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 فن الحكمة الدنيوية
 

 تصرف دون خوف من الفشل -91
ينفذ، إلى خصمه. إذا كان العقل، الخوف من عدم النجاح يكتشف ضعف من 

في خضم شغف العاطفة، متوقفاا، فبمجرد مرور هذه النار األولى، سيلوم نفسه 
على حماقته. جميع األفعال التي يتّم القيام بها مع الشك هي خطيرة، 
واألفضل عدم القيام بذلك. الحكمة ال تكتفي باالحتماالت، فهي تسير دائماا 

جح عمل تجاري يدينه الخوف بمجرد أن يتخيله في وضح النهار. كيف ين
العقل؟ وإذا كان القرار، الذي تم تمريره بكل األصوات في مجلس العقل، غالباا 
ما يكون له نتيجة سيئة، فماذا نتوقع من ذلك الذي تعثر منذ البداية بين العقل 

 والحّس الُمسَبق؟

 

 الروح المتعالية في كل شيء -92
سية، إما للتصّرف أو للتكلم. وكلما كانت الوظائف هذه هي القاعدة األسا

سامية، زادت الحاجة إلى هذه الروح. ذرة من الحذر أفضل بكثير من مخزن 
للبراعة. إنه طريق يؤدي إلى التنزيه عن الخطأ، طالما أنه ال يؤدي إلى 
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المعقولية. على الرغم من أن شهرة الحكمة هي انتصار السمعة، إال أنها تكفي 
 ء الحكماء الذين تعتبر موافقتهم بمثابة معيار لألعمال.إلرضا

 

 الرجل العالمي -93
الرجل الذي يمتلك كل أنواع الكمال وحده يستحق الكثير من اآلخرين؛ يجعل 
الحياة سعيدة بالتواصل مع أصدقائه. التنوع المرتبط بالكمال هو هواية الحياة. 

سه بكل ما هو جيد، وبما أن إنها مهارة عظيمة أن تعرف كيف يزود المرء نف
الطبيعة صنعت في اإلنسان، كما هو الحال في أعظم أعمالها، اختصاراا 
ا بروح اإلنسان. عالم المعرفة  للكون بأسره، فإن الفن يجب أن يفعل أيضا

 .والفضيلة

 

 قدرة ال تنضب -94
ليحرص الرجل الذكي على عدم السماح بسبر أعماق معرفته ومهاراته، إذا 
كان يرغب في أن يحظى بالتبجيل من الجميع؛ دعه ُيعرف وال ُيفَهم. ال ينبغي 
ألحد أن يتفوق عليه في إيجاد حدود قدرته، لئال يخدع نفسه؛ دعه يعتني 

ا حتى ال يراه أحد بشكل كامل. يجذب الرأي والش ك المزيد من بنفسه جيدا
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التبجيل لمن ال ُيعَرف المرء مدى عقله، أكثر من المعرفة الكاملة لما هو 
 عليه، مهما كان عظيماا وماهراا.

 

 معرفة كيفية الحفاظ على توقعات اآلخرين -95
طريقة الحفاظ عليها هي تزويدها دائماا بالطعام الجديد. يجب أن يعد الكثير 

ظيم بمثابة حافز ألعمال أعظم. ليس عليك بالمزيد؛ يجب أن يكون الفعل الع
إظهار كل شيء في المرة األولى. إنها ضربة مهارة لمعرفة كيفية قياس قوة 
المرء حسب الحاجة والوقت، وإبراء الذمة من يوم آلخر بما يدين به المرء 

 لتوقعات الجمهور.

 

 التوليف -96
ل أال تفشل. إنها إنها عرش العقل وأساس الفطنة. عندما تستشيرها، من السه

هبة من السماء وال يمكن أن تكون مرغوبة أكثر من الالزم ألهميتها. إنها 
وهي ضرورية بالنسبة له لدرجة أنها ستكون  ؛الجزء األول من درع الرجل

حتى لو كان سيفتقد كل شيء آخر. تعتمد جميع اإلجراءات  ،كافية بالنسبة له
 ،ها بأنها جيدة أو سيئة كما تراه مناسبااويتم الحكم علي ،في الحياة على تأثيرها
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حيث يجب القيام بكل شيء من أجل العقل. إنها تتألف من ميل طبيعي يؤدي 
 وتأخذ دائماا الجانب األضمن. ،إلى العدالة

)التوليف: القدرة الفطرية المفترضة للعقل البشري على إدراك المبادئ األساسية 
 للقيم واألخالق(

 

 والحفاظ عليهااكتساب السمعة  -97
إنها حق االنتفاع بالشهرة. إن اكتساب السمعة يكلف الكثير، ألنها تتطلب 
صفات بارزة، صفات نادرة بقدر ما الصفات المتوسطة شائعة؛ بمجرد 
الحصول عليها، من السهل االحتفاظ بها؛ إنها تشارك كثيراا وتفعل المزيد. هي 

سمو قضيتها ومجالها. لكن نوع من اإلجالل، عندما تتولى التبجيل، بحكم 
 .السمعة الجوهرية هي التي حظيت دائماا بدعم جيد

 

 اإلخفاء -98
العواطف هي خرق للعقل. العلم األكثر استخداماا هو فن اإلخفاء. كل من 
يظهر لعبته يخاطر بالخسارة. دع الحذر يحارب الفضول. ألولئك األشخاص 

طية قلبك بتحوط من عدم الثقة الذين يقومون بتقشير الكلمات عن كثب، قم بتغ
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ا، لئال يحذروك، أو عن طريق التناقض،  واالحتياط. دعهم ال يعرفون ذوقك أبدا
 .أو عن طريق اإلطراء

 

 الواقع والمظهر -99
األشياء ال تمر على ما هي عليه، ولكن على ما تبدو عليه. ال يوجد الكثير 

راٍض عن المظهر.  من األشخاص الذين يرون في الداخل، فكل شخص تقريباا
 .ال يكفي أن يكون لديك نوايا حسنة إذا بدا الفعل سيئاا

 

 الرجل الُمحَبط. المسيحي الحكيم. الخادم الفيلسوف -100
عليك أن تكون، ولكن ال تظهر على هذا النحو، أقل تأثيراا مما يجب أن تظهر 

م يعد لها عليه. على الرغم من أن أعظم تمرين للحكماء هو الفلسفة، إال أنه ل
الفضل اليوم. علم األذكياء محتقر. بعد أن قدّمها سينيكا إلى روما، كانت 
تحظى بتقدير لبعض الوقت في البالط، واآلن ُتعتَبر ضرباا من الجنون؛ لكن 

  .الحكمة والروح الطيبة ال تتغذى على المنع
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يضحك كالهما على جنونهما و  ،يضحك أحد أجزاء العالم على اآلخر -101
 المشترك
ما يرضي أحدهما يكرهه اآلخر.  ؛كل شيء جيد أو رديء حسب أهواء الناس

إنه رجل مجنون ال يطاق من يريد أن يجري كل شيء كما يتخيله. الكمال ال 
واالختالف  ،يعتمد على موافقة واحدة. هناك العديد من األذواق بقدر الوجوه

ويجب أال تثبط عزيمتك  ،بين األذواق واألخرى. ال يوجد خطأ بدون موالي له
حيث سيكون هناك دائماا آخرون من  ،إذا كان ما تفعله ال يرضي البعض

خاصة وأن اآلخرين لن  ،سيفعلون ذلك. لكن ال تفخر بالموافقة من هؤالء
يتوقفوا عن الرقابة عليك. إن قاعدة معرفة ما يستحق التقدير هي موافقة 

م على أنهم قادرون على أن األشخاص ذوي الكفاءة واألشخاص المعترف به
يكونوا قضاة جيدين في هذه المسألة. إن الحياة المدنية ال تستند إلى رأي واحد 

 وال على أساس استخدام واحد.

