو  ،"توت!" ،لألعلىدفع إالعدو.  نيببتأقطع، ت أنتتوقيت سريع للغاية 
ه هذا التوقيت مرارا وتكرارا في تبادل الضربات. تتمثل طريقة تأنيب توت توت واج  ي  

بالتزامن مع رفع سيفك الطويل كما لو كان يوجه العدو. القطع ت يوقت يتم في أن
 .من خالل الممارسة المتكررة ذلكيجب أن تتعلم 

 

 التصّدي الضارب

" أنك عندما تصطدم بالسيوف مع العدو، فإنك تقابل التصّدي الضاربي قصد بـ "
سيفه وتقطعه.  وتصفع، دوم-تي، دوم-تيعلى سيفك الطويل بإيقاع  هجومه القاطع

ضرب بضرب بقوة، لكنها بال، وال التصّدي الضارب ليست في التصّديروح إن 
أساسي إلى قطعه بسرعة. إذا السيف الطويل للعدو وفًقا لخط هجومه، وتهدف بشكل 

يرتّد صعوبة تصادم سيوفك الطويلة مًعا، فلن ومهما كانت فهمت توقيت الضربة، 
 .قلياًل. يجب البحث بما فيه الكفاية لتحقيق ذلك طرف سيفك إلى الوراء

 

 هناك العديد من األعداء

يًفا وسيًفا س استلّ هناك العديد من األعداء" ينطبق عندما تقاتل واحد ضد الكثيرين. "
مطاردة األعداء من جانب في مصاحًبا وافترض موقفا يساًرا ويميًنا واسًعا. الروح هي 
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أنهم يأتون من جميع االتجاهات األربعة. راقب أمر الهجوم،  حتى لوإلى آخر، 
 .أواًل مع من يهاجمون أوالً  للتالقيوانتقل 

اليسار إلى قطع اعناية، و فحص أمر الهجوم باعلى نطاق واسع، و دائريًا عينيك  حّرك
بسرعة مواقفك تجاه كال  تستأنف دائماً إك. االنتظار سيء.يواليمين بالتناوب مع سيف

سحقهم في االتجاه الذي يهاجمون منه. مهما ال األعداء مع تقدمهم، و الجانبين، قلّ 
ربط خًطا من األسماك، وعندما ي رى ت تفعلت، يجب أن تقود العدو مًعا، كما لو كن

 .بقوة دون منحهم مجااًل للتحرك م، قم بقطعهينمكدس مأنه

 

 ضرباتالميزة عندما تأتي إلى 

يمكنك معرفة كيفية الفوز من خالل اإلستراتيجية بالسيف الطويل، لكن ال يمكن 
 .شرحها كتابًة بشكل واضح. يجب عليك التدرب بجد لفهم كيفية الفوز

يجية يتم الكشف عنها في السيف التقاليد الشفوية: "الطريقة الحقيقية لالسترات
 ."الطويل

 

 واحدال طعقال

يمكنك الفوز بثقة بروح "قطع واحد". من الصعب تحقيق ذلك إذا لم تتعلم 
، فستأتي االستراتيجية من قلبك ةالطريق هاالستراتيجية جيًدا. إذا تدربت جيًدا على هذ

 .. يجب أن تتدرب بجدّ حسبما تشاءوستكون قادًرا على الفوز 
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 التصال المباشرا

 روح "االتصال المباشر" هي الطريقة التي يتم بها تلقي الطريقة الحقيقية لمدرسة
NiTo  Ichi  وتوصيلها. 

 ."التقاليد الشفوية: "علم إستراتيجية جسمك

 .المدرسة إشي في السيفبالمسجلة في الكتاب أعاله هو الخطوط العريضة للقتال 

ل في اإلستراتيجية  تعّلم أواًل الطرق الخمسة لمعرفة كيفية الفوز بالسيف الطوي
السيف الطويل بشكل طبيعي في جسمك. يجب  ةوالمواقف الخمسة، واستوعب طريق

عليك فهم الروح والتوقيت، والتعامل مع السيف الطويل بشكل طبيعي، وتحريك 
الجسم والساقين في وئام مع روحك. سواء أكنت تتغلب على رجل أو شخصين، 

 .يم في اإلستراتيجيةستعرف الق

محتويات هذا الكتاب، مع أخذ عنصر واحد في وقت واحد، ومن خالل القتال  أدرس
 على مبدأ الطريق. مع األعداء سوف تتعرف تدريجياً 

يدك في القتال.  رافعاً ، من وقت آلخر ذلكمتص فضيلة كل إ ،ةروح صبور و ، بتأنٍ 
مشي على إخطوة بخطوة  .السيوف مع العدو قاطعت  فظ على هذه الروح كلما اح

 .طريق األلف ميل

انتصار على هو ق روح المحارب. اليوم االستراتيجية على مر السنين وحقّ  أدرس
نفسك باألمس؛ غدا هو انتصارك على رجال أقل. بعد ذلك، من أجل التغلب على 
المزيد من الرجال الماهرين، تدرب وفًقا لهذا الكتاب، دون السماح لقلبك بالتأرجح 

ستند إلى ما تعلمته، تكن تلى طول مسار جانبي. حتى لو كنت تقتل عدًوا، فإن لم ع
 .فهذا ليس هو الطريق الصحيح
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 .إذا وصلت إلى طريق النصر هذا، فستتمكن من التغلب على عشرات الرجال

تبقى هو القدرة على القتال بالسيف، والتي يمكنك تحقيقها في المعارك يما 
 .والمبارزات

 (1645انية لشوهو، اليوم الثاني عشر من الشهر الخامس )السنة الث

 شيساشينمين مو  ،تيرو ماجونوجو
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 كتاب النار
 

 .أصف القتال بالنار NiTo Ichi في كتاب النار من مدرسة استراتيجية

جية. باستخدام أطراف في المقام األول، يفكر الناس بشكل ضيق في فائدة االستراتي
الرسغ.  سوى فائدة ثالث بوصات من خمس بوصات من ، ال يعرفون أصابعهم فقط

، كما هو الحال مع المروحة القابلة للطي، فقط من خالل لقد سمحوا بتحديد مسابقة
البراعة، ويتعلمون تفاهات الصغيرة من مسألة الامتداد الساعدين. يتخصصون في 

 .مثل حركات اليد والساق باستخدام سيف الخيزران

التدريب على قتل األعداء عن طريق العديد من المسابقات،  في استراتيجيتي، يتم
والقتال من أجل البقاء، واكتشاف معنى الحياة والموت، وتعلم طريق السيف، والحكم 

 .على قوة الهجمات وفهم طريق "الحافة والتالل" "السيف

ي ال يمكنك االستفادة من التقنيات الصغيرة خاصة عند ارتداء الدروع الكاملة. طريق
في اإلستراتيجية هي الطريقة المؤكدة للفوز عندما تقاتل من أجل حياتك رجل واحد 
مقابل خمسة أو عشرة. ال حرج في مبدأ "رجل واحد يستطيع أن يضرب عشرة، 
وبذلك يستطيع ألف رجل أن يضربوا عشرة آالف". يجب عليك البحث في هذا. 

