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ŽÚ^ÃÖ]<ÐéÃÎ<‚ĆÛ¦<éĆÖ]<°Šuflê×< <
ترعرع في لبنان قبل أن يغادر إلى .  ألسٍر لبنانيٍة عراقيٍة عاِملية١٩٢٧د العراق عام من موالي

إلتحقَ بسوق . العراق ويتابع دراساِته في العلوم العربية واإلسالمية في حوزة النَّجف لعشر سنين

له ثالثة أبناء . بة شابا، وتعلَّم اإلسِبرنتوتمرس بالكتا. بغداد، ومارس التِّجارةَ الدوليةَ لثالثة عقود

له . بنتان أعطَوه أحد عشر حفيدا وحفيدةً ينتمون إلى خمس قوميات، ويعيشون في ثالث قاراتاو

ُأضطُر إلى مغادرة العراق، فجاب عشرات . كتاباتٌ عديدةٌ بالعربية وبغَيرها من اللُّغات الغربية

من الجوائز التي نالَها جائزة ناجي نعمان . تقر في لندن بالمملكة المتَّحدةاألقطار قبل أن يس

  ). جائزة التَّكريم (٢٠٠٦األدبية لعام 
  

  

  

  

ومضاته المختار من  "، في"ناره ونوره"حسين العاملي جليٌل من شَرقنا، في 
منَّا ف" الِفكر اإلنساني كال ساعدا يمم الكثير نوف الكثيرواجهة صي فَهم الحياة وم

ِحكَمه، وِحكَم غيره، في كتاٍب واحد، وبالمجان، فيا لَإلفادة . تحدياِتها وأشجاِنها

  !العميمة

ة

á^ÛÃÞ<êq^Þ< <



  

  

  
]<Ýø‰Há^ßfÖ<î×Âæ<á^ÛÃÞ<êq^Þ<î×Â<< <

  مـ األمن كلِّـذا مـةٌ كعربي  مـا ِحكَـب فيهـي كتـلللعاِم

  مـض النِّععماِئه بعن حسن نَِم  اعـاِنـها مـنان عـعمالنَّ أرى

ـلَفهو العالذي م ىـعل يـبقي  لبنانا نور مـلهل العألا ساطع  

  مـِل الكَرـيه خَـفي " ونورنار"  زـه جاِهخطوطُ مكتابي عند

  مـمألبين ا شرهبنَ رواـأن تنظ  مــبتُِغا رـذا مإ مـله لكرِسُأ

  

  

]ý<ð]‚â 
cæ<±ŽĆflÚù]<^ßi‚Ö]<íé>Å^Ã>< <

<á_<l‚â^q<Ö]<^ßÿÛ×Ãi<< <
<à©_ÿ÷æĆnÖ]<^â<íéÞ^Û< <
<á_>gjÓÞæ<_†ÏÞJ>< <
  

  
 وبعض ،ةرهطَ مها نار من، بعضنسانيإل من الفكر اختارةٌ م ومضاتٌيهذ: ملحوظَة

 آخَرهاِد نورةي،وبعض  ساِخ أخيرها ولكنَّ؛ك ضاِحر،ةٌفَهاِد ها، جميعها، دةشي رانتخَب 

  ".المنبر"أو نقلَها إلى العربية، قبَل أن يشارك بها في تَذييٍل لـ /المؤلِّف و



  

  

  
]Å]‚eý<V< <
لَندي تكارليل، كاتب اسكُ( حين   بعدإالَّ  مفهوٍمه غير ولكنَّ، عظيميء شبداعأإل *

  .)۱۸۸۱ت 

،

ر

 عن فيةًه ِخ خلفَته تقفُ التي صنعمس الشَّنإالَّ أ، ا بهيٍحز قُ قوس يشبهلخُلقُأ *

  .)١٨٢٥  ت،لمانيأجين باول، كاتب (أنظارنا 

  .)نيبور(  الحياة من المعرفة، فهو جوهر خيربداعأإل* 

إن أنتَ أردتَ أن تُبِدع في كتابٍة أو رسٍم أو لحن، فال تقرْأ، أو تشهد، أو * 

ِع الطَّبيعةَ تتفاعُل فيك، وَأقِدمبل د ،عسائل"ناجي نعمان، من ( تسم     .)١٩٨٦، "ال
  

]<ìÿ†qùV< <
 بةي الطَّتهها بثمر بسروره بعمله، وبعد،جزاؤه فوري) عملهفي (ق جهد العاِش *

  .)ع.ح(

   .) شريفحديث( ه عرقُن ينشفَأه قبل جرتَُأك جيرأ عِط أ*

  .)د المسيحيالس( ه باستحقاقجرأ ُل العاِمخُِذألي فَ*

  .ك نفسعِبك وال تَلَ عمعِب *

ن ك أو ممن استأجرك مم أجرذْخُ. ةجرأ ب الحر ويعمُل سخرةً العبديعمُل *

استأجرن قارعة الطَّ فِم وإالَّ،كه ليستأجرأنَّك ريق، فال بدا ما قد رصفتَ فيه  يوم

  .)ع.ح( بعض الحجارة
   

]ùŁÙ^éqŁjÖ^‰…æ<ã<^<V< <
و أ بانجاز رسالته ا ليضطلعنه المجهول نسبيكمم من ن يخرجأ  جيٍلعلى كلِّ *

  ةب الحرب الجزائريجر،  فرنسي نفساني عالم،١٩٤١ ت، س فانوننْفر( ليخونها
  .)"نياسو الدباِئ"ف عنها كتابه لَّأو
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* ر بولدا وعلِّك سبعها واصحبمه سبعسبع ا ثمض ه ه على غاربه وارسلْ حبلَع

أ( وقللسالحكماءحد (.  

  
]÷Å]}<V< <
 يم المادقدفاهية والتَّ من وسائل الربدعأ من حضارات ونسانإلنى ا ما ب كلَّن إ*

و طين على أ من حجر من بيوٍت  آمنةٌضا قريةٌت له من الر ما لب له كلَّبلَا تُملَ

 فكثير لذا.  سليم وجورٍع ذي زعلى واٍدلٍّ ِطو على سفح جبل مأساقية في حقل 

  ".بدعة "الَّإبداع ليس إلمن ا

* تكراالختراعاتُِتر أ  إالَّاالخرى، ة بعد المرإل اننشئ  هو الماكنة التي تُنسان

 ت ،مريكيأ ن، كاتمرِسأ( يهب بين يدد لُعشياء التي هي مجرأل هذه اكلَّ
۱۸۸۱(.  

ب

 ه لها رجٌلا يسوقُمتطي حمار تَأٍة تبادلناها مع امرأنسى ابستامةً  ال إن نسيتُ*

خلفها ونحن، أنا وزوجتي، نمرلو  فتكرنا للحظٍةإ. ريقارتنا على الطَّ بهما بسي

ا بها يِفحتَال تراه مأ:  مازحةا حين قالت لي زوجتييضأ دوارألتبادلنا معهما ا

  .)ع.ح( ؟"الحمارة"لى جانبك في هذه إكثر من حفاوتك بي أ

  
]ù}{Ñø<<V< <
 ، لك فيه نفععمٍل ذا أقدمتَ علىإ: "وصاني المرحوم والدي الذي عاش طويالً أ*

 فيه  يكونالَّأ لغيرك ذا كان فيه نفعإعلى غيرك، و فيه ضرر يكونالَّأر انظُ

عليك ضرر .دوكن ائما على نفسك والِئا رقيببحقٍِّلو زلَأ ٍإ خطا لها على كلِّم  

  .)ع.ح( الم؟ السنيا ويسود الد أليس بهذا تعمر". غيركو حقِّأنفسك 

  : ين نحن من قول بعضهمأف

   !؟" وينفعا الفتى كيما يضرخُلقَ  دــ فقرـضع فَـم تنفـذا لإ"

*الس إل ارةَالمرآة التي تعكس صو  هولوكهغوِت( ألنسان للم(.  
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وصدتَها على نفسك من أكيف : كع نفسح لك راِجفتَي الباب ولم ذا طرقتَ إ*

  .)دلْرشُهام(الخارج 

>).< د محم اهللارسوُل ( األخالقم مكارمما بعثتُ ألتمإنَّ * <
  

İìçÞ_<Åçfßè<àÚ<V< << <
* توجمس ونورها رض ومن عليها والشَّألك هللا ولمخلوقاته من اه بحب

 .ن سألك معِط لكلِّأا ولكن حدأراء، ال تسأل  الثَّتعبِد ال. والحيوانات وزينتها

ن  ما تملك مص كلَّخص. هممرأ ن تصلحأ عذا لم تستِطإداء والمجانين ب البلَتجنَّ

ا  صبورنكُ.  في اهللاْلغاة وال تجاِد مع الطُّفْ تتعاطَال. اسطاقة وعمل لمنفعة النَّ

ق تحقَّ. .. مجهوليٍء او لشمعلوٍميٍء ك لش رأسئال تطأط. اس مع النَّومتساهالً

.  كتابيأو في أه في  المدرسة  او قرأتَالكنيسة سمعتَه في يء شمن صدق كلِّ

.  ال ترضاه لنفسكيءي شأو أليك إه  به إهانة توجقصدتُ ما صرف عنك كلَّإ

والت (  غزيرها من ينبوٍعه قصيدة يجري نشيدا وكأنَّك نقي سيصبح كيانُحينئٍذ
  .)"أوراق الثيل"ف كتاب  مؤلِّ،مريكيأ، فيلسوف ۱۹۹۲وليام، ت 

   
]ýá^Šu<<V< <
ة  بغير نيحسنتَأك قد نَّأبب  السنأما ليه، فربإ ن أحسنتَ مِق شر اتَّقيَل *

  .  غير اهللانحِسحسان، وال مإلا

. حسانإلة ا بنيحسنتَأحسان، وذلك حين تكون قد إل انسان عبدإل انإولكن قيل 

وال تعارع  . ).ح( ينولَ بين القَض

ي

  
]÷Žj‰<äŁÛÿãÿÞæ<HÕøãV< <
 سد الحدمان وعبيدإل اعبيد: في مجتمع االستهالك هناك نوعان من العبيد *

  .)"بحدود الطّ"ف ، مؤلِّ كاتب نمساو،۱۹۲٤و ، إيفان أليتش(
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…]†‰ù]<V< <
* ال سرى عليه وال ش يبقى مغطا خفيءيبقى مجهوالًي  )السيالمسيحد (.  

  رـ باجـر، هــ بحاجــه  رـار سـخبأل في اادـما ع* 

  ــــرفَه مـا منــا لنـم  ىــدوان وطغـ عافَــط

  )ع.ح(  رـمن طواغيتَ هم أش  ِهـت يحميــ البير ربـغي

  
…]†ù]<V< <

حدهما، أين بقدر جوع تَين مرن يكونا جائعأسانان اثنان جائعان ال يمكن إن* 

ولكن شرنأين يستطيعان ين اثنَيرات مؤِذ يكونا عشر مرأين يير كثر من شر

  . )١٩٥٤، ت برنارد شو( واحد

* مأ ن فهمالشَّسباب رتسامح معه، وم ه الشَّن أغضببرنارد شو(  قضى عليهر(.  

 ، تستويفسكيد( همن نفهمأ صعبأ ولكن ما ،شرارأل ان ندينأسهل أما  *
  .)"بالجريمة والعقا"ف  كاتب روسي، مؤلِّ،۱۸۸۱

 ميرابو، سياسي( فوس العظيمةكينة النُّشرار مثل سأل ا خططَفسد ييءال ش *
،  .)۱۷۹۱ت ي فرنس

ر

لهة إ بيعة ستكون الطَّنإخاتلون ف المشرار وسادأل اا عهودذا ازدهرت حق إ*

  .)برنارد شو( وغادألا

  .)أحدهم(  األخيارفقَ اتَّ األشرارذا اختلفَ إ*

  
<Ù]‚jÂ÷]V< <

  .)روهرت( ه ليس بفضيلةحده و حسن، ولكنَّاالعتداُل *

  .)توماس فولر(  جميع الفضائل الذي يلضم الحريري هو الخيطُاالعتداُل *

* هخاء المعتدل يحملك، وما فوق االعتدال تحملُالر )ساِئٌلثَم (.  

   ةٌـه زوجدق، ل في الص معتدٌلفرجٌل.  ذاتها بحدودـحما م ليس شيًئالعتداُلا* 
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 من ناحية  معتدٍلخالص، ويشربان باعتدال، وكالهما يعيشان في بيٍتإل امعتدلةُ

شروطه الصحةي :حدةُهذه هي الوفي هذه البالدىبقة الوسط لمجتمع الطَّةُ القياسي  

   .)رنارد شوب(
  

h^rÂý]<V< <
  .)شوبرنارد (عب زيه هو فضيلة المشاهد وليس فضيلة الالَّعب النَّ اللَّ حبن إ*

    .)كارليل( عجابه بالفضائلإ من قيوده الوضيعة مثل نسانإل اال ينتشُل *

  .)مدام كرودنر( ت تساموح الرِتما ُأعجبكلَّ *
  اـ آالفتَـن من األحسدـأع ىحتَّ  بواحدٍة رضىأ ال أحسنتَ أحسنتَ *

 

<åŁ†’ÿÂæ<HŁÝøÂý]V< <
ال . ها كذلكرِبفلنعتَ.  تجارةإالَّما هي ) الكمبيوترات(ة لكترونيإل االحاسباتُ *

أل هذه ااس باعةٌ النَّوكلُّ(ا من الباعة قوا شيًئتصدأعوا ال تتوقَّ). اميشيًئن ا نًعلَا م

فيدعنه م .فمأ ن يعتقدن هي الثقافة وما  ه لم يدرك مانَّإة هي الثقافة فالمعلوماتي

ب    .)۱۹۳۳ ، ومريكيأ ثيودور روزاك، كات( عالمإلهو ا

ب

  مثل ذلكك يفعُل حين ترى غيرر ولكن احذَ،ازتكعكَّ" صليبك" من ْلجع إ*

  .)برنارد شو(

* تُعالم هذا إل اعصره بحقّ تسميتُمكنع.ح( ضليل التَّ عصر(.  

 لفازا على شاشة التِّتظهر كثير ها النَّألها ا ال تعرفُ شعوب أمريكا تقاتُلنإ* 

  .) هنديأرونتادي روي، كات(
  

]<ýð]†Æ<V< <
  .)مثٌَل ساِئر( اس النَّب يجرغراءإل وا، الحديدب تجرارالنَّ *

* ال نعلمدائم ا ماذا نستطيعإل ا أن نفعل، ولكنغراءرينا  ياس نحنمن النَّ أي 

  .)أحدهم(
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* أ ال إنسانو مكانا بعيدإلنال ا عن مغراء، وهو محكة نَمِكألجال وا الر-ا  إم

  . )ع.ح( قوط فيهاو للسأجربة للتَّ

 ما تجده فضَلأر لنفسك فيه واختَ ر ماه وانظُداخلَ مْل ادخُ-غراء إل اتقاوِم ال* 

برنارد شو( كامنهفي م(.  

  
Ł^’jÎ÷]<äŁjĆéâ^Úæ<HV< <

ليا الستغالل  العبقةُته الطَّ وضعه علمنَّإ ! ما االقتصاددراكأ وما ،االقتصاد *

  .)١٩٢٢رغ، مسرحي أسوجي، ت دِبنُْأغُست ستِر( نيابقة الدالطَّ

ا على  وخطرالنَّاسا دفِسو مأ وحلراا بخالق، مخرإلا ليه منافينسميء ش هو*

ناٍف ه منَّأ ن تُخفيأ  استطعتَمتَفما د. جيال القادمةألالح او صأسالم العالم 

  واالزدهاره في الوجود والنمو عن حقِّحدأ عليك  فلن يعترض،لالقتصاد

)أ شوماخر، اقتصاديا"ف  مؤلِّ،لمانياالقتصاد كما لو "و" غيرة جميلةشياء الص
  .)۱۹۷۷ ، ت"اسهم النَّ

أل

 َلسِئ. ا شيًئبتاعيه ا لم يشهدحدأ  ولكن،اثينا يوميأ في وقَ السيزور وسطِرأكان * 

  . وق لي بها في السشياء التي ال حاجةَأل اكثرأا ما  يوميألشهد: قالف، السببعن 

 شركات الكهرباء من خزين لماذا ال تستفيد: اقة البريطاني الطَّزير وةً مرسئَل *

اقة الذّ بالطَّالفحم الوافر بدل تلويث الجورإ: " قال،عالية الكلفةالة يشركات ن 

                      . "هاالكهرباء تعرف مصلحتَ

* سنحالس أهُل( من حسن البضاعة وق خيروق الس(.  

 صُلأ االقتصاد هو حبإن . ع بالحياة بأفضل صورة ممكنةمتُّ التَّ فنصاد االقت*

  .)برنارد شو( جميع الفضائل

  
h^ÏÖù]<V< <

 *تُبرزاأللقاب متوس منها ذَة، ويتضايقُطي القابلي من ات العالية، ويحطُّوو القابلي   
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األكفاءقدرها غير  .أل يرفضون االعظماءنَّأل لقاببرنارد شو(  منهمها تغار(.
    

]÷ŁÝ]ˆjÖ<flêeù]V<< <
 *هذا عهدأمن نحن  من الزحوأل فيه لاللتزام اج ما نكونأ (دبيو ما يسى م

الم ومقتضياته بين مطالب السب صتبما يخ) رنكَهي عن المعروف والنَّمر بالمألبا

لين من ائمين والغاِفه للنَّة لنوصلَ جهوريصواتٌأنا   تنقصه ال تزاُلنَّأ الَّإعوب، الشُّ

ع  .).ح( فلةوم والغَضحايا النَّ

ع

الر

ب

    

<Ž©÷]<Í]†V< <
  من صنع الكنيسة المباغي بآجٍرِتي وبِن، من القانون بآجٍرجون السِتيبِن   *

   .)ةناعية الصأسمالي للر، ناقد بريطانيشاعر، ۱۸۲۷ت ، كويليام بلي(

* الفسادحتَّى لَ مجاريها في عروق المجتمع  من بؤٍر نتنة ترسُل ينبعيسقطُيكاد  

ا مريض–يبحثُ حينذاك يقوم ح( واء عن الد.(.   
  