  

 المعدة جيدة لتلقي الكثير من الثروة -102
المعدة الكبيرة ليست أقل جزء من جسم الحذر. السعة الكبيرة تحتاج إلى أجزاء 

يحرج من يستحق المزيد من االزدهار. ما هو عسر الهضم  كبيرة. الرخاء ال
عند البعض هو الشهية عند البعض اآلخر. هناك الكثير ممن يؤذونهم أي 

ولم يولدوا ولم يربوا على مثل هذه  ،ألنهم ضعيفو التكوين ،طعام عصاري 
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التي  ،وأبخرة مجدهم الباطل ،الوظائف العالية. تجارة العالم مريرة لذوقهم
فهي  ،المرتفعات تتعارض معهم ؛تسبب لهم دواراا خطيراا ،إلى أدمغتهمتصعد 

ألن ثروتهم ال تصمد هناك. لذلك دع الرجل القائد يظهر  ،ال تثبت في أنفسهم
ويضع كل صنعته من أجل منع كل  ؛أنه ال يزال لديه مجال لتقديم ثروة أكبر
 من قد يعطي أي إشارة لشجاعة صغيرة.

 

 لة حالهالحفاظ على جال  -103
بما يتناسب مع  ،على األقل جديرة بملك ،إن لم تكن ملكاا ،لتكن جميع أفعالك
بقدر ما تسمح به ثروتك.  ،المضي قدماا بشكل ملكي ،حالتك: وهذا يعني

فلتستحق أن  ،حتى إذا لم تكن ملكاا بالفعل ،واالرتقاء بأفكارك ،عظمة أفعالك
. لن يكون لدى هذا الشخص ألن الملكية الحقيقية هي الفضيلة ؛تكن كذلك

ا لها. ولكن من المهم  سبب يحسده على العظمة التي يمكن أن تكون نموذجا
أن يقدموا بعض  ،أو الذين يقتربون منه ،بشكل أساسي لمن هم على العرش

بدالا من االستمتاع باالحتفاالت  ،أي لكمال العظمة ،الترتيبات للتفوق الحقيقي
ة. يجب أن يفضلوا صالبة المادة على فراغ التي أدخلها الغرور والرفاهي

 التباهي.
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 الشعور بنبض العمل -104
ا إلحداث الفرق. في عدد  ،كل وظيفة لها طريقتها الخاصة عليك أن تكون سيدا

قليل من الوظائف، ُيتطّلب القيمة، في وظائف أخرى، مطلوب الدقة. البعض 
 ،والبعض اآلخر الحيلة. األولى أسهل في الممارسة ،ال يتطلب سوى االستقامة

 ،بينما ،يكفى امتالك عفوية جيدة ،واألخرى أكثر صعوبة. لتحقيق األولى
كل اليقظة ال تكفي أبداا. إنه احتالل مؤلم للغاية  ،كل التطبيق ،بالنسبة لآلخرى 

م إن تنظي ؛ولكن األكثر من ذلك قيادة المجانين والوحوش ،أن ُتحكم الرجال
ا. إنه عمل ال يطاق  أولئك الذين ليس لديهم أي شيء يتطلب معنى مزدوجا

ويعمل دائماا في نفس الشيء.  ،وله ساعات عمل محسوبة ،يتطلب رجالا كامالا 
خاصة وأن البديل  ،ولكن األفضل هي تلك التي يرتبط فيها التنوع باألهمية
ايعيد خلق الروح: بينما األفضل من الجميع هي األقل اعتم أو حيث التبعية  ،ادا

يلزمه تقديم حساب لقضاة  ،فعندما يتركها المرء ،وهذه هي األسوأ ؛هي أبعد
 خاصة عندما يكون ذلك هلل. ،صارمين

 

 ال تكن ممالا  -105
عادة  ،الرجل الذي لديه عمل واحد فقط أو الذي لديه دائما نفس الشيء ليقوله

فإنها تكسب بموافقتها ما  ،ما يكون متعباا. اإليجاز أكثر مالءمة للتفاوض
 ؛تخسره بادخارها. ما هو جيد يكون جيداا بشكل مضاعف إذا كان قصيراا
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وبالمثل فإن السيئ يكون أقل سوءاا إذا كان هناك القليل منه. الجواهر تعمل 
بشكل أفضل من المشروبات المختلطة. إنها حقيقة معترف بها أن المتحدث 

هناك رجال يتسببون في إحراج أكثر من الشرف العظيم نادراا ما يكون ماهراا. 
ا. يجب على الرجل  ؛للكون  إنها خرق ملقاة في الشارع يدفعها الجميع بعيدا

خاصة مع األشخاص الذين لديهم مهن  ،الحكيم أن يحرص على عدم التدخل
ألنه سيكون من األفضل أن تكون غير مريحاا لباقي العالم من أن تكون  ؛كبيرة

 غير مالئم لواحد فقط من هؤالء. ما ُيقال بشكل جيد ُيقال بإيجاز.

 

 عدم استعراض الثروة -106
إن التباهي بالكرامة يصدم أكثر من التباهي باإلنسان. اتخاذ القرار الكبير هو 

ا: يكفي أن ُتحسد قّل ما وجدناها.  ،. كلما بحثنا عن السمعةجعل نفسك بغيضا
 ،فال أحد سيعرف كيف يعطيها لنفسه ،نظراا ألنها تعتمد على حكم اآلخرين

وننتظرها. تتطلب الوظائف العظيمة سلطة  ،يجب أن نستحقها ،وبالتالي
وبدون ذلك ال يمكن ممارستها بكرامة. يجب أن نحافظ  ،تتناسب مع ممارستها

 ،للوفاء بمعظم التزاماتها؛ ليس للترويج لها كثيراا على كل ما هو ضروري 
ولكن لمساعدتها. كل أولئك الذين يغرقون في األعمال يثبتون أنهم ال 

حيث أنهم مثقلون بعبء ال يمكنهم تحمله. إذا كان علينا  ،يستحقون توظيفهم
فليكن ذلك لميزة شخصية كبيرة بدالا من شيء مستعار.  ،أن ُنشّرف أنفسنا
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التي هي مجرد  ،ملك يجب أن يكتسب تبجيالا لشخصه أكثر من سيادتهحتى ال
 شيء خارجي.

 

 ال ُتظهر أنك سعيد مع نفسك -107
ا بها هو الجنون. تأتي  ؛إن عدم الرضا عن النفس هو ضعف أن تكون سعيدا

وتؤدي إلى النعيم األعمى الذي  ،هذه القناعة عند معظم الرجال من الجهل
لكنه ال يحافظ على السمعة. نظراا ألنه من النادر  ،ةيحافظ حقاا على المتع

مهما كانت متوسطة  ،فإننا نحيي تلك التي لدينا ،معرفة الكمال البارز لآلخرين
ا لألكثر حكمة إما التخاذ مثل هذه  ،أو مبتذلة. لطالما كان عدم الثقة مفيدا

اإلجراءات الجيدة التي يمكن أن ُتنجح األعمال، أو مواساة أنفسهم عندما ال 
ألن َمن توّقَع الشر يكون أقل تأثراا بالضرر عند حدوثه. أحياناا ينام  ؛ينجحون 

وينزل اإلسكندر عن عرش جاللته ويدرك ضعفه. يعتمد العمل  ،هوميروس
الناجح في إحدى المناسبات هو أمر مؤسف  واألمر ،على العديد من الظروف

في أخرى. لكن عدم قابلية إصالح الحمقى هو أنهم يحولون أفكارهم العبثية 
 وبذورهم تنمو دائماا. ،إلى أزهار
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 أقصر طريقة لتصبح شخصية رائعة هي معرفة كيفية اختيار عالمك -108
جية واألذواق المحادثة لها وزن كبير. يتم توصيل األخالق والحاالت المزا