ريب اليومي. ولكن يمكنك أن بالطبع ال يمكنك تجميع ألف أو عشرة آالف رجل للتد
، حتى تتمكن من فردك بالسيفتصبح سيًدا في اإلستراتيجية من خالل التدريب بم

وتأتي لتقدير كيفية تطبيق االستراتيجية  استراتيجيات العدو وقوته وموارده،فهم 
 .للتغلب على عشرة آالف من األعداء
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بجد، ويتدرب في يجب على أي شخص يريد إتقان جوهر استراتيجيتي أن يبحث 
الصباح والمساء. وهكذا يستطيع أن يصقل مهارته، وأن يتحرر من نفسه، ويحقق 

 .قدرة استثنائية. سيأتي المتالك قوة خارقة

 .هذه هي النتيجة العملية لالستراتيجية

 

 حسب المكان

 افحص بيئتك

لك، مع الشمس وراءك. إذا كان الموقف ال يسمح بذ اً ذ موقفاتخ ،في الشمس اً قفوا
يجب أن تحاول إبقاء الشمس على جانبك األيمن. في المباني، يجب أن تقف مع 
المدخل خلفك أو على يمينك. تأكد من أن خلفيتك غير معيقة، وأن هناك مساحة 
خالية على يسارك، وأن جانبك األيمن مشغول بموقف سيفك. في الليل، إذا كان 

إلى يمينك، واتخذ موقفك كما هو  العدو يمكن رؤيته، احتفظ بالنار خلفك والمدخل
كن أعلى قلياًل. على مذكور أعاله. يجب أن تطل على العدو، وتتخذ موقفك في أما

 .ي عتقد أن الكاميزا الموجودة في المنزل هي مكان مرتفع سبيل المثال،

عندما يأتي القتال، حاول دائًما مطاردة العدو إلى جانبك األيسر. طارده نحو 
، وحاول إبقائه مع ظهره إلى األماكن الصعبة. عندما يدخل العدو األماكن الصعبة
أرضًا. في  تهثبّ بل طارده بوعي و  ،ال تدعه ينظر حوله ،مريح في وضع غير

، قم بمطاردة العدو في العتبات، واألعتاب، واألبواب، والشرفات األرضية، المنازل
 .وضعهعدم السماح له برؤية لمرة أخرى  ،واألعمدة، وما إلى ذلك
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قم دائًما بمطاردة العدو في موطئ قدم سيئ، وعقبات في الجانب، وما إلى ذلك، 
باستخدام فضائل المكان إلنشاء مواقع سائدة للقتال منها. يجب عليك البحث 

 والتدريب بجد في هذا.

 

 الطرق الثالث إلحباط العدو

 .ه(لنصب فخًا لاألول هو إحباطه بالهجوم. وهذا ما يسمى كين نو سين )

 .(طريقة أخرى هي إحباطه وهو يهاجم. هذا يسمى تاي نو سين )النتظار المبادرة

الطريقة األخرى هي عندما تهاجم أنت والعدو مًعا. هذا يسمى تاي تاي نو سين 
 (.)لمرافقته وإحباطه

بسرعة عن ال توجد طرق ألخذ زمام المبادرة بخالف هؤالء الثالثة. ألنه يمكنك الفوز 
، فهي واحدة من أهم األشياء في االستراتيجية. هناك العديد ام المبادرةطريق أخذ زم

من األشياء التي ينطوي عليها أخذ زمام المبادرة. يجب أن تستفيد من الموقف 
بأفضل شكل، وانظر من خالل روح العدو حتى تتمكن من فهم استراتيجيته وهزيمته. 

 .من المستحيل أن أكتب عن هذا بالتفصيل

 

 كين نو سين -األول 

العدو. أو يمكنك  ، محبطاً ، حافظ على الهدوء واندفع بسرعةعندما تقرر المهاجمة
 .، تحبطه باالحتياطيى ما يبدو بقوة ولكن بروح محجوزةالتقدم عل
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تحرك بقدميك أسرع ، وعندما تصل إلى العدو بالتناوب، تقدم بروح قوية قدر اإلمكان
 .بحدة سحًا إياهوكا مشوشًا عليهقلياًل من المعتاد، 

، من األول إلى األخير. ستمرار، بهدوء روحك، هاجم بشعور بسحق العدو باأو
 .الروح هي الفوز في أعماق العدو

 .هذه كلها كين نو سين

 

 تاي نو سين -الثاني 

عف. عندما يصل العدو ضإّدعي الولكنه  اً غير منزعج ، إبق  عندما يهاجم العدو
أنك تنوي القفز جانًبا، ثم اندفع في الهجوم بقوة بمجرد  إليك، ابتعد فجأة مشيرًا إلى

 .أن ترى العدو يسترخي. هذه طريقة واحدة

هاجم بقوة أكبر، مستفيًدا من االضطراب الناتج في توقيته ، أو، عندما يهاجم العدو
 .للفوز

 .هذا هو مبدأ تاي نو سين

 

 الثالث تاي تاي نو سين

، وتهدف إلى نقطة أن تهاجم بقوة وبهدوءعندما يقوم العدو بهجوم سريع، يجب 
 .هزمه بقوةوت، ضعفه وهو يقترب

، انضم إلى ، ومع جسمك عائماً أو، إذا هاجم العدو بهدوء، يجب عليك مراقبة حركته
 .قطعه بقوةاحركاته عندما يقترب. تحرك بسرعة و 
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 هذا هو تاي تاي نو سين

ن تبحث ما هو مكتوب ال يمكن تفسير هذه األشياء بوضوح في الكلمات. يجب أ
ال يعني أنك  ، يجب أن تحكم على الوضع. هذاللتصّديهنا. في هذه الطرق الثالث 

االستراتيجية، لقد  ؛ ولكن إذا هاجم العدو أواًل يمكنك قيادته. فيتهاجم دائًما أوالً 
 .لتحقيق ذلك جيداً ربحت بشكل فعال عندما تحبط العدو، لذلك يجب أن تتدرب 

 

 وسادةتبيت 

 .وسادة" يعني عدم السماح لرأس العدو باالرتفاع ثبيتت"

من السيء أن يقودها العدو. يجب أن تكون دائًما قادًرا  االستراتيجية مبارياتفي 
في فعل ذلك، لكنه ال يستطيع  أيضاً على قيادة العدو. من الواضح أن العدو سيفكر 

ليك إيقاف العدو وهو أن يحبطك إذا لم تسمح له بالخروج. في االستراتيجية، يجب ع
، وأن تتخلص من قبضته عندما طعنته الى األسفل؛ يجب أن تضغط القطعيحاول 

يحاول اإلمساك. هذا هو معنى "الضغط على وسادة". عندما تستوعب هذا المبدأ، 
قمعه. الروح هي التحقق من تفإن كل ما يحاول العدو إجراؤه في القتال ستراه مقدًما و 

 ،عندما يقفز تحقق من تقدمه في المقطع "جو ...." ،في ...."هجومه على المقطع "
 ."...cu" والتحقق من قطعه في

الشيء المهم في االستراتيجية هو قمع األعمال المفيدة للعدو ولكن السماح ألفعاله 
. أواًل، يجب عليك غير المفيدة. ومع ذلك، فإن القيام بذلك وحده أمر دفاعي

، وإحباط خططه، ومن ثم أمره مباشرة. ع تقنيات العدوالتصرف وفًقا للطريقة، وقم
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 جيداً عندما يمكنك القيام بذلك، ستكون خبيًرا في االستراتيجية. يجب أن تتدرب 
 ."وسادةالتثبيت بوتبحث عن "

 

 مخاضةعبور في 

"، على سبيل المثال، عبور البحر مخاضة )جزء ضحل من النهر(يعني "العبور عند 
كثر من مائة ميل من البحر العريض في مكان عبور. أعتقد عند مضيق، أو عبور أ

" يحدث غالًبا في حياة الرجل. هذا يعني اإلبحار على مخاضةأن هذا "العبور في 
، ويعرفون سالمة سفينتك الرغم من أن أصدقائك يبقون في المرفأ، ويعرفون الطريق

أو  ،ك رياح مواتيةوربما تكون هنا ،اليوم. عندما يتم استيفاء جميع الشروط وفضل
فيجب  ،ثم تبحر. إذا تغيرت الريح على بعد أميال قليلة من وجهتك ،رياح معاكسة

 .أن تتجول عبر المسافة المتبقية بدون إبحار

فإنها تنطبق على الحياة اليومية. يجب أن تفكر دائًما  ،إذا حصلت على هذه الروح
 .مخاضةفي العبور في 

، ومعرفة ". اكتشف قدرة العدومخاضةفي  تعبرهم أن "من الم أيضاً في االستراتيجية 
حيث يعبر قائد جيد طريًقا  ،" في المكان المناسبالمخاضة"عبور  ،كنقاط قوت

يمكنك أن تأخذ راحتك. إن العبور في  ،بحرًيا. إذا نجحت في العبور في أفضل مكان
 ووضع نفسك في وضع مفيد. هذه هي ،يعني مهاجمة نقطة ضعف العدو مخاضة