]ýá^ŠÞ<<V< <
 ۳۰ وجدي.   على ذلك قادرننساإل ا ولكن، غير قادرة على إبادة جنسهارافةُلز ا*

  نوع ولكن بقي، من القططا نوع۳۰ من القرود وا نوع۷۰مك ولف نوع من السأ

نسان، فإل من اواحد اإلنسانهو الحيوانالوحيد الذي أزاح إنسان (ه  اقارب

 وال ،من الوجود) نسان جاوه وغيرهمإو" معتدل القامة"الـ نسان إلنياندرثال وا

ه نَّإس في الكتاب المقد" هوهي"لقد قال لنا . ني جنسه اآلخرين باضطراد بيبيد يزاُل

 لقهلى خَإ ذا ما نظرإن آل ا وال ندري ماذا يقوُل، على شاكلتهنسانإلخلق ا

)ة معاصرةزادي، كاتبة بريطاني(.  

  .)١٩٨٨ ساِئل،من ناجي نعمان، (كلُّ إنساٍن نبي، تبدُأ الحياةُ به، وتنتهي * 

ني جد، وأةنسانيإلخوانهم في اإون ا في هذا العالم ال يحبناسأ هناك نأ علم أ*

   .)مريكيأ  ساخركات، ۱۹۲۸ و ،توم ليهرر( اس مثل هؤالء النَّكرهأ
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 ت ،سكن، كاتب بريطاني( خوانإل اه من حبغير ما ينالُ ساننإلى لال يتبقَّ *
۱۹۰۰(.  

ر

ع

ر
ر

  
á^µý]<V< <

ذا ما إف. ة مطمئنَّ صافيةٌللمؤمن نفس.  أمين على عشٍّ يحطُّ طائريمانإلا *

النَِّتاضطرب إل ا اختلَّفسيمانالشَّ وانتصر ح(  والخوفك.(.  

 *أ كان لهم أنَّهروى عن قوٍم يجر بال شرض،بال سمك وبحر ،بال إيمان وناس .  

 *إل اأقوى ما يكونمدام دي شل( ضعفألفوس اذا كان أعمى في النُّإ يمان(.  

  .)كرامر(  على األرضبةً طيعطي ثمراٍتدور ي في الص الحييمانإلا* 

*إل ا يمنحيمانةً قوةً داخليكارليل( نسان على عالم شديد المراسإل ل هي عون(.   

  .)هغوِت(  للمعرفة بل هو الغايةُ بدايةًيمانإل ليس ا*

وارد (  لعبور الجبال وخوض البحاروحانيا من الخيال الر جسريمانإليبني ا *
   .)بيتشر

   .)مرسنإ( يغ وِصشكاٍلأ وهو ذو ،هنا ولسنا نحن الذين نصنع يصنعيمانإلا *

باههم عرقًا يسقي األرض فتُنِبتُ خَيرا لوال أنِت، يا قلَّةً من بشَر تنضح ِج* 

للجميع، وفي أعينهم عزم يحقِّقُ المستحيل، وعلى ِشفاههم ينمو الطُّهر والبراءة؛ 

ناجي نعمان، (لوال أنِت ألجدبِت األرض، وانهزم اإليمان، وغاضِت اإلنسانية 
ساِئل،    .)١٩٧٩ال

 * ا وقتٌ ِلنَعودةَ دائميسين ثمساِئل، (قد   .)٢٠٠٨ناجي نعمان، من ال

* اس ألموٍرغلب النَّ أإنكار أ(  على إيمانهم األعمى بما يخالفهاما قائمهمحد(.  

  .)ع.ح( ة فهو عبودي طاعٍةد مجريمانإلذا كان اإ* 

  
<ÿfÖ]ÿÛŠíV<< <

 *في اصاالت واالتِّال المواصالت ـ في مج هائلةٌت إنجازاتٌفي حين تمنين لس  
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  .)همحدأ( ةسم عن الب قد ذُكر القليَلنأ إالَّ ،األخيرة

ين ال ين اثنتَ عضلتَ فتشغُلةُسم البوأما العضالت،  عشراِت يشغُلمجه التَّنإ قيَل *

  .  غير
  

<ÔßfÖ]V< <
* يعيرك  ةَالمظلَّالبنكحو حين الص،ويمنع أ(  الغيومها عنك حين تظهرهمحد(.  

ال أ -نمية  بنظرته الخاطئة عن التَّقُ تتعلَّولي في البنك الدئيسةُ الر المشكلةُ*

إهيرمان دالي، (رض ألقاع ا ِبامل في كلِّ االستهالك الشَّوهي نشرقتصادي 
    .) معاصرمريكيأ
 

ĆjÖ]<è…^V< <
* هو الحاكماغيةُ الطَّما دام ،ي تاريخُصبح وطالسمه تمائم   .  

 اريخَ التَّنأ إالَّ.  بالبارحةيلةَ اللَّما أشبه:  العربوقالِت. ه نفسعيد ياريخُ التَّ:قيَل *

ه على حجاراته المبعثرة هنا  حقائقُ وال تزيد،هواء والغاياتأله ا تكتبسجلٌّ

   . )ع.ح( مامنا في الحاضرأ أجلى مظاهر الماضي هو ما نراه نبيد أ ...كوهنا

 من ينتَِصر يكتُِب التَّاريخَ، ولكن إلى حين، فذاكرةُ التَّاريخ ضعيفَة؛ ومن يزوِر *

ساِئل، من ناجي نعمان، (التَّاريخَ، اليوم، ينسه التَّاريخُ غدا  ر  .)١٩٩٤ال
  

đjÖ]<ì…^rEĆ†£]ìDV<< <
ي حمة ولقمة العيش هي التَّنسانيإلم اية والِقيموقراطي عن الدفاع كان الدإذا* 

)صفة االقتصاديب عن العالم ب االنعزاليسحد ولَعاة العفلنفخَ) ةمرنا نَّأا ب جميع

"إديفيد كورتن، ( "ونتحميأ قتصاديمريكيكبرأ من  معاصر نتِقمولَدي العة، من م
  .")ركات الكبرى تحكم العالمالشَّ: "كتبه

 جارةُ التِّقَن تحقِّأجل أ وذلك من ،رين المتاِجةُية حرجارة الحرالتِّ من شروط *

منافعوأ. رين للمتاِجةًكَ مشترا احتالُلمعليها ذات منفعة من  تجارٍة البالد وفرض   



MP<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<flê×ŽÚ^ÃÖ]<°Šu< <
< <

  . ة فال تجارة وال حر واحٍدجانٍب

  .)فالطون الحكيمأ( ممأل الحروب بين ا سببجارةُالتِّ *

 فيه  وخلقَنسانإل ا اهللا خلقَنإ قوُلأي م، لكنِّقد للتَّافع هي الد المنافسةَنإقالوا  *

أت و في البيأغبة للعمل في الحقل الرمظهر من إالَّ وما المنافسةُ. وقو في الس 

 وسيلة إالَّما هي و ؛ وال يصلحهافسد الحياةَ في الجهودرمع الذي يبذِّمظاهر الطَّ

للكبير يبتلعبها الص أ غيرالكبرى  االحتكاراتُومن هنا تبدُأ. ه تحت جنحهو يضع 

   .)ع.ح( التي تقضي على المنافسة
   

ĆjÖ]ØéÛr<V< <
* الصينيون يدجالطُّنون بعض ساء  النِّ ويحاولون تجميَل،جنحتهاأ يور بقص

 في هذا دات حول خصورهنيها السات التي تستعملُالمشدإن . قدامهنأشويه بتَ

ب العصر تقومينها ةالمهمبرنارد شو( ع(.  

* أ جميُل التَّال يحتاجكثرمن الص مارل( ابون والماء الحارنروين م(.  
  

ĆjÖ]ÿ†Í<V< <
  ).حديث (مع النِّ يزيُلرفَ التَّنإوشنوا فإخشَ *

* ماهللا بالوفرة فليكُن حباه نِذ حا ا منهر)ٌلثَمتركي .(  
  

ĆjÖ]ŁÚ^Šx<V< <
  مِريرمى بصخٍر فيرمي أطيب الثَّ  حقاِد مرتفعاألخيل عن ا كالنَّنكُ *

  ِرورى بمسيِطـستَ على هذا الفل  اـهاد  تعدــِت العبال تقفُ زالَّ

  .ها صرير يمنع- المكائن  تدهينشبه يسامح التَّنإ قيَل *

ثٌ  .) شريفحدي( مر كَسامحالتَّ *
  

<Ùõ^ŠĆjÖ]V 
  تلك  تلك الَّتي تَفاعلْتُ معها، وتَفَهمتُها، طريِق عودتي من ِمشْوار الحياة،في * 
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َأدركْتُ أن أسئلتي  في طريق عودتي من ِمشْوار الحياة، الَّتي حلَّلْتُها، وفَلْسفْتُها؛

  .)٢٠٠٢ناجي نعمان، األِلفياء، ( حولَها تَفوقُ إجاباتي عنها
< <

ĆjÖ]Ðè‚’<<V< <
* ق ما تسمعال تصد،ما ترىق كلَّ وال تصد  )ٌلثَمبدوي (.  

ر من ذَحير فا للخَذا كنتَ داعيةًإ عمله، وى ترى وجهةَحد حتَّأ ق قوَلتصد ال *

  .)برنارد شو( همحدأ ن تكونأدعياء ألا

ناجي (ال تقبْل بكلِّ ما تراه فتَخسر المعرفَة، وال تُفَسر كلَّ ما تراه فتفقُد الدهشة * 
  .)١٩٩٢ل، الرساِئمن نعمان، 

  .)إبن سينا( مكانإلعه في زاوية ا ما سمعتَه ضكلُّ *
  

ĆjÖ]†â^¿<V< <
* من تظاهرفَ بالغنى زاد هقر .  

  مِِاس تُعلَها تخفى على النَّ خالَنإو  ومهما تكن عند امرٍئ من خليقٍة *

  .ي سنة قبل ألفَتها العربقالَ -
  

Ö]Ćj<‚Ł•^ÃV< <
جود أنتَ، إذًا، مسؤول؛ موجودون نحن، إذًا، مو موجود أنا، إذًا، مسؤول؛ * 

شَرا وخَيرا، حزنًا  وبالتَّعاضد ملزمون؛ مسؤولون؛ بالسبِبية، نحن، مرتِبطون،

  .)٢٠٠٠ناجي نعمان، الحاِلم، ( متعاِضدون وفَرحا،
  

]ĆjÖÏÃ<ØV< <
   . )ع.ح( كهِل مٌؤو تلكُّ فهو تراجعأ قدامإ تبعهذا لم يإدروس، و م حذرُلعقُّالتَّ *

 غير جُلوالر .مع العالم ءم تتالبحيثها لُه ويعدمورأساوي  ي المعقوَلجَل الرن إ*

المعقول هو الذي يساوي العالممعهه لُ ويعد العالم التَّو. بحيث يتالءمقده كلُّم 

  .)برنارد شو( نسان غير المعقولإل على افُيتوقَّ
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ĆjÖ]Üé×Ãh^jŽÓÖ]æ<HíÊ^ÏĆnÖ]æ<H<V< <
 ي ألفخرنِّإبنائهم، وأ مع راحةصباء أن يكونوا بمنتهى الآل على انأ رأيي  في*

مٍز من ، في غ بريطاني كاتب،وزيأ(  في المنزلتعليٍم بنائي خيرأل متُ قدأنِّيب
  .)مستوى التَّعليم في بالده

  شهادةَإليه م قد ثم،مه لتعلُّ غير قابٍلاه شخص يجهلٍُء بتعليم شيحدأذا قام  إ*

  .) شوبرنارد( "لماننِتد الِجيالس"ى بتعليم مس ذلك يإن ف بذلك،كفاءٍة

ساِئل، (الثَّقافةُ ال تُباع وال تُشرى *  ر  .)٢٠٠٤ناجي نعمان، من ال

ر
الكتاب قيمةٌ، وال قيمةَ لكتاٍب في مخزن، وال حتَّى على رفِّ مكتبة، وإنَّما، * 

ساِئل، (فقط، بين يدي قارئ    .)٢٠٠٨ناجي نعمان، من ال

  
<ĆjÖ]éÇ<V< <

>).<" (أنفسهمفي ما  روايغَى يوٍم حتَّ اهللا ما بقَريغَيال "  * <
أحد (  دعاؤكجيب ما في نفسك فقد استُرتَغيعاء وقد ك من الد يدذا رفعتَ إ*

ةاألئم(.   

* أ في ال يخامرك شكمن النَّ صغيرةً جماعةًن ةًاس ملتزمبفكرة ومتحم لها ةًس 

  .)۱۹۷۸ت ، ةمريكيأ ميد، كاتبة رغريتم(  المجتمعرن تغيأ قادرةٌ

  .)غاندي( م له العالَرن تغيأ ك بما تريد نفسرن تغيأعليك  *

  تغييرهه يلزمنَّأ ةَ المسأل ولكن،روا العالَمن يفسأن آلى ا حتَّ الفالسفةُحاوَل *

البيان صياغة ين في كَشاِر محدأ، ۱۸۸۳ت ، لمانيأكارل ماركس، فيلسوف (
الشيوعي(.  

  
ĆjÖ]Ł}^Ë†<V< <
 من تكلَّولكن م). سعدي(ا  من فضائله قنطاردقَ فقد فَثقاٍل بِمن تفاخرم: قالوا *

  .)ع.ح( ر وربما أفادِبر وخب عن نفسه فهو قد خَبصدٍق
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  "؟فِسفس غير النَّدح النَّ بمن أحقُّوم": ه، قال عن كثرة مدحه نفس أعرابيسئَل *

>).<(قاب لألوال تنابزوا با * <
  

ĆjÖ]<Ùõ^ËV< <
* المتشائمإلى  ينة الفارغ، والمتفائُلنصف القنِّ إلى  ينظرملوءنصفها الم.   

  

ĆjÖ]ć‚ÏÝ<V< <
  .)هغوِت( اي به كلَِّلن ننكِّأو أ  له المدحم مثل أن نكيَلقدة التَّ بقضيأضريء ش ال *

  .)همحدأ( ر ذلك تأخُّنإ فمن تقدذا لم يكُ إ*
  

Ö]ĆjˆćéÛˆééÛĆjÖ]æ<H<<V< <
* ال أنصحأا  أحدن يضعأذا إ على جسمه  الوشمأ رادأوزي(ز ن يتمي(.  

  . )ع.ح(  لرعايتها عنها وخسارةٌماعة انفالتٌعن الج زميالتَّ *

 ها لتسود تمتطي خيولَ قليلةً اختارت فئةًةَلهيإل ا العنايةَنأ قتنعأن أ عستِطألم  *

۱٤۲۲ ،ريتشارد رومبولد( خرى مثلها من الفرسانأعلى ماليين في الواقع 
۱٤۸٥،نكليزإل ا الجمهوريالذي ثار ها على المشنقةاني، قالَ الثَّشارلزتْ  ضد(.  

-
ي

ب

 ،وسكار روميرأ( ل بصوتنا من ليس له صوت فلنمثِّنحن الذين لنا صوتٌ *
۱۹۱۷-۱۹۸۰،لفادوري مطرات الس(.  

 ذلك ال نأ الَّإ. حيانألي بعض اا ضدلقى تمييزأقد :  مييز العنصريالتَّ *

فقط أني يدهشُ. نييغيضن كيف يحرمبعض زورا ( ه من متعة صحبتيهم نفس
     .) أسودمريكيأ  معاصرثيرستُن، كات

 سياسي(... ة بالعنصريهم ُأتَّالََّئأل ِل على المصراحٍةفي دلي برأيي ُأن أ أخشى *
  .) محافظيبريطان

  

ĆnÖ]<…`<V< <
 صوص اللُّوثأر. ها أبناء عمومتنانَّأن  لنا دارِو عندما أظهر القرود ثأرِتلقد * 

حين أدان ماركس البرجوازيبرنارد شو( رقةين بالس(.  
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 ن تغفرأ لك ه لن يسمحنَّإ ف،ك بضربة لك ضربتَي ال يرد من الذسحتِر إ*

أ لنفسك لنفسك ولن تسمحبرنارد شو( ه له ضربتَن تغفر(.  

* كلُّلو ثأر النقلبِتى جنايةًن تلقَّ م الد انيا مسرحغير المناوشات يٍء  لش ال يسع

  .)ع.ح( ةريأالثَّ
  

<ĆnÖ]<ìæ†V< <
مارتن ( ا آخر ولم يعِطهم معها شيًئ، الحمير الغالظلئكألو روةَعطى اهللا الثَّ أ*

كنيسة ل استعمال الس وسوء الفساد عارضلمانيأ  دينيثائر، لوثر طة من قبل 
ةالكاثوليكي( .  

ال

* من الثَّقدر حميه منها تَروة يحميك، وقدر.  

 الح العامخرى في خدمة الصبأو أ صحابها لتبقى بطريقٍةأ بيد  أمانةٌروةُالثَّ *

  . )ع.ح(
  

đnÖ]íÏ<<V< <
ها، ن يتوالَّ ممقة هو أفضُلن يولي الثِّ له الباب، وم فافتح ألحٍدنتَذا اطمأنَ إ*

كها قد عرفتُ:  لهْلقُ! كقد خدعتُ: ن قال لكوم! )فارسي(.  