وحتى الفكر بشكل غير محسوس. لذلك يجب على الرجل المستعجل أن يتردد 
وكل شخص له نقيضه؛ من خاللها يمكن للمرء أن يصل  ،على رجل رصين

بسهولة إلى المزاج المطلوب. إن معرفة كيفية االعتدال في نفسك أمر كثير. 
ن االنسجام بين األشياء تنوع المواسم بالتناوب يصنع جمال ومدة الكون. إذا كا

فإن االنسجام في المجتمع المدني يصبح  ،الطبيعية يأتي من تناقضها الخاص
أكثر جماال من خالل االختالف في األعراف. يجب أن يستخدم التعّقُل هذه 

ومن خالل هذا التواصل بين  ،السياسة في اختيار األصدقاء والمعاونين
 سيتوّلد مزاج لطيف للغاية. ،األضداد

 

 ال تستهجن -109
بل  ،ليس بدافع العاطفة ،هناك رجال فّظون يرتكبون جرائماا في كل شيء

في البعض اآلخر ما  ،بدافع الطبيعة. يدينون كل شيء: في البعض ما فعلوه
إنهم يبالغون في كل شيء بقوة لدرجة أنهم يصنعون من  ؛يريدون القيام به

 ،أسوأ من القسوة ،التي يتمتعون بها الذرات حزماا ملفتة للنظر. إن روح الدعابة
ستكون قادرة على تحويل حقول إليوس إلى معرض. ولكن إذا كان الشغف 
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فإن البراعة تفسر كل  ،فعندئذ يحكمون بصرامة. على العكس من ذلك ،متورطاا
  على األقل اإلهمال. ،إن لم يكن النية ،شيء بشكل إيجابي

  

 ال تنتظر حتى غروب الشمس -110
الحكمة أن نترك األشياء قبل أن تغادرنا. إن الرجل الحكيم من يعرف من 

رغم أنها ال تزال  ،في تقليد للشمس التي ،كيف يصنع انتصاراا من هزيمته
لكي ال يمكن رؤيتها  ،لديها عادة االنسحاب في سحابة ،مضيئة تماماا

ر له أن تثير الشك فيما إذا كانت تغرب أم ال. واألم ،منخفضة، بهذه الطريقة
يتجنب الحوادث حتى ال يموت من الغضب. دعه ال ينتظر الحظ أن يدير 

ويموت  ،من أجل الحزن الذي سيشعر به ،لئال يدفنه الحظُّ حياا  ،ظهره له
 ،حتى ال يرفعه ،بسبب سمعته. يتخلى الفارس الجيد أحياناا عن لجام حصانه

جمال أن يحذر وال ُيسَخر منه إذا وقع في منتصف المسيرة. يجب على ال
 باالنقطاع عنها قبل أن ُتظهر له بأن مالمحه الجاذبة قد رحلت. ،مرآته ببراعة

 

 صنع األصدقاء -111
وجود أصدقاء هو كائن ثان. كل صديق طيب مع صديقه. بين األصدقاء كل 
 ،شيء رائع. ال يمكن للرجل أن يّدعي إال بما يرضي اآلخرين لتأكيده. لذلك
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يجب أن نتمسك بأفواههم من خالل قلوبهم. ليس هناك  ،لكي نعطيهم اإلرادة
أفضل طريقة لكسب األصدقاء هي من  ؛سحر أفضل من الخدمات الجيدة

خالل صنعهم. كل خير لدينا في الحياة يعتمد على اآلخرين. علينا أن نعيش 
وإذا لم تجعله صديقك  ،مع أصدقائنا أو مع أعدائنا. كل يوم عليك الفوز بواحد

ألن بعض هؤالء سيصبحون حميمين بحكم  ؛لى األقل اجعله ودوداا ع ،المقرب
ا.   معرفتهم جيدا

 

 اربح القلب -112
فالقضية األولى والسائدة ال تستخف بمنعها والتخلص منها عندما تريد تحقيق 
أعظم األشياء. من خالل المودة ندخل في التقدير. يثق البعض في مزاياهم 

ا لدرجة أنهم ال يهتمون بجعل أنف سهم محبوبين. لكن الرجل الحكيم يعرف جيدا
أن الجدارة لها دور كبير لتلعبها عندما ال تكون مدعومة بالمحاباة. العطف 

وال يفترض دائماا أن هناك حكمة وتقدير  ،ويكمل كل شيء ،يسهل كل شيء
ا ؛ولطف وقدرة ا منها: ال يرى العيوب أبدا ألنه يهرب من  ،لكنه يعطي بعضا

 ،مثل أن تكون من نفس األمة ،ينشأ من المراسالت المادية ،رؤيتها. بالعادة
 ،ونفس األسرة. هناك نوع آخر من المودة الرسمية ،ونفس المهنة ،ونفس البلد

ا على الجدارة. كل  ،على السمعة ،ألنه يقوم على االلتزامات ؛وهو أكثر وضوحا
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ن السهل االحتفاظ بها. يمكن للمرء أن ألنه م ،الصعوبة في الحصول عليها
 والحقاا يستفيد منها بشكل جيد. ،يكتسبها من خالل رعايتها

 

 استعد للسيء ،في حالة حسن الحظ -113
 ،وبأكثر مالءمة. في الرخاء ،في الصيف لدينا وقت للتخزين لفصل الشتاء

وكل ذلك بتكلفة منخفضة. من الجيد  ،يكون للفرد العديد من األصدقاء
االحتفاظ بشيء من أجل األوقات السيئة، ألنه يوجد ندرة في كل شيء في 

سيأتي يوم تسعد فيه أن يكون  ؛مواجهة الشدائد. من الجيد أال تهمل أصدقاءك
لديك بعضاا منهم من ضمن أولئك الذين ال تهتم بهم اآلن. األشخاص الفّظون 

اليس لديهم أصدقاء أب وال في  ؛ألنهم ال يعرفون أحداا  ،ال في االزدهار ،دا
 ألن ال أحد يعرفهم حينئذ. ،الشدائد

 

 ال تنافس أبداا  -114
ا في التعتيم من  أي مطالبة متنازع عليها تفسد االئتمان. المهارة ال تفشل أبدا

من النادر شن حرب جيدة. تكتشف المحاكاة العيوب التي أخفتها  ؛أجل التعتيم
لة سابقاا. لقد عاش الكثير منهم في تقدير عاٍل طالما لم يكن لديهم المجام

إنها تقوم بحفر  ؛منافسين. حرارة التناقض تحيي أو ُتقيم العار الذي مات
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وتساعد  ،القمامة التي استهلكها الوقت تقريباا. تبدأ المهارة ببيان من االفتراءات
 ،ن أنه في بعض األحياننفسها بكل ما تستطيع وما ال ينبغي. وعلى الرغم م

ا للغاية ،وحتى في كثير من األحيان ا مفيدا إذا  ،فإن اإلهانات ليست سالحا
استخدمته من أجل منح نفسها لذة االنتقام. وتذهب إلى هناك بالمباالة تجعلها 

والسمعة  ،تطّير غبار النسيان الذي يغطي العيوب. كان العطف دائماا سلمياا
 متسامحة دائماا.

