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١

كيف تستخدم 
هذا الكتاب؟

إنك بالتأكيد تشعر بالرغبة يف مساعدة معارفك وأصدقائك.
اخرت أحد أصدقائك ممن تؤثر أعامله مهام كانت ضئيلة يف بقائك يف 

هذه الحياة.
اكتب اسم هذا الشخص عىل السطر األول من الغالف.

ثم اكتب اسمك عىل السطر الثاين من نفس الغالف.
قّدم هذا الكتاب لذلك الشخص.

اقرتح عليه أن يقرأه*.
بسبب سوء  مهددة،  أيضاً  الشخص  أن سعادة هذا  تكتشف  سوف 

ترصٍف محتمٍل من اآلخرين. 
قّدم لهذا الشخص بعض النسخ اإلضافية من هذا الكتاب دون أن تكتب 
اسمك عليها، واطلب منه أن يضع اسمه عليها وُيقدمها بدوره كهدية 

لآلخرين ممن يلعبون دوراً يف حياته.
وفرص  فرصك  من  تعزز  سوف  فإنك  النهج،  هذا  عىل  وباستمرارك 

اآلخرين لتحقيق حياة هنيئة وسعيدة إىل درجة كبرية.

هذه إحدى الطرق التي توّفر لك 
ولآلخرين حياة أكرث أمانًا وسعادة.

*. للكلامت يف بعض األحيان عدة معان. التعاريف املعطاة يف حاشية هذا الكتاب تعطي املعنى املستخدم يف النص 
فقط. إذا وجدت كلامت ال تعرف معناها يف هذا الكتاب ابحث عنها يف قاموس جيد. فإذا مل تفعل ذلك فمن املمكن 

أن يحدث سوء فهم ومجادالت. 
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٣

ملاذا ُأقدم لك 
هذا الكتاب؟

ألن بقاءك١ 

واستمرارك 

يف هذه الحياة 

ُيعترب 

أمراً هاماً 

بالنسبة يل.

١. البقاء: هو البقاء عىل قيد الحياة أو االستمرار يف الوجود، أي كون املرء حياً.
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السعادة٢
البهجة والسعادة الحقيقيتان مثينتان وقيمتان.

إذا مل يستطع اإلنسان تحقيق البقاء واالستمرار يف الوجود، فلن يستطيع 
الحصول عىل البهجة والسعادة.

إنه من الصعب العيش يف مجتمع فوضوي٣ وغري نزيه وغري أخالقي٤.
يسعى كل فرد أو جامعة إىل الحصول عىل أكرب قدر ممكن من متع 

الحياة واالبتعاد عن مصادر األمل بقدر اُملستطاع.
لكن حياتك تبقى ُمهّددة نتيجة األعامل السيئة التي يقوم بها بعض 

األفراد املحيطني بك.
اآلخرين وسوء  نتيجة خداع  مأساة وحزن،  إىل  تتحول سعادتك  قد 

سلوكهم.
إنني متأكد من أنه مُيكنك التفكري يف بعض هذه الحاالت التي تحدث 
بالفعل، ألن مثل هذه األعامل الخاطئة من شأنها أن ُتقلل من استمتاع 

اإلنسان يف هذه الحياة وُتفسد عليه سعادته.
أنت ُمهم لآلخرين، إنهم ُيصغون إليك، وبإمكانك التأثري فيهم.

إن سعادة أو شقاء اآلخرين من معارفك لهو أمٌر هاٌم بالنسبة لك.
مُيكنك من دون عناء كبري، أن تستخدم هذا الكتاب يف مساعدة اآلخرين 

عىل البقاء، ويف توفري حياة أكرث سعادة لهم.
يف الوقت الذي ال يضمن فيه أحٌد تحقيق السعادة لآلخرين، إال أنه 
من املمكن العمل عىل تحسني فرص اآلخرين يف الحصول عىل السعادة. 

وبذلك تزداد فرص سعادتك أنت.

مبقدورك أن ُتشري إىل الطريق الذي 
يقود إىل حياة أقّل خطورة وأكرث سعادة.

٢. السعادة: حالة إنسانية يكون فيها الشخص قانعاً، مطمئناً، مبتهجاً، أو كينونة يكون فيها الشخص فرحاً ومرحاً 
ومطمئناً، أو هي ردة فعل اإلنسان عند حدوث أمر سار له.

٣. فوضوي: حالة تشّوش وعدم انتظام كامل.
٤. غري أخالقي: سلوك غري سوّي أو غري قويم، أو عدم القيام مبا يعترب صواباً أو حقاً، أو غياب أدىن فكرة عن السلوك 

الالئق الصحيح.
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١. اعنِت 
بنفسك.

١ـ١. اعنت بنفسك عندما مترض.

إن بعض الناس ال يعزلون أنفسهم وال يبحثون عن العالج الالزم لشفائهم 
حني ميرضون؛ حتى ولو كانوا يعانون من أمراض ُمعدية. إن هذا األمر، من 
شأنه أن يجعل حياتك يف خطر. لذا عليك أن تّرص دامئاً عىل أن يتلقى 

الشخص املريض العالج الالزم، وأن يّتخذ كل االحتياطات الرضورية.

١ـ٢. حافظ عىل نظافة جسمك.

إن األفراد الذين ال يغتسلون وال يغسلون أيديهم بانتظام، قد ينقلون 
الجراثيم لآلخرين، وبالتايل ُيعرّضونهم للخطر. يف هذه الحالة، من حّقك أن 
تطلب من مثل هؤالء األفراد أن يغتسلوا ويغسلوا أيديهم بانتظام. ال مفّر 
للشخص العامل أو الريايض من اّتساخ جسمه بعد قيامه بعمل أو نشاط 

ما. لذلك، اطلب منهم أن ُينّظفوا أجسامهم بعد االنتهاء من أي نشاط.

١ـ٣. حافظ عىل صّحة أسنانك.

من املؤّكد أن األسنان ال تتعرّض للتسّوس إذا ُنّظفت بعد كل وجبة 
طعام. إن العناية باألسنان بعد كل وجبة طعام، أو مضغ الُلبان، من شأنها 
الفم  رائحة  وتجنبهم  بالفم،  املتعلقة  األمراض  من  اآلخرين  تحمي  أن 

الكريهة. لذلك اقرتح عىل اآلخرين أن ُيحافظوا عىل صّحة أسنانهم.

١ـ٤. تغّذ بشكل جيد.

إن األفراد الذين ال يتغذون بشكل جيد، ال ميكنهم أن يساعدوك أو 
حتى أن ُيساعدوا أنفسهم. ألن طاقاتهم غالباً ما تكون ضعيفة. ولهذا 
السبب فإنهم ُيعانون أحياناً من مزاج عصبّي ُمضطرب، كام أنهم يتعرّضون 
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لألمراض بسهولة أكرث من غريهم. والحقيقة أن التغذية الجّيدة ال تتطلب 
نظاماً غذائياً خاصاً بل تتطلب تناول غذاء صحي بصورة منتظمة.

١ـ٥. خذ قسطًا من الراحة.

وبالرغم من أن اإلنسان قد يضطر يف بعض األحيان إىل العمل أثناء 
الفرتات املعتادة للنوم، فإن من ال يعطي جسمه القسط الكايف من الراحة 
والنوم، قد يجعل منه عبئاً عىل اآلخرين. إن األشخاص املنهكني ال يتمتعون 
باليقظة واالنتباه، فهم عرضة الرتكاب األخطاء والحوادث. وعندما تحتاج 
اآلخرين  ُيعرِّضون  اآلخرين. إنهم  باملسؤولية عىل  يلقون  فإنهم  إليهم، 
للخطر. عليك أن ترص عىل أن يأخذ مثل هؤالء األشخاص نصيبهم من 

الراحة والنوم.
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٢. كن معتدًال.٥

٢ـ١. ال تتعاط املخدرات واألدوية الضارة. 

إن اإلنسان الذي يتعاطى املخدرات ال يرى العامل الواقعي أمامه. إنه 
يعيش يف عامل آخر. إن مثل هذا اإلنسان قد ُيشّكل خطراً عليك أثناء لقائك 
به يف الطريق، أو يف املنزل، أو أثناء قيادتك للسيارة. ويخطئ الكثري من 
الناس عندما يعتقدون أنهم يشعرون أفضل أو يتّرصفون بشكل أفضل 
أو يغمرهم الشعور بالسعادة فقط عندما يتعاطون املخدرات. إن هذا 
االعتقاد وهم وضالل. إن املخدرات سوف ُتدّمر أجسادهم عاجًال أم آجًال. 

لذلك يجب عليك تشجيعهم يف الكف عن تعاطيها. 

٢ـ٢. تجنب تناول الكحول.

ُيفسد  فالكحول  واالنتباه.  باليقظة  الكحوليات  متعاطي  يتمتع  ال 
قابليتهم للتفاعل مع ما حولهم، حتى وإن بدا لهم أنهم أكرث يقظة بسببها. 
وقد يُظن البعض أن هناك فوائد يف تناول الكحول وعلينا أال نبالغ يف تقدير 
تلك الفوائد. ال تدع شخصاً تناول الكحول، يقود سيارة أو طائرة أنت فيها، 
فالرشب يقيض عىل األرواح بأكرث من طريقة واحدة. تعاطي القليل من 
الكحول، قد يكون بداية الهاوية، وتعاطي الكثري منه سيؤدي إىل املوت أو 

الّشقاء. شجع٦ اآلخرين عىل عدم تناول الكحول أو اإلفراط يف رشبه. 