ضرورية  مخاضةالطريقة للفوز في استراتيجية واسعة النطاق. إن روح العبور في 
 .جيداً يجب عليك البحث عن هذا  .في كل من االستراتيجية الكبيرة والصغيرة

 



     www.lamafayyad.wordpress.com  -، صيدا، لبنان 2020لمى إ. فياض، آذار س، ترجمة كتاب الحلقات الخم
  

 

67 
 

 لمعرفة األوقات

معرفة األوقات" يعني معرفة تصرف العدو في المعركة. هل هو مزدهر أم "
يمكنك  ،لعدو والحصول على أفضل وضعيتضاءل؟ من خالل مراقبة روح رجال ا

معرفة تصرفات العدو وتحريك رجالك وفًقا لذلك. يمكنك الفوز من خالل مبدأ 
 .والقتال من موقع الميزة ،االستراتيجية هذا

يجب عليك إحباط العدو والهجوم عندما تعترف ألول مرة  ،عندما تكون في مبارزة
القوية والضعيفة. مهاجمة بطريقة غير  وتدرك جودته ونقاطه ،بمدرسته اإلستراتيجية

 .متوقعة مع معرفة العداد والتشكيل والتوقيت المناسب

أن ترى األشياء بشكل صحيح. إذا  ،إذا كانت قدرتك عالية ،إن معرفة األوقات تعني
فسوف تتعرف على نوايا العدو وبالتالي لديك  ،كنت على دراية تامة باالستراتيجية

 .ز. يجب أن تدرس هذا بما فيه الكفايةالعديد من الفرص للفو 

 السيفالخطو ب

في  ،داس السيف" هو مبدأ يستخدم في كثير من األحيان في االستراتيجية. أوالً "
عندما يقوم العدو أواًل بإخراج األقواس والبنادق ثم  ،استراتيجية واسعة النطاق

أسلحتنا أو يصعب علينا الهجوم إذا كنا مشغولين بتحميل مسحوق في  ،الهجمات
إحراز سهامنا. الروح هي مهاجمة بسرعة بينما ال يزال العدو يطلق النار باألقواس أو 

 .البنادق. إن الروح هي أن تكسب من خالل "الدوس" بينما نتلقى هجوم العدو

 بشعور ،ال يمكننا أن نحصل على نصر حاسم من خالل القطع ،في قتال واحد
"tee-dum teedum"، مة سيف العدو الطويل. يجب أن نهزمه في أعقاب مهاج
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حتى ال يتمكن من الصعود مرة أخرى إلى  ،بروح مداسه بالقدمين ،في بداية هجومه
 .الهجوم

 ،وبالطبع ،بالروح اخط   ،بالجسد اخط  القدمين. ب الخطو" ال يعني ببساطة الخطو"
مرة قطع بالسيف الطويل. يجب أن تحقق روح عدم السماح للعدو بالهجوم او  اخط  

ال ينبغي أن  ،بكل معنى الكلمة. مرة واحدة في العدو التصديثانية. هذه هي روح 
 .ولكن التشبث بعد الهجوم. يجب أن تدرس هذا بعمق ،تطمح فقط لضربه

 

 "لمعرفة "االنهيار

كل شيء يمكن أن ينهار. تنهار المنازل واألجساد واألعداء عندما يصبح إيقاعهم 
 .مشوًشا

دون  تتبعهعندما يبدأ العدو في االنهيار يجب عليك  ،سعة النطاقفي استراتيجية وا
 .فقد يتعافون  ،ترك الفرصة تذهب. إذا فشلت في االستفادة من انهيار أعدائك

فقد  ،يفقد العدو أحياًنا التوقيت وينهار. إذا تركت هذه الفرصة تمر ،في معركة واحدة
وهاجمه  ،والحقه ،نهيار العدويتعافى ولن يكون مهماًل بعد ذلك. ثبت عينك على ا

حتى ال تدعه يتعافى. يجب عليك فعل ذلك. هجوم المطاردة بروح قوية. يجب عليك 
 .قطع العدو تماًما حتى ال يستعيد موقعه. يجب أن تفهم تماًما كيفية قطع العدو
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 تصبح العدوأن 

التفكير  أن تصبح العدو" يعني التفكير في موقف العدو. يميل الناس في العالم إلى"
إذا فكرنا في "أن  ،في السارق المحاصر في المنزل على أنه عدو محصن. ومع ذلك

فإننا نشعر أن العالم كله ضدنا وأنه ال مفر من ذلك. من يغلق في  ،نصبح العدو"
 .الداخل هو طائر التدرج. من يدخل لالعتقال فهو صقر. يجب أن تقدر هذا

وبالتالي  ،الناس دائًما بانطباع بأن العدو قوي يشعر  ،في االستراتيجية واسعة النطاق
وإذا فهمت مبادئ  ،يميلون إلى توخي الحذر. ولكن إذا كان لديك جنود جيدون 

 .فال داعي للقلق ،وإذا كنت تعرف كيف تهزم العدو ،االستراتيجية

"ها هو  ،يجب أن تضع نفسك في موقع العدو. إذا كنت تعتقد أيضاً في قتال واحد 
فسوف تخسر بالتأكيد. يجب عليك  ،الذي يعرف مبادئ االستراتيجية" ،سيد الطريق

 .النظر في هذا بعمق

 

 دياأربعة أي سراح إطالق

وال  ،يتم استخدام "إطالق سراح أربعة أيادي" عندما تتنافس أنت والعدو بنفس الروح
 .يمكن حل المشكلة. التخلي عن هذه الروح والفوز من خالل مورد بديل

ال تستسلم  ،عندما تكون هناك روح "األيادي األربعة" ،يجية واسعة النطاقفي االسترات
بتقنية ال يتوقعها  الفور تخلص من هذه الروح وف زإنها وجود اإلنسان. على  -

 .العدو
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يجب علينا  ،عندما نعتقد أننا وقعنا في وضع "األيدي األربعة" ،أيضاً في قتال واحد 
نا وتطبيق أسلوب مناسب وفًقا لحالته. يجب أن هزيمة العدو من خالل تغيير أذهان

 .تكون قادًرا على الحكم على هذا

 

 تحريك الظل

 .تحريك الظل" عندما ال يمكنك رؤية روح العدويتم استخدام "

أشر إلى أنك  ،عندما ال يمكنك رؤية موقف العدو ،في استراتيجية واسعة النطاق
سهل هزيمته بطريقة مختلفة بمجرد الكتشاف موارده. من ال ،على وشك الهجوم بقوة

 .رؤية موارده

إذا اتخذ العدو موقًفا خلفًيا أو جانبًيا للسيف الطويل بحيث ال يمكنك  ،في قتال واحد
معتقدًا أنه يرى روحك.  ،وسيظهر العدو سيفه الطويل ،قم بهجوم خداعي ،رؤية نيته

فستفتقد  ،مهماًل  يمكنك الفوز على وجه اليقين. إذا كنت ،من ما يظهر لك استفد
 .جيداً التوقيت. ابحث في هذا 

 

 بقاء الظلإ

 .يتم استخدام "إبقاء الظل" عندما يمكنك رؤية روح العدو الهجومية

إذا قمت بعمل عرض  ،عندما يشرع العدو في الهجوم ،في استراتيجية واسعة النطاق
 .بروح الفراغ إهزمه بالتصدي له ،تغيير روحكب ،فسيغير رأيه. ثم ،لقمع أسلوبه بقوة



     www.lamafayyad.wordpress.com  -، صيدا، لبنان 2020لمى إ. فياض، آذار س، ترجمة كتاب الحلقات الخم
  

 

71 
 

واهزمه بالتصدي  ،ابق على نية العدو القوية مع توقيت مناسب ،في قتال واحد ،أو
 .جيداً بهذا التوقيت. يجب أن تدرس هذا  له

 

 لتمريرا

ويمكن أن ينتقل التثاؤب. يمكن  ،يقال أن أشياء كثيرة تنتقل. يمكن أن ينتقل النعاس
 .أيضاً تمرير الوقت 

 ،عندما يكون العدو مستفًزا ويظهر مياًل إلى االندفاع ،النطاقفي االستراتيجية واسعة 
وسيأخذ هذا العدو وسيصبح  ،ال تمانع في أقل تقدير. قدم عرًضا للهدوء التام