 .دهينها التَّ في صرير المكائن حين ينقصاس شبهك لدى النَّشكُّ والتَّنلسوء الظَّ *

  . )همحدأ( هنة هي ذلك الدنسانيإل في حياتنا اقةُالثِّ

  . جاحعلى درجة من درجات النَّأ هي قةُالثِّ *
  

ĆnÖ]<ì…çV< <
 ١٥ وأ ۱۰ ـها بها فسأفعلُعيدُأن أ ردتُأولو .  رجال۸۰ً ـ بورةَبدأتُ الثَّ *

  .)۱۹۲٤ فيدل كاسترو، و( رجالً

 ة تسوية من الحركة النَّيد، كاتبة نمساويجرمين كر( دينهضطَ الم عيدورةُالثَّ *
۱۹۳۹(.  
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* الجمهورأو هو في العمق  الهائجمارتن لوثر ( صغي لهم أحدلئك الذين ال ي
، اغتيَلمريكيأ ، زعيمكن دغ  .)۱۹۸٤  عام اسو

ر
ر

ر

ع
بر

ب

من ناجي نعمان، (ما الثَّورةُ ضد القَهر واِجبة، وإنَّما هي، بالِفكَر، قاِئمة إنَّ* 
ساِئل،    .)١٩٩١ال

ساِئل، من ناجي نعمان، (إن لم يفعِل اليراع، فعبثًا يحاوُل الحسام *    . )١٩٩٣ال

جال توماس جيفرس( نسحيء خرى شأ و بين آونٍة صغيرةٌنتفاضةٌإ*  ن، من 
  .)۱۸۲٤، ت مريكيأ ستقالل ورئيساال

  

ĆnÖ]flëæ…çV<< <
* الثَّأصلب ورويين عودا يعودلي محافظًصبح إد وصوله ا بمجرنَّ( لطةلى السا ه
رفت بتحليلها نفسيلمانيأ  كاتبةٌ،۱۹۷٥ت ، رنديأ     .)ين العنصريةَة 

 ، كات۱۹٤۰ ت ، كاموألِب( ادو مرتَأا  ظالمحصب ينتهي لي ثورويكلُّ *
فرنسيم راِئلثَّا" كتاب فُ في الجزائر، مؤلِّولود"(.   

 اعقنَ من اليأس من يجعَلأ ا بدَلمل واقعأل من ا هو الذي يخلقُ الحقُّورويالثَّ *

  .)۱۹۸۹ت ، لزي من ِو وليامز، كات.ر(

* ت ما سرعانُلتحوالنمالح ديعةُ الوكاِسا ذئاب غال( ةرةارديان البريطاني(.  
  

đnÖ]h^é<V< <
  . ك تلبسياب الثِّ وال تدِعياب الثِّإلبِس *

  ُلــِه جميــ رداٍء يرتديلُّـفك  هِعرض ؤِماللُّ من يدنَس لم ءرالم ذاإ *

  !ي سنةلفَأ قبل تها العرب قالَ-
   

₣íµ†¢]<h^ÏÃÖ]æ<V< <
 ةة القومي مع مفاهيمنا الحضاريطابقُهم تتنفسنا، فجرائمأجرمينا ب ما نصنعنَّ إ*

   .)ةجناس بشريأ ، عالمة۱۹۸۷ُت ، ماركارينكيد(
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  تأييد المجتمعه يرتدي رداءنَّألنواع الجرائم أ سوُأأهو  على المشنقة لَ القتَلن إ*

   .)شورد برنا(

 معنا هنا  تقفُ نفط شّلأنا وزمالئي هنا لسنا الوحيدين في المحاكمة، فشركةُ *

ها سيأتي  يوم ولكن،بت في الواقع من هذه المحكمةركة التي تهرا وهي الشَّيضأ

 استغالل  ضد حملةًقاد ، معارض نيجيريكن سارو وي كات( ولو بعد حين
  . )۱۹۹٥ ُأعدم مع ثمانية من زمالئه سنة ،اسالنَّها لموظُ بالده  ثرواشّل

ب وا،
ِت

ر

* المجرمين ال يموتون على يد القانون، بل يموتون بأيدي آخرين مثلهمإن  

  . )برنارد شو(

* يمكنواحدة الوغادة بجملٍة تلخيص  :حيث الرمن هناك تبدُأ، الكبيرةُؤوس  

  . )برنارد شو( الجريمة

  .)برنارد شو( ه تعويضمكنال ي،  كالموتجنسال *

* ليس من الضالنّطع رأسه بل استبداُل المجرم بقَ استبداُلروري ظام االجتماعي 

  .)برنارد شو( أسقطوع الرمال
  

Ž¢]Ł^ãÒù]<<<V< <
* النَّهو جهاد جل إعالة العيال أ من فس كما ورد في الحديث، كذلك هو الجهاد

  .  باد اهللايشهم من أفواه اآلخرين من ِع ع لقمةُعن ال تُنتزأعلى 
  

<Øãş¢]V< <
ناجي نعمان، من الرساِئل، ( وكَم َأجهُل نَفْسي ال أحد يدِرك نَفْسي كما ُأدِركُها،* 

١٩٧٣(.  

ناجي (ال تقبْل بكلِّ ما تراه فتَخسر المعرفَة، وال تُفَسر كلَّ ما تراه فتفقُد الدهشة * 
١٩٩٢ساِئل، نعمان، من الر(.  

  .)١٩٩٩ناجي نعمان، الذِّكرى، (الجهُل طريقُ المعرفة، شَرطَ أن ينتهي يوما * 

ساِئل، (جهُل الفقراء، وجشَع األغنياء، آفَةُ العالَم *    .)٢٠٠٨ناجي نعمان، من ال
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<flg₣£]V< <
وإن الحب، إن وِجد، أعطى الحياةَ معنًى؛ وإن عنُفَ، جمح إلى االمِتالك؛ * 

ساِئل، ( سما، غدا عطاء ومحبة ر  .)١٩٩١ناجي نعمان، من ال

ر

-ي

ب

بل

< <

<h†£]V< <
* حين يأللي اصغنياءإ الحرب ف نارسارتر(  الفقراء هم الذين يموتونن، 

۱۹۸۰ ت ،فيلسوف فرنسي(.  

من ناجي نعمان، (في حروب األغنياء، يتصارع الفقراء، ويموتُ األبرياء *
ساِئل،     .)١٩٨٠ال

* وفي الحرب ندفنُ،الم يدفنوننا شيوخًفي الس اهم شباب  .  

ي غير  منِّين ال يستحقُّ فرق الموسيقيخلفَ ن يركض منإ: ةمجاد الحربيألا *

 كاٍف وكي الشَّ الحبَلنأ، حيث إا بالخطا كبيرء دماغً هؤالفقد منح. االحتقار

ا عن بطولة أمو. على الحضارة  من هذا العار حاالًصخلُّ التَّيجب. هميلإسبة بالنِّ

ن يقطعوني على أ ُلُأفض. هارذلَأ الحرب وأفظعفما . تي لها كراهيشدأالقيادة فما 

 يفرقُ  في الحرب ال القتَلنأ عتقدأي نِّإ .ضيعا من هذا العمل الو جزءكونأن أ

    .) نمساوء فيزيا عالم،۱۸۷۹۱۹٥٥أينشتاين، رت لِبأ(  اغتيالأيعن 

 أالَّ و،حوال بمذابح الحربأل من ا حاٍلأين ال يشتركوا بأوالدي أصيتُ  أو*

أهم تفرحأ كيرت فونه كوت، كات(عداء أل مقتل اخبار۱۹۲۲، و مريكي(.  

ة لحرب، وبين خضوعك للعبوديا بين خوفك من الهزيمة ومعارضتك ال تخلطْ *

ا مثل  غنين تصبحأ  فين ترغبأالستعباد، وبين اومعارضتك ) أيا كان شكلُها(

 سيشاطرونك ذلك  والحسود والخنوعالجبان، فقرجارك واعتراضك على الفَ

  .)برنارد شو( الخلط

  رــــفَةٌ  ال تُغتَـــجريم  ٍةــرٍئ في غابـ امُلـتقَ* 

  رــــظَا نَـةٌ فيهـــسألم  ٍنـــِم  آٍبـع  شُلــقتو

  ).لبناني أقام في مصر كات، يمشّالبلي ِش(
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đ†£]Ćèí<V< <
 *ة، وحضنَتها الطَّبيعة؛ وحزينًا ماتَ سعيدةً ماتِت الفراشةُ بعد أيياٍم من الحر

ساِئل، من ناجي نعمان، (اللَّيثُ، بعد عقوٍد من األسر، وبكاه عرينُه  ر  .)١٩٩١ال

بب

 منها معظم ة، لذا ينفرة هي المسؤولييالحر "نإ من حكماء العصر  حكيمقاَل *

   ".هون كاِروأكثرهم للحقِّ"ة لهيإله قرأ ذلك في الحكمة ا، ولعلَّ"اسالنَّ

* ال يفخرالعبد بعبودي ته، ولكنالحر يفخر بحر سعدي( تهي(.  

 باع العدالة ليس فضيلة في اتِّ واالعتداُل،ة ليس رذيلةيباع الحر في اتِّفُطرالتَّ *

  .) من القرن األول روماني وكات خطين،شيشرو(

* الحرةُيةُقَلَط المةً ليست إنساني .  

  
ì…^–£]<V< <

، ةجاريسات التِّالمؤس) نظومة أفكارم(ة يديولوجيإ تحت قبضة نا واقعةٌضارتُح* 

 نإ. هاب وتخر، ديموقراطيفي مجتمٍعطٍن ة الفرد كموالشرعي رة تتنكَّيديولوجيإ

 ،ةاتيلى عبادة المصلحة الذَّإ ة يقوديديولوجيإلوازن لهذه ا من عدم التَّوعهذا النَّ

قرار إل االهتمام مع ان ذلك عدمم ة، ويتنجر للمصلحة العامنكُّلى التَّإو

االستسالمية من جانب الفرد في المجاالت المهم،باين في المجاالت غير  التَّ ثم

۱۹٤۷جون رالسن ساول، كاتب كندي، و ( ةالمهم(.  

برنارد (  فاسدةن بناء المجتمعات بموادم  ينتجعي اجتما مرضهذه الحضارةُ *
                                               .)شو

. ةسلكية الالَّما يفهمون منها الماكنة والبرقيالحضارة إنَّ ثنون على الذين ين إ*

 فضَلأاستبدالها بهم بة يقضون حياتَسلكية الالَّالبرقي وأ الذين  يفهمون الماكنة نإو

  .)برنارد شو( منها

 وفي ،افعة الدةَ القومقدتما  إنَّ الوثنييبورألة في الفكر اؤيا المركزي الرن إ*

    المصادر-تحتكر أن ا ـ ومن هن-ر ن تستعِمأة ول الغربي للد،ةرعيواقع الشَّـال
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ى ا شتَّر تطوقّلألعوب ا في ساحة الشُّعن توِقأ ،تيجة بالنَّ، وكذلك،روةة والثَّبيعيالطَّ

  .) هاموند.بروفوسور م( المظالم

  :وعلى الهاِمش* 

  * عجبا لها ِمن حضارة

عــجارةــن حضـا لها ِمب  ارةــٍة في عمـــكبوسم...  

  دارةــــةً بالصـــشامخ  ؤوسرـوق الـت فــتطاول

ــمـذ هـتل  تْـتْ هذي  تداعو ؟)حجارة(ن ـ م حاالً-ك!  

  رارةــن شـــرت موتبعثَ  ـتـــها تساقطَـــسواقُأ

  دارةإلا  اــت  بهـــلتعطَّةٌ  ـــت بهـــا بطالــعم

  رةراـح بالمـم تطفـو لــل  انـا كـل مـان يحصـما ك

  ** ارةـظها النِّوزـــــــــاء تعاء صمـــها عميـلكنَّ

  ارةــــمإلتْ باـــذا سفّإ  اراتـو الحضـذا تسمـما ك

  ارةـــتْه ذي الغزـا هــم  هاـــا سقفُدـان صلْـو كـل

  ارهـــب ثــ يطلـٌلــك  ان تنعقـ الغربِتــ قامـمث

  ارهــــ نــقُطل يلٌّــك  هاــهــا لشارونن بوِشـِم

  ارةــــٍة جبــــسلحأب  زالءـوٍب هي عـــعلى شع

  ارةـــكَّاوى مـــــبدع  هاــ عليوتَــ المرــمطتُ

  ارهـــ آثدــوءاً تجـــس  جوـــعم مــلالظُّــطُّ فخ

  ارهــُل نــرض تُشعألذي اــاطيـــن هـشيـَئتْ ِتا فَـم

  *** ارةـــنهتٌ ماـــعـإم  هــــم عليــهرــــتُق

   **** ..."أشراره" العالم يستهدفُ  ...شروع مورـذاك الجــحين

  ارةـدــغـ" ٍةــشرعي"ـ ب  لىــٍذ تُصطَــشعوب عندئ

  ارهـ جع الجار يقتُلـــفود  اعـــوجألارها وباـــفقإب

  ارةرـ جرــ الحلبـــــة بعساِكزُلــلم تنوى الظُّــو بقأ
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  ذارةــة بالقــبي الطَّللَّــــــهرض اأثُ وــ لماذا تلمـث

  !ارة؟ـــــى بالحضمو يسأ - " ـــةقنيالتِّ"ونه ــمسا يـبم

  ارةـــص من عيءلــم شِط الظُّـى لضمير رهــقَّب تَالَّـفه

  ***** رارةـــالم وبـــوس  دٌلــرض عألود اـــفيس

  ارةـــطدُل الشَّــه العـإنَّ  مـلارةٌ بالظُّـت شطـا كانـم

  ارة؟ــو منأن على منبر ـم  الٍنـعـــإذا من ـل لهـفه

  ******اٍغ  ذي زعارة ـسطو ب  ونـــون ال يخشــفالمؤمن

  )ع.ح(      
  

  .۲۰۰۱ت في أيلول ظم نُ)١(

  . مورألظر في اعد النَّي الحذق والفراسة وبأظارة النِّ) ٢(

 ،وطانألليسوا بالقليل في ااألمعات ا، وو طمعأا خوفً! نعم، نعم:  دائمامعة هو الذي يقوُلألا) ٣(

لهوالحمد ...  

 ؛"يرةا شرممأ"ها مم اعتبرألمهرة من اه المستر بوش على جطلقَأاالسم الذي إشارة إلى ) ٤(

  .  مالعالَ" أشرار "تعني، "أشراره"العالم و

  .قيهازعالم ومرتَإلين ووسائل اياسيكاذيب السأ في القول، بخالف دقُالص: البرارة) ٥(

)٦ (باهللا الخُلُق والعياذُشراسةُ: عارةالز .  
  

À£]<V< <
  .) بدويقوٌل(  وال يموتك يمرضحظُّ* 

  ).إديسون( اتيةؤ مفرصةٌعشرة بالمئة ١٠ و،هادتواج تسعون بالمئة جد الحظُّ* 
ناجي نعمان، من (الوجود : الحياةُ فرصةٌ مؤاِتيةٌ تَلي سوء حظٍّ محتوما* 

ساِئل،  ر   .)١٩٧٥ال
  

<îÛ¿ÃÖ]<Ðñ^Ï£]<V< <
  .)برنارد شو(  بدأت بالكفرى الحقائق العظمكلُّ *

* نتحىا سنبقولكنَّ؛ د حادثستحرقوني، هذا مجر اآلخَربعض الع ـمبعضنا  ثُد  
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 في قالَه،  والهوتيسبانيإ ، طبيب۱٥٥۳ت ، ميخائيل سيرفيتوس( ةبديألفي ا
   .)ندقةمة الزرق بتهبالحأنزلَت عليه الحكم فتيش التي ثناء محاكمته في محكمة التَّأ

  .)برنارد شو( حدأه قَن يصدأريد  الوحيد الذي ال ييء هي الش الحقيقةَن إ*

ا ر مهاِجبقيمقيم في فرنسا،   لبنانيكات، أمين معلوف( ر آخَ بلدلحقيقةُا *
"غريبا بين هويه المسيحيةة وثقافته العربي"(.  

ب
ت

ر

ب

ن
ر

  .)هغوِت( ابسيطًن ذا لم يكُإ ا حقيقييءال ش* 

الرساِئل، من ناجي نعمان، (اللَّه في من دون أن أدري، وأما الحقيقةُ ففي العدم * 
١٩٧٣(.  

خُذْ بنظريٍة حوَل الحقيقة، أو ضع تصورك عنها، واقنَع؛ واسع للسعادة، لنفسك * 

ناجي نعمان، ( وإليك ولغَيرك، واترك أمر الحقيقة للحقيقة، والحقيقةُ فيك، ومنك،
ساِئل، من    .)١٩٩٣ال

  . ا من نورهازء يرى جكٌل: قفة في السقَا المعلَّري كالثُّالحقيقةُ *
  

  

  

₣íÏéÏ£]^ã₣ÖçşÎæ<HÌć‰`ĆjÖ]æ<HV<< <
 ورويل،أجورج ( ورةا من الثَّ نوع الحقِّوُل قَكاذيب يصبحألفي عصر شيوع ا *

   .) بريطاني كات،۱۹٥۰ت 

، وكسأفل ( ا نورادقُ الصعِتراض االقُة كم يتألَّمظِل، في مثل هذه العهود المآِه *
  .)ة للحقوق المدنيطٌِشا ونمريكيأ ، موسيقي۱۹۷٤ت 

* أتجاهلونك يو، الًوايحاربونك ثالثًوا، يسخرون منك ثاني ،وبعدها تجدك قد  نفس

  .)غاندي(  عليهمانتصرتَ

، (، شَجاعة؛ أن تُكثر من تردادها أمر فيه نَظَر "فأنا آِس"أن تقوَل *  ناجي نعما
ساِئل،    .)٢٠٠٤من ال

  

  

  

ŁÜÓ£]<äčßÊæ<HV< <
  .)برنارد شو( وثانأل عبادة اكم هو تنظيم الح فننإ* 
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يرضي  وحين ال. هاه يضربنَّإ الخشب لدعاء الفالح فصنامأ يبحين ال تستج *

   .)شوبرنارد ( هاسأ ره يقطعنَّإ فن المتمدنسانإل ام والدحماللَّ

* ن قتَلمالملك أ من ن ماتَ ومبرنارد شو( وثانأ جله، كالهما عابد(.  

