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 فن الحكمة الدنيوية
 

 ليوم للغد ولفترة طويلةفكر ا -151
أعظم تبصر هو أن يكون لديك ساعات لذلك. ال توجد حاالت عرضية لمن 
يتوقعها؛ وال خطوات خطيرة لمن يتوقعها. يجب أال ننتظر حتى نغرق لنفكر 
في الخطر، يجب أن نمضي قدًما، ونمنع بالتفكير الناضج أي شيء أسوأ 

يل هي إلهة في الميثولوجيا )سيبيمكن أن يحدث. الوسادة هي سيبيل صامتة 
. النوم على شيء ما أفضل من االستيقاظ على اإلغريقية معروفة بتنبؤاتها(

شيء منفَّذ. البعض يفعل، ثم يفكر. وهو البحث عن األعذار أكثر من 
الوسيلة. البعض اآلخر ال يفكرون ال قبل وال بعد. يجب التفكير في كل 

 .والتدبر يمنحان الراحة لتوقع الحياة الحياة، حتى ال تضّل السبيل. التفكير

 

 ال ترتبط أبًدا بأي شخص تكون أقل سطوعًا معه -152
ما يفوق في الكمال يفوق في التقدير. األكثر إنجاًزا سيكون له دور قيادي 
دائًما. إذا كان لدى رفيقه مكان يمدحه، فستكون راحته فقط. يضيء القمر 

رد أن تبدأ الشمس بالظهور، فإما أنه ال طالما هو وحيد بين النجوم. ولكن بمج
يعود يضيء أو يختفي. ال تقترب أبًدا ِمن َمن يمكنه أن يحجبك، ولكن ِمن 
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َمن يمكنه أن يكون بمثابة ثريا. هذه هي الطريقة التي وجدت بها هذه السيدة 
الذكية "فابوال دو مارسيال" طريقة لتبدو جميلة، من خالل قبح رفاقها أو كبر 

جب أال تخاطر أبًدا بوجود أشخاص بجانبك يتمتعون بجدارة أكثر سنهم. ي
منك، وال تكريم اآلخرين على حساب سمعتك. إنه ألمر جيد أن تطارد 
الشخصيات البارزة، أن تفعل ذلك؛ ولكن، عندما تنتهي، عليك أن تقابل 
أشخاًصا عاديين. للقيام بذلك، اختر األكثر مثالية؛ وعندما تنتهي، يمكنك 

 .كع مع األشخاص المتوسطينالتس

 

 الهروب من االضطرار لملء فراغ كبير -153
إذا شاركنا فيه، يجب أن نتأكد من تجاوزه؛ ألنه ال بد أن يكون مساويًا لضعف 
سلفه لكي يتساوى معه. حيث أن هناك براعة في جعل من يأتي بعدنا، 

على أال يتصرف لدرجة يتم التأّسف علينا، إنها أيًضا مهارة يجب الحرص 
ينكسف نورنا من قبل الشخص الذي يكمل. من الصعب جًدا ملء فراغ كبير، 
ألن األول عادة ما يبدو أفضل، وبالتالي ال تكفي المساواة، ألن األول هو 
المستحوذ. لذلك من الضروري التفوق عليه، وحرمانه من الميزة التي يتمتع بها 

 .لكونه األكثر احتراًما وتقديراً 
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 كن سهل التصديق أو الوقوع بالحبال ت -154
ُيعرف نضج الحكم من صعوبة اإليمان. الكذب أمر عادي جًدا، لذا يجب أن 
يكون االعتقاد به أمرًا غير عاديًا. غالًبا ما ُيفاجأ الشخص الذي يسهل 
تحريكه. ولكن يجب أن نكون حريصين على عدم إبداء أي شك في حسن نية 

فظاظة إلى اإلهانة، بسبب أنه تعامل المخادع اآلخرين؛ ألن ذلك ينتقل من ال
أو المخدوع؛ لكن هذا ليس الشر األعظم. ألنه باإلضافة إلى ذلك، فإن عدم 
اإليمان هو دليل على الكذب، فالكاذب يخضع لشّرين: عدم اإليمان وعدم 
اإليمان به. وقف الحكم جدير بالثناء لدى المستمع. ولكن من يتكلم يمكنه 

لفه. إنه أيًضا نوع من التهور أن يكون من السهل أن نحب، الرجوع إلى مؤ 
ألننا إذا كذبنا أثناء الكالم، فنحن أيًضا نكذب جيًدا عندما نفعل؛ وهذا الخداع 

 .أكثر ضررا من اآلخر

 

 فن احتواء الذات -155
دع االنعكاس الحكيم يمنع، إذا كان ذلك ممكًنا، اإلسقاطات العادية إلى 

األمر صعًبا على الرجل الحكيم. الخطوة األولى في المبتذل؛ لن يكون 
االعتدال هي إدراك أنك متحمس لنفسك. من خالل هذا يدخل المرء في نزاع 
بسلطة كاملة على نفسه، ويسبر المرء نفسه إلى حيث يكون من الضروري 
التخلي عن استيائه. مع هذا االنعكاس السائد، يجب أن ندخل في حالة 
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له. اكتشف أين ومتى تتوقف؛ ألن األصعب في  الغضب، ثم نضع حدا
السباق هو التوقف سريعًا جًدا. هي عالمة رائعة على الحكم والتعّقل، أن تظل 
حازًما وغير متأثر في خضم نتوءات العاطفة! أي فائض في العاطفة يحّط من 
المعقولية. لكن مع هذا االحتياط البارع، لن يصبح العقل مرتبًكا أبًدا، ولن 

اوز حدود الواجب. لتعرف كيف تنغمس في الشغف، عليك دائًما المضي يتج
قدًما. كل من يحكم نفسه بهذه الطريقة سيتم النظر إليه على أنه الفارس 

  .األكثر حكمة، أو األكثر طيشًا إذا فعل خالف ذلك

 

 أصدقاء باالنتخاب -156
 يكفي أن يكون يجب أن يكون األصدقاء عند اختبار التمّيز وتجربة الثروة. ال

لديهم حق االقتراع على اإلرادة، إذا لم يكن لديهم أيًضا حق التفاهم. على 
الرغم من أن هذه هي أهم نقطة في الحياة، إال أنها النقطة التي ال يتم فيها 
االهتمام كثيًرا. قلة منهم يصنعون صداقاتهم من خالل اآلخرين، ومعظمهم 

من خالل أصدقاؤه؛ الرجل الذكي ال  عن طريق الصدفة. ُيحَكم على الرجل
يريد الجهلة ابدا. ولكن على الرغم من أن رجل يسّلي، فإن هذا ال يعني أنه 
صديق مقرب؛ ألنه قد يأتي ذلك من طرقه الرائعة في التصرف أكثر من أي 
تأكيد لدينا على قدرته. هناك صداقات شرعية، وصداقات غير شرعية: هذه 