يمكنك إحداث هزيمة العدو من خالل  ،مرتاًحا. عندما ترى أن هذه الروح قد انتقلت
 .مهاجمة بقوة بروح الفراغ

ومن ثم اللحاق  ،من خالل استرخاء جسمك وروحكيمكنك الفوز  ،في قتال واحد
 .وإحباطه ،والهجوم بقوة وبسرعة ،بلحظة استرخاء العدو

أن تصيب  أيضاً ما يعرف ب "حمل شخص ما في حالة سكر" مشابه لهذا. يمكنك 
 .جيداً العدو بروح بالملل أو اإلهمال أو الضعف. يجب أن تدرس هذا 

 

 فقدان التوازن بسبب تلا

واآلخر هو  ،يمكن أن تسبب فقدان التوازن. أحد األسباب هو الخطر أشياء كثيرة
 .واآلخر هو المفاجأة. يجب عليك البحث في هذا ،المشقة
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من المهم التسبب في فقدان التوازن. قم بالهجوم دون  ،في االستراتيجية واسعة النطاق
حتك وبينما روحه المترددة تتابع مصل ،سابق إنذار حيث ال يتوقع العدو ذلك

 .وستتغلب عليه بعد ذلك

ثم هاجم فجأة بقوة. دون السماح له  ،ابدأ بعمل عرض للبطء ،في قتال واحد ،أو
يجب عليك اغتنام الفرصة للفوز. احصل  ،بمساحة للتنفس للتعافي من تقلبات الروح

 .على هذا الشعور

 

 لتخويفا

 .غالًبا ما يحدث الرعب بسبب ما هو غير متوقع

يمكنك تخويف العدو ليس من خالل ما تقدمه إلى  ،سعة النطاقفي استراتيجية وا
أو عن طريق  ،أو جعل قوة صغيرة تبدو كبيرة ،ولكن من خالل الصراخ ،أعينهم

تهديدهم من الجناح دون سابق إنذار. كل هذه األشياء مخيفة. يمكنك الفوز 
 .باالستفادة المثلى من إيقاع العدو الخائف

عليك استخدام ميزة أخذ العدو على غير علم بإخافته  يجب ،أيضاً في قتال واحد 
 .جيداً بجسدك أو سيفك الطويل أو صوتك لهزيمته. يجب عليك البحث في هذا 

 المتصاصا

"تنغمس"  ،وتدرك أنه ال يمكنك التقدم ،عندما تصل إلى السيطرة وتناضل مع العدو
عندما تكون متشابًكا  وتصبح واحًدا مع العدو. يمكنك الفوز بتطبيق تقنية مناسبة

 .بشكل متبادل
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يمكنك  ،في المعارك التي تنطوي على أعداد كبيرة وكذلك في معارك بأعداد صغيرة
إذا كنت  ،بينما ،غالًبا الفوز بشكل حاسم بميزة معرفة كيفية "االنغماس" في العدو

 .جيداً فستفقد فرصة الفوز. ابحث في هذا  ،ستنفصل

 

 إصابة الزوايا

لذا يجب عليك "إصابة  ،ريك األشياء القوية عن طريق الدفع مباشرةمن الصعب تح
 ."الزوايا

 .من المفيد ضرب زوايا قوة العدو ،في استراتيجية واسعة النطاق

سيتم إسقاط روح الجسم كله. لهزيمة العدو يجب أن تتابع  ،إذا تم إسقاط الزوايا
 .الهجوم عندما تسقط الزوايا

فوز بمجرد انهيار العدو. يحدث هذا عندما تصيب من السهل ال ،في قتال واحد
لذا يجب أن تبحث  ،وهذا يضعفه. من المهم أن تعرف كيف تفعل ذلك ،"زوايا" جسده

 .في هذا بعمق

 

 االرتباك إلى الدفع

 .هذا يعني جعل العدو يفقد العزيمة

 .استخدام قواتك إلرباك العدو في الميدان ي استراتيجية واسعة النطاق يمكنكف

"هنا؟ هناك؟ مثل هذا؟ مثل هذا؟ بطيء؟  ،يمكننا أن نجعله يفكر ،مراقبة روح العدوب
 .سريع؟" النصر مؤكد عندما يقع العدو في إيقاع يربك روحه
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العدو من خالل الهجوم بتقنيات متنوعة عندما تسنح  إرباكيمكننا  ،في قتال واحد
وعندما يكون  ،ب منهأو اجعل العدو يعتقد أنك تقتر  ،الفرصة. قم بدفع أو قطع

 .يمكنك الفوز بسهولة ،مرتبًكا

 .ويجب البحث فيه بعمق ،هذا هو جوهر القتال

 

 الثالثة اتخلصر ا

الثالثة على هذا النحو: قبل وأثناء وبعد. يصرخ حسب الموقف.  اتخيتم تقسيم الصر 
ضد الرياح  ،الصوت هو شيء من الحياة. نحن نصيح ضد الحرائق وهلم جرا

 .ظهر الصوت الطاقةواألمواج. ي

في بداية المعركة نصرخ بصوت عاٍل قدر اإلمكان.  ،في إستراتيجية واسعة النطاق
صرخ بينما نهاجم. بعد المسابقة نصرخ في أعقاب ن ،الصوت منخفض ،أثناء القتال

 .انتصارنا. هذه هي الصيحات الثالث

ثم  ،اج العدوفي نفس الوقت إلزع "!Ei" نجعل كما لو نقطع ونصرخ ،في قتال واحد
هذا  ،العدو نقطعبالسيف الطويل. نحن نصرخ بعد أن  نقطعفي أعقاب صيحتنا 

لنعلن النصر. هذا يسمى "سين ال تذهب كوا" )قبل وبعد الصوت(. نحن ال نصيح 
 .في وقت واحد مع ازدهار السيف الطويل

 .بحث هذا بعمقإنحن نصرخ أثناء القتال للدخول في اإليقاع. 
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 االختالط

 ،هاجم نقاط القوة القوية للعدو ،عندما تكون الجيوش في مواجهة ،المعاركفي 
يفصلون بسرعة ويهاجمون نقطة  ،وعندما ترى أنهم يتعرضون للضرب مرة أخرى 

 .قوية أخرى على محيط قوته. روح هذا مثل مسار جبل متعرج

أو  ،حدهذه طريقة قتالية مهمة لرجل واحد ضد الكثير. قم بضرب األعداء في ربع وا
 ،ثم استوعب التوقيت وهاجم المزيد من النقاط القوية إلى اليمين واليسار ،قم بإعادتهم

تصرف األعداء. عندما تعرف لألعلى وزًنا  ،كما لو كان على طريق جبلي متعرج
 .هاجم بقوة دون أي أثر لروح التراجع ،مستوى األعداء

 .وة لدى العدواستخدم هذه الروح مع نقاط الق ،أيضاً في قتال واحد 

وعدم االنسحاب حتى  ،والمقصود بـ "االختالط" هو روح التقدم واالنخراط مع العدو
 .خطوة واحدة. يجب أن تفهم هذا

 

 التحطيم

 .وهذا يعني سحق العدو باعتباره ضعيفاً 

أو إذا  ،عندما نرى أن العدو لديه عدد قليل من الرجال ،في استراتيجية واسعة النطاق
فإننا نطرق القبعة على  ،يد من الرجال ولكن روحه ضعيفة ومشوهةكان لديه العد

قد يتعافى. يجب أن تتعلم روح السحق كما  ،سحقه تماًما. إذا سحقنا بخفةنو  ،عينيه
 .نت بقبضة يدالو ك
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أو إذا  ،أو إذا كان إيقاعه غير منظم ،كإذا كان العدو أقل مهارة من ،في قتال واحد
دون القلق من  ،يجب علينا سحقه على الفور ،راجعةوقع في مواقف مراوغة أو مت

 .وجوده ودون السماح له بمساحة للتنفس

من الضروري أن تسحقه دفعة واحدة. الشيء األساسي هو عدم السماح له باستعادة 
 .منصبه ولو قلياًل. يجب عليك البحث في هذا بعمق

 