، ۱۸٥٥ت هيوم، (  الكثيرةلفئةَا  قليلٍةكم فئٍة أعجب من سهولة حيءش ال *
سياسيأ" بريطانيعمَل" صوليعسكري لى بريطانيا إا ا في الهند وعاد مثري

  . )ة في البالدميد مشاريع تقديأا في البرلمان ومقعد (!)فاشترى 

 

ثٌ

ا، و

ر

  .)هغوِت( احة على السُلالفاِعهو  ع من الجهل حين يكونظأفيء ش ال *
 

<íÚçÓ£]V< <
*كمأ يعنى أن تُحأ ون تُفحصتجسن ينأ عليك وستُوج قَن تُأ وهالحشَروأن ي ع 

ن أ ون توزنأ عليك وسيطَرن يأ ون توعظَأ ونن تُلقَّأ ون تُحجزأوتُجنَّد ن ألك و

تقدأ قيمتُك ورن تخضعل مخلوقاٍت كلُّ:قابة للروال ليس لها حقٌّ ذلك من ِقب  

كيني ستَن تَأِك مكنَأكيف ! ةنسانيإلة اخصيتها الشَّيأيا ،  آِه...فضيلةوال ة كمِح

  باح،۱۹٤٥ ت ،رودونپف  جوِزالقس(ا؟ ين قرنًلمثل هذا الخضوع خالل ستِّ
اجتماعيفرنسي (.  

  
₣£]]<Ü×ùflêÓè†ÚV<< <
 مع المجتمع ناغمموني التَّمون الذين علَّهم المعلِّنَّإ :ن هم أعدائي معرفُأ ،نعم *

خبة  مع قساوة النّحسامفاق والتَّ والجهل والنّموني الخضوعوبان فيه، الذين علَّالذَّو

إ -وم ة القَعليها تدخُل هذه كلَّنأللم ا في الحج و ( مريكي زاخ دي الر
  .)مريكين أ مغ،۱۹۷۰

   
íÎ^Û£]<V< <

* و للجنون دواء، قد نجدالحماقةُ اأمثوأ موٌلقَ(  لها فال دواء(.  
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₣ì^é£]ĆéÂ^Ûjq÷]<í<V< <
 يءش ماعة، والدنينا من الجنون أكثر من تمييز أنفسنا عن الجييء ال ش *

نا على إدامة حسن حالنا من أن نعيشَيساعدرها المشاِعماعة ونشاركَ في الج 

  .)هغوِت(

* خطين، شيشرو( لئك الذين يحكمونهاوأ هي كما ماعةُالجروماني (.  ب

و

ع

ن
ر

  
]<lç¹]æ<ì^é£V< << <
س ِيأنْ( ا، بالعطاء، بالحبخطاء يوميأل بالحياة، بالمعاناة، بارتكاب االموتَ أجِل *
  .)ة فرنسيكاتبةٌ، ۱۹۷۷ ت ،نين

 اآلن  كيف تعيشُرن تقرأ رك تقدك، ولكنَّ كيف تلقى حتفَن تختارأعليك  ليس *

  .)ةمريكيأية ، مغن۱۹٣۱ِّ، جون باز(

" ها عريضةولكنَّ" حياته كانت قصيرة، كونأِسفَ الحاضرون لوفاة ابن سينا  *

شو  برنارد، في حين أن  كاملة حياةً عاشَأنَّه بمعنى، رضحتَهم ابن سينا المجابأ

  .).ح( بعة والتِّسعينالرا  ناهزعن عمٍر رضحتَوهو ي بكى

 لها من ملف حساب بما نقدأ لها حسبفلنَ،  الحساب الموت هي لحظةُلحظةُ *

 و ثوابأو إياب، بل عقاب أ ها من متاٍب بعدفليس، عمالأل من او صالٍحأ طالٍح

  .)ع.ح(

  .)أحدهم( والدي وأحفاديإلى أ تنتقُل" جيناتي "ت ما دامموتَألن  *

، (ان يقيم، في سعيه للموت، البراهين على أنَّه حي ال ينفك اإلنس*  ناجي نعما
ساِئل، من    .)١٩٩٣ال

زاباتا، ( يكا على ركبتَع راِكن تعيشَأيك على ا على قدم واقفًن تموتَأ لك يرخَ *
 قائد۱۹۱۹ت ، مكسيكي(.  

ن هو جسم م في ذلك؟ ن غيري له الحقُّ فمهانا التي ترضى بموتأن كُألم إذا  *

  نشطَتْ  ةٌ كنديكاتبةٌ، سو رودركوز(؟ وايـسي ـ حياتكـن يمل م الجسم إذًا؟اهذ
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  .)١٩٩٤-١٩٥١، فس المساعدة على قتل النَّإجازةلتشريع 

   .)وراةالتَّ( كوها فباِربةٌ طيالحياةُ *
  

ä₣Ïè†æ<HŁ”ø¤]V<< <
ك  شعرا وقصجانب) الفضفاض(ك ءرمِِ رداإ -٢؛ ك بيد المسيح خالصن إ-١ *

٣؛ بيضألخيك اأ مثل والبس - كولك عائلةًن ٤؛  فقط واحدٍة بزوجٍةةً مسيحي - 

عرف إ -٥ ؛ا دائمْلِس بعملك واغتَدِهبيض، اجتَألخيك اأ مثل بيت  في بيٍتسكنأ

 على ظْحاِف - ٦؛ لى الهبات عك نقودرك، فال تبذِّ له جبينُوالر الذي تعرقُ الديمةَق

 - ٨؛ ةلهيإلعاليم ا من التَّهما ةَلكي والمروةَ الثَّنأ ن تؤمنأ عليك -٧؛ مواعيدك

بيض واقرأ في ألخيك اأ  لغةَمتكلَّ-٩؛ ت الخمورالونات ومحالَّ عن الصدِعبتَإ

 على الكنيسة د ترد- ١١؛ بيضألخيك األى مدارس إك والدأ ْلرِسأ - ١٠؛ كتبه

 ك خالصوبذا يتم؛ همءاطبأو أ) الحمر( الهنود  مراقصب تجنَّ-١٢؛ بانتظام

رو  .)من الهنود الحم ساخرةٌ ةٌمريكيأ  كاتبةٌ،۱۹٥۳ ، ماري كراو دوك(

س

  

ş¤]Ð×<ä×Ö]<Ð×ÿ}<àÚ<^ß×Òæ<HV< <
* وات لغاياٍت الحيوانِتِجدبهاٍة خاص ،ا  ،جل البشرأد من  ولم توجكما لم تمام

ِديوجالس أو المرأة من أ ،جل البيضأ من ودجلجل الر،ِج بل وادا ليكونا مع 

  .)۱۹٤٤و ، ةويس للحركة النَّة، داعيةٌمريكيأ أليس ووكر، كاتبةٌ(
  

ş¤]Íç<V< <
 ليس من ى أعماق خوفنا يتأتَّعمقَأ نإ. نا غير الئقيننَّأه نا ليس سبب خوفُ*

الضالذي ال  ورالنُّمن الم بل  ليس من الظَّ، بال ضابط وال مقياسٍةعف بل من قو

ياحيانًأ نفسي سأُلأ. ريق الطَّ لنا كلَّنير :أى نا حتَّأن مك الالَّا ذكونمعالم لهم 

و ، الِّدنْن ملسِن(؟  كذلكونى ال تك حتَّنتَأن  م: وعلى السؤال أن يكون؟العجيب
  .)فريقياإ ي لجنوب رئيٍسُلوأ سنة، ۲٦جن  ، مناضل،۱۹۱۸
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 ولد ي فالخوفُإالَّ الخوف، و يطردته، فالحب في محبذا كنتَإ من اهللا فْخَتَ ال *

 راٍض عنه وهل أنتَك هل ته فاسأل نفس في محبأنَّك ا كيف تعرفُموأ. الكراهية

  وغير،ةة بل من العبودي ليست من المحب العمياءاعةُفالطَّ. هو راٍض عنك

ستَمحع.ح( ةب(.   

عِتق، جي نعمان، المن(إنَّما اإلنسان بالخوف مسير، وإنَّما هو، باالنِعتاق مخَير * 
١٩٩٦(.  

نا

بن

ال أخافُ الموتَ إالَّ إذا دهمني وما زاَل لدي، بعد، ما أقولَه؛ ويخافُني الموتُ * 

ناجي (دائما، فأنا، متى مررتُ عليه، فضحتُ حقيقتَه، فما عاد الخوفُ منه ِليجدي 
  .)١٩٩٦نعمان، المنعِتق، 

     
Ö]àèđ‚V<< <
ني جدأ ،سون به في مكان العبادةتحسلهي الذي يإهو  ...أقرب من حبل الوريد *

  .)۱۹٤٤ة، و مريكي أأليس ووكر، كاتبةٌ(  مكانه معي في كلِّحملُأ

 *الدحديث(  المعاملةين( .  

  .)ع.ح( ريق عن الطَّ فتزيغَ تلتهبأالَّ المسيرة، على يمان وقودإل احرارةُ *

  .) صينيوٌلقَ( ال دين له نيدتَ لدينه مب المتعصن إ*

* الدخَين ولكنَّ،نسانإل ل درٍعير إ(  رداءه شرأ كات، مرست ،مريكي 
۱۸۸۲(.  

* الدينللفلسفة، وقد يختلفان في مواِضأٍخ  أقدم رثهما  إهما ال يختلفان فينَّأ الَّإ ع

   .)الندر( هماِتركَوال في تَ
* مبرنارد شو(  له له ال شرفَن ال دين(.  

>).<(ين  في الدراهال إك * <
يبقى الدين دينًا طالَما يسمح ِلمعتَِنِقه بمعاملة أي بشري معاملةَ أخيه في الدين * 

  .)١٩٩٢الرسائل، من ناجي نعمان، (
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دياناِت الشَّرق  ومن؛ حِترام األرِض واألجداداوثَنيِة، من ال :إن نحن َأخَذْنا *

لمحبةَ اومن المسيحيِة، ؛ لرؤيا والثَّباتاومن اليهوديِة، ؛ لروحانيةااألقصى، 

ومن ؛ لتَّفَهم واالنِْفتاحاومن العلمانيِة، ؛ ومن اإلسالِم، حرارةَ اإليمان؛ والتَّسامح

غَدونا أسعد  إن نحن َأخَذْنا كلَّ هذا، من جميِع تلك، حدة؛لسعي للوااإلنسانيِة، 

ساِئل، من ناجي نعمان، ( البشَر ر  .)١٩٩٠ال
 *الدهوين  ل و،له ولجاِع، للكوناالنتماءير والشَّزة بين الخَلقوانين المميالتي ر 

 شياء ألنفسناأل به ااره لنختارا من خيزء لنا جتركقد  و،"لالجاِع"منا بها نظَّ

   .)ع.ح(

   
<àèĆ‚Ö]V< <

  .)ع.ح( ا لكو دينًأا عليك  دينًالذا كانت من ثمرة يدك إ إالَّ  لقمةًال تتناوْل *

  فقد تندم لعطاِئك؛ فالعطاءالَّإله، و دين مأنَّك  تشعرذا كنتَإ الَّإ أحداعِط ال تُ *

الصع.ح(  وفاء دينإالَّ ما هو الح(.  

  . يل في اللَّمههار و في النَّ ذلٌّينالد:  العربقالِت *

* مصالٍح لغرٍضن استدان وعجز عن الوفاء، يبقى الوفاء ماعة على الج 

  .)ع.ح(

    
đ‚Ö]Ćé]†Îçµ<íV< <
* إنالد برنارد شو( فؤةثرة غير الكَ بانتخاب الكَ الفاسدةَةَ القلَّ تستبدُلةَيموقراطي(.  

الفرصة ب ضعفُأل بموجبه اعظام الذي يتمتَّفهومي هي ذلك النّة بميموقراطيلدا *

ة على يعِلستَظرة الم وله النَّالَّإ ال بلد في العالم اليوم. قوىأل بها اعالتي يتمتَّعينها 

وأ. عيفالضما الدةُيموقراطيةُ الغربيكما تنتظم فاِشإالَّ فما هي  اليوم ةيةفَفَّخَ م .

فالدةُيموقراطيال تنتظم وا يجلسون في الوسط بعشرين شخص ،من ن تتفاعَلأ يلزم 

  .)غاندي(  قريةناس كلِّأتحت ب



<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<…ç{Þæ<fi…^{Þ<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<OM< <
< <

Ć„

ب

ر

ي

ر ج

ن

Ö]<ì†Ò]V< <
، ۱۹۷۸ت ، لويس كارول( لفللخَإالَّ   تعمُل تلك التي ال مسكينةٌذاكرةٌلَها نَّ إ*
   .)"مغامرات أليس في بالد العجائب" كتاب فُمؤلِّ

* النّةُلوال قابلي سيان لقاسكات بونه غوستاف لُ( ا من آالم الماضيينا كثير ،
فرنسي(.  

إن يذكُرني أوالدي، وأوالدهم من بعدهم، وأبناء جيلي، وأبناؤهم من بعدهم، * 

ن تذكرني البشريةُ في تاريخها الطَّويل، وال الكون بعد زوال البشرية؛ ولكن، فل

من ناجي نعمان، (ما همي، وأنا، والبشريةُ، والكون عندما سيزول، إلى انِدماج 
ساِئل،    .)١٩٩٣ال

    
Ć†Ö]ĆéÖ^_í<V< <
* الرةُأسماليهي االعتقاد أ ب العجيبنأستخدمون اس ي النَّ أشرالوسائل لخدمة شر 

قتصادإ ز،جون مينارد كين( ةالمصلحة العامصرٍف دعا إلى  بريطانيحكومي  
  .)كثر لمكافحة البطالةأ

ذا إف. قود ورأسماليمع النُّ لج وجهاٍز من جمهوٍربعامٍة فُ تتألَّرةُ المتحضألمةُا *

قود مع النُّ بجهاز جصُل كان يتٍَّضرغَ ألي قود النُّن يصرفَأ  الجمهوررادأ

 ها بشرط فرض ضرائب يبقى الجمهورقرض الذي يأسماليقود من الردانة النُّالسِت

بعد جيلها جيالًيدفع  )سكن، كاتب   .)۱۹۰۰ ت ، بريطانيناقد وون 

دارة إها في مجلس بنصأل البيت يبعاد المرأة عن المكنسة فإض ر لغَكافحأم ل *

  .)ةستراليأ  كاتبةٌ،۱۹۳۹ كرير، و رِمِج( رِڤهو) شركة(

* سمما يى بالرأسمالية هو مبدئيا نظامسات التِّ من المؤسجارية يسندطون سلِّتَها م

 وال ،ةة واالجتماعية واالقتصاديالحياة السياسي سيطرون علىفوذ يعو النُّغاة واِسطُ

 عاون مع دوٍل الواسعة بالتَّأنشطتَهممارسون ة، يالمسؤولييقعون تحت طائلة 

  دى ـا لـكمة االقتصادي ؤونالشُّفي  ٍعـ واسٍوـعلى نح لحسابهم ُلـكبرى تتدخَّ
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المجتمعات الد۱۹۲۸و ، ناوم جومسكي( ةولي،م ٌللِّحأ  سياسيمريكي،عاِر مض 
ولَللعةم(.  

* جرمون هم طبقةٌالمأ( دون رأس المالمن  ةٌ رأسماليهمحد(.  
  

Ć†Ö]í·<V< <
* النَّمر على رجٍل>< بييحد كِّ السأفال بال؟:  فقال له،مام عنزةأ ين   
  

Ć†Ö]ífÆ<V< <
ال ترغب  ما ك في حياتَ هدرتَإالَّ و، على ما ترغبَلن تحصأا  حريصنكُ *

  .)شوبرنارد (

  .)هغوِت(  في القيودن يكونفي أ  يرغبرء المحين يعشقُ *

  .)غوِته(  المدى بين رغبته وقدرته على تحقيقهادركأن  مسعدأما  *

* يبقى ألمغبة الخاِئ الربا بألم ا ة صغيرالنَّقياسم؛ فتلك ال تزاُلدالمستقبَل تجد  

ر   .)نهاِوپشو( ه الماضي خلفَ انغلقَ فقِدوأما ذاكمامها، أا حِتمنف
ن   .)شنستُ( ه شقاءت حياتُات الستحالَ رغبات طالب الملذَّ كلُّتْقَتحقَّ لو  *

*هاألرض في الفتى م المنى أغصان  ورقُـ حيٍن تلَّتْ وليست كغُِرس  

 *ــهسعيتُ الدأنشد سوى قلبياهاـأعط ب ماقللي ال   ما تمنىر   

  )ع.ح(       
  
Ć̂Ö]<t]æ<V 
*الوظيفةَ إن ةَ الجوهريللز دِعألتب اسل كما جاء في كُ النَّواج هي استمرارةي .