رى من أجل التصرف بثقة أكبر. يوجد عدد قليل من أجل المتعة؛ لكن األخ
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من األصدقاء للشخص، لكن هناك الكثير من الثروة. الروح الطيبة للصديق 
أكثر فائدة من كل النوايا الحسنة لآلخرين. لذا اتخذ أصدقاءك باالختيار وليس 
در. الصديق الحكيم يدخر الكثير من األحزان، بداًل من اآلخر، الذي  ََ بالَق

لك، يضاعفها ويّكدسها. إذا كنت ال تريد أن تفقد األصدقاء، فال تتمنى ليس كذ
  .لهم ثروة كبيرة

 

 ال تكن مخطئا في الناس -157
إنها أسوأ أنواع الخداع وأكثرها شيوًعا. من األفضل أن تنخدع بالسعر ال 
بالسلعة؛ ال يوجد شيء يجب النظر إليه من الداخل. هناك فرق كبير بين 

ء ومعرفة الناس. وهي فلسفة جيدة لتمييز عقول وأمزجة الرجال. سماع األشيا
 .من الضروري دراستها مثل دراسة الكتب

 

 معرفة كيفية استخدام أصدقائك -158
إنه عنوان رائع. البعض جيدون الستخدامهم من بعيد؛ واآلخرون ليكونوا 

الت. بالقرب مننا. الشخص الذي لم يكن جيًدا للمحادثة يكون جيًدا للمراس
تمحو المسافة بعض العيوب التي جعلها الوجود ال يطاق. في األصدقاء، ال 
ينبغي للمرء أن يبحث عن المتعة فقط، ولكن أيًضا عن المنفعة. يجب أن 
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يتمتع الصديق بثالث صفات للخير، أو كما يقول اآلخرون، الكينونة: الوحدة، 
ياء. هناك القليل جًدا الخير، الحقيقة؛ طالما امتلك الصديق من كل هذه األش

من األشياء التي يمكن تقديمها على أنها جيدة؛ وبسبب عدم معرفة كيفية 
االختيار، يصبح الرقم أصغر. معرفة كيفية الحفاظ عليهم هو أكثر من معرفة 
كيفية صناعتهم. ابحث عنهم بحيث يدومون طوياًل؛ وعلى الرغم من أنهم منذ 

ن يكفي لكي نكون سعداء، بأن يصبحوا البداية يكونون حديثي العهد، ولك
أصدقاًء قدماء. عندما تؤخذ بشكل جيد، فإن األفضل هم أولئك الذين تحصل 
عليهم فقط بعد تناول الملح معهم لفترة طويلة. ال توجد صحراء مروعة كمثل 
العيش بدون أصدقاء. الصداقة ُتكاثر الخيرات وتشارك الشرور. إنها العالج 

 .النافذة التي من خاللها تزهر الروح الوحيد لسوء الحظ،

  

 أن تعرف كيف تتحّمل الحمقى -159
لطالما كان الحكماء يتحملون بشدة. نفاد الصبر ينمو مع العلم. من الصعب 
إرضاء المعرفة العظيمة. وفًقا إلبكتيتوس، فإن أفضل حكمة في الحياة هي 

من التسامح مع كل المعاناة؛ لقد َوَضَع هناك نصف الحكمة. إذا كان ال بد 
الحماقات، فإنه يتطلب بال شك صبرًا شديًدا. في بعض األحيان نعاني أكثر 
ِمَمن نعتمد عليهم أكثر؛ وهو بمثابة تمرين للتغلب على الذات. إنه من المعاناة 
يولد هذا السالم الذي ال يقدر بثمن الذي يصنع سعادة األرض. دع أي 
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ن يلجأ إلى التقاعد الذاتي، إذا كان شخص ليس في حالة مزاجية للمعاناة أ
 .بإمكانه على اإلطالق تحّمل نفسه

 

 تكّلم بعقالنية إلى األتباع، كإجراء احترازي؛ ولآلخرين بدافع اللياقة -160
نحن دائًما في الوقت المناسب للتخلي عن الكالم، ولكن ليس للتراجع. يجب 

قل. عليك أن تعتاد أن نتحدث كما نفعل في وصية، بكلمات أقل وإجراءات أ
على ما ال يهم، حتى ال تضيعه عندما يكون مهًما. الصمت له عالقة كبيرة 
باأللوهية. أي شخص يسارع في الحديث يكون دائًما على وشك الهزيمة 

 .واالقتناع

 

 تعرف على العيوب حيث ُنعَجب -161
جودون الرجل المثالي دائًما لديه بعض من هؤالء إما الزوج أو الحبيب. هم مو 

في الِفكر، وكلما زاد الفكر، زاد عددهم، وكلما لوحظوا هناك؛ ليس ألن من 
لديه إياهم ال يعرفهم، بل ألنه يحبهم. أن تكون شغوًفا، وأن تكون شغوًفا 
بالرذائل، فهذان شران؛ هذه العيوب هي شوائب الكمال. إنهم تصدم أولئك 

ا. هذا هو المكان الذي توجد الذين يرونها بقدر ما ُترضي أولئك الذين يملكونه
فيه فرصة عظيمة للتغلب على الذات، ولتصّدر أنواع الكمال األخرى. يصطدم 
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الجميع بهذا الهدف، وبداًل من الثناء على كل شيء يمكن اإلعجاب به، 
 .نتوقف عند التحكم في خطأ نقول بأنه يشوه كل شيء آخر

  

 معرفة كيفية االنتصار على الغيرة والحسد -162
على الرغم من أنه من الحكمة احتقار الحسد، فإن هذا االزدراء قليل اليوم؛ 
الشهامة لها تأثير أفضل بكثير. ال يمكن أن يكون هناك مدح كاف لمن يتكلم 
بشكل جيد على من يتكلم بشكل سيء. ال يوجد انتقام أكثر بطولية أكثر من 

يد. كل نجاح جيد ذلك الذي يعّذب الحسد من خالل القيام باألمور بشكل ج
هو ضربة سترابادو للحاسد، ومجد محسوده هو جحيم بالنسبة له. أن يجعل 
المرء سعادته سًما لحّساده، فإننا نعتقد أنه أشد عقوبة يمكن أن يتحملوها. 
الحاسد يموت عدة مرات عندما يسمع َرجَع صوت مدح المحسود. كالهما 

دًا دائًما، واآلخر لكي يتنازعان على الخلود، لكن أحدهما من أجل الع يش ُممجَّ
يكون بائًسا دائًما. بوق الشهرة الذي يصدح ليخلد أحدهما، يعلن الموت 

 لآلخر، ويحكم عليه بعذاب االنتظار عبًثا حتى يتوقف ُمسّبب أحزانه.