إن االلتزام باألمور السابقة الّذكر، 
من شأنه أن يوّفر لإلنسان صّحة جّيدة، ويجعله 

أكرث قدرة عىل التمتع بالحياة.

٥. االعتدال: عدم التطرف أو اإلفراط يف يشء، وهو أيضاً سيطرة املرء عىل رغباته.
٦. التشجيع: بْعث القوة واألمل، املساعدة عىل تحّمل ما ُيكره.
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١١

٣. ال تكن 
إباحياً.٧

الزواج هو الوسيلة التي تستطيع اإلنسانية من خاللها االستمرار والبقاء 
جيًال تلو اآلخر، عن طريق تكوين األرسة وإنجاب األطفال. والجنس يف 
حد ذاته مصدر من مصادر السعادة واملتعة. إن سوء استخدام الجنس قد 

يؤدي إىل أقىس العقوبات والجزاء الوخيم، فهذه ُسنة الحياة. 

٣ـ١. كن وفيًا لرشيك الحياة.

إن عدم الوفاء أو اإلخالص من جانب الزوج أو الزوجة، من شأنه أن ُيقلل 
بشكل كبري من استمرار أو بقاء هذا الرشيك يف الحياة. َيُعجُّ كٌل من التاريخ 
اإلنساين والصحافة بالكثري من األمثلة عىل عنف االنفعاالت اإلنسانية التي 
ُتسّببها قّلة اإلخالص وعدم الوفاء. إن الشعور بالذنب هو عقاٌب يف حد 
ذاته. أما الغرية واالنتقام فهام من أبشع الرشور، فال ميكن للمرء أن يعرف 
متى تثور مثل تلك املشاعر السلبية. إن من السهل التحّدث عن كوننا أناساً 
ُمتحّرضين ومتحررين وُمتفّهمني ولكن الكالم لن ُيصلح الحياة املنهارة. 
فالشعور بالذنب ال يعد شيئاً إذا ما قيس بطعنة خنجر يف الظهر أو وجبة 

حساء مسمومة، ُيقدم عليها شخٌص أعامه االنتقام. 
عالوة عىل ذلك، هناك موضوع الصحة. لذا فعليك الوفاء لرشيكك يف 
الحياة حتى ال تكون ُعرضًة لإلصابة باألمراض. فمنذ فرتة قصرية من الزمن، 
اعتقد البعض أنه ميكن التحكم يف جميع األمراض الجنسية. لكننا ندرك اليوم 

أن هذا غري صحيح، فهناك أمراض جنسية ال ميكن عالجها عىل اإلطالق.
إن املشاكل التي يخلقها االنحراف الجنيس هي مشاكل قدمية قدم 
الزمن. والحقيقة أن اندثار الديانة البوذية يف الهند يف القرن السابع يرجع 
سببه، حسب املؤّرخني الهنود، إىل انتشار الفساد يف املعابد البوذية، أما 
التاريخ الحديث فيدلنا عىل أنه متى انترش الفسق واإلباحّية يف منّظمة أو 

٧. اإلباحية (الجنسية): معارشة جنسية غري رشعية. 
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مؤّسسة من املؤّسسات، تجارية أو غري تجارية، فإن مصري تلك املؤّسسة 
الحتمي هو الفشل. أما الروابط األرسية فمصريها هي األخرى التفكك 
بسبب عدم اإلخالص وذلك مهام كان الحوار بني أفراد العائلة حضارياً حول 

ذلك املوضوع.
إن نزوة مؤّقتة عابرة، من املمكن أن تصبح هاّمً وقلقاً طوال الحياة. 
لذلك عليك أن تزرع الّصدق واإلخالص بني أصدقائك ومعارفك، وأن تحمي 

صّحتك ومتعتك. 

إن الجنس هو خطوة كبرية عىل طريق السعادة والبهجة، 
رشيطة أن يكون متوجًا باإلخالص والوفاء 

للرشيك اآلخر(الزوج أو الزوجة).
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٤. أحّب األطفال 
وساعدهم.

إن أطفال اليوم هم ُبناة حضارة الغد. والحقيقة أن إنجاب طفل يف 
هذا العامل، ُيشبه إىل حٍد ما عملية وضع إنسان يف قفص مع منر. فاألطفال 
عاجزون عن التعامل مع بيئتهم٨ والتحّكم فيها مبفردهم، إنهم بحاجة إىل 

الحب واملساعدة، ليك يتمّكنوا من شّق طريقهم.
التي نتناولها بالبحث هنا يف غاية األهمية والحساسية.  إن القضية 
والواقع أن هناك العديد من النظريات حول كيفية تربية األطفال بقدر 
ما يوجد من آباء وأمهات يف هذا العامل. إذا ما أساء الفرد تربية أطفاله، 
فالنتيجة قد تكون الكثري من الغم والحزن، مام قد ُيعّقد باقي سنني حياته. 
ُيحاول بعض اآلباء تربية أطفالهم بنفس الطريقة التي ترّبوا هم بها. وقد 
ينهج البعض اآلخر منهجاً ُمعاكساً لذلك. بينام يعتقد آخرون أن األطفال 
يجب أن ُيرتكوا لتتاح لهم فرصة النمو عىل هواهم، فأي من هذه الطرق 
ال تضمن النجاح الكامل يف تربية األطفال. تعتمد أحدث طرق الرتبية عىل 
فكرة املادية٩، التي تتبنى نظرية موازاة تطور الطفل مع النشوء والتطور١٠ 
للجنس البرشي بأسلوب سحري وغري ُمفرس مام ُيساعد عىل تفتيح مدارك 
الطفل كلام كرب فيصبح إنساناً ناضجاً يتحىل باألخالق١١ والسلوك الحسن. 
بالرغم من أنه ليس من الصعب دحض هذه النظرية، خصوصاً عندما 
نالحظ العدد الكبري من املجرمني الذين مل تنضج مداركهم بشكل أو بآخر، 
إنها  الشعبية.  ببعض  تحظى  الطفل وهي  لرتبية  متوانية  فإنها طريقة 
يف الحقيقة ال تعري أية أهمية ملستقبل حضارتنا أو لسنوات شيخوختنا 

القادمة.
٨. البيئة: املحيط الذي يعيش فيه املرء. الوجود املادي الذي يحيط به. املواد التي تحيط به. املنطقة التي يعيش فيها. 

الكائنات الحية واملواد والفضاء والقوى التي يعيش املرء عىل مقربة أو بعيداً عنها.
٩. فكرة املادية: نظرية تؤكد فقط عىل وجود األشياء املادية.

١٠. النشوء والتطور: عن نظرية النشوء والتطور، وهي نظرية قدمية جداً تعتقد بأن النباتات والحيوانات بأشكالها 
الحالية قد تطورت من أشكال أبسط وذلك نتيجة التفاعل مع البيئة.

١١. األخالق: القدرة عىل التمييز بني السلوك الحسن والسلوك اليسء؛ عقد العزم والترصف من هذا املفهوم.
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إن الطفل يشبُه إىل حّد ما الصفحة البيضاء. فإذا كتبَت عليها أشياء 
خاطئة، فستظهر ما سّطرته فيها. ولكن هناك فروق بينها وبني الطفل. 
فالطفل عىل العكس بإمكانه أن يبدأ بالكتابة، والطفل مييل لكتابة ما 
قد ُكتب سابقاً. القضية تتعّقد عندما نجد أنه عىل الرغم من أن الغالبية 
العظمى من األطفال يتمتعون بالقدر الكبري من اللياقة واألخالق، إال أن 
القليل منهم ُيولدون مبشاكل عقلية، ويف عرصنا الحايل قد يولد البعض 

وهم مدمنو مخدرات. إال أن هذه حاالت قليلة جداً.
إن استاملة عواطف الطفل عن طريق إغراقه بالهدايا واأللعاب الحتوائه 

والسيطرة عليه، قد تكون عواقبها وخيمة جداً.
يجب عىل اإلنسان أن ُيقّرر ما يريد أن يجعل من هذا الطفل الذي بني 
يديه. علاًم بأن هناك عّدة عوامل ُتؤثر عىل مثل هذا القرار وهي: (أ) ماذا 
مُيكن لهذا الطفل أن يصبح يف املستقبل، تبعاً ألصول نشأته وقدراته؟ (ب) 
ماذا ُيريد الطفل نفسه أن يصبح؟ (ج) ماذا يرغب املرء البنه أن يكون؟ (د) 
ما هي موارد أو مصادر املعيشة املتوفرة؟ وعلينا دامئاً أن نتذّكر أنه مهام 
كان تأثري هذه العوامل األربعة، فإن الطفل لن يعيش بشكل جّيد إال إذا 
اعتمد عىل نفسه، ونشأ عىل األخالق الحميدة. وإال قد تكون النتيجة طفًال 