 

 العتياد على مزاج أولئك الذين يجب أن نعيش معهما -115
ا أن يعتاد على األمزجة  ،يعتاد المرء على رؤية الوجوه القبيحة لذلك يمكن أيضا

الشريرة. هناك أرواح رديئة ال نستطيع العيش معها وبدونها. لذلك من الحكمة 
حتى ال يفاجأ بها أو يخاف منها  ،كما يعتاد المرء على القبح ،أن نتعود عليها

لكنك تعتاد عليهم شيئاا  ،في بعض األحيان. في المرة األولى يكونون مخيفين
 أو على األقل يساعد في تحملهم. ،فإن االنعكاس يمنع ما هو فّظ فيهم ،فشيئاا

  

 تعامل دائماا مع األشخاص الذين يهتمون بواجبهم -116
حتى في حالة  ،جبهم هو أفضل ضمان لهموا ؛يمكنك التعامل معهم وإشراكهم

من  ،الخالف معهم: ألنهم دائماا يتصرفون وفقاا لما هم عليه. وإلى جانب ذلك
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األفضل محاربة األشخاص الطيبين بدالا من االنتصار على األشخاص غير 
ا بفعل  ،الشرفاء. ال يوجد ضمان في التعامل مع األشرار ألنهم غير ملزمين أبدا

ا أي صداقة حقيقية بينهم؛  ؛عقولما هو عادل وم لهذا السبب ال توجد أبدا
ألنها ال تحتوي  ،فهي دائماا ذات جودة منخفضة ،ومهما كانت عاطفتهم رائعة

على أي مبدأ للشرف. اهرب دائماا من الرجل الذي ليس له هذا المبدأ، ألن 
 الشرف هو عرش حسن النية. من ال يحترم الشرف ال يحترم الفضيلة.

 

ا عن نفسك -117  ال تتحدث أبدا
الرضا واإلطراء على الذات هو غرور. لوم النفس هو دناءة. وما نقص 
الحكمة في المتكلم هو أَلم لمن يستمع إليه. إذا كان ذلك يجب تجنبه في 

فال يزال يتعين القيام به عند التحدث في  ،المحادثات المألوفة أو المحلية
فإن أدنى مظهر  ،إذاا ؛ء منصباا رفيعااوعندما يشغل المر  ،األماكن العامة

للجنون يظهر كضعف خالص تماماا. ويتم ارتكاب نفس الخطأ ضد الحصافة 
ألن هناك خطر أن يقع المرء في واحدة من  ؛عند الحديث عن الحاضرين

  أو في االنتقاد. ،هاتين المزالق: في اإلطراء
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 تصّنع سمعة التهذيب -118
ذلك جدير ظاهرياا بالتصديق. المجاملة هي  ال يتطلب األمر إال أن يكون 

إنه نوع من السحر الذي من خالله تجعل  ؛الجزء الرئيسي من آداب السلوك
بدالا من أن يتم كرها واحتقارك بسبب الفظاظة.  ؛نفسك محبوباا من قبل الجميع

ألنه إذا كانت الفظاظة ناتجة عن الروعة، فهي تستحق الكراهية. إذا كانت 
اناتجة من ا  ؛لغباء فهي محتقرة. فالكثير من المجاملة أفضل من القليل جدا

ألنها ستنحدر إلى الظلم. بل  ،لكن ال ينبغي أن تكون متساوية نحو الجميع
 ،مما يدل على قوتهم. هي تكّلف القليل ،هي إلزامية ومألوفة بين األعداء

ميزة أن كل وتساوي الكثير. كل من يكرِّم ُيكرَّم. تتمتع الشجاعة والكياسة ب
 المجد يقع على عاتق مؤلفيها.

 

 ال تكن فظا -119
ا يأتي بما فيه الكفاية دون البحث عنه. هناك الكثير  ؛يجب أال تثير النفور أبدا

دون أن يعرفوا كيف ولماذا. الكراهية أسرع  ،من الناس الذين يكرهون مجاناا
من المودة. يميل المزاج إلى األذى أكثر من الخدمة. البعض يؤثرون أن 

بمجرد أن  ؛يكونوا سيئين مع الجميع، إما بدافع التناقض أو بدافع االشمئزاز
من الصعب إزالتها كما هو الحال في خيبة  ،تستحوذ الكراهية على قلوبهم

من األذكياء. أما المفترون القاذفون فهم مكروهون. المتكبرون أملهم. ُيخشى 
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محتقرون. المستهزئون في حالة رعب. ويتخلى الجميع عن االستثنائيين. لذلك 
 ،من الضروري أن تقّدر من أجل أن يتم تقديرك. من يريد أن يصنع ثروته

  يعتني بكل شيء.

  

 التكّيف مع الوقت -120
ا أن تلعب دور الجاهل  ،نفسها رائجةيجب أن تكون المعرفة  ومن الذكاء جدا

حيث ال توجد معرفة. يتغير الذوق واللغة من وقت آلخر. يجب أال نتحدث 
يجب أن يكون الذوق في الحداثة. إن ذوق المفكرين الجيدين  ،بالطريقة القديمة

يجب على المرء أن يلتزم بها  ،وبالتالي ؛هو قاعدة لآلخرين في كل مهنة
سواء بالنسبة  ،إلى تكميل نفسه. فليتكيف الرجل الحكيم مع الحاضر ويسعى

حتى عندما يبدو الماضي أفضل له. ال يجب الحفاظ على  ،للجسد أو للعقل
حيث يجب ممارسة الفضيلة في جميع األوقات. لم  ،هذه القاعدة إال للعادات

 ،بعضللحفاظ على كلمتنا. إذا فعل ذلك ال ،نعد نعرف ما هو قول الحقيقة
بحيث ال يقلدهم أحد مع أن  ؛فإنهم يصبحون من الناس في األيام الخوالي

والمكر  ،الجميع يحبهم. يكون العصر تعيساا، إذا أصبحت الفضيلة غريبة
إذا لم يستطع كما  ،األسلوب الرائج! لذلك فليعش الحكيم بأفضل ما يستطيع
 أفضل مما أنكره له.  يشاء. عسى أن يفرح بما أعطاه له القدر كأنه يقّدر بشكل
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 عدم عقد صفقة مما ال نملكه -121
فإن اآلخرين يهتمون  ،نظراا لوجود أشخاص ال يكلفون أنفسهم عناء أي شيء

فهم دائماا يتحدثون إلى وزراء دولة. يأخذون كل شيء حرفياا أو  ،بكل شيء
ا. من بين األشياء التي تسبب الحزن  هناك القليل من األشياء التي  ،غامضا

وإال فإننا نعذب أنفسنا عبثا. من الخطأ أن تأخذ  ؛يجب أخذها في االعتبار
التي كانت  ،بعين االعتبار ما يجب أن ُيرمى خلف الظهر. العديد من األشياء

ا لم يتحمل أي مشكلة ،لم تكن شيئاا ،لها بعض التبعات لم  ،وآخرى  ؛ألن أحدا
 ،ألنهم صنعوا الكثير منها. منذ البداية ،شياء ذات أهميةأصبحت أ ،تكن شيئاا

ال. في كثير من األحيان يأتي  ،بعد ذلك ؛من السهل التغلب على كل شيء
 الشر من العالج نفسه. لذلك ليس من أسوأ قواعد الحياة أن تترك األمور تمر.