)سترابادو: وسيلة تعذيب تقوم على ربط الشخص من رسغيه، وتدليته من  
 مما يؤدي إلى خلع كتفيه(مكان عالي، مع وضع أثقال عليه، 
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يجب أال تفقد أبًدا النعمة الطيبة لشخص سعيد، من أجل أن تشفق  -163
 على شخص تعيس

عادًة من يصنع سعادة البعض، يصنع تعاسة البعض اآلخر؛ وهكذا رجل لن 
يكون سعيًدا إذا لم يكن كثيرون آخرون تعساء. من خصوصية البؤساء أن 

يسعد بمكافأة المحاباة عديمة الفائدة لمن يكسبوا عطف الناس؛ فكل شخص 
ُيساء معاملتهم من قبل الحظ. حتى أنه حدث في بعض األحيان أن رجاًل، 
كان مكروهًا من قبل الجميع خالل فترة ازدهاره، كان يشكو من قبل الجميع 
في محنته، حيث غّير السقوط الرغبة في االنتقام إلى شفقة. فليحذر صاحب 

حظ. هناك أناس ال يتالءمون إال مع التعساء. الشخص الذكاء من حيل ال
الذي فروا منه باألمس بسبب سعادته، جعلهم يرافقونه اليوم بسبب سوء حظه. 
هذا السلوك هو في بعض األحيان عالمة على حسن النية، ولكن ليس على 

 .الفكر الجيد

  

 أطلق بضع طلقات في الهواء -164
ي ما يدعي المرء القيام به، خاصة عندما إنها وسيلة للتعرف على كيفية تلق

تكون هذه األشياء مشكوك في نتيجتها وموافقتها. وبهذا يطلق المرء النار على 
وجه التأكيد، ويكون قادًرا دائًما على التراجع أو التقدم. هذه هي الطريقة التي 
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نفحص بها النوايا، ونعرف أين من الجيد أن تطأ القدم. هذا المنع ضروري 
 .اية للطلب بشكل مناسب، وتحديد صداقتك بشكل جيد، والحكم بشكل جيدللغ

 

 إصنع حرًبا جيدة -165
يمكنك إجبار الرجل الصالح على شن الحرب، ولكن ال يمكنك شنها على 
خالف ما ينبغي. يجب على كل شخص أن يتصرف وفًقا لما هو عليه، وليس 

ة عندما يتم استخدامها تجاه وفًقا لما هو عليه اآلخرون. الشهامة أكثر منطقي
عدو. يجب أال نتغلب بالقوة فقط، ولكن بالطريقة أيًضا. الفوز كشرير ليس هو 
الفوز، ولكنه السماح لنفسك بالتغلب عليك. لطالما كان للكرم اليد العليا. 
الرجل الصالح ال يستخدم األسلحة المحرمة. استخدامها هو الستعمال حطام 

تشكيل الكراهية التي تبدأ؛ فال يجوز استغالل األمانة الصداقة التي تنتهي، ل
في االنتقام. كل ما ينم عن خيانة ينال من السمعة الحسنة. أدنى ذرة من 
الدناءة ال تتوافق مع الكرم في الشخصيات العظيمة. يجب على الرجل الصالح 
أن يفخر بنفسه لكونه إذا ضاعت الشجاعة والكرم واإلخالص في العالم، 

  .ن في قلبهفستكو 
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 لتمييز الرجل الذي يعطي الكالم من الرجل الذي يعطي النتائج -166
هذا التمييز ضروري للغاية، وكذلك تمييز صديق الشخص وصديق الوظيفة؛ 
ألنهم أصدقاء مختلفون جًدا. إنه يسمعها بشكل سيئ، الذي ال يعطي تأثيرات 

 يتلفظ بكلمات سيئة، سيئة، ال يعطي كلمات طيبة؛ واألسوأ من ذلك، الذي ال
ال يعطي نتائج جيدة. اليوم، نحن ال ُنحاِسب بالكالم، ال سيما أنه الريح فقط؛ 
وال نعيش بالكياسة، كل هذا مجرد خداع متمدن. إن الذهاب للصيد الطيور 
بالضوء هو الطريقة الحقيقية لعمي أبصارها. الحمقى والمتغطرسون يأخذون 

عهًدا باألفعال، وبالتالي يكون لها ثمنها. الريح. يجب أن تكون الكلمات ت
فاألشجار التي ال تحمل ثماًرا وال أوراق لها ليس لها قلب عادة. من الضروري 

 .أن تعرفهم جميًعا؛ البعض لتستفيد منهم. واآلخرون لتضعهم في الظل

 

 معرفة كيفية المساعدة -167
إذا ضعف فيجب في المواجهات المؤسفة ال توجد رفقة أفضل من قلب كبير. و 

إنقاذه من أجزائه المحيطة. يكون االستياء أقل بالنسبة ألولئك الذين يعرفون 
كيفية مساعدة أنفسهم. ال تستسلم للحظ، فإنه سيصبح أكثر ال ُيطاق بالنسبة 
لك. يساعد البعض أنفسهم بشكل قليل جًدا في مشاكلهم لدرجة أنهم يزيدونها 

ولئك الذين يعرفون أنفسهم جيًدا يجدون لعدم معرفة كيفية حملها بشجاعة. أ
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المساعدة لضعفهم في التفكير. رجل الحكم يخرج من كل شيء بميزة، حتى 
 .من بين النجوم

 

 ال تستسلم للوحشية -168
كل البائسون، المتغطرسون، العنيدون، المتقلبون، العنيدون في حد ذاتهم، 

متعصبون، وأخيرًا كل المسرفون، الخبثاء، المهرجون، مؤلفو التناقضات، ال
أنواع الرجال المضطربين، كل هؤالء الناس، أقول، هم وحوش الوقاحة. إن أي 
قبح للروح هو دائًما أكثر وحشية من أي تشوه في الجسد، كما أنه ُيهين جماله 
األصلي. ولكن من الذي سيصحح مثل هذا التجاوز الكبير والعام؟ في حالة 

يًئا ليفعله، ألن ما يجب أن يكون سبًبا عدم وجود العقل، ليس لإلرشاد ش
للتفكير الجاد حول ما يعطي مادة للسخرية العامة يجعل المرء يقع في افتراض 

 .االعتقاد بأنه يحظى باإلعجاب

  