 الجبل-بحرالتغيير 

ء تكرار نفس الشيء عدة مرات عند الجبل" تعني أنه من السي-بحرالإن روح "
ولكن ال  ،محاربة العدو. قد ال تكون هناك مساعدة سوى القيام بشيء ما مرتين

فهناك فرصة ضئيلة  ،تحاول ذلك مرة ثالثة. إذا قمت مرة واحدة بهجوم وفشلت
للنجاح إذا استخدمت نفس النهج مرة أخرى. إذا جربت تقنية سبق لك تجربتها دون 

 .فيجب عليك تغيير طريقة الهجوم ،رة أخرى جدوى وفشلت م

فهاجم مثل الجبال.  ،هاجم مثل البحر؛ وإذا فكر في البحر ،إذا فكر العدو في الجبال
 .يجب عليك البحث في هذا بعمق

 

 اختراق األعماق

حتى عندما نرى أنه يمكننا الفوز على السطح لصالح  ،عندما نقاتل مع العدو
قد يتعرض للضرب بشكل سطحي ولكن دون هزيمة  ،إذا لم تنطفئ روحه ،ةالطريق

في الروح العميقة في الداخل. مع هذا المبدأ المتمثل في "اختراق األعماق" يمكننا 
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وإحباط معنوياته بتغيير روحنا بسرعة. يحدث هذا في  ،تدمير روح العدو في أعماقه
 .كثير من األحيان

واالختراق  ،االختراق بالجسدو  ،اختراق األعماق يعني االختراق بالسيف الطويل
 .بالروح. هذا ال يمكن فهمه في التعميم

. ولكن خالف متحمساً ليست هناك حاجة للبقاء  ،بمجرد سحق العدو في األعماق
فمن الصعب سحقه.  ،ذلك يجب أن نبقى نشيطين. إذا بقي العدو مفعمًا بالحيوية

لنطاق وكذلك القتال يجب أن تتدرب على اختراق األعماق لالستراتيجية واسعة ا
 .الفردي

 لتجديدا

وتنشأ روح متشابكة حيث ال يوجد حل  ،ينطبق "التجديد" عندما نقاتل مع العدو
نفكر في الوضع بروح جديدة ثم نفوز في  ،ممكن. يجب أن نتخلى عن جهودنا

يعني أنه بدون  ،عندما نكون في طريق مسدود مع العدو ،اإليقاع الجديد. للتجديد
 .فنا نغير روحنا وننتصر من خالل تقنية مختلفةتغيير ظرو 

في االستراتيجية واسعة  أيضاً من الضروري النظر في كيفية تطبيق "التجديد" 
 .ابحث بهذا بجد .النطاق

 

 رقبة الثور ،رأس الجرذ

 هو مشغولينرأس الفأر ورقبة الثور" يعني أنه عندما نقاتل مع العدو ونصبح نحن و "
يجب علينا دائًما التفكير في طريقة اإلستراتيجية على  ،ابكةبنقاط صغيرة بروح متش
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يجب أن نتغير  ،أنها رأس فأر ورقبة الثور. عندما نكون مشغولين بتفاصيل صغيرة
 .ونتبادل كبيًرا مع صغير ،فجأة إلى روح كبيرة

هذا هو أحد جوهر االستراتيجية. من الضروري أن يفكر المحارب بهذه الروح في 
مية. يجب أال تخرج عن هذه الروح في استراتيجية واسعة النطاق وال في الحياة اليو 
 .قتال واحد

 

 القواتيعرف القائد 

معارك في طريقي لالستراتيجية. الالقائد يعرف القوات" ينطبق في كل مكان في "
فكر في العدو كقواتك الخاصة. عندما تفكر بهذه  ،باستخدام حكمة اإلستراتيجية

ريكه كما تشاء وتكون قادًرا على مطاردته. تصبح الجنرال والعدو الطريقة يمكنك تح
 .يصبح قواتك. يجب أن تتقن هذا

 

 المقبضترك 

 .المقبضهناك أنواع مختلفة من الروح التي ينطوي عليها ترك 

روح حمل السيف الطويل ولكن ليس  أيضاً هناك روح الفوز بدون سيف. هناك 
 .جيداً المختلفة كتابة. يجب أن تتدرب  الفوز. ال يمكن التعبير عن األساليب

 جسد الصخرة

وال  ،يمكنك فجأة أن تجعل جسمك مثل الصخرة ،عندما تتقن طريقة اإلستراتيجية
 .صخرةاللمسك عشرة آالف شيء. هذا هو جسم يمكن أن ي
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 .لن يتم نقلك. التقليد الشفهي

  سيف مدرسة ما تم تسجيله أعاله هو ما كان يدور في ذهني باستمرار حول سياج
Ichi، المكتوب كما جاء إلي. هذه هي المرة األولى التي أكتب فيها عن تقنيتي، 

 .وترتيب األشياء مرتبك قلياًل. من الصعب التعبير عنه بوضوح

 .هذا الكتاب هو دليل روحي للرجل الذي يرغب في تعلم الطريق

كرست نفسي لتدريب كان قلبي يميل إلى طريق اإلستراتيجية من شبابي فصاعًدا. لقد 
وتحقيق العديد من المواقف الروحية من سياج السيف. إذا  ،وتلطيف جسدي ،يدي

 ،والتركيز على التقنيات بأيديهم ،شاهدنا رجااًل من مدارس أخرى يناقشون النظرية
 .فإنهم ليس لديهم أدنى روح حقيقية ،على الرغم من أنهم يبدون ماهرين في المشاهدة

ولكنه  ،رجال الذين يدرسون بهذه الطريقة أنهم يدربون الجسد والروحيعتقد ال ،بالطبع
ويظل تأثيره السيئ إلى األبد. وهكذا أصبحت الطريقة  ،عقبة أمام الطريق الحقيقي

 .الحقيقية لالستراتيجية متدهورة ومهلكة

وال شيء غير هذا.  ،الطريقة الحقيقية لمبارزة السيف هي حرفة هزيمة العدو في قتال
فلن تحتاج أبًدا إلى الشك في أنك  ،حصلت على حكمة استراتيجيتي والتزمت بها إذا

 .ستفوز

 (1645اليوم الثاني عشر ) ،الشهر الخامس ،السنة الثانية من شوهو

 شينمين موساشي، جوتروو ماغونو 
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 كتاب الرياح
 

قاليد لذا فقد كتبت عن ت ،يجب أن تعرف طرق المدارس األخرى  ،في االستراتيجية
 .استراتيجية أخرى مختلفة في كتاب الرياح هذا

بالنظر  إيشي. من الصعب فهم جوهر مدرستي ،بدون معرفة طرق المدارس األخرى 
نجد بعض المتخصصين في تقنيات القوة باستخدام السيوف  ،إلى المدارس األخرى 

 الطويلة جًدا. تدرس بعض المدارس طريق السيف القصير المعروف باسم
 ،تقوم بعض المدارس بتدريس البراعة بأعداد كبيرة من تقنيات السيف ي"."كوداش

 ."وتعليم اتجاهات السيف على أنها "السطح" والطريقة "الداخلية

 -إن أيا من هذه ليست الطريقة الحقيقية التي أظهرها بوضوح في داخل هذا الكتاب 
تقدم المدارس األخرى مختلفة.  إيشي كل الرذائل والفضائل والحقوق والخطأ. مدرستي

اإلنجازات وسائل كسب الرزق وزراعة الزهور ومواد التلوين من أجل بيعها. هذه 
 .بالتأكيد ليست طريقة اإلستراتيجية

ويقتصر تدريبهم على  ،يهتم بعض االستراتيجيين في العالم فقط بسياج السيف
لفوز؟ ليس هذا ازدهار السيف الطويل وحمل الجسم. ولكن هل البراعة وحدها كافية ل

 .هو جوهر الطريق

 .لقد سجلت النقاط غير المرضية للمدارس األخرى واحدة تلو األخرى في هذا الكتاب

 .Ni To Ichi  يجب عليك دراسة هذه األمور بعمق لتقدير فائدة مدرستي
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 مدارس أخرى تستخدم سيوًفا طويلة جًدا