 قُمل تحقِّنع الح م وسائَلإن.  العاطفي الحسشباعإ فهي ةُضير العتُه وظيفوأما

الوظيفة العرضيبرنارد شو( واجة للز(. 
ة المعاصرة، كما يموقراطييناه في ظروفنا الدجرأذا ما إوجات،  الزد تعدنإ *

  جال الذين عفاء من الر جموع الضه ثورةُم بين قبائل المورمون، ستحطِّ الحاُليه
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 شر ِعُلها تفضمومة عند المرأة تجعلُأل ا طبيعةَأنذلك . ةهم بالعزوبيسيقضى علي

  لها رجٌلن يكونأعلى ) ا صالح لها نسالًلينجب(ل وألراز ا من الطِّرجٍل

 روفمثل تلك الظُّفي ن آلى اب حتَّرزواج فلم يجأل اد تعدوأما.  بكاملهضعيفٌ

 .)برنارد شو(
* عادةُالسالز ةُوجيمجر كاتبةٌ، ۱۸۱۷ ت ،وستنأجين (  مسألة حظّدة بريطاني(. 
* الزأمام ارةُ المتوفِّ الوحيدةُ هو الفرصةُواج ۱۷۷۸ ت ،ولتيرڤ(كينين ستَلم، 

 .) فرنسيفيلسوفٌ
* الزى هو ما تبقَّوجأشيق بعد  من العن اعتُِصرالند، ( ةت قواه العاطفي هيلين ر

  .)ةر معاِصةٌريكيمأ كاتبةٌ
و

و

  

đ̂Ö]Ìè<V< <
 *من ميزيفَ الزرماه جانب لَ انطَِنا، ومولئك هم أ"حيث   في شباكهى عليه وقع

  ".لونالغاِف

برنارد ( ه على ظهره صليبن يحمُل ممذاِرك على ظهرك، ولكن ح صليبْلحِمإ* 
  .)شو

  

ĆŠÖ]Łá^†]<ù<˜éeV 
كال وعالم الجبر بوليان وشكسبير والحكومة  موزارت وباسنأ هي الحقيقةُ* 

البرلمانينْر المرأة وكَة والكنائس الفخمة ونيوتن وتحرت ومس وبالية كْر

ت نَا جوا عمن يكفرأهم مكنُهم ال يهؤالء كلُّ، ويلةلى آخر القائمة الطَّإباالنتشاين 

هذه الحضارة بعإ.  العالمينها ضدنإالَّ ما هو في الواقع بيضأل ا هذا الجنس 

سرطانفهو. بيضألة ا تاريخ البشري ،وإ(ه، بمجموعة مفاهيمه حداتهيدولوجي (

 لهذا  البيئيوازن التَّبر، و خر حيثما انتشَةً مستقلَّ حضاراٍتبادأواختراعاته 

، ۱۹۳۳ ، سوزان سونتاك(  الحياةوجودحتَّى ن آل اد وهو الذي يهد،الكوكب
  .)ةمريكيأ ةٌدناِقو تبةٌكا
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ĆŠ

ن

Ö]₣ì^ÃÙ^Û¢]æ<<<V 
* والجماُلعادةُالس م رضياننتوجان ع ،ومن يهما إنَّنشدوقتَما يضيع ىه سد .إن 

 . )برنارد شو( عادة والجماللحصول على الس لٌل باِط هما إنفاقٌ والفنفَرالتَّ
    .)برنارد شو(  الفم داخَل يظلُّق كأس خمٍر بجمال المرأة كتذوائم الدعمتُّالتَّ* 

 ا سوى القبِح شيًئاس أن يشتري أغنى النَّ لن يستطيع وشقي قبيٍحفي عالٍم *

. يهما في كلَما يزيدقاء إنَّح والشَّ عن القب أن يبتعد الذي يحاوُل الغنيإن. قاءوالشَّ

منطقتان " (ندإيست إ"الـ ا في  دونمما يزيد إنَّ،"ندإست ِو" الـ  يبنى في متٍرفكلُّ

  .)برنارد شو() قراءفانية لل والثَّ،ولى لالغنياءأل ا،في لندن

 .)مرسإ( ليهإ الذي ينتمي  في الكلِّالجماُلبِل  ذاته،  بحدالًمييء جال ش *

 .)شكسبير( ابدأ  انعابةً مرذا ما انعابإصالتها، فأ في شكوك م بضاعةٌالجماُل* 
 .)بيكن( لذا لم تُؤكَإ فُلَتْ ما تُ سرعان صيٍف فاكهةُالجماُل* 

  

ĆŠÖ]<†şËV< <
 ن تأخذَأ و،ك خلفَةَقَسب المحكامأل وازحي التَّن تتركأهي  فر للسةُهبي الذَّالقاعدةُ* 

  .)همحدأ(  معك والحذرطةَالحي

 *بر، وَأعججشَر، ويبقى الحفنى البفَر، بالقلب والجسد، يى السهوِرٍئ ال يبام 

فوقَ الدنيويات، يهوى السفَر؛ بالِفكر والخَيال، فوقَ المعتَقَدات، يهوى السفَر؛ يفنى 

بقى الحفَر، ويهم، كما فَناؤهم، سشَر، ووجودر البجه، كما بقاُؤه، حر، ووجودج

  .)١٩٩٣ناجي نعمان، من الرساِئل، (
  

ćŠÖ]<íŞ×V 
 *نوٍعأي من الس نَن الذي مكَّلطة لديك؟ مك منها؟ لمصلحة مهذه ن تمارس 

ٌلو مسؤلطة؟ أنتَالسأمام م ن نتخلَّأ ن؟ كيف نستطيعسئلةٌأ منك؟ هذه صيقد ها م

هل أمن شخصا ما التقى كلَّ )١٩٢٥و ( ن توني ِبلبريطاني اياسي السعادةً

لطةالس.  
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ا  حقن ينشدأه نُلطة ما يمكِّ لديه من السن يجدأمن للمرِء ا أكثر ضرريء ال ش *

ج .)۱۸٥۱ت ألماني، ات  رياضيمِلااكوبي، ع( هلنفسه ليس من حقِّ

س

ر

ع

نن

ب

  

đŠÖ]^é<ìV  
 *كما تكونون يالممام عليإلا( لَّى عليكمو   .) عليه ال
  .)برنارد شو( ارج التُّوق يسود العبيد، وفي الس من العبيد يسودأمٍةفي  *

* أخدمدي سي،وسي دي يخدمسي هد )ساِئٌلثَم (.  

* يادةُالسبمعناها الس صورةٌي هياسي من ص ر التَّوميز القوميالذي  العنصري 

ت ع ووةَا المسيحيبورأت منذ اعتنقَ" ختارشعب اهللا الم"قولة  من مه إرثٌنَّأيبدو 

  .)ع.ح( عليه في العهود الحديثة
  

ŁáçßÊđŠÖ]<í‰^é<V 
 *فُتوصنَّأ بياسةُ السها فنن، ولكمِك المن يأ مكنا  فَن توصأنَّبأيضها فن 

 ربطت ،يرانإين مثل العراق وين جاربلدأن  مثالً رن كان يتصومف. المستحيل

عاشا  قدو ،نينين آلالف السقافة والداريخ والحضارة والثَّ التَّواشجأبين شعوبهما 

  .).ح(؟  لثماني سنينداميةٌ، تُثار بينهما حرب  لقرونبسالٍم

* يأ مكنعلىن نحكم  السهم نَّإجئين، فريقة التي يتعاملون بها مع الالَّين بالطَّياسي

،  لفنكستُِك( اس النَّلوا بها سائرالتي لو قدروا لعامعيِنها ريقة الطَّبيعاملونهم 
١٩٤٥، و  لندنظُحاِفم(.  

 *يظنالس إهم نَّأون ياسيذا ما سدما يوِقة إنَّ المدخنهةَوا فوأ إالَّخان، فون الدما ن 

 .)۱۸۸۳ ت ،ر ساِخلمانيأ بورنه، كات( ار الد داخَلفُ يكثَّخان الدأن يحدثُ
  الفلسفةَبيخريء ش  وال، مثل إغفال روح الفلسفةياسةَ السبخريء يال ش* 

ياسةغير إغفال روح الس.   

ة تاحريقة المرض مثل الطَّألماء مع ااطي السب في تعجأدعى للعيء ش ال *

  ة ـالعظيماإلنسان زات ـنجي تشخيص مـف) ماءالمطرودين من الس(ياطين للشَّ
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ر  .)سكن( تالفهاإوتحريفها و

ر

ب

  

ĆÖ]Łh^fĆÖ]æ<<í}ç~éV 
، ۱۹۸۹ت ، سيِفت ِدِب() بنعف والجالض(ا للخوار  ليست مكانًيخوخةُلشَّا* 
 .)ة قويةًا نسائيدوارأ ُل كانت تمثِّةٌمريكيأ ةٌ سينمائيلةٌممثِّ
  .) مأثوروٌلقَ( بابيخوخة في الشَّ من الشَّيريخوخة خَ في الشَّبابالشَّ *

الحياة في الكُهولة، واحلُم بالمستقبل في ِعِش الطُّفولةَ في الشَّباب، واحكُم على * 

ساِئل، من ناجي نعمان، (الشَّيخوخَة     .)١٩٨٩ال
 ، في ما عداطالقإلعلى ايٍء  شأيعن عمل أمتَِنع  شبابي ال ستعيدأل *

ا وممارسة التَّاالستيقاظ صباحمارين الرأن أة وياضيكونعضو ا في ا صالح

 .)لندييرإ ر ساِخ كات،۱۹۰۰ ت ،يلداوسكار وأ( المجتمع
  بل رضا المتعة في،سبباب وحهذه ليس بهجة الشَّ" شيخوختي"أرى في سني * 

أحدي وما أعمل وإ. ةمارس في حياتي االجتماعيتبدُأيخوخةَ الشَّن لتكون  

  .نسانإل عمر اعصارةَ

ب  ـمن شيوٍخ في شباٍب ال يطي  يـرهو خشباب في مشيٍب لَ*  

 )ع.ح(      
  

ĆÖ]íÂ^r<<<V 
 ايضأ  وتستمعن تجلسأسب بل ك وح كلمتَ وتقوَلن تقفَأ جاعةُ الشَّليسِت*  

  .)همحدأ(

 أمام الخطر  العجاجثير الذي ي البرِدِلها كواِب ليست عمياء، لكنَّجاعةُالشَّ *

  . )ع.ح(

  .)كولتن( شياءأل افس الحريصة على أعزم النَّرعلى مراتب كَأ جاعةُالشَّ *

  .)ةئمأل احدأ( مر والكَجاعةُالشَّ:  منهماخالني اُهللاأجنونان ال  *

  .)ميرة دياناألا(  الخُلقمر وكَجاعةُالشَّ: فتان ني ِصعجبتُ *
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<flë‚ß¢]<₣íÂ^rV< <
ذا " عنترة" الوقت  معظمكنتَ. ة في خدمة البحري سنة۳۳ً من عمري مضيتُأ *

. لصالح وول ستريت والمصارف)  غلالشُّ" (سزِنالِب" شداد في خدمة عضالٍت

 على تنظيف نيكاراكوا عملتُ. ةأسمالي صواريخ للر قاذفَباالختصار كنتُ

لمصارف البيت الدعداد إ في  ساعدتُ.١٩١٢-١٩٠٩  لبراون بروذرز خاللولي

 في ريقَ الطَّ فتحتُ.١٩١٤ ة فيمريكيألفط ا تمبيكو لمصالح النٍَّةخاصبمكسيكو و

جمهوريوِمة الدألر اكَّنيكان لمصالح السأ صلحتُأ. ۱۹۱٦ة في مريكيهايتي مر 

  الغتصاببيَل السدتُمه. رائب ليجمعوا الض" سيتي بنكاشونالن"زالم ألوكوبا 

سميدلي بتلر( مريكا الوسطى لصالح وول ستريتأات نصف درزن من جمهوري ،
  .)، فسياسيةمريكيألة ا في البحري، جنراٌل۱۸۸۱-۱۹٤۰

  
ĆÖ]ÿ†<ÍV<< <
ف ر من الشَّ رئيسةٌ نقطةٌ صادٍق إنساٍنف، ولكن لدى كلِّرالشَّ وجود لكاِملي ال *

 .)برنارد شو(  منهةٌ ثانويونقاطٌ

ك  نفسن تحفظَأ فضُلألا. ه بيدكى تخيطَف حتَّر الشَّ رداءن ترتديأ ستطيعلن ت *

برنارد ( نيا من خاللهان ترى الدأ عليك  التي يلزمافذةُها النَّنَّأل ةًع وناِصنظيفةً
 .)شو

*ش ال يمنع  يءمن النَّالص أاس الحن يمليه عليه شرفُهقِدم على ما ي.   

  
đÖ]Ł†ÃéÎ<^Úæ<H<äéÊ<ÿØV< 
 اريخقرب للحقيقة من التَّأ على نَحٍوة نسانيإلر او عرض الص فنعرالشِّ* 

  .)فالطونأ(

ساِئل، من ناجي نعمان، ( بل محاِول لكُلُّ يشْعر، وما ِمن شاِعر،ا*  ر  .)١٩٩٩ال
  .شاعرفكار والمأل من اثرا يحكي النَّ ممكثرأ يحكي عرالشِّ* 
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  . شاعر بموسيقى الكالمبالغ المإ  فنعرالشِّ* 

ها ر ويتصوشاعرها المفكار التي تخلقُأل عن انٍَةلَح معبير بكلماٍت التَّ فنعرالشِّ* 

  .الخيال

 ا ما تكون غالبٍةيقاعيإ ٍلم عن الخيال بجر تعبة التيياِم الفنون السحدأ عرالشِّ* 

  . وزونة مٍغيذات ِص

 ما مٍرأ في صميم هن الذي يدخُل من الذِّادرةُ الصةُ الموسيقيفكارأل هو اعرالشِّ* 

    .لحانأل ما بداخله من اجفيخِر

  في الجوقَن يحلِّأ  ويجهد اليابسةَرضأل ا يسكن بحري حيواناعر الشَّ*

   .)همحدأ(

  .)حديث( كمةِحعر لَ من الشِّنإ* 

  .)أحد األئمة( فس النَّ ويصقُلي القلبيحه ينَّإ فعركم الشِّوالدأموا علِّ* 
  

<ì†ãćÖ]<V< <
*تساوي النَّ الحياةَإن اسوا،  جميعفيكشفُا الموتُأم برنارد شو(  منهم البارز(. 
 *يشُالروالد قان بسهولٍة يحلِّوالقشُّ خانألحدهم(  في الجو(. 
ها نَّأ بد ذا جاءت من نفسها فالإها  ولكنَّ،غرينيهرة فهي ال تُ عن الشُّبحثُأال * 

  .)۱۷٤٤ ت ،نكليزيإ شاعر ،بوب(  عليهد تُحماقد وصلت مكانً
  

<ìÿçãĆÖ]V< <
* بنتُوهوة ه الشَّبعض الحب ،ع.ح( باهاأ تقتُل قد  جانحةٌبنتُال هذه  ولكن(.  

 هاشبعي شيء  فالهوةُا الشَّأمو.  باألقّل تقنع والفضيلةُ، بالقليل تقنعبيعةُالطَّ* 

  .)ماثيو هنري(

ة، روحاني  وال بال ثقافٍة غريبٍةه يسافر في بالٍد بالحياة وكأنَّيمرمن اس النَِّمن  *

ف،هوات بالشَّفتراه ينغمس هصبح يألطبيعته، ا ، خالفًجسملالنغماس بها اسير 

 .).م.  ق۳٤ت ، خ رومانيمؤرلُّست، س(  عليها ثقيالً عبًئروحهو



<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<…ç{Þæ<fi…^{Þ<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<OU< <
< <

<íşÏŽÂ^Ć’Ö]V< <
ناجي ( صوِت الرعد، ال تَنْتَِظر سماع ضِربك الصاِعقَةُ على رأِسكعندما تَ

  .)١٩٧٣عمان، خمس وِعشرون، ن
  

Ć’Ö]ÿ‚şÎí<V< <
*إن الص أ ةَقَدنواع النّأ كثرلونالعاِمو. افاق ضررفي الجمعي ة ات الخيري

مشوبرنارد(  المجرمينتعاونون مع أشر (.  

* إنالذي ي ه إنَّعطي ما لم يكسبما يتكرشخٍصكلُّو. اس بجهود غيره من النَّم  

  . )برنارد شو( خذهاأ ة ويرفضقَد الصعطاءإ ة يستهجنيحسن النِّ

ساِئل، ناجي نعما( يعطي من فَضالِتهال فَضَل ِلمن *  رن  .)٢٠٠٤، من ال

ع

* إ الحكماء قال بعضأ:  للكرم ثالث شروطنن يتكرمالم ن أ من عمل يده، ورء

في ن هو  عند م الكرمن يقعأا، ويثارإن  كاالَّإيكون ذلك من فائض حاجته و

    . لهحاجٍة
  

Ć’Ö]Ðè‚<V 
 *شجرةٌداقةُالص أ  يلزموامن تُسقى على الد )ٌلثَمألماني (.   

 *أل ايتطارحصدقاءأفكار هم ومشاعرع.ح( الكالمب هكثر منأمت هم بالص( .  

 *النُّ سريعةَ ليست نبتةًداقةُالص مو.  

 *ذا لم يكُإ: أصديقك أم أخاك؟ قال: ويبدِئَل سأخي صديقي فهو ليس أخين  .  

* ديقُالصكامُل حصان وٌلقَ( ة دائم الوقوف على الباب العدبدوي (.  

 *داقةُالصح(  مع فهمةٌ محب.(.  

* ع وال تُصنَ تُكتشفُداقةُالص .  

* داقةُالصا ،  تنتهي بحبوأمينتهي بصداقة  فالالحب.  