إيالء مزيد من االهتمام حتى ال تفوت فرصة واحدة بداًل من  -169
 الحصول على مائة

ن عندما تنكسف، الجميع ينظر عندما تشرق الشمس، ال أحد ينظر إليها؛ ولك
إليها. المبتذل لن يحسب الضربات التي ستضربك، ولكن فقط تلك التي 
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ستفّوتها. األشرار معروفون بالوساوس أكثر من الطيبين بالتصفيق. والكثير 
منهم لم ُيعَرفوا إال بعد الفشل. كل النجاحات الجيدة مجتمعة ال تكفي لمحو 

امك، وتأكد من أن الحسد سيالحظ كل سيئة واحدة. لذا تخلى عن أوه
 .أخطائك، لكن ليس أحد أفعالك الجميلة

 

 استخدم االقتصاد في كل شيء -170
هذه هي الطريقة لتكون ناجًحا في األشياء ذات األهمية. يجب أال تستخدم 
طاقتك الكاملة في كل مرة، وال تظهر كل قوتك. حتى في المعرفة، من 

ينفع لمضاعفة السعر. يجب أن يكون لديك  ذلك  الضروري أن تقتصد، ألن
دائًما شخص تلجأ إليه عندما يتعلق األمر بالخروج من موقف سيء. 
المساعدة أكثر فعالية من القتال، ألنها دائًما ما تكون مصحوبة بسمعة طيبة 

فإن هذا  من حيث القيمة. يذهب الَحَذُر دائًما إلى األكثر أماًنا. وبهذا المعنى،
 .التناقض العبقري صحيح: النصف هو أكثر من الكل
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 ال تسيء استخدام الخدمة -171
األصدقاء العظماء للمناسبات الخاصة. ال يجب أن تستخدم الكثير من 
الخدمات في أشياء قليلة األهمية، فهذا سيبددها. يتم االحتفاظ بالمرساة 

ا الكثير للقليل، فماذا سيتبقى للحاجة المقدسة دائًما للنهاية األخيرة. إذا أسدين
اآلتية؟ اليوم ال يوجد شيء أفضل من الُحماة، وال شيء أغلى من النعمة؛ 
يصنع ويفكك حتى يعطي من الروح ويأخذها. لطالما كان الحظ بمثابة زوجة 
األب للحكماء كما كانت الطبيعة والشهرة مواتية لهم. من األفضل أن تعرف 

 .ائك بداًل من ممتلكاتككيف تحافظ على أصدق

  

 ال تتعامل مع شخص ليس لديه ما يخسره -172
هو القتال بقوى غير متكافئة، ألن اآلخر يدخل في نزاع دون حرج. وبما أنه 
فقد كل عار، فليس لديه المزيد ليخسره أو يدخره؛ ولذا فقد ألقى بنفسه بتهور 

ر بث من، ال ينبغي أبدا أن في كل أنواع اإلسراف. السمعة، التي هي ال ُتقدَّ
تتعرض لمثل هذه المخاطر الكبيرة. بعد أن كّلف الحصول عليها سنوات 
عديدة، تضيع في لحظة. ال يتطلب األمر سوى القليل من الهواء لتجميد 
الكثير من العرق. األخذ بعين االعتبار بأن هناك الكثير ليخسره يقيد الرجل 

يواجه خطر فقدانها. وبهذا التفكير،  الَحِذر. بمجرد أن يفكر في سمعته، فإنه
يمضي في ضبط النفس لدرجة أنه أصبح لديه الوقت لالنسحاب وحماية كل 
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رصيده. لن نتمكن أبًدا من االستعادة عبر فوٍز، ما فقدناه بالفعل من خالل 
 .المخاطرة بالخسارة

  

 أال تكن هّشًا في المحادثة، وكذلك في الصداقة -173
، وبالتالي تكتشف افتقارهم إلى االتساق. إنهم يمألون من السهل كسر البعض

أنفسهم بالسخط واآلخرين باالشمئزاز. هم ُيظهرون سهولة جرحهم من العينين، 
حيث ال يمكن لمسهم، سواء أكان ذلك جيًدا أم سيًئا؛ حتى أن الذرات 
تصدمهم، ألنهم ال يحتاجون إلى أشباح. أولئك الذين يترددون عليهم يجب أن 

نوا مقيدين للغاية، وأن يدرسوا أنفسهم لمالحظة كل ما لديهم من هشاشة. يكو 
نحن ال نجرؤ على التحرك أمامهم، ألن أدنى لفتة تقلقهم. عادًة، هم أناس 
ممتلئون بأنفسهم، عبيد إلرادتهم، عبيد لمرتبة شرفهم الحمقاء، الذين من أجلها 

عة االلماس، من أجل يزعجون الكون. الشخص الذي يحب حًقا، فليتمسك بطبي
 .المدة، ومن أجل أن يصعب كسره

  

 ال تِعش في عجلة من أمرك -174
معرفة كيفية مشاركة وقتك هو معرفة كيفية االستمتاع بالحياة. الكثير من 
األشخاص ال يزال لديهم الكثير ليعيشوه، والذين لم يعد لديهم شيئًا للعيش 
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بها؛ وعندما يكونون في وقت جيد  بسعادة. يفقدون الملذات ألنهم ال يتمتعون 
من قبل، فإنهم يتمنون أن يتمكنوا من العودة. إنها مواقف الحياة، التي تضيف 
إلى اندفاع الوقت المباالة أذهانهم. إنهم يريدون أن يلتهموا في يوم واحد ما 
بالكاد يستطيعون هضمه في حياتهم كلها. إنهم يعيشون في ملذات كأشخاص 

ميًعا مقدًما. إنهم يأكلون لسنوات قادمة، وبما أنهم يفعلون كل يريدون تذوقها ج
شيء على عجل، فإنهم سرعان ما يفعلون كل شيء. يجب أن تكون الرغبة 
حتى في المعرفة معتدلة، حتى ال تعرف األشياء بشكل غير كامل. ال يوجد 
أيام غير تلك المزدهرة. اسرع للقيام بذلك، واستمتع في وقت فراغك. إن 

عمال الُمنجَزة بشكل جيد أفضل من تلك التي يجب القيام بها، والرضا الذي األ
 يستمر أفضل من ذلك الذي ينتهي.