ا. من وجهة نظر بعض المدارس األخرى لديها رغبة في السيوف الطويلة جدً 
استراتيجيتي يجب اعتبار هذه المدارس ضعيفة. هذا ألنهم ال يقدرون مبدأ قطع 

 ،واعتماًدا على فضيلة طوله ،العدو بأي وسيلة. تفضيلهم هو السيف الطويل جًدا
 .يعتقدون أنه يهزم العدو من مسافة بعيدة

ملة هي الكلمات الخا ولكن هذه ،"بوصة واحدة تعطي اليد ميزة" ،يقال في هذا العالم
ظهر االستراتيجية الرديئة للروح الضعيفة أن الرجال لشخص ال يعرف االستراتيجية. ت

يقاتلون من مسافة بعيدة دون االستفادة من  ،يجب أن يعتمدوا على طول سيفهم
 .االستراتيجية

أتوقع أن تكون هناك حالة للمدرسة المعنية تحب السيوف الطويلة جًدا كجزء من 
ولكن إذا قارنا ذلك بالحياة الواقعية فهذا أمر غير معقول. بالتأكيد نحن ال  ،بهامذه

 وليس لدينا سيف طويل؟ ،نحتاج بالضرورة إلى هزيمتنا إذا كنا نستخدم سيًفا قصيًرا

من الصعب على هؤالء الناس قطع العدو عندما يكونون في أماكن قريبة بسبب 
وهم في  ،عبءلذا فإن السيف الطويل هو  طول السيف الطويل. مسار الشفرة كبير

 .وضع غير موات مقارنة بالرجل المسلح بسيف رفيق قصير

قيل من العصور القديمة: "عظيم وصغير نذهب معا". لذلك ال تكره السيوف الطويلة 
جًدا دون قيد أو شرط. ما ال يعجبني هو الميل نحو السيف الطويل. إذا أخذنا بعين 

يمكننا التفكير في القوى الكبيرة من حيث  ،واسعة النطاق االعتبار استراتيجية
ال يستطيع عدد قليل هل والقوى الصغيرة على أنها سيوف قصيرة.  ،السيوف الطويلة

 معركة ضد كثيرين؟القيام بمن الرجال 
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 .هناك حاالت كثيرة لقلة من الرجال يتغلبون على الكثير

في مكان محصور قلبك يميل إلى استراتيجيتك ليس لها حساب إذا دعيت للقتال 
 ،أو إذا كنت في منزل مسلح فقط بسيفك المرافق. إلى جانب ذلك ،السيف الطويل

 .بعض الرجال ليس لديهم قوة اآلخرين

 .جيداً . يجب أن تدرس هذا المتصورة مسبقاً ال أحب الروح الضيقة  ،في عقيدتي

 

 روح السيف الطويل القوية في مدارس أخرى 

دث عن السيوف الطويلة القوية والضعيفة. إذا كنت تستخدم السيف ال يجب أن تتح
 ،وإذا استخدمت السيف بخشونة ،فإن قصك سيصبح خشًنا ،الطويل بروح قوية

 .فستجد صعوبة في الفوز

ولن تكون قادًرا  ،فستحاول أن تقطع بقوة غير معقولة ،إذا كنت مهتًما بقوة سيفك
محاولة القطع بقوة عند اختبار السيف.  ضاً أيعلى القطع على اإلطالق. من السيئ 

؛ مجرد التفكير بضعفيجب أال تفكر في قطعه بقوة أو  ،كلما عبرت سيوف مع عدو
وبطبيعة  ،في قطعه وقتله. كن عازًما على قتل العدو فقط. ال تحاول قطع بقوة

 .ال تفكر في قطع ضعيف. يجب أن تهتم فقط بقتل العدو ،الحال

فعندما تضرب سيف العدو ستضرب بشدة ال محالة. إذا  ،القوةإذا كنت تعتمد على 
فسيتم حمل سيفك الخاص نتيجة لذلك. وهكذا فإن القول "أقوى يد يفوز"  ،قمت بذلك

 .ليس له معنى
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 ،إذا كان لديك جيش قوي وتعتمد على القوة للفوز ،في استراتيجية واسعة النطاق
كة شرسة. هذا هو نفسه لكال فستكون المعر  ،جيش قوي  أيضاً ولكن لدى العدو 

 .الجانبين

 .بدون المبدأ الصحيح ال يمكن كسب المعركة

دون االلتفات إلى  ،إن روح مدرستي هي الفوز من خالل حكمة االستراتيجية
 .جيداً التفاهات. ادرس هذا 

 

 استخدام السيف الطويل األقصر في مدارس أخرى 

 .ة للفوزإن استخدام سيف طويل أقصر ليس الطريقة الحقيقي

كان تاتشي وكاتانا يعنيان سيوًفا طويلة وقصيرة. يمكن للرجال  ،في العصور القديمة
لذلك ال توجد حاجة  ،ذوي القوة المتفوقة في العالم أن يمسكوا بسيف طويل بخفة

إلعجابهم بالسيف القصير. كما أنهم يستخدمون طول الرماح والمطاط. يستخدم 
عندما  الغافلةبقصد القفز وطعن العدو في اللحظة  بعض الرجال سيًفا قصيًرا أقصر

 .يزدهر بسيفه. هذا الميل سيء

إن التصويب على لحظة العدو غير المحمية هو دفاعي تماًما وغير مرغوب فيه في 
ال يمكنك استخدام طريقة القفز داخل دفاعه  ،أماكن قريبة مع العدو. عالوة على ذلك
إذا ذهبوا  ماألعداء. يعتقد بعض الرجال أنه بسيف قصير إذا كان هناك العديد من

فيمكنهم أن يقضوا بال قيود حول قطع  ،ضد العديد من األعداء بسيف طويل أقصر
وأن يتورطوا في النهاية مع  ،لكن عليهم أن يتجنبوا القطع بشكل مستمر ،التمشيط

 .العدو. هذا يتعارض مع الطريقة الحقيقية لالستراتيجية
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مع  ،مما يجعله يقفز جانباً  ،لفوز هي مطاردة العدو بطريقة مربكةالطريقة األكيدة ل
تمسك جسمك بقوة ومستقيمة. ينطبق نفس المبدأ على االستراتيجية واسعة النطاق. 
إن جوهر االستراتيجية هو الوقوع على العدو بأعداد كبيرة وتحقيق سقوطه السريع. 

والتهرب  عالم على التصدييعتاد الناس في ال ،من خالل دراستهم لالستراتيجية
لذا يمكن للعدو أن يستعرضها  ،والتراجع كشيء طبيعي. لقد أصبحوا في هذه العادة

بسهولة. طريقة اإلستراتيجية مباشرة وصحيحة. يجب أن تالحق العدو وتجعله يطيع 
 .روحك

 

 مدارس أخرى ذات طرق عديدة الستخدام السيف الطويل

هناك العديد من الطرق الستخدام السيف  أعتقد أنه يوجد في مدارس أخرى أن
الطويل من أجل كسب إعجاب المبتدئين. هذا هو بيع الطريق. إنها روح حقيرة في 

 .االستراتيجية

والسبب في ذلك هو أن التداول حول طرق عديدة لخفض رجل هو خطأ. بادئ ذي 
القتال  القتل ليس طريق البشرية. القتل هو نفسه لألشخاص الذين يعرفون عن ،بدء

وليس هناك العديد من  ،والذين ال يعرفون. نفس الشيء بالنسبة للنساء أو األطفال
ولكن ال  ،الطرق المختلفة. يمكننا الحديث عن تكتيكات مختلفة مثل الطعن والقص

 .ذلكشيء غير 

وليس هناك حاجة للعديد من  ،قطع العدو هو طريق اإلستراتيجية ،على أي حال
 .التحسينات عليه
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لذلك  ،قد يتم إعاقة سيفك الطويل فوق أو إلى الجوانب ،وفًقا للمكان ،ع ذلكوم
ستحتاج إلى حمل سيفك بالطريقة التي يمكن استخدامها. هناك خمس طرق في 

 .خمسة اتجاهات

وما إلى  ،القفز ،انحناء الجسم ،التواء اليد -الطرق بخالف هذه الطرق الخمسة 
 ،لحقيقية لالستراتيجية. من أجل قطع العدوليست الطريقة ا -لقطع العدو  ،ذلك

أحمل  ،يجب أال تقوم بقطع التواء أو ثني. هذا عديم الفائدة تماما. في استراتيجيتي
العدو وانحنائه. الروح الضرورية  انحرافوأتسبب في  ،روحي وجسدي بشكل مستقيم

 .جيداً هي الفوز بمهاجمة العدو عندما تكون روحه مشوهة. يجب أن تدرس هذا 

 

 استخدام اتجاهات السيف الطويل في مدارس أخرى 

إن وضع قدر كبير من األهمية على مواقف السيف الطويل هو طريقة خاطئة في 
التفكير. ما يعرف في العالم باسم "الموقف" ينطبق عندما ال يكون هناك عدو. 