* أل وا،ثال هي الِمداقةُالصهم الواقعصدقاء  ،ال ينطبقُوالواقع ا على  دائم

  .ثالالِم
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   .)ل جاِه من صديٍقير خَ عاقٌلعدو( :وقيل. ل جاِهأخطر من صديٍقيء ال ش *

  
ÿ‘Ł|øÿşÖ^ÃÖ]<<ÜV 
لى كتف مع إا  كتفً أمامه على غير ما يرام يقفُ العالم يجدي الذحصِل المنإ *

  .)شوبرنارد ( ا أفضلون عالم ال يستحقُّأناٍس
  الخصوبة وينشرراه يسقي األرض مثله مثل الينبوع، تَالح الصنسانإلا *

  .)بقراطأ(
  

Ć–Ö]Ôv<V 
  .)همحدأ(  على نفسهن يضحكأ نى يتمكَّ حتَّشد الر سننسانإل ا ال يبلغُ*
 
]Ć–Ö<ÌéÃV< <
 ر ماذا تفعل البعوضة فانظُ،ثرأ لك  يكونألن صغير ك جدُّنَّأ  تظنذا كنتَإ *

  .)۱۹۳٥ واالي الما، دال(

 *عفُالض) بنبج (فَغتَتُ  التي الذيلةُهوالرلصاحبهار  )إحداهن(. 
  ...ام فلمربعيف الضدي كَرِقال تحتَ *
 

đ–Ö]íÊ^é<V 
ال ن ليها مإ مذا تقدإ وأما كريم؛ نتَأليها فإ ن يحتاجلى مائدتك مإذا دعوتَ  إ*

لليها فهو متطفِّإ يحتاج . 
* يافةُالضليست كرم ها شرعةٌنَّألحراء ا في الصا في المدينة  هناك، وليست كرم

  .)ع.ح(  اجتماعيفٌو تكلُّأ  مشتركةٌ متعةٌها عادةًنَّأل
* هناك من يمارسسبرانتو إل كحركة لغة ا-ة   خالل بعض الحركات االجتماعي

الدة ولي -الض أفراٍد منبين ةلَيافةَ المتباد ا  مختلفةاٍت جنسيمم ،يذهان أل ا إلىعيد

عهودالمقاي ع.ح( ةض(.  
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Ş

ز

إن

-

Ö]ĆjÖ]<÷<HÄfşŞćfÄ<V< <
  بــد  ربيـتَ بدارنا ولـوأن   قلبيقتلتَ شويهتي وفجعتَ *

  بـاك ذيـاك أن أبـن أنبـفم  ت فيناـتَ بدرها وربيــغُذي

  بــد وال أديــفال أدب يفي  وٍءـاع سـباع طبذا كان الطِّإ

  )ع.ح(      
  

<ŞÖ]ÿfşÏ<íV 
* أنيا فما دام هناك طبقة دإ نا فيها؛ وما دام هناك عنصرأ فجراميعِننا مبه؛ ي 

عيم ، ۱۹۲٦ ت ،يوجين دبس( انا لست حرأجن ف في الس هناك روحتوما دام
عمأ اليمريكي(.  

 لئك الذين الوأ -غبياء أل ا منها هي طبقةُن نرتجفَأ ة الوحيدة التي يلزمقَبالطَّ *

  .)كارليل( ينظرون

ها عنها ثقالَأذا رفستَ إ -ثقال ألة بالَها حمير محمماعات كأنَّ بعض الجرأيتُ *

  .)نكليزيإ شاعر، بايرون(  الحميرعِلية من  طبقةًوجدتها
  

ŞÖ]éfíÃV<< <
  علينا بثأر لكلِّبييعة، فهي تردالطَّ ة علىنسانيإل النتصاراتنا ا نفرحالَّأعلينا  *

 م بها كما يتحكَّمنا ال نتحكَّنَّأ من خطانا  خطوٍةنا في كلِّرفهي تذكِّ. عليها نتصاٍرا

وهو يقفُ،مرهأ على  مغلوٍب بشعٍبالفاتح نا بلحمنا ودمنا نَّإا عنها، و خارج

   .)۱۸۹٥ت ِغلز، ( بيعة ونعيش في وسطهاما ننتمي للطَّدمغتنا إنَّأو

  .)لمانيأ ر، شاعرشلّ( ا طبيعينذا لم يكُإ الحلصإلى اي يؤديء ال ش* 
  

Ö]ŞÝ^ÃäßÚ<ŁsÿÚ†ÿf₣¹]æ<HV<< <
 بال طعام  همم ِلسأُلأيس، وحين ي قدنِّإ للفقراء يقولون عام الطَّمقدأحين * 

 .)۱۹۰۹۱۹۹۹ ، دوم هولدل كامار البرازيليالقس( ي شيوعينِّإيقولون 
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. ا المخزونة في سايلوهات نيرامة جنينيلَة المعدتالف الذرإلقد اشتركتُ في  *

 ، مزارعِفه بوهجوِز( كبرأ ٍةيتالف كمإن من تمكَّأي لم نِّأ له  ما آسفُوكلُّ
  .)يفرنس

  

ŞÖ]ÿÛÄ<<V 
*حين يأك خبرأه نَّأهم حدصبحا ثمرةً للجهود المتواصلة، اسألْ غنيه :ن؟جهود م! 

  .)۱۹۳۷ر، ت مريكي ساِخأ كاتب ،دون ماركويس(

* أحرف فة من عشرة شر في روما مؤلَّالوصايا العDapecuniamني ِطَأع: ، أي

فما أشب! افلوساه  ا تحكمنُبالبارحة في حضارة روما التي ال تزاُلليوم  .  

  .)بوذا(  بالحقيقة بالعطاء والكاذبمعير والطَّ بالخَر والشَّ بالحب الغضبِرهقْفلنَ *
  

¿Ö]Ü×<<V 
  مـٍة ال يظلــلَِّعِلٍة فَــذا عفَّ  دِجن تَإفوس فم النُّيمن ِش لمالظُّ*

 نشطَ، ۱۹۷۷ ت ،ستيف بلكو( ظلومفكار المأ هو الم الظَّد يهدقوى سالٍحأ نإ *
إمييز العنصري في  التَّضدةفريقيا الجنوبي(. 

  .)حديث( رن دام دمإ و،يدوم لم ال الظُّ*

، ( َأِرح ضميرك ظَليما في ِسجن، وال تُحملْه ظاِلما في حرية*  ناجي نعما
  .)١٩٩٨لذِّكرى، 

ن
ا

ال

  

<í×ñ^ÃÖ]V 
  .)هغوِت(  لدوام خير المجتمعةٌة ضروري الحياة العائلي فضائَلنإ* 

ذِّكرى، (يء يء أبدى من العائلة، ال شَال شَ*   .)١٩٩٩ناجي نعمان، 
  

₣ì^fÂ]<ùá^mæ…çi^jÒđ‚Ö]æ<H<V< <
  .ن أوثان مات ألجله كالهما عابد الملك ومن قتَل منإ* 
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 كات، ۱۹۳۰  جينوا جيبه،( حال في الطّألمإالَّ ما هي  كتاتور الدعبادةُ *
 .")ءشياأل ارتعثَّ: "ف كتاب مؤلِّ،نيجير

بو
ِتي

ع

ل

بش

  

]‚ÃÖ]<ðV < <
ساوي ذلك  ين رماك بحجٍر مك، فليس كلُّءصدقاأ ك كما تختارءعداأ رختَ إ*

 .).ح( ريقصف الطَّها لرحجارك فقد تحتاجأظ باحتِفو. الحجر الذي رماك به
 *إالخصومة، ف، وليس هو  غير الكراهيةالعداءفاتُ الثَّالثةُ ذا ما اجتمعِت الص

معها الشَّاجتمع ه كلُّر. 
 .)همأحد( هن كسب معظمأله وا عدون قهر مظيمع *

ا من األحزان  كثيرنساٍنإ جدنا في حياة كلِّعدائنا لوأ تاريخ سرارألو قرأنا  *

أا يحدونا والمعاناة مملونكفيلو(  بيننا وبينه العداوةَن ننزع(. 

 .)همأحد(  األخيارة كلِّ في محبي أطمعا ألحد ألنِّ عدوكونأهو موتي أن * 

اس من لى كراهية النَّإا ون ينظرألم لى أؤلئك الذين يمارسون القهر والظُّع *

  .)نكليزيإل ااعرالشَّبايرون، ( تحتهم
  

íÖ]‚ÃÖ]<<<V 
  .)سقراط( فضل من العدالةأ يءال ش *
*المحاكم محاٍم (  العدالة، ال القوانينقُ في بريطانيا تطببريطاني(. 

ة نانيأل ا ضد، مثل عاصفة البرق، في طريق الكفاح دائبةٌةُنسانيإل واالعدالةُ *

عدالة : جاح للنَّ وحيٍد على طريٍقنسانإل اِت دلَّ العنايةَ البشر، ولكنمة طبيعةَالمنظِّ

ة اجتماعيفيليبسونِد( نقوصةكاملة غير م (.  
 عن نا لمعالجتهما كليلةٌنا ووسائلَسلوبأ نأث ية بح هشَّدالعدالة والحقيقة ِج رقَّةُ *

  .)۱٦٦۲ ت ، فرنسيباسكال، فيلسوفٌ( ةلمسهما بدقَّ

  اقتراف ذنبقتضي حسن الخُلق عدمييذاء أحد، كما إ  عدمالعدالةُ تقتضي *

 .) رومانييشرون، خطي(
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فهي قد تلمح المجرمين . بذنب مجرميٍء ها على بر حكم العدالةُصدرِتأما  يا *

ه  اهللا كشفَنأ يرى بتلر، رجل كنيسة بريطاني كا( برياءألا بايضأ رها قد تتعثَّلكنَّ
 .)۱۷٥۲ت ، ين وليس الدالعقُل

ن

ح

دانيال ( بنظر نفسهيء  برنساٍنإ  كلَّذنبين ألنالم  بنظرةً معتديتبدو العدالةُ *
 .)ديفو

 ا مضطربةمورأ  ما عداها يبقىوكلُّ...  مجتمع هي الغاية العظمى لكلِّالعدالةُ *

ة، ت لهيإلدة ا وقال بالوثليثَالتَّ  رفضمريكيأثيودور باركر، رجل كنيسة (
۱۸٦۰(. 

شٍئ  لتربية نَةٌقَطلَ ماجحة، وهي ضرورةٌ بأكمله للحكومات النَّر هي السلعدالةُا*  

يكوأ نةًمة قوي .ِد( احةالعدالة هي الحقيقة الفاعلة على السزرائيلي، سياسي 
عشربريطاني من القرن التَّاسع (.  

 

<ÿÃÖ]^Ş<ðV< <
 ى الجباُل وكم أعطيت، فحتَّخذتَأك كم ب نفسك وحاِسهلَأم طِعأل يومك عم إ*

   .) الحكماءحدأ( نهدها تَعِط منها ولم تُخذتَأذا إ

* العطاءادقُ الصا.  دين هو وفاءوأمالص عاٍل  لما فيها من تَة فليست نزيهةًقَد

ستَعلى مع.ح( ي الوفاءقِّح(.  
 *الِم جُلالرألبٍع يسقي ا كنَعطاءرضإ(  الخصوبة وينشرغريقي(. 

  

ÿÃÖ]ş¿ÿÛí<V 
  .)برنارد شو( ا من مشاعر الضآلة واحدإالَّالعظمة ليست  *

* الالعظيم  يشعربعظمته، بل يشعر ه بها غير . 
   . مديحاها بنفسها وال تحتاج نفسج تتو العظيمةُعماُلألا *

* ا ها ال تصُليٍد طويلة ولكنَّأ  لهمماءادة العظالسماءلس )ٌلثَمنْ دركيم(.  

> المال،هـإل" مامون! ("رضألٍه على اـ إنَّك ألعظم إل-العظيم " المامون"أيها *  <
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  ...).ةكلمة بابليالو

* العظام يستبشرون باالقتراب من العوائق كما يفعُلجال الرجعان  الشُّ الجنود

ش  .)مانيوالخطيب الرن، يشرو( زالعند النِّ

ي

* جاُلالرا حكماء العظام ليسوا دائم )سالكتاب المقد(.  
  

h^ÏÃÖ]<<<V 
* السه مدرسةٌ للحياة، ولكنَّجن إهدارقد تقد مزةًا مركَّ دروسا يجري خار عمهج 

 .)ع.ح(
* م مليئةٌجهنَّ إنبح أل بسوئها، القاصد سن المالنَّ كلَّن بةاس لهم نوايا طي 

  .)برنارد شو(
  

<ØÏÃÖ]Ù^éş¤]æ<H<V 
* عِط اُهللالم ي  الِعاإلنسانبدووٌلقَ(  العقلاه بل أعط،لم (.  

 . اس على قدر زمانهم النَّعقوُل* 
* كنَّإك معك ف عقلُحين ال يكونأه في  لن تجدمكاني . 
لعقل ا تاج هو ِنليم الس الجسمنإ ؛ باطلوٌلقَ" ليم في الجسم السليم السالعقُل" *

برنارد شو( ليمالس(. 

  .ز مهتَ فارسالعقُل *

اِء   ــا في صبِحه والمسشيرم   لـوى العقـ  سامَــال إم *

 )أبو العالء المعري(       
خَيال َأغزو الدنيا، وبما بعده َأغزو ما بعدها، ومن دونه أنا سجين جسد بال* 

  .)٢٠٠٥ناجي نعمان، من الرساِئل، (
  

ØÛÃÖ]<V 
>.)<محمد  (كم عملَ اُهللافسيرىلوا  اعمْلقٌ * <
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  .)حديث(  راٍع عما استرعاه، حِفظَ أم ضيعللّه سائُل كلِّ ان إ*
* نَّأل ما تعتقد إعمإف.  وامِش بدربكه خيرإالَّمامك، وأا وجدتَه ذا كنتَ تاجر 

 .)ع.ح( ينما ذهبأ يمشي بدربك  الخيروجدتَ
ر من ذَح للخير فاذا كنتَ داعيةًإى ترى وجهة عمله، و حتَّحٍدأ ق قوَلتصد ال *

 ).برنارد شو (همحدأ ن تكونأدعياء ألا
عمال أ من همأه  عملَنأنا حدأ ن يعتقدأكابر هو  من التَّنوعراض الدأ حد أ*

ل  .) سالمداعيةُو  بريطاني، فيلسوف۱۹۷۰ٌت ، سرتراند رِب( قرانهأ

ب

" 

ن

 

ĆéÂ^Ûjq÷]<íÎøÃÖ]<íV 
خرى أز مع شخص من طبقة بقة ذات االمتيا بين شخص من الطَّ العالقةَن إ*

عالقةٌحرومة من االمتيازات لَمبرنارد شو( خالق الحسنةأل ا عنها كلَّ تستبعد(. 
لئك الذين ووأحون بالقناعة؛ نصغلب المائدة يألئك الذين يحوزون على و أ*

عليهم تُفرضالض رائب يهم لئك الذين يمألون بطونَووأضحية؛ حون بالتَّنص

يؤملى الهاوية يشتكون إلئك الذين يقودون البالد ووأ زاهر؛  بمستقبٍللون الجياع

  .)لمانيأ كات، ۱۹٥٦ت ، برتولت برخت( يناس االعتيادية حكم النَّمن مشقَّ

 ها على عرش فارسلتُضفَ لَ، ولو طارئةً، حسنةٌلو حدثت لي عالقةٌ *

  .)م.  ق٣٧٠ديموكراتوسس، ت (
  

íe†ÇÖ]<V< <
 أيثوني عن  تحدمفِل. ة في غير قار ونعيشُ،نا غير جلد ول،نحن غير ناس *

 .")يقصيدة عن حقوقمن سوداء، ةٌمريكيأ جون جوردان، كاتبةٌ( معقول؟يٍء ش

 محدودة، وليس على لئك الذين كانوا قد عاشوا في بيئٍةوأ على  صعبةٌالغربةُ *

 .)شيشرو(  واحدةلعالم كمدينٍةإلى االذين ينظرون 
  

ËÇÖ]á]†<V 
* ال تغفرفَوبة، وإالَّ عند التَّإالَّدرة، وال لنفسك ـ عند المقإالَّا  لغيرك ذنب روض   
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ع  .).ح( ك على الغفراننفس

ر

*" اليس غفرانً" نسيت  ولكن ما،فوتُع .سيان النّ هوالغفران. 
  

Łg–ÇÖ]<<V< <
  ار؟ــ ذي االخبكــأما تعني  ارــلع فيا لَبـن لم تغض إ*

  ارــنهألاؤها تجري كاــدم  ارــ ليَل نهوب تُسحقُــشع

  ارــون بالحديد والنَّــيحكم  ٍط هم أشرارـد رهــعلى ي

  ارـــخيألق اهللا ـهم من خ  رارــاس  األحاد النَّـعبالسِت

  ...ارــلع فيا لَبـن لم تغضإ   ارــلع فيا لَبــن لم تغضإ

       )غَآني ديفرانكو، مأ نمعاِصمريكي (  
  

<íßjËÖ]V 
ري بذور الفتنة بين  باِذها لن تركد، وهذا شأننَّإ ف عكرةً المياهما دامِت *

 .)ريكاِمأ ن سودم، ۱۹۸۷جيمس بالدوين، ت ( نيابقات الدضحاياهم من الطَّ

  .)حديث(  من القتل أشدنةُالفت *

  .)حديث(  تدومشوم خير من فتنٍةحكم غَ *
   

]ÖşË†~<V< <
* مثقاٍل بِمن تفاخرسعدي(  من سمعته قنطارا خسر(.  

* فمتى . شهادألنسان في داخل ذاته وليس على رؤوس اإل ل يحدثُ الحقُّالفخر

 وأما. ك الحقء قد لقيتَ جزا حينذاك تكونعمالً حسنتَأك قد نَّأحسستَ أ

  .)ع.ح( هم لك فذاك ليس فضيلتك بل فضيلتهم همك وتصفيقُاس عملَ النَّحساناسِت
 

ŁÂŁçã^ŠËÖ]<<V 
 وفي عهود الفساد ، تجري في طريقهممورأل انألبالء  النُّمم يتقدقدفي عهود التَّ *

يتقدل نذاُلأل اميِنه ببلسبرنارد شو( ع(.  
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* حيث ال يوجدم خرجللهواء الفاسد نجد الجو ليم غير الس .وحيث ال يوجددين  

يوقَ الذَّفاقُ النّصبحليم الس .ومله له ال شرفَن ال دين  .وحيث ال توجمعرفةٌد  

يسي الجهُلمِعه  نفسبرنارد شو( الم(. 
 على وجهه ذا ما وضعإ مساعدة ا وعوامَلعوانًأله  ن يجدأ لفساد يستطيع ا*

التَّقناع هم( مقدأحد(.    