ُيشّكل عبئاً عىل نفسه وعىل املجتمع الذي يعيش فيه. 
يجب عليك أن تتذّكر أنه مهام كان مقدار الحنان الذي ُتعطيه للطفل، 
فإنه لن يستمر يف الحياة بشكل جيد وعىل املدى البعيد إال إذا وضع قدمه 
عىل الطريق الذي يضمن استمراره وبقاءه يف هذه الحياة. وليس من قبيل 
الُصدف أال ينجح الطفل يف حياته الحقاً، فمجتمعنا املعارص هو مجتمع 

مهيأ إلفشال الطفل. 
إن تحقيق الفهم والقبول لدى الطفل للمبادئ األخالقية١٢ املذكورة يف 

هذا الكتاب يعد أمراً مساعداً إىل درجة كبرية.
أما املنهج الذي ثبتت فعاليته، فهو أن تكون صديقاً للطفل. فالحقيقة 
األكيدة هي أن الطفل بحاجة دامئة إىل األصدقاء. حاول أن تتعرّف عىل 

١٢. املبادئ األخالقية: قواعد ونصوص تضع مبدأ أو مبادئ سلوكية أو طريقة سلوكية. إرشادات عىل شكل قانون أو 
قوانني تتعلق بالسلوك.
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مشاكل الطفل الفعلية، وحاول أن ُتساعده يف حّلها، وذلك من غري أن تدمر 
حلوله. راقبه واجعله يشعر بأنك ُمهتم به، واتبع ذلك حتى مع الطفل 
حديث الوالدة. استمع دوماً ملا يقوله الطفل عن حياته. دع الطفل ُيقّدم 

مساعدته، فإن مل تفعل ذلك سيضطر لكبت إحساسه الغامر بالعرفان١٣.
إن َتفُهم الطفل للسلوك األخالقي الوارد يف هذا الكتاب لغرض الوصول 
إىل طريق السعادة وموافقته عىل اتِّباعه، من شأنه أن ُيساعده مساعدة 
كبرية يف حياته. هذا األمر قد يرتك أثراً بارزاً عىل استمراره وبقائه يف هذه 

الحياة وكذلك استمرارك أنت فيها. 
إن الطفل يف الحقيقة عاجز عن القيام بأي يشء ُيذكر دون حّب، وأغلب 

األطفال لديهم الكثري من الحب ليقدموه يف املقابل. 

إن الطريق إىل السعادة 
يحتوي يف مساراته عىل حب 

األطفال ومساعدتهم منذ نعومة أظفارهم 
وحتى بلوغهم أعتاب سن الرشد.

١٣. العرفان: هو شعور باالمتنان لشخص ما قام مبساعدتك أو التأثري يف حياتك إيجابياً بوجه من الوجوه.
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٥. احرتم١٤ 
والديك 

وساعدهام.

من وجهة نظر األبناء، يصعب أحياناً فهم الوالدين.
صحيح أن هناك فوارق بني األجيال، لكن هذه الفوارق يجب أال تشّكل 
حاجزاً بينها. إن اإلنسان الضعيف الشخصية هو الذي ُيحاول التذّرع مبثل 

هذه الحجج واألكاذيب وهذا بالضبط ما يبني الحواجز بينهام.
إن باستطاعة األبناء أن ينهوا تلك الخالفات بينهم وبني والديهم. والواقع 
أنه قبل تبادل أي نقاش حاد بني األبناء واآلباء ميكن لكيل الطرفني محاولة 
ورصيحاً،  صادقاً  االبن  كان  فإذا  الهادئ.  الوّدي  بالنقاش  املشكلة  حل 
سيصعب عىل الوالدين تجاهل ما يسمعانه منه. وغالباً ما يسهل يف هذه 
الحالة التوصل إىل حّل أو تسوية١٥ بني الطرفني. فليس من السهل دامئاً أن 

ينسجم اإلنسان مع اآلخرين، ولكن ال رضر من املحاولة.
يجب أال ننىس أن الوالدين يتّرصفان بحكم إميانهام الشديد بأن ما 

يفعالنه هو لصالح أبنائهم.
إن عىل األوالد َديناً تجاه والديهم عىل ما بذاله من رعاية وجهد يف 
تربيتهم، خصوصاً إذا ما قام الوالدان بذلك عىل خري وجه. إن بعض األهل 
ُيّرصون عىل استقاللهم، ويرفضون أّي إيفاء للدين ميكن أن يقدمه األوالد 
باملقابل، إال أنه وبالتأكيد، سوف يأيت اليوم الذي سيجد فيه الجيل الجديد 

من األبناء، أن دورهم قد حان لالهتامم بوالديهم.

١٤. االحرتام: إظهار التوقري، أواملعاملة بإكرام ومراعاة.
١٥. التسوية: عملية حل الخالفات بطريقة تنازل الفرد عن بعض نقاط الخالف حتى ميكن التوصل إىل اتفاقية مشرتكة 

بني الطرفني.
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بالرغم من ذلك، يجب عىل املرء أن يتذّكر أنه ال ميلك يف هذه الحياة إال 
والدين اثنني فقط، يتحّتم عليه أن يحرتمهام ويساعدهام يف كّل الظروف.

إن الطريق إىل السعادة يتضّمن تلك العالقة 
الجيدة بني املرء ووالديه، وكذلك بينه وبني 

أولئك الذين قاموا برتبيته واالعتناء به.
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٦. كن قدوة١٦ 
حسنة.

هناك العديد من األفراد مُيكن للمرء أن ُيؤّثر١٧ فيهم. وهذا التأثري١٨ مُيكن 
أن يكون جيداً أو سيئاً.

إن الشخص الذي ينهج أسلوب حياة حسب تلك املبادئ األخالقية، 
سيكون قدوة حسنة للغري. 

إن اآلخرين الذين ُيحيطون بهذا الشخص، سيتأثرون إيجابياً به مهام 
اّدعوا العكس. 

إن الشخص الذي ُيحاول أن يقلل من عزميتك يف أن تكون قدوة حسنة، 
إمنا يفعل ذلك من أجل اإلساءة إليك، ومن أجل تحقيق مآربه الشخصّية. 

ولكن رغم ذلك فإنه يحرتمك يف قرارة نفسه.
 سوف تتحسن فرص استمرارك يف هذه الحياة وبقائك فيها عىل املدى 
البعيد، وذلك ألن اآلخرين الذين تركت لديهم أثراً طيباً سوف يغدون أقل 
تهديداً لك. هذه هي بعض املنافع التي مُيكن أن تجنيها من كونك قدوة 

حسنة. 
ال تقلل من قيمة التأثري الذي قد ترتكه يف اآلخرين، خصوصاً فيام يخص 

النقاط التي جاءت يف هذا الكتاب، وكونك قدوة حسنة يعكس ذلك. 

إن الطريق إىل السعادة يتطلب من اإلنسان 
أن يكون مثاًال صالحًا وقدوة حسنة لآلخرين.

١٦. القدوة: شخص أو يشء يحسن تقليده واالمتثال به. أو النموذج الجّيد.
١٧. أّثر: أحدث انطباعاً أو تغيرياً.

١٨. التأثري: االنطباع أو التغيري الناتج عن يشء ما.
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٧. اسع دامئاً
للعيش مع
الحقيقة١٩.

شأنها  من  حياته،  يف  اإلنسان  يتلقاها  التي  الخاطئة  املعلومات  إن 
املعلومات  استيعاب  من  متنعه  وقد  األخطاء،  ارتكاب  إىل  تدفعه  أن 

الصحيحة.
عىل  بحصوله  وذلك  الحياة،  مشاكل  يحل  أن  اإلنسان  بإمكان  إن 

املعلومات والبيانات الصحيحة.
إذا بدأ املحيطون باملرء يف الكذب عليه، فإنهم يدفعونه إىل ارتكاب 

األخطاء، وبالتايل فستقل إمكانية بقائه واستمراره يف الحياة.
أما هذه املعلومات الخاطئة فُيمكن أن تأيت من عدة مصادر: أكادميية 

أو اجتامعية أو مهنية.
إن العديد من الناس الذين ُيريدونك أن تصّدق أشياء غري صحيحة، 

يفعلون ذلك يك ُيحّققوا غاياتهم ومآربهم الشخصية.
الحقيقة هي ما هو حقيقي بالنسبة لك أنت.

 ال ميلك أي شخص الحق يف فرض أّي معلومات عليك وإجبارك عىل 
تصديقها. فإذا مل تكن تلك املعلومات حقيقية بالنسبة لك، فإنها إذاً غري 

حقيقية.
فّكر باألشياء بحسب طريقتك الخاصة. تقّبل ما هو حقيقي بالنسبة 
لك، واترك الباقي. والواقع أنه ال يوجد أشقى من الشخص الذي ُيحاول أن 

يعيش يف فوىض من األكاذيب. 

١٩. الحقيقة: هي ما يتوافق مع الوقائع واملالحظات. ميكن التوصل إىل الحقيقة عن طريق أجوبة منطقية جاءت نتيجة 
النظر يف كل املعلومات والبيانات، وعن طريق استنتاج مبني عىل األدلة التي مل تتدخل بها رغبة شخصية أو سلطة أو 

تحيز، فهي يشء ثابت صحيح ال ميكن تجنبه، وذلك بغض النظر عن طريقة الوصول إليها.
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٧ـ١. امتنع عن األكاذيب٢٠ الضارة. 