هناك وأنه ال ينبغي أن يكون  ،والسبب هو أن هذه كانت سابقة منذ العصور القديمة
مبارزة "هذه هي الطريقة الحديثة للقيام بذلك". يجب أن تجبر العدو على المواقف 

 .غير المريحة

مجموعة  ،بالنسبة لحامية القالع ،المواقف هي المواقف التي ال يتم فيها نقلك. هذا
مما يدل على روح عدم التحرك حتى من خالل هجوم قوي.  ،وما إلى ذلك ،المعارك

يجب أن تكون دائًما عازًما على أخذ زمام المبادرة والهجوم.  ،ةفي طريق المبارز 
 .الموقف هو روح انتظار الهجوم. يجب أن تقدر هذا
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في المبارزات االستراتيجية يجب عليك تحريك موقف الخصم. هاجم حيث تكون 
وأغضبه وأرعبه. استفد من إيقاع العدو عندما  ،وألقه في االرتباك ،روحه متراخية

 .ويمكنك الفوز اً مستقر  يكون غير

هناك شيء  ،في طريقي ،أنا ال أحب الروح الدفاعية المعروفة باسم "الموقف". لذلك
 ."عدم الموقف -يسمى "الموقف 

ومراقبة أعداد  ،في استراتيجية واسعة النطاق ننشر قواتنا للمعركة مع مراعاة قوتنا
 .عركةومالحظة تفاصيل ساحة المعركة. هذا في بداية الم ،العدو

 .التعرض للهجومتختلف روح الهجوم تماًما عن روح 

يشبه صنع جدار  ،وتجنب هجوم العدو بشكل جيد ،بموقف قوي  ،إن حمل هجوم جيد
يجب أن تذهب روحك إلى حد سحب  ،من الرماح والمطاط. عندما تهاجم العدو

 .جيداً خارج الجدار واستخدامها كحراب ورماح. يجب عليك فحص هذا  األوتاد

 

 تثبيت العيون في مدارس أخرى 

الطويل. تقوم  تؤكد بعض المدارس أن العين يجب أن تكون مثبتة على سيف العدو
والبعض  ،العين على الوجه يثبتبعض الالعين على اليدين.  بعض المدارس بتثبيت

يمكن  ،العيون في هذه األماكن بتثبيتوهكذا. إذا قمت  ،العينين على القدمين يثبت
 .واستراتيجيتك محبطة ،مرتبكة حكأن تصبح رو 

ولكن من خالل  ،سأشرح هذا بالتفصيل. ال يثبت العبو كرة القدم أعينهم على الكرة
فأنت  ،اللعب الجيد في الملعب يمكنهم أداء جيد. عندما تصبح معتاًدا على شيء ما

ال تقتصر على استخدام عينيك. الناس مثل الموسيقيين الرئيسيين لديهم درجة 
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لكن هذا  ،رون السيف بعدة طرق عندما يتقنوا الطريقأو يزه ،يقى أمام أنوفهمالموس
قومون أو أنهم ي ،ال يعني أنهم يثبتون عيونهم على هذه األشياء على وجه التحديد

السيف. هذا يعني أنهم يستطيعون الرؤية بشكل بحركات ال طائل من ورائها ب
 .طبيعي

ستتمكن بسهولة من تقييم سرعة  ،دة مراتعندما تقاتل ع ،في طريق اإلستراتيجية
 تثبيت ،وبعد إتقان الطريق سترى وزن روحه. في االستراتيجية ،وموقع سيف العدو

 .العين يعني التحديق في قلب الرجل

فإن المنطقة التي يجب مراقبتها هي قوة العدو.  ،في االستراتيجية واسعة النطاق
يتكون اإلدراك من التركيز بقوة على روح  "اإلدراك" و "البصر" هما طريقتان للرؤية.

ورؤية تقدم القتال  ،وإصالح النظرة بقوة ،ومراقبة حالة ميدان المعركة ،العدو
 .وتغييرات الميزة. هذه هي الطريقة المؤكدة للفوز

إذا قمت  ،يجب أال تحدد العيون على التفاصيل. كما قلت من قبل ،في قتال واحد
 ،فستصبح روحك في حيرة ،وتجاهلت األشياء المهمة عينيك على التفاصيل بتثبيت

 .ب بجدإبحث هذا المبدأ بشكل جيد وتدر النصر.  منك وسيهرب

 

 استخدام القدم في مدارس أخرى 

قدم  ،قدم الربيع ،قدم القفز ،هناك طرق مختلفة الستخدام القدمين: القدم العائمة
هذه  ،هة نظر استراتيجيتيوطرق المشي األنيقة هذه. من وج ،قدم الغراب ،المداس

 .كلها غير مرضية
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أكره القدم العائمة ألن القدمين تميل دائًما إلى الطفو أثناء القتال. يجب أن يداس 
 .الطريق بثبات

 ،ية. مهما قفزت كثيًرانه يشجع عادة القفز والروح الوثبأل ،وال أحب القفز على القدم
 .لذا فإن القفز سيء ،ال يوجد مبرر حقيقي لذلك

 .قدم الربيع تتسبب في روح نابضة غير حاسمة

 .وأنا ال أحبها بشكل خاص ،مداس القدم هو طريقة "انتظار"

وما  ،مثل قدم الغراب ،هناك العديد من طرق المشي السريع ،بصرف النظر عن ذلك
 .إلى ذلك

قد تصادف العدو على المستنقعات أو المستنقعات أو الوديان  ،في بعض األحيان
حيث ال يمكنك القفز أو تحريك  ،أو األرض الصخرية أو الطرق الضيقةالنهرية 

 .القدمين بسرعة

ال تتغير حركة القدم. أنا دائًما أمشي كما أفعل عادًة في الشارع.  ،في استراتيجيتي
 ،تحرك بسرعة أو ببطء ،يجب أال تفقد السيطرة على قدميك أبًدا. وفًقا إليقاع العدو

 .وليس قلياًل جًداواضبط جسمك ليس كثيًرا 

في اإلستراتيجية واسعة النطاق. هذا ألنه إذا هاجمت بسرعة  أيضاً حمل القدمين مهم 
فسوف يصبح إيقاعك مشوًشا ولن تتمكن من  ،ودون تفكير دون معرفة روح العدو

 ،فلن تتمكن من االستفادة من اضطراب العدو ،إذا تقدمت ببطء شديد ،الفوز. أو
لن تتمكن من إنهاء القتال بسرعة. يجب أن تفوز من خالل و  ،وستهرب فرصة الفوز

وعدم منحه حتى القليل من األمل في الشفاء.  ،االستفادة من اضطراب العدو وخرابه
 .تدرب على هذا بشكل جيد
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 السرعة في مدارس أخرى 

السرعة ليست جزًءا من الطريقة الحقيقية لالستراتيجية. تعني السرعة أن األشياء تبدو 
ال يبدو  ،وفًقا لما إذا كانت في إيقاع أم ال. مهما كانت الطريقة ،ة أو بطيئةسريع

 .سيد االستراتيجية سريًعا

لكن هذا ال  ،يمكن لبعض الناس المشي بسرعة مائة أو مائة وعشرين مياًل في اليوم
يعني أنهم يركضون باستمرار من الصباح حتى الليل. قد يبدو أن العدائين غير 