، ۱۹۸٥ت ، جيدو كرتشنامورتي( قيم س مع مجتمٍعن تنسجمأيس من العافية ل* 
  .)ي هندفيلسوفٌ

  

Ć†Ö]æ<Øñ^–ËÖ]Øñ]ƒ<<<V 
 .)برنارد شو( غبة بهاذيلة بل في عدم الرع عن الر باالمتناالفضيلةُ ليسِت *
*بل حيطةٌات ليس فضيلةً الذَّ نكران ضد غبات الجامحة االنسياب مع الر 

 .)برنارد شو(
* ذيلةُالرفَّةاعة والعقر والطَّالفَ.  للحياة تبذيراِئذائل الشَّ من الربرنارد شو( ةع(. 
همال الذي إلزه عن اما نمي، قلَّ وأشجعهاالفضائلندر أ العصيان، وهو من ن إ*

  .)برنارد شو( اذائل شيوعكثر الرأهو من 

 مانةألرطة ا من الشّكما يعني الخوفُتماما  تعني الخضوع، اعةَ الطَّن إ*

   .)برنارد شو(
  

şËÖ]†Ï<V 
الم عليه امام عليإلا( ا كفرن يكونأ قر الفَكاد /  من نار ثوبقرالفَ * س  .)ل

ع

 * الفَقرأه  جرثومتُمرضها رهطٌو الكسل يستغلُّأو الغفلة أ من الجهل ةٌرضي 

متربخرىأعنه جريمة  اوأ والقعود عليه ، جريمةًيظلُّ، وهو امعين من الطَّص، 

 .).ح( لغيرك وأنكى ال تغفرها لنفسك أ وشدأ
 وأ هو به مات به بنوه تْن لم يمإ: قلت. قر بالفَن عاش بالحيلة ماتَم: قالوا *

نيهبنو ب .ن كسب الحرام ليموتَومبه بنوه فهو م ع.ح ( لساعتهتٌي( .  
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* ال تضيوقتَع إة، ك على المسألة االجتماعيةُقر وعلَّ الفَي الفقير هةَ علَّنالغني  

  .)شوبرنارد (هي العطل والكسل 

إن أدرك أفقر الفقراء مدى فَقره، قضى تَعاسةً؛ أو أدرك أغنى األغنياء مدى * 

ساِئل، (غناه، قضى جشَعا  ر .)١٩٩٣ناجي نعمان، من ال

ع

ع

ب

أي

  . ) البخالءفي ،عليه السالممام علي إلا(قر قر في فَتراهم من خوف الفَ *
 

áçÞ^ÏÖ]<V 
خ  مؤر،. م ۱۱٥-٥٦ ،تاكيتوس(  القوانينولة زادِت في الد الفسادما زادكلَّ *

روماني(. 
* لطان قانونُللسه وللرهاة قانونُعي . 
* من أقام دعوى فتحباب سد  )ٌلثَمتركي (. 

* ال قانونسر باويل( ه العقل غير ما يسند،افةس الكشَّ مؤس(.  
* القوانينالس ئةُيأل على ا عبءرتَخيار ومعالحةُ لألشرار، والصممنها ه  

  .).ح( شرارأل اخيار وملعبةُألا
   

<íÂ^ßÏÖ]V 
ا من ا وخالي فيه بهيجير لذا يبقى الس، ومستقيم القناعة قصير طريقَنأبما  *

  ..) م۱۳۰ ت ، يونانيإبكتوتوس، فيلسوفٌ( المشاكل

نفسك  لخيرال من  لك ومزيدا فيه كفايةٌ كنزه فعالً، وتجد"فنىي  القناعة كنزال "*

   .).ح( باد اهللالغيرك من ِعو
  

ĆßÖ]₣íÂˆĆéÚçÏÖ]<<íV 
  سجن،نديلَيرإ  ساخركات، وسكار وايلدأ( شرارأل ا هي فضيلةُةُ القوميزعةُالنَّ *
  .)۱۹۰۰ت ، "ذوذهلشُ"
* ةُالقوميمرض ةُها حصبنَّإ.  طفولينشتاينرت لِبأ(  الجنس البشري(.  
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* ال يوجال بطالها، فأقلُّأدون من و دولة أ د عهدأا في جنراالت عجزما ٍةم 

ها، وأقلُّقيصركِّالمفَ ها الحكيم، وأقلُّ سليمانُولة حماقةً رجال الدا رين اضطراب

  .هاا شكسبير شعرائها سخفًها، وأقلُّسقراطُ
  

ĆçÏÖ]Û¿ÃÖ]<ìîV< 
 فداروا اآلن على هبها بال تمييز، بنَرضألاستهلكوا ا) ومانالر( العالم امحكَّ *

فهم القوم ،  فقيرلطة عدوثير شهوتَهم  للس كما ي غنيهم عدوع طمثيري. البحر

. واء على السغنياءأل واهم الفقراءطماعأي ذِّرض الذين يغأل االوحيدون على

يالحكومة على النَّطلقون اسم هب والسلب والقتل؛ ينشرون الخرابوالد مار 

ويسمخٌتاكيتوس، شي( المونه السخٌ ومؤرم۱۱٥-٥٥ ، روماني .(. 

* ريكا هي عصابةٌِمأ إنِلةٌ دولي غفا  .)ريفنيسا رد(  القانونرباح بحكمألني اج

ب

ر

ل

 مهها لو انتصرت الدلَ ولكنَّ،خيارألعلى شجاعة ا  الكبرى قد تطغىرورالشُّ *

ع.ح( رضأل اوجه(.    
  

ŽÓÖ]<íe^jV 
* شيًئسقراط لم يكتب ا، السيدا شيًئ المسيح لم يكتب )كات،ردوخإريس م  
 .)۱۹۹۹ت  ،نديلَرإ

* ستِمالمع.ح(  الكاتب يخلقُ والقارُئ الخطيب، يخلقُع(. 
  .تنسى ى الب حتَّم واكتُى تتعلَّأ حتَّقر إ*

هنيًئا لك، يا كاِتبا على ورق، أو ضاِربا على وتَر، يا راِسما في نَسق، أو * 

ناِحتًا في حجر، فالخَلقُ هنا، في ِحبر قلِمك، ونَقِْر أنامِلك، في لَون ريشِتك، 

ساِئل، ناجي(وضرِب إزميِلك    .)١٩٩١ نعمان، من ال
   

]<íÚ]†ÓÖV 
  .)مجهو( لمتكاِميء اها شيإ ونتَأمثلومة، ف  على كرامة نفسك غيرظْحاِف* 

  .)برنارد شو( ا به نظيفًظْلعالم، فاحتِفإلى ا فيه اك الذي تنظربك هي الشُّ نفسن إ*
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Ö]

ز

ع

ب
ا

×<”ç’V< <
  زوج أحذية فحكمه سرقَنَّإجن، قال لسإلى اا ما الذي أتى به  سجينًةً مرلتُأس* 

س ِرغا في كون شيخًصبحتَأ قد ة حديد لكنتَ سكَّ له لو كنتَ قد سرقتَقلتُ. عليه

ة الي عمعيمةٌ، ۱۹۳۰-۱۸۳۰، موذر جونز( ةمريكيألحدة االواليات المتَّ
  .)ةمريكيأ

 ذلك يحدثُ.  إلى آخَرموال من شخٍصألف باصر قدرة التَّ انتقاُلةُصوصياللُّ *

وتكون نَهبا . لحايها بالتَّ وبعضها خلسةًبعض: ها القوانينفة ال تقرمختِلائقَ بطر

ى ذًأب وسلو للم مع تلٍفلب فسا التخريبم، وأت بطريق العنفذا ما حدثَإ

أيبقى .  في الحروب وهذا ما يحدثُ؛سلوب منهللمأ  كلَّنقلُّأرقة نواع السا  ضرر

ا يضأ جارةُكما التِّ(رقات  السى ولو كانِتخريب بالحروب، حتَّمن التَّ  قدٍريأمن 

   .)ع.ح( حد أسباب الحروبأهي ..) .فالطون الحكيمأبرأي 

*ارقُ السوالمخ،ب ليس كالمخر روالفتنةُ، ليس كالقاتلب من القتل، فكيف  أشد 

ه كلُّفين اجتمعت بمهذه الص ه بشعارات  عقيرتَفات وهو يرفع"الحرة ي

والدح( !؟"ةيموقراطي.(.  

  .) تركيٌلثَم( صوصا للُّا كثيردينون كثيرفون مترلما* 
 

]ÝøÓÖ<V< <
  جائزةَ حائزمريكيأوبل، ( عناها الحقيقي بها لم ينطقُر من كلمٍةأنديء ش ال* 

  .)١٩٣٤ عام نوبل لعلوم الطِّ

للَّه عنهمام عليإلا(  عن حملةتْ كلمٍة أغنَبر*   رضي ،(. 
 نطقَأن أ  قبَل طويٍل بطريٍق الكالم حيث يمر-عير نق البنقي كعع يتُ لوتمنَّ *

  .) الحكماءحدأ( به
  

şÓÖ]áç<V< <
  ون الذي ـ لهذا الكاغيةطَّبيعة ال لي غير الطَّادـ أكييءا ال شقريبو تأ، يءش ال* 
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  .)كارليل(  العبادةة وتستحقُّهبا تدعو للرالتي حقو ، فيهعيشُأ

دريبر، (  للكون حكومةنأنبئ ما تُرض إنَّألماوات وعلى ا في الس حركٍةكلُّ *
مثقِّف أمريكي، ت  و   .)١٩١٣محاٍم 

إل

ب

إل

-

رائجبر

،

 على عرش الكون ليست ولم تكن ولن وح العظيمة التي تجلس هذه الرن إ*

تكون على علج )هوالند، مأ خترعلَرإي صٍلأ من مريكي۱۹۱٤ ت ،ندي(.  

* ال يملكالكون أ  ما يستطيعنزيهاٍننسإ  به صوتَن يشتري  )يس القد
  .)غريغوريوس

  رـــا تُبصـوداؤك منك وم  رــا تشعـدواؤك فيك وم *

  رـكبألم اـوفيك انطوى العال  رــرم صغيـك جأتحسب أنَّ

  )ليه السالممام علي عا(       
 

×Ö]ðçr<V 
 *ِريأين ون ظانِّئج علينا الالَّدأ: ولكن. هب لدينا شوارع مرصوفة بالذَّنال الًو ،

توجلدينا طرقٌد ؛هب بالذَّرصوفةٌ مثاني ا، توجلدينا طرقٌد رصوفة على  عير م

  .)نائ بريطاني( قرالذين يرصفون لنا هذه الطُّهم  جئينالالَّ إن: ا ثالثً؛طالقإلا

* أ تحتاجدامة قوامها إلمهاجر خالل العشرين سنة القادمة مليون ا خمسين ورب

  .)٢٠٠٠ أيار ٦، ةت البريطانيسِمونكوة اة لمجلَّلَدراسة مفصمن ( ريالحضا
  

Ù^¹]V< <
  .)١٩١٢١٩٩٤متري نعمان، (وِبْئس الماُل، وعندي أنَّه أصُل البالء * 

  

<ô^f¹]V 
 قِتَلن نَ أر ولكن ال مبادئ تبر،جلهاأل ن نموتَأ هناك من المبادئ ما يستحقُّ* 

  .)الثَّ" ف كتاب ، مؤلِّزائري  فرنسيكات، ۱۹٦۰ت ، امو كلِبأ( جلهاأمن 

ِدزرائيلّي، رئيس ( ليست وسيلتي للغُنملكنَّها  و،ا شعاري هي دائمدُئالمبا *
  .)١٨٨١وزراء بريطاني ت 



<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<…ç{Þæ<fi…^{Þ<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<QO< <
< <

* ِعيالد سياسيون شعرا ويتوني بلير، رئيس الوزراء البريطاني نقالً ( افون نثر
أمريكي عن سياسي(.  

،

 
<íĆfÿvş¹]V 

 وتَنْسى أعظم سوٍء يتسببه الغَير لك، لمحبةُ أن تذكر أبسطَ سوٍء تُسببه للغَيرا* 

  .)١٩٩٧ناجي نعمان، من الرساِئل، (
 
]<á‚¹V 
 .) فارسيٌلثَم(  وهؤالء يبنون المدن،اس النَّ اهللايخلقُ *
* أ ال نستطيعن نتصورم أا جرمشرأ  من الذي يريدن يمدنًبني ةا كمدننا الحالي، 

أ اوال أخياربرنارد شو( ن يريدون هدمهافضل مم(.  
 
]ì_†¹<<V 

 *عند عتبة الباب، وبعد العتبة تبدأ جل تقفُمساواة المرأة بالر ةُتابعيجل لها الر 

 .)ع.ح(
، أموالس جر للض مدعاةٌي، هاألحوالحسن أ الحياة في هذا المجتمع، في نأبما * 

ال يبقى حوال، أل من ا حاٍلأيساء با للنِّ مناسب المجتمعيكونفي أن  مَلأ ال إذ

 من حياة هن لالت بنصيٍبالمتأمو ،ةة المدنيهني الذِّمن صاِحباتا ناث منَّإلل

النِّتلغين و، الحكومةَتُسِقطنن أ إالَّضا، الر ظاممكانَتُِقمن و، المالي ا كامالًه نظام 

وتحطِّمن ةنَكنَمن الم ،جنسفي ةٌطَِش، ن۱۹۸۸َ ت ،فالري سوالناس( جال الر 
  .")جمعية إلغاء الرجال"ب فة كتاة ومؤلِّمريكيألة اسويالحركة النَّ

 نأة، ولكن يبدو نسانيإل ا حرب ضديجرمن وميبغتِصجال م الر كلُّيسل* 

االغتصابوالحروب كلَّ والجرائم ها تقريبمنت وارين( جالا من اختصاص الر، 
صحافية معاصرةة بريطاني(.   

 ).برنارد شو ( عمل المرأة البنت ومحلُّ سجن البيتَنإ* 
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 رن فال يؤجوجاتُ الزوأما ؛هارنَ بل يؤججسادهنأ عن الهوى ال يِببناتُ* 

هاعنَ بل يِبأجسادهنأ  كاتبةٌ،فبوريانس كندي( جن بال رجوع حين يتزوةمريكي(.  

والعكس، سيدتي، بالعكس ؛  إالَّ في الخَيالِمثال فلن تجدها-إن تبحثْ عن امرأٍة* 

ساِئل، (صحيح  ر   .)١٩٩٩ناجي نعمان، من ال

اة

ثُ
نا

ر
نا

" 

  
  

  

ì]æ^Š¹]<V 
ند توتو، ديسم( همتَنسانيإهم يحتاجونكم ليكتشفوا نَّألكونوا لطيفين مع البيض * 
  ).لمساواة ويموقراطيجل الدأمن كافح فريقيا، إ يسود لجنوبأ سقٍفأ ُلوأ

  .)هغوِت( اسة بين النَّيدة وقوى رابطأ المساواةُ *

 مومن ثَيات،  الكفا اختالفَنإالَّ أ. معالمساواة في الحقوق والواجبات، نَ *

  .)ع.ح( ةبيعي ال تتنافي مع المساواة الطَّ،اختالف ثمراتها
  

  

  

₣íÚæ^ÏÚĆè†’ßÃÖ]<<í<V< <
 من كتحرأن ال أ رتُ، لذا قرىولأل اوةَن يبدأ الخطعلى أحٍد أ نأدري أ كنتُ* 

ها لرجل ن تُخلي مقعدأ ۱۹٥٥ رفضت في ةٌمريكيأ ةٌروزا باركس، زنجي( مكاني
حركة "طالق إ في الحادساعد و. الباماأاب في والية بيض في حافلة ركَّأ

وقد ". ةالحقوق المدنيي؛غيرك مواطنة أ"ها بتواضع قالت بعد  قلوا عتُاي قبلكُثُر
  .")يقدوا لنا الطَّ مماثلة فمهلمواقفَ

 *أ لك ال لزومأطلب هو أ ما لى جنبي، كلُّإ ن تجلسني ( ني المساواةن تمنح
   .")ةحركة الحقوق المدني فيةٌطَِشة، نَمريكيأ ةٌزنجي، ۱۹۳۳و  سيمون،

* الحظت بعضراسات الطِّ الدبأة يأدمغةَن من غيرهاين أصغر عادةً العنصري .  
  

  

<íÊ†Ã¹]V 
 .)برنارد شو( لى المعرفةإ ريقُ هي الطَّ الحركةَنإ* 
  .) فارسيٌلثَم(ا  قويا كان عارفًن كانم"/تانا بود هركه داناَ بود"* 
   .)جهولم(  العالم وجهريغَتَ لَيوخُ الشُّرو قدأ باب الشَّ لو عرفَآِه *
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  .)تركي ٌلثَم(د سِج الم البناء ليسِت موادنأ كما  العقَل ليسِتالمعرفةُ* 

ناجي نعمان، من (ال تَدِع معرفةَ ما تَجهل، فكلَّما أقررتَ بجهِلك ِزدتَ معرفة * 
ساِئل،  ر  .)١٩٩٣ال

لق
ب

و

  

<íÚæ^Ï¹]V< <
  حسنةًعماالًأي دؤُأ. نوضع المعي من المريقَ الطَّعبرأ. أبدا سرقُأأنا ال * 

 ونيسيةٌندإ ةٌطَِشديتا ساري، نَ(  الحكومةا ضدأنا حتم.  الحكومةي ضدولكنِّ. كثيرة
سيج استغالل عامالت النَّضد،لقيادتها ،  سنة۲۱وعمرها ، ۱۹۹۹ت في جنَ س
  .)ة سوهارتو ديكتاتوريساء ضد النِّالفَآ

ديس جيمس(  منكه يهرب وستجديطان الشَِّمقاِو *    .)ا

  .)إلى أحد األئمة ينس( ر بالشَّإالَّ مقاوي  الر فالشَّى من حيث أترِم الحجر ِإ*
  

₣¹]ÿjŠ<ØévV 
، ۱۹۹۲ت ، بيترا كيلي( البال في بتَلى بما ال يخطرتُ فسذا لم تحاول المحاَلإ* 

أ ةٌسياسيةٌلمانيللذّناهضةٌ م منة رسي الخُضر مؤس(.  