األكاذيب الضارة هي ناتجة عن الخوف والحقد والحسد. ومن شأن 
الكذب حياة  يائس. قد يدمر  للترصف بشكل  الناس  أن يدفع  الكذب 
اآلخرين، وقد يخلق فّخاً منصوباً مُيكن أن يقع فيه الكاذب وضحيته معاً. 
فتكون النتيجة عاملاً من العالقات الشخصية واالجتامعية اُملشّوشة. إن 

األكاذيب الضارة كانت وراء اندالع عددٍ  كبرٍي من الحروب عرب التاريخ. 
ويجب عليك دامئاً أن تعمل عىل كشف األكاذيب ونبذها.

٧ـ٢. ال تشهد زورًا.

هناك عقوبات شديدة ُتفرَض عىل من يشهد أو يقسم زوراً. وهذه 
الشهادة ُتسّمى «الحنث باليمني»، وعقوبة من يشهد زوراً غالباً ما تكون 

شديدة.

إن الطريق إىل السعادة يسري جنبًا إىل جنب 
مع الطريق إىل الصدق والحقيقة.

٢٠. أكاذيب: أقوال مضللة أو بعض املعلومات التي تم تقدميها عمداً باعتبارها صحيحة؛ أي قول يقصد به التضليل أو 
إعطاء انطباع خاطئ.
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٨. ال ترتكب 
جرمية القتل٢١.

إن أغلب األجيال، ومنذ فجر التاريخ وحتى يومنا الحارض، قد حرّمت 
القتل املتعّمد، وسنت أشّد العقوبات ضّد ُمرتكبيه. ومبدأ عدم القتل 
قد ُعّمم أحياناً ليكون «ال تقتل أبداً»، أما الرتجمة الحديثة لهذه العبارة 

فتقول: «ال ترتكب جرمية القتل». 
إذاً هناك فرق كبري بني العبارتني «ال تقتل أبداً» و «ال ترتكب جرمية 
القتل». منع القتل منعاً باتاً، قد يجعل من عملية الدفاع عن النفس أمراً 
مستحيًال. إنه يجعل قتل ثعبان يتقدم باتجاه طفل ليلدغه عمًال غري قانوين، 
ويجرب البرشّية عىل العيش عىل املوارد النباتية فقط. وأنا كيل ثقة أنك قادر 

عىل تصور الصعوبات التي تنشأ عن منع القتل منعاً باتاً. 
أما جرمية القتل فهي أمر مختلف كلياً، إنها تعني «قتًال غري قانوين 
وغري رشعي لنفس إنسانية أو أكرث عىل يد نفس أخرى». وخصوصاً عندما 
يتم ارتكاب الجرمية عن عمٍد وبسبق اإلرصار والرتصد. ميكن للمرء أن 
يرى كيف ُترتكب الجرائم بسهولة يف هذا العرص الذي يتميز بالعنف 
املسلح، ولهذا فال ميكن للمرء العيش يف مجتمع يكون فيه هو وأفراد 

عائلته وأصدقاؤه تحت رحمة من يقتل دون داع أو سبب. 
ُتحرّمها  التي  الجرائم  أوىل  واملتعمد هو من  الرشعي  القتل غري  إن 

األعراف االجتامعية.
فالغبي أو الرشير أو املجنون هو وحده الذي ُيحاول أن يحل مشكالته 
الحقيقية أو الوهمية عن طريق القتل. ولقد ُعرف عن هؤالء أنهم يرتكبون 

جرامئهم من غري داع أو سبب. 
٢١. جرمية القتل: هي قتل غري رشعي لنفس إنسانية أو أكرث عىل يد نفس أخرى وذلك عن عمد وبسبق اإلرصار 

والرتصد.
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ادعم أي برنامج فّعال يهدف إىل معالجة الجرمية والتحكم يف هذا 
الخطر الذي ُيهّدد اإلنسانية. إن استمرارك وبقاءك يف هذه الحياة متوقف 

عىل ذلك. 

ال ينطوي الطريق إىل السعادة عىل ارتكاب 
جرمية القتل أو تعرض أصدقائك أو عائلتك 

أو أنت نفسك للقتل.
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٩. ال ترتكب
أي عمل 
غري قانوين.

إن األفعال غري القانونية هي تلك األفعال التي ُتحرّمها الرشائع والقوانني 
والنظم الرسمية. وُتعترب القوانني من مهام الهيئات الترشيعية القضائية 
وُمّرشعي القوانني. وغالباً ما تكون القوانني مدّونة يف الدستور. وإننا نجد 
هذه القوانني منترشة ومعروفة بني أفراد املجتمع القائم عىل أسس وقواعد 
راسخة. أما املجتمعات التي يسودها عدم الوضوح وتعمها الجرمية، فعىل 
املرء أن يستشري رجال القانون، أو أن يكون هو نفسه متخصصاً يف األمور 
القضائية. ومثل هذا املجتمع ُيذّكرنا بالقول «الجهل بالقوانني ليس عذراً 

لخرقها».
إن أي عضو يف املجتمع، شاباً كان أو مسناً، تقع عليه مسؤولية معرفة 
األمور والقضايا التي يعتربها املجتمع غري قانونية أو غري رشعية، والتي 
ميكن اإلملام بها عن طريق استشارة اآلخرين واالستعانة باملكتبات التي 

تتوّفر فيها املصادر الخاّصة بتلك املعلومات.
إن األفعال غري القانونية ال تعني عدم االنصياع ألمر ما مثل «اذهب 
إىل النوم حاالً»، وإمنا هي أفعال ُتؤّدي يف حالة ارتكابها إىل إنزال العقوبات 
بفاعلها بواسطة املحاكم القضائية والسلطة، وذلك بالتشهري٢٢ باملتهم عن 
طريق الدعاية املغرضة٢٣ يف وسائل اإلعالم، أو الحكم عليه بالغرامة أو حتى 

إلقائه يف غياهب السجون.
عندما يقوم املرء بعمل غري قانوين، صغرياً كان أو كبرياً، فإنه يكون يف 
تلك الحالة ُعرضة للعقاب من قبل مؤسسات الدولة القضائية. إن ارتكاب 

٢٢. التشهري: تعريض الشخص للسخرية واالحتقار العام.
٢٣. الدعاية املغرضة: نرش األفكار واملعلومات بغرض اإلساءة الشخصية لآلخرين، من دون أخذ الحقيقة بعني االعتبار. 
أو هي نرش األكاذيب يف الصحف واملجالت والراديو ضد شخص ما قبل مثوله أمام القضاء بغية التأثري يف قرار املحكمة. 

أو هي عملية إساءة إىل سمعة شخص ما بغاية الحط من شأنه.
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أفعاٍل غري قانونية سيضعف من وسائل الدفاع عنه سواء تم إلقاء القبض 
عليه أم ال.

الطرق  خالل  من  وجه  أحسن  عىل  الرشيف  العمل  يتم  ما  غالباً 
املرشوعة.

 أما الطريق غري القانوين فهو طريق خطر ومن أقرص الطرق ملضيعة 
الوقت. أما املنافع الوهمية التي يعتقد اإلنسان بأنها سوف ُتجنى عن 
القيمة  عدمية  تكون  ما  فغالباً  القانونية،  غري  األعامل  ارتكابه  طريق 

والفائدة.
تعمل كل من الدولة والسلطة مثل اآللة الصامء فهام يعمالن استناداً 
عىل القوانني والدستور. وهام مسلحتان بجهاز قضايئ يعمل عىل تقفي أثر 
كل ما هو غري رشعي والقضاء عليه. ومبا أنهام ُتحاربان األفعال غري القانونية 
فإنهام خصامن  الترشيعية،  واألنظمة  القوانني  عىل  ذلك  يف  معتمدتني 
صلبان٢٤ عنيدان٢٥ ال يعرفان الصفح ملن يرتكب األعامل غري القانونية. إن 
الصواب والخطأ أمر ال يؤخذ بعني االعتبار أمام القانون والدستور ألن 

القانون يأيت فوق أي اعتبار.
عندما تكتشف أن أحد املحيطني بك يرتكب أعامًال غري قانونية، عليك 
أن تبذل قصارى جهدك لتحذيره وإيقافه. فقد ُتعاين أنت بالذات من 
نتيجة عمل ذلك الشخص حتى ولو مل تكن طرفاً يف هذا العمل غري القانوين. 
فعىل سبيل املثال: إذا كنت تعمل يف رشكة وهناك محاسب يقوم بتزوير 
بعض الحسابات التي هو مسؤول عنها، فالنتيجة رمبا تكون إفالس الرشكة 
بسبب ذلك التزوير، وبالتايل خسارتك أنت لوظيفتك. إن مثل هذه األمثلة 

من شأنها أن ُتؤثر كثرياً عىل استمرار اإلنسان وبقائه يف هذه الحياة.
 يجب أن تعمل عىل تشجيع كل الناس عىل مراعاة القانون، مهام كانت 
الفئة التي تنتسب إليها. ادعم أي جهد قانوين وسيايس إذا كان القصد منه 
صياغة القوانني وتوضيحها، بحيث تتناسب وتتوافق مع املجتمع الذي 
تنتمي إليه وتزيد من فعاليته. التزم باملبدأ القائل بأن الجميع سواسية أمام 

٢٤. صلب:قاٍس أو غري مستسلم، أو عنيد، أو ُمرص أو رافض ألي رأي آخر، أو ال يستسلم ليشء.
٢٥. عنيد: متمسك بطريقة عمل وتفكري متسكاً شديداً.
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القانون، ذلك املبدأ الذي ظهر يف فرتة الطغيان٢٦ األرستقراطي٢٧ والذي كان 
أحد أعظم املنافع االجتامعية يف تاريخ البرشية، ويجب علينا أال ننساه.