 

 الرجل الحقيقي -175
الرجل الذي يكون كذلك ال يرضى باالشخاص الذين ال يكونون هكذا. تعيسة 
هي السماحة التي ليست حقيقية. ليس كل أولئك الذين يبدون أنهم رجال هم 

ك حّقًا. هناك اصطناع في من يتصور الوهم ويلد الخداع. هناك آخرون كذل
يشبهونهم، ويجعلونهم بارزين، ويدفعون أكثر مقابل عدم اليقين الذي يعد به 
المظهر الزائف، ألن هناك الكثير فيه، أكثر من اليقين الذي تقدمه الحقيقة، 

تقودهم إلى الشر، ال  ألن هذا يبدو قلياًل: ولكن في النهاية هي نزواتهم التي
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سيما أن ليس لها صلب. ال يوجد سوى الحقيقة التي يمكن أن تعطي سمعة 
حقيقية؛ والمادة التي تتحول إلى ربح. الخداع يحتاج إلى كثيرين، وبالتالي فإن 
الصرح كله هو مجرد وهم؛ وحيث أنه تأسس في الهواء، فمن الضروري أن 

ال يؤتي ثماره؛ إن الكثير الذي  يسقط على األرض. الغرض الخاطئ تصوره
ة التي تثبت كثيرًا، ال تثبت  يعد به يكفي إلثارة الشك. فضال عن أن الُحجَّ

 .شيئاً 

  

 إعرف أو استمع إلى أولئك الذين يعرفون  -176
ال يمكننا العيش بدون فهم، يجب أن نحصل عليه، إما بطبيعتنا أو عن طريق 

أنهم ال يعرفون شيًئا؛ وغيرهم ممن االقتراض. ال يزال هناك أناس يجهلون 
يعتقدون أنهم يعرفون، رغم أنهم ال يعرفون شيًئا. إن العيوب التي تأتي من قلة 
العقل ال يمكن عالجها. ألن الجهالء، بما أنهم ال يعرفون بعضهم البعض، 
يحرصون على عدم السعي وراء ما ينقصهم. سيكون البعض حكيًما إذا لم 

من هنا، على الرغم من ندرة أقوال الحكمة، إال أنه ليس يصدقوا أنهم كذلك. و 
لها ما تفعله، حيث ال أحد يستشيرها. إن أخذ المشورة ليس دليل على تناقص 
الحجم وال عالمة على عدم القدرة ؛ على العكس من ذلك، يضع المرء نفسه 
في طريق رجل ذكي من خالل نصح بعضهما البعض بشكل جيد. استسلم 

 .ال يضربك سوء الحظللعقل، حتى 
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 تجنب اإلفراط في األلفة بالمحادثة -177
أي شخص يتآلف يفقد على  .ليس من المناسب ممارستها وال المعاناة منها

الفور التفوق الذي منحه إياه سلوكه الجاد، وبالتالي يفقد مصداقيته. تحتفظ 
االحترام.  النجوم ببهائها ألنها ال تلتزم معنا. من خالل تقديس أنفسنا، نكتسب

من خالل أنسنة أنفسنا، نجذب االزدراء. كلما كانت األشياء البشرية أكثر 
شيوًعا، قّل احترامها؛ ألن التواصل يكشف العيوب التي يغطيها االبتعاد. يجب 
عدم رفع الكلفة مع أي شخص: ال مع رؤسائنا، بسبب الخطر، وال مع من هم 

اص الصغار الذين يجعلهم الجهل دوننا، بسبب البذاءة؛ وبشكل أقل مع األشخ
وقحين؛ في حين أنه في ظل عدم إدراكهم للشرف الذي يتم لهم، يفترضون أنه 

 .حقٌّ لهم. السهولة هي فرع من فكر منخفض

 

 أن تؤمن بالقلب وخاصة عندما يكون للقلب شعور باطني -178
نه وحي ال ينبغي أبًدا استنتاجها، ألنه معتاد على التنبؤ بما يهمنا أكثر. إ

مستأنس. وهلك كثيرون ألنهم ال يثقون كثيرًا في أنفسهم. ولكن ما فائدة تحّدي 
أنفسنا، إذا كنا ال نسعى إلى العالج؟ لدى البعض قلب يخبرهم بكل شيء: 
عالمة أكيدة على ثراء العمق، ألن هذا القلب يحذرهم دائًما، ويطلق ناقوس 

ول على العالج. ليس من الخطر عند اقتراب الشر ليجعلهم يركضون للحص
 .رجل حكيم يخرج ليذهب ويستقبل الشرور، بل يذهب إلى األمام لدرءها
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 االمتناع عن الكالم هو السمة المميزة للقدرة -179
قلب بال أسرار هو رسالة مفتوحة. حيثما يوجد عمق، تكون األسرار عميقة 

ث يمكن هناك، ألنه يجب أن تكون هناك مساحات كبيرة وُحَفر كبيرة، حي
االحتفاظ بكل ما يتم إلقاؤه هناك بسهولة. يأتي ضبط النفس من الَمَلكة 
العظيمة التي يمتلكها المرء على نفسه، وهذا ما يسمى بالنصر الحقيقي. نحن 
نشيد بأكبر عدد من الناس كما نكتشف أنفسنا. يتكون أمن الحكمة من 

أن تتعارض، من أجل االعتدال الداخلي. إن الفخاخ التي تمتد للسّرية يجب 
استنباط تفسير؛ ورمي الكلمات الحادة من أجل إشعال النار. عندها يجب على 
الحكيم أن يكون أكثر تشددًا. ال ينبغي أن ُتقال األشياء التي تريد القيام بها، 

 .واألمور الجيدة لإلخبار عنها ليست جيدة للقيام بها

  

 ال تقبل أبًدا بما ينوي العدو فعله -180
حمق لن يفعل أبًدا ما يحكم عليه الرجل الذكي، ألنه ال يستطيع أن يميز ما األ

هو المناسب. إذا كان رجاًل حكيًما، فاألمر أقل؛ ألنه يريد أن يأخذ وجهة نظر 
معاكسة لرأي مخترق، بل ويحذره خصمه. يجب فحص الموضوعات من 

ا ل"نعم" الجانبين، واالستعداد لل "مع" و"ضد"، بحيث يكون الشخص جاهزً 
و"ال". األحكام مختلفة. يجب أن تكون الالمباالة منتبهة دائًما، وليس لما 

 .سيحدث بقدر ِلما يمكن أن يحدث
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 ال تكذب، ولكن ال تُقل كل الحقائق -181
ال شيء يتطلب المزيد من الَحَذر أكثر من الحقيقة الن قولها ُينزف القلب. 