  .)ألحدهم(  وأنت يائسمستَ فتقدِئذا يإ وستيَأ ال *
  

₣¹]ĆéÓ×<íV 
 *أل اجُلكان الرأ الذي ُلوتن  أرادأل من ا له قطعةٌكونليه النَّإ رض فنظراس 

ن  مَلوأ هو حقيقةً جُل كان ذلك الر.قوهن صدأ حوله الذين كانوا من البساطة من

 مكن كان يائعظ وفم من مأساٍة وكَم من حرٍب وكَم من جريمٍةفكَ. ة الملكيسسأ

 بعمل يومه قد قال ُلِغنشَ المخرآل انسانإلها لو كان ذلك ابن يتجنَّأ  البشريلجنسا

 نأ ذا ما نسيتَإ ك ستضيعنَّإعي، ف لذلك الدصغين تُأ من ركحذُِّأأخي، : "لجاره

سو جان جاك ر( احدأ رض ال تخصأل تلك انأ و، الجميعرض تخصألثمرات ا
  .)"حديث عن عدم المساواة"ف كتاب ، مؤلِّ فرنسي فيلسوفٌ،۱۷۱۲-۱۷۷۸

 .) شوبرنارد( ه هم زاد،من حاجته كثرأ نسانإل اما امتلككلَّ *
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<lç¹]V< <
 *النَّنا بِلألطافُنا وحسناتُنا لن تؤلم أ( نا ساعةَ الموتِب لذنودمهمحد(.   

ساِئل، (ال بد لإلنسان أن يموت، وبسبٍب ما *  ر  .)١٩٩٥ناجي نعمان، من ال

ر

و

الحياة، أبقى من أعظم ميت؛ وأبسطُ ميٍت، في عرف أبسطُ حي، في عرف * 

 يمن أعظم ح دوت، أسعساِئل، (الم   .)١٩٩٤ناجي نعمان، من ال
  

Ú†’ÃÖ]<îÏé‰çV 
  .)وزيأ( ئذان بال اسِتماغَ الددخُليا كموسيقانا ا مزعجكان شيًئ* 

  .)ع.ح( يقى موسير للبشر والحيوانات واالشجار خَةُبيعي الطَّصواتُألا *
  

ĆßÖ]<áçéi^fV 
. نا موائدثُ تلوحومفاللُّ. بيعةبات والطَّعام والنَّون بعالقة جديدة للطَّباتييأتينا النَّ *

أ  ثابتةًتبقى الحقيقةُ. هوارِِم لم نُأينا ذلك أوارنأل ا العنصرساسفي غذائنا اليومي  

تحرير " كتاب فُ مؤلِّ،مريكيأ وفٌبيتر سنكر، فيلس( ا دملخ يقطرسيأتينا من الم
  .)١٩٤٦  "الحيوان

.  من غيرهمطوَلأا عمارأ ين يعيشون عادةًباتي النَّنأ في بعض المراجع قرأتُ *

 ذلكإلى شارة إ" ا للحيواناتكم قبورلوا بطونَال تجع: "ريف في الحديث الشَّولعلَّ

 .)ع.ح(
  

]ĆßÖìç<V 
 خرى بل في االنتقال بين أمٍلأ ول بين متعٍةنقُّست في التَّ ليةُبيعي الطَّشوةُالنَّ *

   .)ثينا القديمةأهم من حدأ( وآخر
  

ĆßÖ]<ívé’V< <
  .)شتزراد( ، يحتاج العاِقُل النَّصيحةَنسلِما حتاجتَ ينكِّس الكما* 
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ĆßÖ]íÊ^¿<V 
* ال داعيأبد وساخُألارع، فاالشَّفي و أ في البيت ا للعمل اليومي،أ  بعدربع أل و

ف ، مؤلِّ بريطانيكات، ١/٩/١٩٩٩  ت،كونين كرسب( ا سوء لن تزدادوات،سن
، "يننكلترا المهمإات حد شخصيأ"ه  نفس كان يعتبر،"العاري ولةف الدموظَّ"كتاب 
حررأ وةً مرذاععن ا بديالً خطاب "نوخطاب الملكة الس(".  

ب

ي

ب

و

  

]flßÖÝ^¿<V 
 ةُبيعي الطَّ، فالحقوقُها فقط أؤلئك الذين يحكمون بال حقّ األمن يحتاج قوانيننإ* 

  .)برنارد شو(  تحميهاا سياطًتحتاج ال

 * ِإحتَِرزممنَّأعي ن يده يريدألظام، من والنّأل ا فرضذلك يعنين ،م ابدئي، 

  .) فرنسي، كات۱۷۸٤ ت ، ديدروسِنِد( خرينآل على اطَسلُّالتَّ
  

flßÖ]ŁÑ^ËflêÂ^Ûjq÷]<V< 
 ةلَّ عليها ضحايا تلك الِع يالم ثم،رلى الشَّإ ب تُنسةًلَّ المجتمعات ِع سادةُحتاجي* 

  . )۱۹۳۳ ، ةمريكيأسوزان سونتاك، (

  . آخر لحين دخول شخٍصصخِل م وحيٍدنساٍنإ كلُّ *

  .)كارليل( غيانفاق والطُّاء والنِّئالر: ا في هذا العالم مكانً أشياء ال تستحقُّةثالث *

  .)الروش(  للفضيلةذيلةُه الرم الذي تقدجالُلإل هو افاقُالنِّ *
  

đßÖ]₣íÛÃ<^âçnè‚ÿuæ<HV 
 *ام بالد الشَّمن(  ورايامِش يا قفايا ال تَأرجوك(. 
  ".أمِس العصر "-  "؟ هذا القصرمتى وصلتَ "-* 

  

Ö]ćßçÏ<<V 
  .)بيلَ حٌلثَم( -) جتمعان؟كيف ي! (؟... وناموس...فلوس* 

  ا، ا خبيثًها كان شيطانً الذي اخترعولكن كأن. ى عنه ال غنً عملي اختراعقودالنُّ *
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ال وسيلةً ما أصبحت غايةًفسرعان أف.  لها أصالً كما ُأريدا خذت تغدو عذر

سيء للمومبرا للمذنب وشبكةًرما وكلَّ. ا للغنيا للفقير وسوطًيد الحرام وسجنً للص

 ا يبني ممكثرأ  يهدمصبحأى ه على نفعه حتَّد األفراد زاد ضري المال ِبزاد نفوذُ

  .)ع.ح( في المجتمع
  

<…çćßÖ]V 
  .)فكتور هوغو( هانوارأ وجومفوق الغيوم وظاللها النُّ* 

* والعقُلالعلم نور ع.ح( ر أنو(.  
  

đßÖ]Ćé<íV< <
  .)ة بنيُأ يبدلٌّ منهما فك، عراقيٌلثَم( ة نيير والخَ،ة نيرالشَّ *
  

]àçÖV<<< <
 * قعةُ التالوطنتَنا؛هو الريفيها حر ي نجد ،لُفُّ الكونفي يتَِّسع  ويضيقُ فينحِصر

ساِئل، ( في مخَيلَتنا الر  .)١٩٩٠جي نعمان، من  نا

  
<JJJŽÚ^â<î×ÂæíÞ^é¤]æ<Í]†‰ý]<V<< <

. بنى معاوية بن أبي سفيان قصر الخضراء في الشَّام، وأنفقَ في ذلك ماالً كثيرا

ولما . ى العرب، أو ملك العرب، بسبب تَرفه وبذخهوكان معاوية يلَقَّب بكسر

فرغَ من بناء القصر، دعا أبا ذر إلى وليمة، فاشترطَ عليه أبو ذر أن يدعو 

يا : "ولما استقر بأبي ذر المجِلس، التفتَ إلى معاوية وقاَل له. الفقراء ليكونوا معه

 اإلسراف، وإن كنتَ بنيتَ معاوية، إن كنتَ بنيتَ قصر الخضراء من ماِلك فهو

  .فسكتَ معاوية ولم يِجب بشيء". قصرك من مال المسلمين فهي الخيانة

) حملت ( ما أقلَِّت:<وأبو ذر الغفاري صحابي جليل، قال فيه رسوُل اللَّه 

 األرض(الغَبراء ( وال أظلَِّت الخضراء)ماءالس (أصدقَ ذي لهجٍة من أبي ذر.< <
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⁄}_æ]H<<‹éÖæ⁄†}a]<V< <
ها ال مثالَأها و ولكنَّ،ئذان بال اسِتفكار التي تدخُلألبعض الخواطر واكانت، تلك، 

إالَّ تخرجالنَّ بحسبان، فلو علم ها قاَلوقبلَ.  ما في قلبك لشنقوك كلَّاسي المعر:  
  !طلتُ صمتيأواب متُ الصوإن ر  تُ صوتيـتُ المحال رفعـذا قلإ

  
 

Ðÿv×ŁÚ<<V< <
ş¶_<àÚşÖ^ÃÖ]<Ù^nÚ_<ØÜ< <

  

  .إذا لم تكُن تعلم أين تذهب، فكلُّ الطُّرق تؤدي إلى هناك* 

  .يوجد دائما من هو أشقى منك، فابتَِسم* 

  . فجأةًيظلُّ الرجُل طفالً حتَّى تموتَ أمه، فإذا ماتت شاخَ* 

  .عندما تحب عدوك يحس بتفاهته  *

  .إذا طُِعنتَ من الخلف فاعلَم أنَّك في المقدمة* 

  .الكالم اللَّين يغلب الحقَّ البين* 

  .نملك جانبا مظِلما... كلٌّ منَّا كالقمر* 

  .ال تتحدى إنسانًا ليس لديه ما يخسره* 

 *التي ال تبكي ال تُبصر في الواقع شيًئاالعين .  

  .المهزوم إذا ابتسم أفقد المنتِصر لذَّة الفوز* 

  .ال خير في يمنى بغير يسار* 

  .الجزع عند المصيبة، مصيبةٌ أخرى* 

  .االبتسامةُ كلمةٌ معروفةٌ من غير حروف* 

 *ونك عندما تتسلَّمك، كما يحبمنصب عندما تغادر ك النَّاسْل على أن يحبهإعم.  
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  .ال تطعن في ذوق زوجتك، فقد اختارتك أوالً* 

لن تستطيع أن تمنع طيور الهم من أن تحلِّقَ فوق رأسك، ولكنَّك تستطيع أن * 

  .تمنعها من أن تعشِّشَ في رأسك

  .على أن يكون فأسك مستعدا... لذِّئابتصادقْ مع ا* 

  .ذَوو النُّفوس الدنيئة يجدون اللَّذَّةَ في التَّفتيش عن أخطاء العظماء* 

  .إنَّك تخطو نحو الشَّيخوخة يوما مقابَل كلِّ دقيقة من الغضب* 

 *القول فن بعض ا... إنفن ِل اإلصغاءفاجع.  

  .يع أن يطيرالذي يولَد وهو يزحف، ال يستط* 

  .اللِّسان الطَّويُل داللةٌ على اليد القصيرة* 

  .نحن نحب الماضي ألنَّه ذهب، ولو عاد لكَِرهناه* 

  .من علَتْ همتُه طاَل همه* 

ِمن العظماء من يشعر المرء فى حضرته أنَّه صغير، ولكن العظيم بحقٍّ هو * 

  .اءمن يشعر الجميع في حضرته أنَّهم عظم

  .من يطارد عصفورين يفقدهما معا* 

  .المرأةُ نصفُ المجتمع، وهي التي تِلد وتربي النّصفَ اآلخَر* 

  .لكلِّ كلمٍة أذُن، ولعلَّ أذنَك ليست لكلماتي، فال تتَّهمني بالغموض* 

  .كلَّما ارتفع اإلنسان تكاثفت حولَه الغيوم والِمحن* 

  .ُئ النَّاس في التَّفريق بينكماال تجاِدِل األحمق، فقد يخِط* 

  .الفشُل في التَّخطيط يقود إلى التَّخطيط للفشل* 

...  حالً لمشكلته، ولكن ال يعجبه سوى حلٍّ واحٍد منها، وهو٣٦قد يجد الجبان * 

  .الفرار

  .شَقُّ طريقَك بابتسامتك خَير لك من أن تشقَّها بسيفك* 

  .يقمن أطاع الواشي ضيع الصد* 

  .أن تكون فردا في جماعة األسود خَير لك من أن تكون قائدا للنّعام* 



  

l^èÿçÿj_< <
  

 أنشودةٌ -) ٦(األخالق / االختراع-) ٥(األجياُل، ورسالتُها /اُألجرة/ اإلبداع-) ٤ (اإلهداء

 - ) ٨(االعِتدال /األشرار/ األسرار-) ٧(االسِتهالك، ونهمه /اإلحسان/من ينبوع

 االلتزام -) ١٠(األلقاب / االقتصاد، وماهيتُه-) ٩(اإلغراء /اإلعالم، وعصره/باإلعجا

١١(االنِحراف /األدبي (-سمة / اإليمانالب)ة(التِّجارة /التَّاريخ/ البنك-) ١٢١٣) (الحر ( - 

 التَّعليم، -) ١٥(ل قُّعالتَّ/التَّعاضد/التَّظاهر/ التَّصديق- )١٤ (لالتَّساؤ/التَّسامح/التَّرف/لتَّجميلا

 - ) ١٧(الثَّأر /التَّميز، والتَّمييز/التَّقدم/التَّفاؤل -) ١٦(التَّفاخُر /التَّغيير/والثَّقافة، والكتاب

الجهل / الِجهاد األكبر-) ١٩(الجريمة والعقاب /الثّياب/ الثَّوروي-) ١٨(الثَّورة /الثِّقة/الثَّروة

)٢٠( –  بالح)٢١(الحرب  -) ٢١ (-ةيالحضارة / الحر)الحقائق العظمى/الحظّ -) ٢٢ 

الحماقة /الحلم األمريكي/ الحكومة-) ٢٥(الحكم وفَنُّه /الحقيقة، وقَولُها، والتَّأسف -) ٢٤(

الخَلق، وكلُّنا من خَلق / الخالص، وطريقُه-) ٢٧(الحياة والموت / الحياة االجتماعية-) ٢٦(

 - ) ٣١(الرأسمالية / الذَّاكرة-) ٣٠(الديمقراطية / الدين-) ٢٩(دين  ال- ) ٢٨(الخَوف /اللِّه

 السعادة -) ٣٣(السرطان األبيض / الزيف-) ٣٢(الزواج /الرغبة/الرحمة

الشَّجاعة / الشَّباب والشَّيخوخة-) ٣٥(فنون السياسة / السيادة-) ٣٤(السلطة /السفَر/والجمال

 - ) ٣٨(الشَّهوة / الشّهرة-) ٣٧(الشِّعر، وما قيَل فيه /الشَّرف/جاعةُ الجندي ش-) ٣٦(

 الطَّبع، -) ٤٠(الضيافة /الضعيف/الضحك/ صالح العالَم-) ٣٩(الصديق /الصدقَة/الصاعقة

بادة األوثان، ع/عائلةال/الظُّلم/ الطَّمع-) ٤١(الطَّعام، والمبرمج منه /الطَّبيعة/الطَّبقَة/ال التَّطَبع

العقل، / العقاب-) ٤٤(العظَمة / العطاء-) ٤٣(العدالة / العداء-) ٤٢(والدكتاتور 

 الغضب -) ٤٦(الغفران /الغربة/ العالقة االجتماعية-) ٤٥(العمل /والخيال

النّزعة /ةالقناع/ القانون-) ٤٨(الفَقر / الفضائل والرذائل-) ٤٧(عهود الفساد /الفخر/الفتنة/للِّه

 - ) ٥١(الكَون /الكالم/ اللُّصوص-) ٥٠(الكرامة /الكتابة/ القوة العظمى- )٤٩(القومية 

مقاومة / المساواة-) ٥٣(المرأة /المدن/ المحبة-) ٥٢(المبادئ /المال/اللُّجوء

موسيقى / الموت-) ٥٥(الملكية /المستَحيل/ المقاومة-) ٥٤(المعرفة /العنصرية

النَّعمة، /النّفاق االجتماعي/النّظام/ النَّظافة-) ٥٦(النَّصيحة /النَّشوة/باتيونالنَّ/العصر

 - ) ٥٨ (وعلى هاِمش اإلسراف والخيانة/... الوطن/النِّية/ النُّور-) ٥٧(النُّقود /وحديثوها

  ).٦١ (المحتويات –) ٥٩(من أجمل أمثال العالَم : ملحق - ) ٥٩(وأخيرا، وليس آِخرا 
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Hussayn Al-'Amily 
Author and translator, born in 1927 (Najaf – Iraq). Originating from Taybi 
(Lebanon), he lives in England. Trader, with several books and various 
cultural activities, he believes that Esperanto is the language of beautiful 
thoughts. Bearer of Naji Naaman's Literary Prize for 2006 (Honour Prize). 
Auteur et traducteur, né en 1927 (Najaf – Irak). Originaire de Taybi 
(Liban), il vit en Angleterre. Commerçant, à son actif s'inscrivent des livres 
et des activités littéraires; il croit que l'esperanto est la langue des belles 
pensées. Lauréat du Prix Littéraire Naji Naaman 2006 (Prix d'Honneur). 
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ُيشرُف عليها وما زاَل ١٩٩١ عاَم ناجي نعمانسلسلة آتب أدبيَّة مجَّانيَّة أسََّسها   
Ath-Thaqafa bil Majjan 

Série littéraire gratuite établie et dirigée depuis 1991 par 
Free of charge literary series established and directed since 1991 by 

Serie literaria gratuita establecida y dirigida desde 1991 por 
Naji Naaman 

 
FIRE AND LIGHT 
FEU ET LUM ERE I
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