اعمل دوماً عىل أن يتفّهم الصغار والكبار ما هو قانوين وما هو غري 
قانوين، وأشعرهم مبعنى ذلك، حتى ولو مبجرّد تقطيب الجبني أحياناً ليك 

ُتعّرب لهم عن رفضك لألعامل غري القانونية.
إن أولئك الذين يرتكبون األعامل غري القانونية، حتى عندما يسلمون 

من عواقبها، فإن موقفهم ضعيف جداً أمام جربوت السلطة. 

إن الطريق إىل السعادة ال يشمل 
أولئك الذين يشعرون بالخوف من انكشاف أمرهم.

٢٦. الطغيان: استخدام القسوة، السلطة املطلقة غري املحقة، التحطيم والقمع الصارم.
٢٧. األرستقراطية: حكومة أقلية ذات منافع ومناصب شخصية، حكم أقلية تعترب نفسها فوق القانون، جامعة تعترب 

نفسها بسبب امليالد أو املنصب «أسمى من اآلخرين» وتستطيع تطبيق القوانني عىل اآلخرين مع عدم التزامها بها.
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١٠. ادعم الحكومة 
التي تعمل 

من أجل مصلحة 
الشعب كله.

قد يتمكن األفراد والجامعات غري األخالقية والرشيرة يف بعض األحيان، 
من اغتصاب سلطة الحكومة، بغية تحقيق مآربهم الشخصية.

وحني تكون الحكومة موجهة من أجل خدمة مصالح أفراد ُمعينني 
أو مجموعات خاصة، فإن املجتمع يف هذه الحالة يكون ُعرضًة لالنهيار 
الذين  أولئك  فيهم  مبا  الشعب  أفراد  حياة  ُيهلك  الذي  األمر  الوشيك، 
ُيسيئون استخدام السلطة. والتاريخ ميلٌء مبثل تلك الحكومات التي انتهى 

بها املطاف إىل الزوال.
غالباً ما تجلب معارضة مثل تلك السلطة الجائرة الكثري من العنف. 

لكن مع كل ذلك يستطيع اإلنسان أن يرفع صوته ُمحّذراً، خاصًة عندما 
ينترش مثل هذا النوع من الفساد. إنه ليس مجرباً عىل دعم تلك الحكومة 
بشكل فّعال، كام أنه ال يرتكب أي عمل غري رشعي ضدها، وإمنا يتوقف بكل 
بساطة عن التعاون معها، مام يجربها يف النهاية عىل إدخال اإلصالحات. 
والواقع أن هناك العديد من الحكومات يف العامل يف طريقها للسقوط 
والفشل ألن شعوبها ُتعارضها بطريقٍة صامتٍة وال متّد لها يد العون. إن 
مثل هذه الحكومات تقف عىل حافة الهاوية، وأية ريح تهب عليها سوف 

تقلبها رأساً عىل عقب.
ومن جهة أخرى، عندما تبذل الحكومة كّل قواها من أجل مصلحة 
كافة أفراد الشعب وليس ملصلحة مجموعة معينة، أو دكتاتور أحمق، 

فإن تلك الحكومة تستحق الدعم املطلق من جميع أفرادها. 
هناك موضوع ُيعرف بـ «الحكومة». ُيدرَّس يف املدارس اليوم موضوع 
«الرتبية الوطنية» الذي يرشح كيفية عمل املؤسسات وماهّية تنظيمها. 
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أما موضوع «الحكومة» الحقيقي فُيدرّس تحت عناوين أخرى، كاالقتصاد 
السيايس والفلسفة السياسية والسلطة السياسية إلخ. إّن ُملّخص موضوع 
كان  لو  كام  متناهية،  بدّقة  ُيوّضح  أن  مُيكن  الحكم،  وفن  «الحكومة» 
وال  أفضل  حكومته  تكون  أن  اإلنسان  رغب  إذا  تقنياً.  علمياً  موضوعاً 
تتسبب يف االضطرابات، يجب عليه أن يقرتح تدريس املادة ابتداء من 
الصفوف األوىل يف املدارس. كام أن بإمكانه أن يطلع عليها يف الكتب. هذا 
املوضوع يسهل استيعابه وفهمه إذا ما استخدم القارئ القواميس لتوضيح 

املصطلحات والكلامت الصعبة.
مهام كان األمر، فإن الشعب وقادة الرأي الذين ميثلونه، هم الذين 
يناضلون وتسيل دماؤهم ويبذلون الجهد يف سبيل بالدهم. أما الحكومة 
فال ميكنها أن تسيل دماؤها أو حتى أن تبتسم ألنها ليست سوى فكرة يف 

عقل اإلنسان. إن الفرد هو الكائن الحي، وهو أنت. 

إنه يصعب السري يف الطريق إىل السعادة 
عندما يخيم عليه القمع والطغيان. 

والحكومة الرشيدة هي التي تعمل من أجل الصالح العام، 
وهي التي ُتسّهل السري يف طريق السعادة. 

ومثل هذه الحكومة تستحق كل التأييد والدعم 
من جميع مواطنيها.
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١١. ال تؤِذ 
شخصاً 

حسن النّية٢٨.
غالبية الرجال والنساء هم أناس طيبون، رغم اعتقاد اإلنسان السيئ 
بأن جميع البرش أرشار. والبد أن الحظ قد حالفك والتقيت ببعض أولئك 

األشخاص من ذوي النوايا الحسنة. 
الحقيقة أن ُبنيان املجتمع ال يقوم إال عىل أكتاف الرجال والنساء ذوي 
النوايا الحسنة. إن العامل وقادة الرأي والعاملني ضمن القطاع الخاص، هم 
يف الغالبية العظمى أفراد ذوو نوايا طيبة. ولو مل يكونوا كذلك، لتوّقفوا منذ 

زمن طويل عن خدمة الصالح العام.
الرفيعة  الطيبني، تسهل مهاجمتهم، ألن أخالقهم  الناس  مثل هؤالء 
متنعهم من املبالغة يف حامية أنفسهم، ومع ذلك فإن استمرار أغلب أفراد 

املجتمع وبقاءهم يف الحياة يتوقف عىل مثل هؤالء الناس.
املجرم العنيف، وُمرّوجو الّدعاية واإلعالم، الذين يبحثون عن األخبار 
املثرية، يهدفون إىل رصف انتباه الجمهور عن األمر الجوهري والهام، أال 
وهو أن املجتمع ال مُيكن أن يستمّر إال بوجود األفراد ذوي النوايا الحسنة. 
وعىل الرغم من أن هؤالء األفراد هم الذين يسهرون عىل أمن الطرقات، 
الحرائق،  وُيطفئون  املرىض،  وُيعالجون  ويعّلمونهم،  األطفال  ويوجهون 
وُيناقشون أفكارهم بشكل منطقي هادئ. فإننا منيل أحياناً إىل نسيانهم، 
ونسيان أنهم هم الذين ُيديرون عاملنا، وُيسّهلون حياتنا عىل هذه األرض. 
مبا أن هؤالء الناس هم قيد االنتقاد والهجوم، فيجب اتخاذ احتياطات 
عليهم. ألن  والرضر  األذى  والدفاع عنهم، ومنع وقوع  لحاميتهم  قوية 

٢٨. النية: هي املوقف املتخذ من اآلخرين، وهي النزوع وامليل. وعادة عندما نقول «شخص ذو نية حسنة» نعني أن 
هذا الشخص يضمر الخري لآلخرين ويسعى إىل مساعدتهم.
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استمرارك يف هذه الحياة وبقاءك أنت وعائلتك وأصدقاءك، يتوقف عىل 
هؤالء األفراد.

إن الطريق إىل السعادة مُيكن السري فيه بسهولة أكرب 
وذلك عندما نعمل جميعنا عىل دعم األفراد ذوي النوايا الحسنة.

APPROVED
Arabic TWTH Booklet 30th May 2008 20.24



٣٣

١٢. حافظ٢٩ 
عىل بيئتك 

واعمل عىل تحسينها.

١٢ـ١. اعنتِ مبظهرك.