تقولها وتحتاج إلى معرفة كيفية  أنت بحاجة إلى قدر من المهارة لتعرف كيف
كتمها. بكذبة واحدة يفقد المرء كل ما له سمعة طيبة. يتم تمرير الخداع كنقود 
مزيفة؛ والمخادع المزّور هو أسوأ. ال يمكن قول كل الحقائق؛ البعض ألنها 

 .تهّمني، واألخرى ألنها مهمة لآلخرين

 

 ذرة من الجرأة تأخذ مكان المهارة العظيمة -182
ن الجيد عدم تكوين فكرة عالية جدًا عن الناس بحيث ال يخجل المرء أمامهم. م

حتى ال ُيضِعف الخياُل القلَب. يبدو البعض كأشخاص مهمين، حتى تتعامل 
معهم، لكن سرعان ما تصاب بخيبة أمل من خالل التواصل معهم. ال أحد 

يخص يترك الحدود الضيقة لإلنسان. كل شخص لديه إحساس، البعض بما 
الروح، والبعض اآلخر بما يخص العبقرية. تمنح الكرامة سلطة واضحة، لكن 
الصفات الشخصية نادرًا ما تلبيها؛ فالثروة تميل إلى ابتالع تفوق التوظيف 
بدونية الجدارة. يذهب الخيال دائمًا بعيدًا ويمّثل األشياء أكبر مما هي عليه، 

يًضا ما يمكن أن يكون. هو ال يتصور ما هو موجود فحسب، بل يتصور أ
وهذا سبب لتصحيحه، بعد أن يخيب أمله من العديد من التجارب. أخيًرا، ال 
يناسب الجهل بأن يكون جريئًا وال القدرة بأن تكون خجولة؛ وإذا كان الضمان 
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مفيًدا لمن لديهم القليل من األموال، فينبغي أن ينفع كذلك ألولئك الذين لديهم 
  .الكثير منها

 

 ال تكن عنيدًا أبداً  -183
كل الحمقى عنيدون، وكل العنيدين حمقى. كلما كانت مشاعرهم خاطئة، كلما 
انساقوا لها. حتى في األمور التي يكون فيها لدى المرء المزيد من العقل 
واليقين، فمن الصدق االستسالم؛ ألنه حينها ال أحد يجهل من كان على حق. 

ل، ال تزال الشجاعة قائمة. يفقد المر ونرى أيًضا أنه باإلضافة إلى العق
احترامه بدفاع عنيد أكثر مما يكتسبه بالقوة؛ ألن هذا ليس للدفاع عن الحقيقة، 
بل إلظهار فظاظته. هناك رؤوس حديدية يصعب إقناعها، والتي تذهب دائًما 
إلى تطّرف غير قابل للشفاء؛ وعندما تلتقي النزوة بعنادهم، يصنعون تحالًفا ال 

مع اإلسراف. يجب أن يكون عدم المرونة في اإلرادة وليس في الحكم؛  ينفصم
على الرغم من وجود حاالت استثنائية، حيث يجب على المرء أال يسمح لنفسه 

 .بالفوز، وال أن يتم التغلب عليه بشكل مضاعف، أي في العقل والتنفيذ
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 ال تكن احتفالياً  -184
ا تفرًدا شريًرا، وحتى لدى الَمِلك. تم حظر عاطفة الوجود فيما مضى باعتباره

الشخص الصعب إرضائه ُمتعب جدًا. هناك أمم كاملة مريضة بهذه 
الحساسية. لباس الحماقة منسوج بغرز صغيرة. عابدو مراتب الشرف ُيظهرون 
بوضوح أن شرفهم يقوم على القليل من األشياء، ألن كل شيء يبدو لهم قادًرا 

د أن ُتحتَرم، لكن من السخف أن تظهر كأنك على إلحاق الضرر به. من الجي
سيٌد عظيٌم في اإلطراء: صحيح تماًما أن الرجل من دون احتفال يحتاج إلى 
ميزة كبيرة بداًل من ذلك. يجب أال ُتؤَثر المجاملة وال ُتحَتَقر. هذا ال يجعل من 

 .نفسه رجاًل ذكًيا محترًما ، َمن يُسهب كثيًرا في الشكليات

  

 ض رصيدك أبًدا لخطر مواجهة واحدةال تعر  -185
ألننا إذا لم نخرج منها بشكل جيد، فهذه خسارة ال يمكن تعويضها. غالًبا ما 
يحدث أن يتم تفويتها مرة واحدة، وخاصة األولى. نحن لسنا مستعدين دائمًا. 
ومن هناك يأتي المثل: إنه ليس يومي. لذلك يجب أن نضمن أنه إذا فاتنا 

ولى، فإن الثانية تصلح كل شيء؛ أو أن األول يكون األمر في المرة األ
ضامنًا للثاني الذي ال ينجح. يجب أن نلجأ دائًما إلى األفضل، وأن نطالب 
بالكثير من أجل المزيد. يعتمد العمل على بعض األحداث العرضية، وحتى 

 .األحداث المتعددة، وبالتالي فإن النجاح هو سعادة نادرة
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 على الرغم من أنها أصبحت عصريةتمييز العيوب،  -186
على الرغم من أن الرذيلة مزينة بقطعة قماش من الذهب، فإن الرجل الصالح 
ال يفشل في التعرف عليها. قد ُتتوَّج بالذهب أحياًنا، لكنها لن تعرف أبًدا كيف 
تتنكر بشكل جيد بحيث ال يالحظ المرء أنها مصنوعة من الحديد. إنها تريد 

أنصارها، لكنها ال تنزع عنها بؤسها وال بؤس عبوديتها. قد أن تتستر بنبل 
م. يالحظ البعض أن بطل معين كان له  تكون الرذائل ُمعظَّمة، لكن ال ُتعظِّ
مثل هذه الرذيلة؛ لكنهم ال يعتبرون أن ليست هذه الرذيلة هي التي جعلته 

حتى بطاًل. إن مثال العظماء هو بأن الخطيب يكون جيدًا لدرجة أنه يقنع 
أكثر األشياء سيئة السمعة. في بعض األحيان، يؤثر اإلطراء حتى على القبح 
الجسدي، ويفشل في مالحظة أنه إذا تم التسامح مع العظائم، فهي ال ُتطاق 

 .مع الصغائر

 

 افعل كل ما هو لطيف بنفسك، ومن خالل اآلخرين كل ما هو بغيض -187
اهية. هناك متعة أكبر في فعل أحدهما يوفق إلى المودة واآلخر ُيبعد الكر 

الخير من الحصول عليه. هذا هو المكان الذي يصنع فيه الرجال الكرماء 
سعادتهم. نادًرا ما يحدث أن تعطي حزًنا لآلخرين دون أن تأخذه بنفسك، إما 
بدافع الشفقة أو التعاطف. األسباب العليا ال تعمل أبًدا حتى تعود إليها أو ثناء 

ي الخير على الفور منك والشر من غيرك. خذ شخًصا تقع أو مكافأة. فليأت
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عليه ضربات السخط، أي الكراهية والهمهمة. إنه من المبتذلين كالكالب: لعدم 
معرفة سبب ألمه، ُيلقي بَغيظه على اآللة؛ بحيث تحمل األداة جزاء شر ليست 