 .لكن أداؤهم ضعيف ،انوا يعملون طوال اليومالممارسين ك

ولكن عندما يحاول  ،يمكن للفنانين المحنكين الغناء أثناء الرقص ،في طريق الرقص
المبتدئون ذلك يتباطأون وتصبح روحهم مشغولة. إن لحن "شجرة الصنوبر القديمة" 

 ،كولكن عندما يحاول المبتدئون ذل ،الذي يتم ضربه على أسطوانة جلدية هادئ
فإنهم يبطئون ويصبحون مشغولين. يمكن لألشخاص الماهرين جًدا التحكم في إيقاع 

ولكن من السيء التغلب على عجل. إذا حاولت التغلب بسرعة كبيرة فسوف  ،سريع
البطء سيئ. إن األشخاص الماهرين حًقا ال يخرجون عن  ،تنفد من الوقت. بالطبع

يمكن رؤية  ،ظهرون مشغولين. من هذا المثالوال ي ،وهم دائًما متعمدون  ،الوقت أبًدا
 .المبدأ

ما يعرف بالسرعة سيئ بشكل خاص في طريقة اإلستراتيجية. والسبب في ذلك أنه 
قد ال يكون من الممكن  ،أو المستنقع وما إلى ذلك السبخةاعتماًدا على المكان أو 

ذا كان لديك تحريك الجسم والساقين مًعا بسرعة. ال يزال بإمكانك قطعها بسرعة إ
كما لو كنت تستخدم مروحة  ،سيف طويل في هذه الحالة. إذا حاولت القطع بسرعة

 .فلن تقطع حتى القليل. يجب أن تقدر هذا ،أو سيًفا قصيًرا
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فإن روح االنشغال السريع أمر غير مرغوب  ،أيضاً في االستراتيجية واسعة النطاق 
 .فلن تتأخر حتى قليالً  ،سادةعلى و  لألسفل فيه. يجب أن تكون الروح هي الضغط

يجب أن تتصرف بشكل مناقض وأن تحافظ على  ،عندما يسارع خصمك بتهور
 .الهدوء

 .يجب أال تتأثر بالخصم. تدرب بجد لتحقيق هذه الروح

 

 " في مدارس أخرى الداخل" و "السطح"

 ." وال "سطح" في االستراتيجيةال توجد استراتيجية "داخل

" و و "الداخل ،الفنية المعنى الداخلي والتقاليد السرية عادة ما تدعي اإلنجازات
أو القطع بالداخل.  ،ولكن في القتال ال يوجد شيء مثل القتال على السطح ،"البوابة"

أقوم بالتدريس أواًل عن طريق التدريب على تقنيات  ،عندما أقوم بتدريس طريقي
دريجيًا لشرح المبدأ وهي عقيدة يسهل فهمها. أسعى ت ،يسهل على التلميذ فهمها

ألن الطريق  ،وفًقا لتقدم التلميذ. على أي حال ،النقاط التي يصعب فهمها ،العميق
 ."" و "البوابة أتحدث عن "الداخلفأنا ال ،إلى الفهم هو من خالل التجربة

فستظهر بداًل  ،وقررت أن تذهب أعمق وأعمق ،إذا ذهبت إلى الجبال ،في هذا العالم
وأحياًنا يكون من  ،فإن لها تصميم داخلي ،بة. أيًا كانت الطريقةمن ذلك عند البوا

ال يمكننا أن نقول ما هو مخفي وما  ،الجيد اإلشارة إلى البوابة. في االستراتيجية
 .يكشف

 .فإنني ال أحب تمرير طريقي من خالل تعهدات ولوائح مكتوبة ،وبناء على ذلك
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وإزالة التأثير السيئ  ،طريق المباشرأقوم بتدريس ال ،من خالل إدراك قدرة تالميذي
 .وتقديمهم تدريجًيا إلى الطريقة الحقيقية للمحارب ،للمدارس األخرى 

 .طريقة تدريس استراتيجيتي هي بروح جديرة بالثقة. يجب أن تتدرب بجد

 .لقد حاولت تسجيل مخطط الستراتيجية المدارس األخرى في األقسام التسعة أعاله

من  ،ر بإعطاء سرد محدد لهذه المدارس واحدة تلو األخرى يمكنني اآلن االستمرا
 .لكنني لم أقم بتسمية المدارس أو نقاطها الرئيسية ،""البوابة" إلى "الداخل

والسبب في ذلك هو أن الفروع المختلفة للمدارس تعطي تفسيرات مختلفة للمذاهب. 
حول نفس  لذلك يجب أن تكون هناك أفكار مختلفة ،بقدر اختالف آراء الرجال

 .ال يمكن تصور مفهوم رجل واحد ألي مدرسة ،الموضوع. وبالتالي

لقد أظهرت االتجاهات العامة للمدارس األخرى في تسع نقاط. إذا نظرنا إليهم من 
فإننا نرى أن الناس يميلون دائًما إلى حب السيوف الطويلة أو  ،وجهة نظر صادقة

األمور الكبيرة والصغيرة. يمكنك أن ويصبحون مهتمين بالقوة في  ،السيوف القصيرة
 .ترى لماذا ال أتعامل مع "بوابات" المدارس األخرى 

. ال يوجد معنى داخلي وابة وال داخلمن السيف الطويل ال توجد ب إيشي في مدرستي
في مواقف السيف. يجب عليك ببساطة الحفاظ على روحك صحيحة لتحقيق فضيلة 

 .االستراتيجية

 (1645السنة الثانية من شوهو ) ،الشهر الخامس اليوم الثاني عشر من

 شينمين موساشي  تروو ماغونوجو،
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 الفراغكتاب 
 

 .في هذا الكتاب من الفراغ Ni To Ichi يتم تسجيل طريقة إستراتيجية

ما يسمى بروح الفراغ هو حيث ال يوجد شيء. ال تدخل في علم اإلنسان. بالطبع 
يمكنك معرفة ما هو غير  ،عرفة األشياء الموجودةالفراغ هو العدم. من خالل م

 .موجود. هذا هو الفراغ

ويعتقدون أن ما ال  ،ينظر الناس في هذا العالم إلى األشياء عن طريق الخطأ
 .يفهمونه يجب أن يكون الفراغ. هذا ليس الفراغ الحقيقي. إنه حيرة

اربين أن كل ما ال يعتقد أولئك الذين يدرسون كمح ،أيضاً  ،في طريق اإلستراتيجية
 .يمكنهم فهمه في حرفتهم هو الفراغ. هذا ليس الفراغ الحقيقي

يجب عليك دراسة فنون الدفاع عن النفس  ،لتحقيق طريق اإلستراتيجية كمحارب
 ،األخرى بالكامل وعدم االنحراف حتى قلياًل عن طريق المحارب. مع استقرار روحك

 ،صقل قلب العقل المزدوج والعقلإبساعة.  قم بتجميع الممارسة يوًما بعد يوم وساعة
عندما تنقشع غيوم  ،شحذ نظرة البصر المزدوجة. عندما ال تكون روحك في الغيوماو 

 .هناك الفراغ الحقيقي ،الحيرة

قد تعتقد أن  ،سواء في البوذية أو في الفطرة السليمة ،حتى تدرك الطريقة الحقيقية
من وجهة  ،رنا إلى األمور بموضوعيةإذا نظ ،األمور صحيحة ومنظومة. ومع ذلك

 .فإننا نرى مذاهب مختلفة تخرج عن الطريق الصحيح ،نظر قوانين العالم

 طّبقطريق. ك ساس والروح الحقيقيةكأة مصراالهذه الروح وب جيداً  اعرفوا
 .ومنفتحوصحيح  واسعاالستراتيجية بشكل 
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سترى  ،أنه الطريق ومع أخذ الفراغ على ،ثم ستفكر في األشياء بمعناها الواسع
 .على أنه فراغالطريق 

 ،والطريق له وجود ،والمبدأ له وجود ،وال شر. الحكمة لها وجود ،في الفراغ فضيلة
 .والروح هي العدم

 (1645السنة الثانية من شوهو ) ،اليوم الثاني عشر من الشهر الخامس

 شينمين موساشيتروو ماغونوجو، 

 

 

Copy protected with Online-PDF-No-Copy.com

https://online-pdf-no-copy.com/?utm_source=signature