قد ال يخطر عىل بال الشخص أحياناً أنه ُيشّكل جزءاً من مظهر وزينة 
اآلخرين، كام أنه قد ال ُيدرك أن اآلخرين سيحكمون عليه من خالل مظهره 

الخارجي.
صحيح أن أسعار املالبس غالية الثمن أحياناً إال أن الصابون وأدوات 
العناية الشخصية ليست صعبة املنال. إن االعتناء باملظهر هو أمر مل يولد 

معنا لكنه أمر يسهل تعلمه. 
إىل مستويات  انحدرت  التي  تلك  أو  البدائية،  املجتمعات  بعض  يف 
متدّنية، نجد أن املوضة منفرة ال بل مؤذية للنظر، وهي إن دلت عىل يشء 

فإمنا تدل عىل نقص يف احرتام الذات. 
إن العمل اُملجهد والتامرين الرياضية، قد يسببان اتساخ اإلنسان، ولكن 
هذا ال يعني أبداً عدم االهتامم بالنظافة. واملثال عىل ذلك هو بعض العامل 
األوروبيني الذين يحافظون عىل مظهرهم األنيق أثناء العمل. كام نجد أن 
من بني الرياضيني البارزين من ُيحافظ عىل أناقة مظهره، رغم الجهد الكبري 

والعرق املتصبب منه أثناء اللعب.
تدهور  يف  يتسّببان  املهملني  واألشخاص  بها  اُملعتنى  غري  البيئة  إن 

َمعنويات٣٠ اإلنسان. 
وأثن عىل حسن  يعتنوا مبظهرهم،  أن  بك عىل  ُيحيطون  شّجع من 
مظهرهم، وحاول أن تساعدهم يف هذا املجال إذا ما صادفتهم مشكلة 

٢٩. املحافظة: املنع من الرضر، أو الحامية.
٣٠. املعنويات: حالة نفسية شعورية تتملك الفرد أو الجامعة. مدى اإلحساس بالرىض عن النفس والرغبة يف االستمرار 

انطالقاً من هذا اإلحساس. مدى اإلحساس باالنتامء لهدف جامعي كبري.
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ما. إن مثل هذا التشجيع سوف ُيساعدهم عىل تحسني نظرتهم ألنفسهم 
وعىل رفع معنوياتهم.

٢. اعنت باملكان الذي تعيش فيه. ١٢ـ

عندما يهمل الناس ممتلكاتهم ومنطقتهم، فإن هذا اإلهامل قد ميتد 
إىل ممتلكاتك ومنطقتك أيضاً. 

عندما يبدو الناس وكأنهم غري قادرين عىل االعتناء بأشيائهم الخاصة 
وأماكنهم، فإن هذا يدل عىل أنهم ال يشعرون باالنتامء إليها، أو أنهم ال 
ميلكونها فعًال. ويعود سبب هذا الشعور إىل أن هؤالء الناس ومنذ نعومة 
أظفارهم، قد ُوضع عليهم ضغط معني ورشوط كثرية فيام يتعلق باألشياء 
التي كانت متنح لهم، أو أنها كانت تؤخذ منهم من قبل إخوانهم وأخواتهم 

أو آبائهم. أو أنهم شعروا بأنهم كانوا أطفاالً غري محبوبني.
إن املظهر العام ملمتلكات هؤالء األفراد ومركباتهم وأماكن ُسكناهم 
أننا  ذلك  واألسوأ من  ملكاً ألحد.  ليست  أنها  انطباعاً  ترتك  وعملهم، 
نالحظ نوعاً من الغضب من قبل هؤالء األفراد ضد املمتلكات، ويبدو 
للممتلكات  املتعّمد  التخريب٣١  بأعامل  قيامهم  خالل  من  جلياً  ذلك 
الخاّصة والعاّمة. هم يرون أن املنزل أو السيارة ليست ملكاً ألحٍد ولذا 

تخريبها. ميكن 
إن العاملني يف بناء املساكن لذوي الدخل املحدود من الناس، غالباً ما 
يفاجؤون كيف أن تلك املساكن تبىل برسعة. والفقراء عىل حسب التعريف، 
هم من ميتلكون القليل أو ال ميتلكون شيئاً عىل اإلطالق، وبعضهم يدفعهم 
الضغط الذي يتزايد عليهم من مختلف الجهات للشعور أنهم ال ينتمون 

لهذا املجتمع. 
اإلنسان الذي ال يعتني أو ال يهتم مبمتلكاته وباملكان الذي يعمل فيه 
أو يعيش فيه، سواء كان فقرياً أم غنياً، فإنه ُيسّبب الفوىض والرضر لهؤالء 
الذين يعيشون حوله. وأنا واثق من أنك تستطيع أن تتذكر مثل هذه 

الحاالت.

٣١. التخريب: إلحاق األذى باملمتلكات الخاصة أو العامة خصوصاً الجميلة أو الفنية.
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اسأل هؤالء األفراد عام ميلكونه يف هذه الحياة، وهل يشعرون باالنتامء 
للمكان الذي يتواجدون فيه. وسوف تندهش من طبيعة األجوبة التي 

ستتلقاها. وإن مجرد طرحك لهذا السؤال من شأنه أن يساعدهم. 
مُيكن تعّلم مهارة ترتيب املمتلكات واألماكن. وقد تبدو للبعض مثًال، أن 
فكرة استعامل يشء ما وإعادته إىل مكانه الخاص بغية إيجاده واستعامله 
مرة ثانية هي فكرة جديدة متاماً، ألن بعض األفراد يضيعون الكثري من 
الوقت يف البحث عن األشياء قبل البدء يف العمل. إن الوقت القليل الذي 
مُيكن أن ُيَرصف يف ترتيب وتنظيم األشياء، من شأنه أن ُيّرسع يف إنجاز 
العمل الذي ينوي املرء القيام به. إن تنظيم األشياء وترتيبها ليس مضيعة 

للوقت كام يظّن البعض.
عىل  اعمل  الخاصة،  وأماكنك  ممتلكاتك  تحمي  أن  فعًال  أردت  إذا 

مساعدة اآلخرين للعناية مبمتلكاتهم وأماكنهم الخاصة.

١٢ـ٣. حافظ عىل كوكب األرض.

إن الرأي الذي يقول إن لإلنسان حّصة يف هذا الكوكب، وإن بإمكانه 
أن ُيساعد يف اُملحافظة عليه، قد يبدو للبعض فكرة عامة جداً وبعيدة عن 
واقع الحياة، لكن ما يحدث اليوم يف الطرف اآلخر من العامل، بل وحتى عىل 

مسافة أبعد، قد ُيؤثر عىل ما يحدث يف بيتك الخاص.
إن االكتشافات الحديثة بواسطة املسابر الفضائية اُملرسلة إىل كوكب 
الزهرة، ُتشري إىل أن عاملنا مُيكن أن يتدهور إىل درجة قد ال نتمّكن معها من 

الحياة عىل وجه األرض، وقد يحدث هذا يف حياتنا الحالية. 
إن قطع الكثري من أشجار الغابات وتلويث العديد من األنهار والبحار 
وتلويث الجّو، هي أشياء قد تقيض علينا. فدرجات الحرارة عىل سطح 
األرض قد ترتفع بشكل كبري. كام أن املطر مُيكن أن يتحّول إىل حامض 

الكربيتيك، وبالتايل فإن كل أشكال الحياة قد تنقرض.
وقد يقول قائل: «حتى لو كان هذا األمر صحيحاً، ماذا مُيكنني أن أفعل 
تجاهه؟». إن مجرد تقطيب اإلنسان لحاجبيه عندما يرى الناس ُيخّربون 
ويعملون عىل العبث بهذا الكوكب، سيكون قد قام بعمل يشء حيال هذا. 
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إن مجرد تبّني املرء للرأي القائل إن تخريب كوكب األرض هو أمر سيٌئ، 
وإعالنه لهذا الرأي، فإنه يكون قد قام بيشء تجاه هذا األمر. 

والحقيقة إن املحافظة عىل هذا الكوكب وصيانته تبدأ من العناية بتلك 
املساحة الصغرية التي تقع أمام بيت كل إنسان. وهذه العناية متتّد بعد 
ذلك إىل كل منطقة مير اإلنسان بها يومياً، للذهاب إىل العمل أو املدرسة. 
ومن ضمنها بالطبع، األماكن التي نقيض فيها إجازاتنا، والحدائق التي 
نتناول فيها طعامنا يف ُعطالت نهاية األسبوع. إن األوراق واألغصان امليتة 
التي ُتغطي الغابات وموارد املياه، واألعشاب الجافة الرسيعة االحرتاق، 
كلها أشياء يجب عىل اإلنسان أال يكتفي فقط بأن يحّد من وجودها، بل 
عليه أن يعمل عىل إزالتها، وذلك بغية اإلقالل من خطرها عىل البيئة. قد ال 
يبدو لنا أن زرع شجرة هو عىل درجة كبرية من األهمية، إال أنها يف الحقيقة 

تعني الكثري.
قد نجد يف بعض البلدان أن كبار السن من الناس والعاطلني عن العمل، 
بالغابات  للعناية  يتطوعون  بل  أحزانهم،  واجرتار  بالجلوس  يكتفون  ال 
واملساهمة  الجافة،  واألوراق  األغصان  التقاط  طريق  عن  والحدائق 
يف إضافة يشء من الجامل إىل هذا العامل. إن اإلنسان ال تنقصه املصادر 
والوسائل التي يتسّنى له عن طريقها االعتناء بهذا الكوكب. وبالتايل فإنه 
يتوجب علينا أال نتجاهل وجود مثل تلك الوسائل. ولقد لوحظ أن الجهاز 
املدين للمحافظة عىل البيئة والطبيعة يف الواليات املتحدة األمريكية والذي 
تأسس يف الثالثينيات من القرن املايض، عمد إىل االستفادة من قدرات 
وطاقات الضباط والشباب العاطلني عن العمل. فقد كان هذا الجهاز واحداً 
من املرشوعات – إن مل يكن املرشوع الوحيد يف فرتة الكساد االقتصادي – 
التي ساهمت يف تحقيق ثروة للدولة أكرب من تلك التي ُأنفقت. لقد ساهم 
يف خلق مناطق ُمشّجرة واسعة، مام زاد من جامل وقيمة هذا الجزء من 
العامل. أما اليوم فقد اختفت مثل هذه املؤّسسات القّيمة. لذلك يجب 
علينا املساهمة يف عملية إعادة مثل هذه املشاريع، وتقديم الدعم لقادة 

الرأي واملنّظامت التي تعمل عىل حامية البيئة وصيانتها.