 .هي السبب الرئيسي فيه

 

 احمل دائًما برفقتك شيئًا للثناء عليه -188
إنها طريقة لتصور المرء على أنه رجل ذو ذوق جيد، ويمكن للمرء أن يتأكد 
من حسنات األشياء بناًء على حكمه. من عرف جيًدا الكمال مسبًقا سيعرف 
كيفية تقديره جيًدا بعد ذلك. يوفر مادة للمحادثة والتقليد، بتطوير المعرفة 

الذين لديهم نفس  المعقولة. إنها طريقة سياسية لبيع المجاملة للحاضرين
الكمال. اآلخرون، على العكس من ذلك، يجلبون دائًما شيًئا ما للوم، ويتملقون 
الحاضرين، بينما يحتقرون الغائبين؛ مما يجعلهم ينجحون مع هؤالء الذين ال 
ينظرون إال إلى الخارج، مع العلم أن مثل هؤالء ال يالحظون حيلة الكالم 

لقد تبنى البعض سياسة تقييم الكمال  .السيئ للبعض أمام البعض اآلخر
المتواضع اليوم أكثر من روائع األمس. لذلك على اإلنسان الحكيم أن يحذر 
من كل الحيل التي يحاول كل هؤالء األشخاص من خاللها الوصول إلى 
هدفهم، حتى ال تثبطه مبالغة البعض، وال يفخر بإطراء اآلخرين. دعه يعرف 

بنفس الطريقة مع كال الطرفين، وال يفعالن سوى أن كال الطرفين يتصرفان 
 .إعطاء البديل، مع تعديل مشاعرهما دائًما إلى حيث يتواجدان
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 استفد من حاجة اآلخرين -189
إذا انتقل الحرمان إلى الرغبة، فهو أكثر القيود فعالية. قال الفالسفة إن 

هؤالء عرفوه  الحرمان ليس شيًئا، وقال السياسيون بأنه كل شيء؛ وال شك بأن
بشكل أفضل. هناك أشخاص، من أجل الوصول إلى هدفهم، يشقون طريقهم 
من خالل رغبة اآلخرين. إنهم يستغلون الفرصة ويثيرون الرغبة بصعوبة 
الحصول عليها. إنهم َيِعدون أنفسهم بحماسة الشغف أكثر من فتور 

ر الحقيقي في االستحواذ، وكلما ازدادت حدة الرغبة مع تزايد االشمئزاز. الس
  .)تبعية(تحقيق أهدافك هو عبر إبقاء الناس دائًما في حالة إدمان 

 

 ابحث عن العزاء في كل مكان -190
حتى أولئك الذين ال فائدة لهم يتمتعون بكونهم أبديين. ال يوجد ضجر ال عزاء 
له. الحمقى يجدون عزاءهم في السعادة. "الحظ يقول المرأة قبيحة"، كما يقول 

. لكي تعيش لفترة طويلة، عليك فقط أن تساوي القليل. نادرًا ما ينكسر المثل
القدر المتصدع، فهو يدوم طالما أنك تتعب من استخدامه. يبدو أن الحظ 
يحسد األشخاص ذوي األهمية، ألنها تجمع بين المدة والعجز لدى البعض، 

المهم أن وقلة الحياة مع ميزة كبيرة في البعض اآلخر. كل أولئك الذين من 
يعيشوا سُيفتقدون دائًما في وقت مبكر؛ وأولئك الذين ال يصلحون لشيء 

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


 www.lamafayyad.wordpress.comترجمة لمى فياض،  - 5جزء الفن الحكمة الدنيوية، بالتاسار غراسيان، 

32 
 

سيكونون أبديين، إما ألنهم يبدون كذلك، أو ألنهم كذلك بالفعل. يبدو أن القدر 
 .والموت متفقان على نسيان التعيس

  

 ال تتغذى على المجاملة المفرطة -191
أعشاب "ثيساليا" ليسحروا، فهم ألنه نوع من الخداع. ال يحتاج البعض إلى 

يسحرون الحمقى والمغرورين من خالل اإلغراء الوحيد للتبجيل، فهم يجعلون 
من الشرف سلعة، ويلقون في الهواء بضع كلمات رائعة. من َيِعد بكل شيء ال 
َيِعد بشيء، والوعود هي خطوات زلقة كثيرة للحمقى. الكياسة الحقيقية هي 

وليس هي بالُعُرف، هي خداع. إنه ليس استقامة، بل َدين: ما يتم تصّنعها، 
إدمان. ال ينحنون لإلنسان، بل للحظ؛ إن تملقهم ليس معرفة يملكونها عن 

 .جدارة، ولكنه بحث عن المنفعة التي يأملون فيها

 

 الرجل الذي يتمتع بسالم كبير هو رجل ذو عمر الطويل -192
يعيشون فقط، بل يحكمون. من أجل العيش، دع غيرك يعيش. المسالمون ال 

من الضروري أن تسمع وترى، ولكن مع ذلك أن تصمت. اليوم الذي يمّر دون 
جدال يعني قضاء الليل في النوم. أن تعيش طوياًل، وأن تعيش بلذة، هي أن 
تعيش لشخصين؛ وهي ثمرة السالم الداخلي. يكون لديه كل شيء، من ال يهتم 
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أكثر وقاحة من أخذ بقلبنا، ما ال يمّسنا بكل ما ال يهّمه. ليس هناك ما هو 
 .أبدًا، أو عدم السماح بالدخول ِلما يهمنا

 

 راقب عن كثب من يدخل في مصلحتك ليخرج بمصلحته هو -193
ال يوجد حافظ أفضل ضد الحيلة من التحّوط. للرجل الذي ُيسَمع له، مستمع 

بأعمال جيد. يقوم البعض بأعمالهم من خالل التظاهر وكأنهم يقومون 
أشخاًصا آخرين؛ حتى أنه ما لم يكن لدينا الشكل المقابل للنوايا، فإننا نجد 
أنفسنا في كل خطوة مجبرين على حرق أصابعنا إلنقاذ ممتلكات شخص آخر 

 .من النار

  

أحكم بتواضع بشأن نفسك وشؤونك، خاصًة عندما تكون قد بدأت  -194
 للتو في العيش

عالية تجاه أنفسهم، وخاصة األقل قيمة. كل كل أنواع الناس لديهم مشاعر 
واحد يتخيل نفسه ثروة رائعة، ويتخيل نفسه على أنه معجزة. يبدأ األمل بتهور، 
وبعد ذلك ال تدعمه التجربة على اإلطالق. للخيال الباطل لجلده الحقيقة التي 
ال تتقبله. ولذلك، فإن األمر متروك للحكمة لتصحيح مثل هذه األخطاء؛ وعلى 