 

 السلطة في األقوال واألفعال -122
بل كل شيء تنتزع االحترام، تنتشر في أوال وق ؛هذه الميزة هي في كل مكان

في  ،في المظهر ،في طريقة المشي ،في الُخَطب ،في المحادثة ،كل مكان
اإلرادة. إنه نصر عظيم أن تستحوذ على القلوب. هذا ال يأتي من الشجاعة 

ينشأ من عظمة  ،بل من صعود معين ،وال من الكالم المتسلط ،المجنونة
 ويدعمه استحقاق عظيم. ،العبقرية
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 الرجل بال تكّلف -123
ألن هذا عادة ما يفسد أفضل األشياء. التكّلف  ؛كلما زاد الكمال، قل التكّلف

خاصةا أنه  ،)التصّنع( ال ُيطاق بالنسبة لآلخرين كما هو مؤلم لمن يستخدمه
ليكون دقيقاا في كل شيء. إن أبرز  ،يعيش في استشهاد مستمر من القيود

ألنها ُتعزى إلى قيود مصطنعة  ،إذا وجد فيها التكّلف ،تفقد قيمتها الصفات
إن كل ما هو طبيعي  ؛أكثر من كونها تنسب إلى الشخصية الحقيقية للشخص

كان دائماا أكثر متعة من ما هو اصطناعي. نصبح غريبين في كل ما نتكّلف 
أخذها في كلما كان عليك إخفاء العناية التي ت ،به؛ كلما فعلت شيئاا أفضل

لكي يعتقد الجميع أن كل شيء طبيعي هناك. لكن في الهروب  ،القيام بذلك
احرص على عدم الوقوع في التكّلف بعدم التكّلف. يجب على  ،من التكلف

ا أنه مقتنع بجدارته؛ كلما بدا أنه أقل اهتماماا  ظهر أبدا ُُ الرجل الماهر أال ُي
خرين. ويكون ممتازاا بشكل كلما زاد إثارة فضول اآل ،باإلعالن عن األمر

دون أن يتفاخر. يصل  ،مضاعف، من يحتوي على كل الكمال في حد ذاته
 إلى نهاية المعقولية من خالل مسار غير شائع.

 

 التأسف -124
ومن غير العادي أن تكون من ضمن  ،قليل من الناس لديهم هذه السعادة

لذين يختتمون وقتهم. األناس الطيبين. عادة ما يكون المرء المبالي ألولئك ا
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فإن شهرة  ،هناك طرق مختلفة لكسب شرف التأسف عليك؛ وبطبيعة الحال
إلبقاء الجميع سعداء  ؛الصفات المعترف بها في أداء الوظيفة هي واحدة منها

أمر فعال. السماحة تلد التبعية بمجرد أن نعلم أن الوظيفة تحتاج إلى الرجل 
عض يكرمون مناصبهم والبعض اآلخر وليس رجل العمل. الب ؛الذي يمارسها

ُيكرَّمون بها. انها ليست ميزة أن تظهر بشكل جيد ألنه لديك خليفة سيء: ألن 
 ولكن فقط أن يتم كرهك بدرجة أقل. ،هذا ال يعني أن ُيتأّسف عليك حقاا

 

 ال تكن كتاب حسابات -125
ض إنها عالمة على سوء السمعة أن تسعد بحجب سمعة اآلخرين. يرغب البع

مع اإلشارة إلى تلك العيوب الخاصة  ،في غسل أو إخفاء العيوب على األقل
ا  ،باآلخرين. إنهم يواسون أنفسهم على أخطائهم بأن اآلخرين يعانون منها أيضا

فمهم هو  ،وهو عزاء الحمقى. هؤالء الناس لديهم دائماا فم كريه الرائحة
كلما غرقنا أكثر. ال  ،تصريف النفايات المهذبة. وكلما بحثنا في هذه األمور

سواء على اليمين أو اليسار.  ،يكاد يوجد أي شخص ليس لديه عيب أصلي
العيوب غير معروفة لدى من ال يعرفهم إال القليل. فليحرص الرجل الحكيم 

وتكون  ،مزعج للغاية على أال يكون سجل الغيبة. فبذلك تضع نفسك كنموذج
 على الرغم من أنك على قيد الحياة.  ،بال روح
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بل باألحرى أن ال تعرف كيف  ،ليس من الجنون أن تكون مجنوناا -126
 تخفيه

فعليك إخفاء أخطائك أكثر. يمتلك كل الرجال  ،إذا كان عليك إخفاء شغفك
التي  نواقصاا، ولكن مع االختالف بأن رجال الفكر يلّطفون من األخطاء

وُيظهر الحمقى ما سوف يرتكبونه. السمعة هي في طريقة القيام  ،يرتكبونها
فتظاهر  ،كما يقول المثل ،باألشياء وليس فيما يتم القيام به. إذا لم تكن عفيفاا

أنك كذلك. إن عيوب الرجال العظماء ملحوظة كالكسوف ألضواء عظيمة. 
إن أمكن.  ،فيها عن نفسكإخ ؛فال تأتمنه على أخطائك ،مهما كانت الصداقة

وهي معرفة كيفية  ،يمكننا استخدام قاعدة الحياة األخرى هذه ،على األقل
 النسيان.

 

 je-ne-sais-quoiإمتالك صفة رائعة ال يمكن تحديد ماهيتها  -127
بريق جميع أنواع  ،روح األفعال ،روح الكلمات ،إنها حياة الصفات العظيمة

 Je-ne-sais-quoiو  ،الجمال. أنواع الكمال األخرى هي زخرفة الطبيعة
إنها مشتقة من االمتياز  ؛هي زخرفة الكمال. هي تبرز حتى في طريقة التفكير

بل تصل  ،ألنها فوق كل شيء. ال تتوقف عند الراحة ،أكثر بكثير من الدراسة
اإلى أرقى شجاعة. إنها تفترض عقالا حرا  ويضيف إلى هذا  ،ا وواضحا

كل نعمة تكون  ،التخليص آخر ضربة من الكمال. بدونها يموت كل الجمال
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على الجاللة  ،على الحكمة ،على التقدير ،بال نعمة. إنها تغلب على الشجاعة
وأخيرا فن  ؛نفسها. إنه طريق سياسي يتم من خالله توجيه األعمال قريباا

  االنسحاب الشجاع من أي حرج.

 

 الشجاعة العالية -128
خاصة وأن هذه الشجاعة  ،وهذه من الشروط األساسية المطلوبة من البطل

 ،وترفع أفكاره وأخالقه ،وتنفخ قلبه ،وتهّذب ذوقه ،تحّفزه على كل ما هو عظيم
 ،فهو يمّر: وعندما يستمر ظلم القدر ضده ،وتضعه في الجاللة. أينما يكون 

 ،. كلما حوصر ضمن حدود االحتمالفإنه يحاول كل شيء لينتصر لشرفه
كلما أراد أن يصعد بنفسه. الشهامة والكرم وكل الصفات البطولية تتعرف عليه 

 كمصدر لها.

 

 عدم الشكوى أبداا  -129
إنها باألحرى ُتثير الشغف لإلساءة إلينا بدالا  ؛تفسد الشكاوى دائما المصداقية

ليفعلوا نفس  ،تفتح الطريق ألولئك الذين يستمعون إليهم ؛من الشفقة لتعزينا
ومعرفة اإلصابة التي قام بها األول  ؛الشيء معنا مثل أولئك الذين نشكو منهم

يعطي  ،من خالل الشكوى من اإلهانات السابقة ،بمثابة ذريعة للثاني. البعض
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فإنهم  ،وبدالا من العالج والعزاء الذي يّدعونه ؛المجال ألخرى في المستقبل
بل ويجذبون ازدراءهم. إنها سياسة أفضل بكثير لإلعالن  ،يسعدون اآلخرين

من أجل إثارة اآلخرين إللزامنا نحن  ،عن االلتزامات التي لدينا تجاه الناس
ا. إن الحديث كثيراا عن النعم التي حصلنا عليها من الغائبين يعني البحث  أيضا

أي بيع ائتمان إلى بعضنا البعض. لذلك ال  ؛عن تلك النعمة من الحاضرين
يجب على الرجل المتعّقل أن ُيعلن عن النكبات، وال العيوب، بل عن الحسنات 

واحتواء  ،ومراتب الشرف؛ مما يساعد على الحفاظ على احترام األصدقاء
 األعداء في واجبهم.