APPROVED
Arabic TWTH Booklet 30th May 2008 20.24



٣٧

إننا ال تنقصنا التكنولوجيا، ولكن التكنولوجيا وتطبيقاتها تكلفنا أمواالً 
طائلة. وهذه األموال لن تتوفر إال عندما نعتمد سياسة اقتصادية صحيحة 
وسليمة، سياسة ليس الغرض منها معاقبة كل إنسان. وهذا النوع من 

السياسات موجود.
الناس، من أجل  التي مُيكن أن يقوم بها  العديد من األعامل  هناك 
املساعدة يف العناية بكوكب األرض، يبدأ اإلنسان بنفسه فكرة العناية 
االهتامم  عىل  اآلخرين  تشجيع  وهي  أخرى  خطوة  تتبعها  ثم  بكوكبه 

بكوكب األرض والعناية به.
لقد وصل اإلنسان إىل قدرة متكنه من تدمري كوكب األرض. لهذا السبب 

يجب أن ندفعه لتسخري قدراته لحامية هذا الكوكب. 
ألننا جميعاً نعيش عىل سطحه.

إذا مل ُيحاول اآلخرون حامية البيئة وتحسينها، 
فقد تنعدم نهائيًا فرص السري 

يف طريق السعادة.
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١٣. ال ترسق.
عندما ال يحرتم اإلنسان مفهوم امللكية لألشياء، فإن ممتلكاته وأمالكه يف 

هذه الحالة تكون ُمعرّضة للخطر.
اإلنسان الذي يعجز لسبب أو آلخر، عن الحصول عىل األموال واألمالك 
بصورة رشعية، مُيكنه أن يّدعي أن األشياء ليست ملكاً ألحد عىل أية حال، 

ولكن جرب أن ترسق حذاءه وانظر ماذا سيفعل! 
اللص ميأل الجو حوله بالغموض. فالكل يبدأ بالتساؤل أين اختفى هذا؟ 
وأين اختفى ذاك؟ إنه يسبب من املتاعب واملشاكل أكرث بكثري من قيمة 

ما يرسقه.
عندما يشاهد اللص اإلعالنات التجارية لبعض املواد املرغوبة، ولعجزه 
عن القيام بأي عمل قيم ميّكنه من الحصول عليها، أو ألنه مدفوع بالرغبة 
يف امتالكها، فإنه يتخيل أن رسقتها تجعله يحصل عىل يشء قيم بتكلفة 
زهيدة، وهذه هي املشكلة األساسية: التكلفة. والحقيقة أن السعر الفعيل 
الذي يدفعه السارق، سوف يكون أعىل بكثري مام يعتقد. فأكرث اللصوص 
يف التاريخ قد دفعوا مثناً باهظاً لغنامئهم، وذلك بقضاء حياتهم يف املخابئ 
البائسة أو السجون، وال يحَظون إال بلحظاٍت نادرة فقط من الحياة املرفهة. 
إال أنه ليس هناك يشء يف الحياة، مهام كان مثيناً، مُيكن أن ُيعّوض قضاء 

العمر خلف القضبان.
كام أن قيمة املواد املرسوقة تتناقص بشكل رسيع، ألن املرسوقات 
يجب أن ُتخفى عن العيون، كام أنها ُتشّكل يف حد ذاتها تهديداً لحرية 

الّسارق نفسه. 
وحتى يف الدول الشيوعية ُيرسل اللص إىل السجن.

الرسقة تعني أننا غري قادرين عىل الحصول عىل ما نريد بطرق رشيفة، 
أو أننا مصابون برضب من الجنون. وإذا ما سألت اللص أياً من هذين 

االحتاملني هو الصحيح، فإن الجواب حتاًم سيكون أحدهام. 

فالطريق إىل السعادة ال مُيكن أن يسلكه 
أناس ُمثقلون باملرسوقات.
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١٤. كن
 جديراً بالثقة.

إذا كان اإلنسان ال ميلك الثقة مبن هم حوله وال ميكنه االعتامد عليهم، 
فإنه هو نفسه سيكون ُمعرضاً للخطر. وعندما يخذله هؤالء الذين يعتمد 
عليهم، فإن حياته قد تتعرض لالضطرابات، التي ستؤثر عىل استمراره يف 

هذه الحياة وبقائه فيها.
إن الثقة اُملتبادلة بني الناس هي األساس املتني الذي مُيكن أن ُيّشيد عليه 
رصُح العالقات اإلنسانية. ومن غري هذا األساس، فإن البنيان بأرسه يكون 

ُمعرّضاً للسقوط.
إن الجدارة بالثقة هي أمر ذو قيمة ُعليا يف حياتنا. واإلنسان الجدير 
بالثقة فُيعترب عديم  الجدير  أما اإلنسان غري  كبرياً،  ر تقديراً  ُيَقدَّ بالثقة 

القيمة.
يجب عىل الشخص أن يجعل اآلخرين حوله يظهرون استحقاقهم للثقة 
أنفسهم  بقيمة  يشعرون  يجعلهم  الذي  األمر  اكتسابها،  ويعملون عىل 

وبقيمة اآلخرين. 

١٤ـ١. ُأوِف بوعدك.

عندما يقطع اإلنسان عهداً عىل نفسه فعليه أن يفي بهذا الوعد. وإذا 
ما قال امرؤ إنه سوف يقوم بأمر ما، فإن عليه أن يقوم به. وإذا قال إنه لن 

يقوم به فعليه أال يفعله. 
إن نظرتنا لآلخرين مبنية بدرجة كبرية عىل مدى وفائهم بوعودهم. 
حتى الوالدين، عىل سبيل املثال، قد يتفاجآن مبدى سقوطهام يف عيون 

أوالدهام عندما ال يفيان بوعودهام.
أما  واإلعجاب.  للثقة  أهٌل  هم  بوعودهم  يوفون  الذين  األفراد  إن 
األفراد الذين ال يوفون بوعودهم، فإن اآلخرين ينظرون إليهم بعني ملؤها 

االزدراء. 
وسيكون من الصعب جداً الثقة بهم، وقد ال مُينحون فرصة أخرى.
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اإلنسان الذي ال يفي بوعوده، قد يجد نفسه واقعاً يف رشك كل أنواع 
الضامنات والقيود، كام قد يجد عالقاته الطبيعية مع اآلخرين قد انقطعت. 
والواقع أنه ال توجد أية طريقة للعزلة عن الناس أصعب من عدم الوفاء 

بالوعد.
يجب عىل املرء أال يسمح لآلخرين أن يستخفوا بوعودهم التي قطعوها 
عىل أنفسهم. كام يجب عليه أن ُيّرص عىل أن الوعد متى ُقطع، يجب أن 
ُيوىف به. إن حياة اإلنسان تصبح يف غاية الفوىض واالضطراب، إذا ما عمل 

ذلك اإلنسان مع أفراد ال يوفون بوعودهم. إن ذلك ال يعترب أمراً هيناًً.

إن الطريق إىل السعادة مُيكن اجتيازه بسهولة أكرب 
مع من هم جديرون بالثقة.
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١٥. ُأوِف 
بالتزاماِتك٣٢.

يرتبط اإلنسان ال محالة، خالل حياته، بالعديد من االلتزامات. إنها 
يف الحقيقة تولد معه، وترتاكم خالل سنني حياته. عندما نقول إن عىل 
املرء التزاماً تجاه والديه، ألنهام جلباه إىل هذا العامل وربياه، فإننا ال نعلن 
فكراً جديداً. ويجب أن نشكر الوالدين عىل عدم إفراطهام يف فرض هذه 
االلتزامات عىل أوالدهم، بالرغم من أن واقع الحياة يقول أن هناك ديناً 
والتزاماً يف عنق املرء تجاه والديه. حتى الطفل يشعر بهذا الّدين. ومع 
مرور السنني تتكاثر االلتزامات األخرى عىل اإلنسان. منها التزاماته تجاه 

األفراد اآلخرين، وتجاه األصدقاء واملجتمع وحتى تجاه العامل كله.
إنك بعدم سامحك للشخص أن يقوم بواجباته، ال يعني أنك تؤدي له 
خدمة وإمنا متنعه من الشعور بالرضا أو القيام بالتزاماته. إن جزءاً كبرياً من 
حالة التمرّد التي ميّر بها الطفل أو الشاب املراهق، تعود إىل رفض اآلخرين 
قبول القليل مام يقدمه ذلك الطفل أو الشاب لريتاح من عبء التزاماته: 
املساعدة،  لتقديم  املرتبكة  الطفل  ومحاوالت  الرضيع،  ابتسامات  مثل 
والنصائح التي يقدمها الشاب املراهق، أو حتى ُمحاوالت األبناء يك يكونوا 
صالحني، متّر جميعها أحياناً دون أن ُتالحظ أو ُتقابل بعني الرضا من األهل. 
إن مثل هذه الجهود التي ُيبديها الطفل، والتي تفشل يف إيفاء الدين الهائل 
الذي يشعر به تجاه أهله، قد يحّل محلها عدٌد من اآلليات أو التربيرات 
العقالنية عنده مثل: «أنا يف الحقيقة غري ُمطالب بأي يشء» أو «أنا أستحق 
هذه األمالك قبل أي إنسان آخر»، أو «أنا مل أطلب منهم أن يجلبوين إىل 
هذا العامل» أو «أهيل سيئون» أو «الحياة ال طعم لها». ومع كل ذلك فإن 

التزامات اإلنسان تتكاثر يوماً بعد يوم.