لرغم من أنه يجوز الرغبة في األفضل، فمن الضروري دائًما توقع األسوأ من ا
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أجل التحلي بالصبر على كل ما يحدث. إنها مهارة أن تصوب أعلى قلياًل 
لمعالجة تسديدتك بشكل أفضل؛ لكن يجب أال تطلق النار عاليًا لدرجة أنك 

الفتراض بدون تفشل في الطلقة األولى. هذا اإلصالح للمخيلة ضروري، ألن ا
خبرة يشّوش فقط. ال يوجد عالج عالمي ضد كل الوقاحة أكثر من الفهم 
الجيد. دع كل واحد يعرف مجال نشاطه وحالته؛ ستكون هذه وسيلة لتنظيم 

 .رأي الفرد حول الواقع

  

 تعرف على كيفية التقدير -195
ال يوجد أحد ال يستطيع أن يكون سيًدا على شخص آخر في شيء ما. من 

فوق دائمًا يجد من يفوقه. معرفة كيفية اختيار ما هو جيد في كل رجل هو ي
معرفة مفيدة. فالرجل الحكيم يحترم الجميع، ألنه يعرف بأن في كل شخص 
خير، ويعرف ما يكلفهم ليصبحوا أخيار. المجنون ال يحترم أحدًا، خصوصًا 

 .أنه ال يعرف ما هو الخير، واختياره دائمًا يذهب لألسوأ

 

 تعرف على نجمك -196
ال أحد بائس لدرجة أنه ليس لديه نجمه؛ وإذا كان غير سعيد فذلك ألنه ال 
يعرفه. يمكن للبعض الوصول إلى األمراء والعظماء، دون أن يعرفوا كيف 
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ولماذا، باستثناء أن مصيرهم سّهل دخولهم؛ بحيث يحتاجون فقط إلى القليل 
خرون لُيولدوا إلرضاء الحكماء. لقد من المهارة للحفاظ على صالحهم. ُوِجَد آ

كان هذا أكثر متعة في بلد من بلد آخر، واسُتقِبل في هذه المدينة بشكل أفضل 
من تلك المدينة. يحدث أيًضا أن يكون الشخص في وظيفة ما أكثر سعادة من 
جميع الوظائف األخرى، على الرغم من أن المرء ليس أكثر وال أقل قدرة. 

طل متى شاءت. لذلك يجب على الجميع دراسة أنفسهم التعويذة تعمل وتب
لمعرفة مصيرهم والتحقق من دعائمهم؛ التي تعتمد عليها كل الخسارة أو كل 
المكاسب. فليعرف كيف يتكيف مع مصيره، وليكن حريًصا على عدم الرغبة 

 .في تغييره؛ ألن ذلك من شأنه أن يضيع الطريق الذي يرسمه له نجم الشمال

 

 حرج نفسك مع الحمقىال ت -197
إنه من ال يعرفهم، بل وأكثر من يعرفهم ال يتخلص منهم. من الخطير أن 
تطاردهم، ومن المؤذي استدعائهم لثقتهم، ألنهم رغم خجلهم وأعين اآلخرين 
تعيقونهم لبعض الوقت، فإن إسرافهم دائًما ما يفلت منهم في النهاية، ألنهم لم 

أكثر جدية. من الصعب جًدا أن يتمكن  يختلفوا إلظهارها إال فقط لجعله
الشخص الذي ال يعرف كيفية االحتفاظ بائتمانه الخاص من دعم رصيد 
اآلخرين. الى جانب ذلك، الحمقى غير سعداء للغاية؛ ألن البؤس مرتبط 
بالوقاحة مثل الجلد للعظام. لديهم شيء واحد فقط، وهو ليس سيًئا للغاية: إنه، 
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تفيدهم، فهم على العكس من ذلك مفيدون جًدا  بما أن حكمة اآلخرين ال
 .للحكماء الذين يثقفون أنفسهم ويحَذرون على حسابهم

 

 إعرف كيف تزرع نفسك -198
هناك أشخاص، لكي يستحقوا ثمنهم، مجبرون على تغيير البلدان، خاصة إذا 
كانوا يريدون شغل مناصب كبيرة. الوطن هو زوجة األب للكمال البارز. يسود 

حسد كما في وطنه. نتذكر عيوب الرجل في البداية أفضل من الجدارة هناك 
التي من خاللها وصل إلى العظمة. يمكن أن يمر الدبوس مقابل شيء له 
ل الزجاج على األلماس، ألنه يأتي  ثمن، ويمر من عالم إلى آخر؛ وأحياًنا ُيفضَّ

د، أو ألننا من بعيد. كل ما هو أجنبي يحظى بالتقدير، إما ألنه جاء من بعي
نجده جاهًزا وفي الكمال. لقد رأينا رجااًل كانوا حثالة في منطقة صغيرة، وهم 
اليوم شرف العالم، يحظون بالتبجيل من قبل مواطنيهم واألجانب؛ البعض 
ألنهم بعيدون والبعض اآلخر ألنهم يأتون من بعيد. لن يكن أبًدا هناك تبجياًل 

 .شجرة في حديقة كبيًرا للتمثال الذي تم رؤيته كسفح
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أن يعرف كيف يضع المرء نفسه على قدم رجل حكيم وليس قدم  -199
 رجٍل مثيٍر للفضول

أقصر طريقة للحصول على السمعة هي المزايا. إذا كانت الصناعة قائمة 
على الجدارة، فهذه هي الطريقة الحقيقية لبلوغها. النزاهة وحدها ال تكفي. 

ع الجدارة، ألن األشياء تكون عندئذ معيبة المهارات الشخصية وحدها ال تصن
للغاية لدرجة أنها تثير االشمئزاز. لذلك فهو مطلوب، وأن يكون لديه الجدارة، 

 .وأن يعرف كيف يقّدم نفسه

 

 لديك دائًما ما ترغب فيه، حتى ال تكون غير سعيد بسعادتك -200
شمئزاز من الجسد يتنفس والفكر يطمح. إذا كنا نمتلك كل شيء، فسنشعر باال

كل شيء. حتى أنه من الضروري إلرضاء الفهم، أنه يبقى دائًما شيًئا يجب 
معرفته لتذوق فضوله. األمل يعطي الحياة، والشبع من اللذة يجعل الحياة 
عبًئا. من حيث المكافأة، هو العنوان الذي ال يقدم كل شيء. عندما ال يكون 

منه؛ إنها نعمة تعيسة. يبدأ  لدينا ما نرغب فيه، يصبح لدينا كل شيء لنخاف
 .الخوف حيث تنتهي الرغبة
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