 

 واجعله يظهر ،إفعل -130
ولكن على ما تبدو عليه. معرفة كيفية  ،مر على ما هي عليهاألشياء ال ت

هي معرفة مزدوجة. ما ال ُيرى هو كما لو لم  ،القيام به، ومعرفة كيفية إظهاره
يكن كذلك. العقل نفسه يفقد سلطته عندما ال يبدو كذلك. هناك أناس 
 ،مخدوعون أكثر بكثير من األشخاص األذكياء. ينتصر الخداع بصوت عالٍ 

ة وأن األمور ال ُتنظر إليها إال من الخارج. تبدو أشياء كثيرة مختلفة خاص
تماماا عما هي عليه. المظهر الخارجي الجيد هو أفضل توصية للكمال 

 الداخلي.
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 أسلوب الرجل الشجاع -131
لألرواح شجاعتها ولطفها من خاللها يتكون القلب الكبير. هذا الكمال ال يوجد 

نه يفترض مسبقاا رأسماالا من الكرم. اهتمامه األول أل ،في جميع أنواع الناس
هو التحدث بشكل جيد عن أعدائه وخدمتهم بشكل أفضل. إنه في مناسبات 

بل يستفيد  ،االنتقام حيث يظهر بمزيد من التألق. إنه ال يغفل هذه المناسبات
 ،مفّضالا مجد الغفران على لذة االنتقام. هذا األسلوب هو سياسي حتى ،منها

ا على هذه المزاياأل ألنه ال يؤثر على أي  ،ن أفضل سبب للدولة ال يؤثر أبدا
 يخفيهم الحياء. ،وعندما تربحهم الشريعة ؛شيء

 

 فكر في األمر وغّير رأيك -132
خاصة عندما تكون الميزة  ،إن الدعوة إلى المراجعة هي الطريق األضمن

من الجيد دائماا أخذ بعض  ،أو للتداول بشكل أفضل ،سواء للمنح ؛مؤكدة
 ،الوقت. تأتي أفكار جديدة تؤكد وتقوي القرار. إذا كان األمر يتعلق بالعطاء

فإن العطية ُتقدَّر بسبب تمييز من يعطيها، أكثر من لذة عدم توقعها. ما هو 
فالوقت يسّهل  ،مرغوباا، يزيد تقديره دائماا. إذا كان هناك شيء واحد لرفضه

 ،في أغلب األحيان ؛لنضوج كلمة "كال" حتى يأتي الموسم مما يسمح ،الطريقة
نتلقى بالمباالة شدة الرفض. أولئك الذين  ،بمجرد مرور الحرارة األولى للرغبة
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هذه هي الطريقة  ؛يسألون على عجل يجب االستماع إليهم في أوقات الفراغ
 الحقيقية لتجنب المفاجأة.

 

 من أن تكون حكيماا بمفردك ،كن مجنونا مع الجميع -133
كما يقول السياسيون. بدالا  ،فال يوجد شيء نخسره ،ألنه إذا كان الجميع كذلك

فإنها ستصبح حماقة. لذلك من الضروري  ،إذا كانت الحكمة وحدها ،من ذلك
أو على  ،متابعة السائد. أحياناا تكون أعظم المعرفة هي عدم معرفة أي شيء

والَجهلة يشكلون  ،اج المرء أن يعيش مع اآلخريناألقل التظاهر بذلك. يحت
 ،يجب أن يمتلك الكثير من طبيعة هللا ،العدد الكبير. لكي يعيش المرء بمفرده

أود أن  ،لتعديل القول المأثور ،أو أن يكون تماماا من طبيعة الوحوش. لكن
أقول: األفضل أن تكون حكيماا مع اآلخرين من أن تكون مجنوناا بدون رفيق. 

ا في الوهم.ي  ؤثر البعض على أن يكون منفردا

  

 ضاعف األشياء التي تحتاجها للحياة -134
 ،هو العيش بشكل مضاعف. ال يجب أن تقصر نفسك على شيء واحد فقط

وخاصة ما هو مفيد ولذيذ.  ،حتى لو كان ممتازاا. يجب مضاعفة كل شيء
ه اإلرادة هشة طالما هذ ،حتى أقل من إرادة اإلنسان ،القمر يتغير كما هو
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للغاية. هذا هو السبب في أننا يجب أن نضع حاجزاا أمام عدم ثباتها. لذلك 
لُتضاعف كل ما هو مفيد للراحة. نظراا  ،احتفظ كقاعدة أساسية في فن العيش

ألن الطبيعة أعطتنا بشكل ُمضاعف األطراف األكثر ضرورة واألكثر عرضة 
ا مضاعفة األشيا ،للخطر ء التي تعتمد عليها سعادة يجب على الفن أيضا
  الحياة.

 

 أال تكون روح التناقض -135
ا في  ،ألنه بذلك يجعل المرء نفسه سخيفاا وحتى ال ُيطاق. لن تفشل الحكمة أبدا

استحضار هذه الروح. يجب أن تكون عبقرياا في أن تجد الصعوبات في كل 
بل هو االستسالم للجنون من أن تكون عنيداا. هؤالء الناس يحولون  ؛شيء

فإنهم أكثر عداوة ألصدقائهم أكثر  ،وبالتالي ،أحلى محادثة إلى حرب تافهة
كلما  ،من أولئك الذين ال يرتبطون بهم. كلما كانت قضمة السمك لذيذة أكثر

في  شعرت بالشوكة التي تمر عبر أسنانك. التناقض له نفس التأثير
الذين ليسوا فقط مجرد حيوانات،  ،المحادثات اللطيفة. إنهم مجانين وخياليين

 لكن أيضاا حيوانات برية.
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ا -136  واشعر بنبضها على الفور ،خذ األمور جيدا
فهم  ،دون أن يصلوا إلى جوهر األمر ،يصنع الكثيرون دائرة مملة من الكلمات

دون أن  ،يقومون بآالف التقلبات واالنعطافات التي ُترهقهم وُتتعب اآلخرين
ا إلى مركز األهمية. وهذا يأتي من ارتباك فهمهم الذي ال يمكن تدّبر  يصلوا أبدا

وبعد ذلك ليس لديهم  ،أمره. إنهم يضيعون وقتهم وصبرهم على ما يجب تركه
 المزيد ليعطوا إلى ما تركوه.

  

 ل الحكيم ال يحتاج إال إلى نفسهالرج -137
تدّبر رجل حكيم من اليونان كل شيء بمفرده، وكل ما امتلكه، كان معه دائماا. 

ا أن الصديق العالمي كاٍف  كما لو كان  ،ليصبح المرء سعيداا  ،إذا كان صحيحا
وستكون قادراا على العيش  ،كن صديقاا لنفسك ،يمتلك روما وكل بقية الكون 

وال متعة  ،إذا لم يكن لديك محادثة أجمل ،بمفردك. ما الذي يمكن أن تفتقده
وبهذا ستشبه الكينونة  ؛أكبر إال مع نفسك؟ سوف تعتمد فقط على نفسك وحدك

ذات السيادة. من يستطيع أن يعيش بشكل جيد بمفرده ليس لديه شيء من 
 كل شيء من هللا.و  ،بل الكثير من الحكماء ،الوحش
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خاصة عندما يكون البحر  ،فن ترك األشياء تسير قدر اإلمكان -138
ا  عاصفا

لذا من الحكمة االنسحاب إلى  ؛هناك عواصف وأعاصير في حياة اإلنسان
تزيد العالجات من سوء  ،الميناء للسماح لها بالمرور. في كثير من األحيان

دع األمر للطبيعة؛ إذا  ،مضطرباا الحالة. عندما يكون بحر الحاالت المزاجية 
كان بحر اآلداب كذلك فاتركه لألخالق. يتطلب األمر من الطبيب مهارة كبيرة 
في عدم وصف الدواء إال لوصف الدواء فقط؛ وأحياناا تكمن براعة الفن في 

من أن  ،عدم تطبيق العالج. لذلك سيكون وسيلة لتهدئة العواصف الشعبية
ثم االستسالم للزمن سيؤدي إلى النصر بعد ذلك.  ؛يكون استسالماا للراحة

وال تتضح مياهها مرة أخرى حتى  ،تصبح النافورة غائمة بمجرد تحريكها
تتوقف عن لمسها. ال يوجد عالج أفضل الضطرابات معينة من السماح لها 

 ألنها في النهاية تتوقف. ،بالمرور

 

 تعرف على األيام التعيسة -139
فلن  ،التي لن ينجح فيها شيء. مهما تغيرت اللعبة ألن هناك بعض األشياء

يجب أن نكون حذرين إذا كان لدينا القدر  ،تغير مصيرك. في المحاولة الثانية
ألنه لم يتم رؤية أحد حتى  ؛أو العكس. يجب أن يفهم المرء أيامه ،المناسب

 ،اآلن ممن كان ماهراا في جميع األوقات. هناك سعادة في التفكير الصحيح
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والجمال ليس  ،ا في كتابة الرسالة بشكل جيد. كل أنواع الكمال لها موسمهاكم
دائماا متداوالا. السّرية تنكر نفسها في بعض األحيان، أحياناا باالستسالم، 

ا ،وأحياناا أخرى عن طريق التجاوز. أخيراا عليك أن تكون  ،لكي تكون ناجحا
فإن كل  ،مع البعضفي وضح النهار. نظراا ألن كل شيء يعمل بشكل سيء 

 ؛وحتى مع قدر أقل من األلم والعناية ،شيء يعمل بشكل جيد مع اآلخرين
وهناك من يكتشف منذ البداية أن جميع أعماله قد أنجزت. الفكر له أيامه. 

ال يجب أن  ،العبقرية لها شخصيتها. ولكل األشياء نجمها. عندما يحين النهار
يم أن يقول بشكل قاطع أنه في يوم تضيع لحظة. ولكن ال ينبغي للرجل الحك

ا  ؛وال أنه تعيس بسبب أمر سيء ،بسبب النجاح الجيد ،من األيام يكون سعيدا
 واآلخر نتيجة انتكاسة. ،ربما يكون أحدهما نتيجة للصدفة

 

 أعط أوالا في خير كل شيء -140
إنها أفضل عالمة على الذوق الرفيع. تذهب النحلة فوراا إلى الحالوة للحصول 

وأما األفعى فتذهب إلى المرارة لتجمع السم. هكذا  ؛على ما يكفي من العسل
مع األذواق. بعضها مرتبط باألفضل والبعض اآلخر باألسوأ. هناك شيء جيد 

والذي يتم عادةا بالدراسة. البعض تحولت  ،خاصةا في الكتاب ،في كل شيء
عند العيب  عقولهم بشكل سيء لدرجة أنهم من بين آالف الكمال سيتوقفون 

كما لو كانوا ال يصلحون سوى بمثابة  ؛ولن يتحدثوا عن أي شيء آخر ،الوحيد
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ولتسجيل جميع العيوب التي يرونها: والتي  ،وعاء لقذارة إرادة وعقول اآلخرين
وليس ممارسة دهاءهم. لديهم حياة  ،هي باألحرى عقابهم على سوء تمييزهم

من  ،يئة. يكونون أسعد، أولئك الذينألنهم يتغذون فقط على األشياء الس ،سيئة
 يكتشفون أوالا الكمال الموجود هناك بالصدفة. ،بين آالف العيوب

 

 ال تستمع إلى نفسك -141
ا مع نفسك إال إذا كنت ال ترضي اآلخرين. عادةا  ُيعاَقب احترام  ،لن تكون سعيدا
ن. من الخطأ الذات باالزدراء العام. من يدفع لنفسه بنفسه، يبقى ُمديناا لآلخري

أن تريد التحدث لكي تستمع إلى نفسك. إذا كان من الجنون التحدث إلى 
فإنه من الجنون المضاعف االستماع إلى نفسك أمام اآلخرين. إنه  ،نفسك

وهذا ما يصرع من يستمع إليهم. مع  ،خطأ من العظماء أن يتحدثوا بنبرة ُمّلحة
لدرجة األهمية.  ،أو اإلطراء ،آذانهم تتوسل إلى التصفيق ،كل كلمة يقولونها

ومع استمرار المحادثة على زالجات  ؛يتكلم المتغطرسون أيضاا بالصدى
كل كلمة تكون مصحوبة بهذا التعجب الوقح: ما أحسن الكالم! آه يا  ،الكبرياء

 لها من كلمة جميلة!
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ا -142 على الرغم من أن خصمك أخذ الجانب  ،ال تأخذ الجانب الخطأ أبدا
 األفضل

من يفعل ذلك هو نصف مهزوم وفي النهاية سيضطر إلى االستسالم  كل
ا. إذا كانت لدى خصمك المهارة ألخذ  ؛كلياا لن ينتقم المرء بهذه الطريقة أبدا

فاحرص على عدم القيام بحماقة الضرب بالعكس من خالل أخذ  ،األفضل
رة حيث أن هناك مخاط ،األسوأ. إن عناد األفعال يستلزم أكثر من الكلمات

أكبر بكثير من القول. من عادة العنيدين أال ينظروا إلى الحقيقة للتناقض وال 
ا  ،إلى منفعة النزاع. يكون الرجل الحكيم دائماا إلى جانب العقل وال يستسلم أبدا

فإن جنونه  ،للعاطفة. إما أن يحذر أو يعود. حتى إذا كان خصمه مجنوناا
ر حيث تسوء حالة الخصم. لذلك يجعله يغّير مساره ويذهب إلى الطرف اآلخ

 ،فهي الطريقة الوحيدة لجعله يتخلى عن االتجاه الصحيح بدالا من الوقوع فيه
 مما يخدمه كحافز لمعانقة السيء.

 

احرص على عدم االستسالم للتناقض بالرغبة في االبتعاد عن  -143
 االبتذال

كال الطرفين مشكوك فيهما بنفس القدر. أي مشروع يكذب الجاذبية هو نوع 
من الجنون. التناقض هو نوع من الخداع المعقول الذي يفاجئ قبل كل شيء 
بحداثته ومن وجهة نظره. ولكنه يفقد رواجه بمجرد أن نعرف زيفه في 
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الدول. خراب  ،من منظور السياسة ،الممارسة. إنه نوع من الدجل الذي يعتبر
أو الذين ال يملكون الشجاعة  ،أولئك الذين ال يستطيعون تحقيق البطولة

مما  ؛يلقون بأنفسهم في التناقض ،للذهاب إلى هناك على طريق الفضيلة
ولكنه يعمل على توعية اآلخرين بالحكمة. التناقض  ،يجعلهم ُيعَجبون بالحمقى

عارضة بشدة مع التعقل. وإذا هو دليل على الروح القليلة التوازن، وبالتالي المت
فإنه على األقل يقوم على عدم  ،كان في بعض األحيان ال يقوم على الباطل

 مما يضر باألعمال والشؤون بشكل كبير. ،اليقين

 

 من أجل متابعة مصلحته ،الدخول تحت غطاء مصلحة اآلخرين -144
مشرفين حتى أن ال ؛إنها حيلة محددة للغاية للحصول على ما يدّعيه المرء

ألن  ،يعلمون هذه الحيلة المقدسة فيما يتعلق بالخالص. إنه تبرير مهم للغاية
المنفعة التي يتخيلها المرء تعمل كأساس لجذب اإلرادة. يبدو لآلخرين أن 

وهذا فقط لفتح الطريق أمام التظاهر. يجب  ،مصلحته هي في المرتبة األولى
ا ندما يكون هناك خطر في ولكن خاصةا ع ،أال تدخل في حالة ذهول أبدا

األسفل. وعندما تتعامل مع هؤالء األشخاص الذين تكون كلمتهم األولى دائماا: 
خشية أن يروا األسباب لعدم  ،"ال "، يجب أال ُتظهر لهم ما تهدف إليه

وخاصة عندما نشعر أنهم يكرهون ذلك. هذا الرأي مخصص ألولئك  ؛موافقتهم
  .وهو جوهر البراعة ،الذين يعرفون كيف يفعلون ما يريدون بأذهانهم

http://www.lamafayyad.wordpress.com/


 www.lamafayyad.wordpress.comترجمة لمى فياض،  - 4جزء الفن الحكمة الدنيوية، بالتاسار غراسيان، 

41 
 

 ال ُتظهر اإلصبع المريض -145
 ،ألن الجميع سيأتون لضربه. كما يجب الحرص على عدم الشكوى من ذلك

تياء ال يخدم إال للترفيه االس ؛خاصة وأن الحقد يهاجم دائماا من أضعف مكان
يتهجى كلمات  ؛عنه. إنه )الحقد( يسعى فقط للتخلص من السيطرة على النفس

الذعة ويفعل كل ما في وسعه حتى يجد الضربة السريعة. لذلك يجب على 
ا شخصياا أو وراثياا ،الرجل الماهر أال يكشف مرضه ألن  ،سواء كان مرضا

يعلم أن األلم سيكون أكثر حدة. هو  الحظ نفسه يسعد أحياناا باإلصابة حيث
يجب على المرء أال يكشف أبداا عن ما الذي  ،دائما مميت للحّي. وبالتالي

من أجل وضع حد ألحدهما وإطالة عمر  ،يميته وال ما الذي ينبضه بالحياة
 اآلخر.

 

 أنظر إلى الداخل -146
الذي كان  ،والجهلعادةا ما يتضح أن األشياء مختلفة تماماا عما تظهر عليه؛ 

يخطئ بمجرد أن يتعدى إلى الداخل. الكذبة هي دائما  ،ينظر فقط إلى القشور
والذي تنتقل  ،فهي تقود الحمقى بما يسمى كالم االبتذال ،األولى في كل شيء

ا ،من فم إلى فم. تأتي الحقيقة دائماا في الآلخر ألن دليلها هو  ،ومتأخرة جدا
لحكماء دائماا بالنصف اآلخر من هذه القوة رجل أعرج وهو الوقت. يحتفظ ا

والتي منحتها الطبيعة صراحة ضعفاا. الخداع سطحي جدا. وأولئك الذين  ،لها
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هم أنفسهم يعطونها على الفور دون ضبط أنفسهم. فالتمييز ينسحب على 
 .لكي يتم تقديره أكثر من قبل الحكماء ،الداخل

 

 ال تكن من المتعذر الوصول إليك -147
فأنت تحتاج أحياناا إلى نصيحة. إنه رجل مجنون بشكل  ،مهما كنت مثالياا

غير قابل للشفاء من ال يستمع أبداا. أذكى رجل يجب أن يفسح المجال 
للنصيحة الصحيحة. يجب أال تستبعد السيادة نفسها االنقياد. هناك رجال غير 

 أحد يجرؤ على ألن ال ،ألنه ال يمكن الوصول إليهم. يندفعون  ،قابلين للشفاء
ا للصداقة وستكون  ؛االقتراب منهم إليقافهم. لذلك يجب أن نترك الباب مفتوحا

هي التي ستأتي المساعدة من خاللها. يجب أن يتمتع الصديق بحرية كاملة 
في التحدث وحتى في التأنيب والشجب؛ يجب أن يمنحه الرأي المتصوَّر 

أن تكون هذه األلفة مشتركة بين  بإخالصه وتعّقله هذه السلطة. ولكن ال ينبغي
الجميع. يكفي أن يكون لديك كاتم سّر تقّدر تنقيحه، وتستخدمه كمرآة مخلصة 

 .لئال تخدع نفسك
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 تعرف على فن المحادثة -148
ال  ،هذا هو المكان الذي ُيظهر فيه الرجل قيمته. في كل تصرفات اإلنسان

ا من الحذر ممارسة عادية للحياة.  ألنه أكثر ،شيء أكثر منه يتطلب مزيدا
يتعلق األمر باكتساب الكثير من السمعة أو فقدانها. بينما يتطلب األمر الحكم 

إال أنها تتطلب قدراا أكبر من  ،وهي محادثة مكتوبة ومدروسة ،لكتابة رسالة
حيث يوجد فحص مفاجئ لمزايا األشخاص.  ،الحكم في المحادثة العادية

وفقاا لقول الحكيم: تكلم إن أردت أن  ،يتحسس أساتذة الفن نبض الروح باللسان
 ؛أعرفك. يرى البعض أن الفن الحقيقي للمحادثة هو القيام بذلك بدون فن

إذا كانت بين أصدقاء  ،ويجب أن تكون تلك المحادثة سهلة مثل المالبس
يجب أن يكون  ،يكون هناك محادثة من المراسم واالحترامجيدين. ألنه عندما 

إلظهار أن لدينا الكثير من األخالق الحميدة.  ،هناك المزيد من ضبط النفس
إن طريقة النجاح في ذلك هي استيعاب الشخصية الفكرية ألولئك الذين 

 ،يشبهون الحكم في المقابلة. احرص على عدم وضع نفسك كرقيب للكلمات
لك تظهر على أنك عالم بالنحو والصرف؛ وال كمراقب للعقول، ألن مما قد يجع

كل واحد قد يهرب منك. التحدث بشكل مناسب ضروري أكثر من التحدث 
 .ببالغة
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 معرفة كيفية تحويل الشرور إلى اآلخرين -149
أن يكون لديهم دروع ضد  ،إنه ألمر عظيم الفائدة بين أولئك الذين يحكمون 

الذين سُتصَهر عليهم الرقابة والشكاوى الشائعة: وهذا ال  أي الناس ،الكراهية
ولكن من صناعة متفوقة لذكاء  ،كما يتخيلها الحقد ،يأتي من عدم القدرة

ا وال يمكن أن يكون الجميع سعداء.  ،الناس. ال يمكن أن يكون كل شيء ناجحا
على  ويتحمل اللوم ،يجب أن يمتلك المرء رأساا قوياا يخدم كهدف لكل األجسام

 .على حساب طموحه الخاص ،كل العيوب وكل المصائب

  

 معرفة كيفية الترويج لما تفعله -150
ألنه ال يمكن للجميع أن ينظروا  ،ال يكفي أن تكون األشياء جيدة في حد ذاتها

وال يعرفون كيف يتذوقون. يذهب معظم الرجال ألنهم يرون  ،إلى الحضيض
وال يتوقفون إال في األماكن التي توجد فيها منافسة كبيرة.  ،اآلخرين يذهبون 

إما بالثناء عليه )ألن  ،إنها نقطة عظيمة أن تعرف كيفية تقدير مخدر الفرد
 ؛وهو وسيلة جميلة للتمجيد ،أو بإعطائه اسماا جميالا  ،الثناء هو دافع الرغبة(

مهرة هي شرك لكن كل هذا يجب أن يتم دون تكّلف. الكتابة فقط لألشخاص ال
فإن  ،وبالنسبة ألولئك الذين ليسوا كذلك ؛ألن الجميع يعتقدون أنهم كذلك ،عام

ا التعامل مع مشاريعك على  الحرمان سيكون بمثابة حافز للرغبة. ال يجب أبدا
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ألنه  ،ألن هذا يعني أنها تافهة. الجميع يحب االستثنائي ،أنها شائعة أو سهلة
 كر.مرغوب أكثر من قبل الذوق والف
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