٣٢. التزام: هي حالة الشخص املدين آلخر بسبب خدمة أو معروف. عمل ما واجب عىل الشخص، أو عقد أو اتفاق أو 
وعد اجتامعي أو أخالقي أو قانوين يلزمه باعتامد خط سري معني أو تجنبه. الشعور باملديونية لآلخرين.
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تحته  يرزح  ثقيل  إىل عبء  يتحّول  أن  مُيكن  املسؤوليات  إن حجم 
اإلنسان، خصوصاً إذا مل يجد وسيلة مُيكنه من خاللها أن يتخلص من هذا 
الحمل. ومثل هذا الشعور مُيكن أن ُيخّلف وراءه كل أنواع االضطرابات 
والفوىض االجتامعية والشخصية. وعندما ال يستطيع املرء أن يتخلص من 
هذه الديون، فإن األشخاص الذين يدين لهم بها قد يجدون أنفسهم يف 
وضع صعب، نتيجة الترصف الغريب وغري اُملتوّقع، من ذلك اإلنسان الذي 

يدين لهم بالفضل.
املسؤوليات  عبء  تحت  يرزح  الذي  اإلنسان  مساعدة  املمكن  من 
والديون، عن طريق تنظيم كل هذه االلتزامات األخالقية واالجتامعية 
واملالية، ومّد يد العون له لإليفاء بكل االلتزامات التي يشعر بثقل وطأتها 

عىل كاهله.
يجب عىل اإلنسان أن يتقّبل الجهود التي ُيقّدمها الطفل أو البالغ، 
للتعويض عن واجباته غري املادية، التي يشعر أن عليه أداءها. عىل املرء أن 
يعمل عىل إيجاد حل يستند عىل أساس اتفاق ُمتبادل بينه وبني اآلخرين، 

وذلك من أجل إيفاء ديونه املادية. 
شّجع اإلنسان دامئاً عىل عدم زيادة التزاماته التي ال مُيكنه أن يفي بها.

إن الطريق إىل السعادة 
هو طريق متعب وصعب ملن يرزح 
تحت عبء التزاماته تجاه اآلخرين 

والتي مل يتسنَّ له أن يفي بها.
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١٦. كن مجّدا٣٣ً
يف عملك.

إن العمل ليس أمراً ممتعاً دامئاً.
ولكن ليس هناك من هم أكرث تعاسة من الذين يعيشون حياة فارغة 
وُمضجرة وخالية من األهداف. فاألطفال يظهرون مآسيهم ألّمهاتهم عندما 
ال يجدون ما يشغلهم. والحالة املعنوية السيئة للعاطل عن العمل، حتى 
وإن كان يتلقى اإلعانة٣٤ واإلسعاف٣٥ من الحكومة، معروفة لدى الجميع. 
والرجل املتقاعد الذي ليس لديه ما يعمله يف الحياة، يهلك من كرثة الكسل، 

كام هو ُمبني يف اإلحصائيات.
الراحة  إىل  بالدعوات  السفر  وكاالت  ُتغريه  الذي  السائح  وحتى 
واالستجامم، قد يصبح سائحاً متذمراً، خصوصاً إذا وجد أن ُمرشد الرحلة ال 

يعمل عىل إلهائه بيشء مُيكنه القيام به.
إن الحزن ميكن ُمعالجته ببساطة، وذلك عن طريق االنشغال بيشء ما.

إن معنويات املرء تتحسن بشكل كبري للغاية عندما ينجز عمًال. ومُيكننا 
القول إن اإلنتاج٣٦ هو أساس املعنويات العالية.

إن الناس الذين ال يكدحون يف هذه الحياة، ويرتكون عبء العمل عىل 
أكتاف اآلخرين من حولهم، ُيصبحون عبئاً عىل غريهم.

 من الصعب االنسجام والعيش مع إنسان كسول ال ُيحب العمل، فإىل 
جانب إحباطه لآلخرين، فإنه يشكل خطراً عليهم.

٣٣. ُمِجد: هو اإلنسان الذي يؤدي عمله أو يقوم مبتابعة دراسته بحامس، وينجز أموره بهمة ونشاط وتصميم. وهو 
عكس الكسول الذي ال ينجز شيئاً.

٣٤. اإلعانة: مساعدات مالية أو غري مالية، تعطيها املؤسسات الحكومية لألشخاص املحتاجني واملعوزين.
٣٥. اإلسعاف: تقديم عون الزم لألشخاص املحتاجني من قبل الحكومة.

٣٦. اإلنتاج: عملية إنجاز يشء ما وإنهائه، إكامل واجب أو أمر مفيد مثني يستحق العمل والحوزة.
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أما العالج الفّعال ملثل هذا اإلنسان فيكمن يف إقناعه بالعودة إىل حياة 
الجّد والعمل، ومساعدته عىل تحقيق ذلك. إن أكرث الفوائد ثباتاً، هي تلك 

التي يجنيها املرء من العمل املؤدي لإلنتاج الحقيقي. 

إن الطريق إىل السعادة يغدو 
مرصوفًا بالنجاح عندما يعمل اإلنسان بجد 

ومثابرة للحصول عىل إنتاج حقيقي.
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١٧. كن كفؤا٣٧ً.

الشديدة  دة  اُملَعقَّ واملركبات  واآلالت  األجهزة  العرص، عرص  هذا  يف 
الرسعة، يعتمد وجود اإلنسان ووجود عائلته وأصدقائه واستمرارهم يف 

الحياة بدرجة كبرية عىل كفاءة اآلخرين عموماً.
ففي عامل التجارة والعلوم واملجاالت اإلنسانية ويف األوساط الحكومية، 
نجد أن عدم الكفاءة٣٨ مُيكنه أن يهّدد حياة ومستقبل األقلية واألكرثية 

معاً.
إنني عىل يقني أن باستطاعتك أن تتذكر العديد من الحاالت واألمثلة 

املتعلقة بالكفاءة أو عدم الكفاءة. 
فمنذ أقدم العصور واإلنسان ميتلك هذا الحافز الذي يدفعه للسيطرة 
عىل مصريه. إن الخرافات وطقوس اسرتضاء اآللهة والرّقص قبل الّصيد التي 
كان ميارسها اإلنسان كانت ُتعترب جهداً ُبذل للتحكم يف مصريه وذلك بغّض 

النظر عن عدم جدوى هذا الجهد. 
لكن اإلنسان مل يبدأ بالسيطرة عىل بيئته إال بعد تعلمه كيفية التفكري 
الحقيقية  السامء  هدية  أما  بكفاءة.  وتطبيقها  املعرفة  تقييم  وكيفية 

لإلنسان فرمبا كانت هذه القدرة الكامنة لديه ليكون كفؤاً. 
ففي األنشطة واملساعي العامة، نجد أن اإلنسان يحرتم وُيقدر من 
كان كفؤاً بني اآلخرين. فمهارات الرياضيني البارزين أو األبطال مثًال، قد 

جعلتهم موضع تبجيل.
محك الكفاءة الحقيقية يكمن يف النتائج.

وكلام كانت كفاءة اإلنسان عالية، كان استمراره وبقاؤه يف هذه الحياة 
أفضل. وكلام كان غري كفٍؤ، تدهور حاله وقلت فرص استمراره يف الحياة.

لذلك شجع الناس عىل أن يظهروا كفاءتهم من خالل أي نشاط مفيد 
يقومون به واثن عىل تلك الكفاءات وكافئها متى وجدتها. 

٣٧. كفؤ: أي قادر عىل القيام بأعامله بشكل جيد متقن، أو كون اإلنسان ذو مقدرة، ماهر مبا يقوم به وعىل مستوى ما 
تتطلبه األنشطة التي يقوم بها املرء.

٣٨. عدم الكفاءة: هي نقص املعرفة أو املهارة أو املقدرة، وكون املرء معرّضاً للوقوع يف هفوات وأخطاء كبرية.
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واطلب منهم أن يكونوا عىل درجة عالية من املهارة والكفاءة. واالختبار 
وعائلتك عىل  أنت وأصدقائك  قدرتك  يكمن يف  الحقيقي ألي مجتمع 

العيش فيه بأمان.
أما ُمقومات الكفاءة فتشمل املالحظة والدراسة واملامرسة.

١٧ـ١. انظر.

انظر إىل ما تراه أنت ال إىل ما يقول لك اآلخرون إنك تراه.
إن ما تالحظه، هو ما تالحظه أنت. انظر إىل األشياء والحياة واآلخرين 
الخوف  املسبقة وجدران  األحكام  مبارشة وليس من خالل ضباب من 

ووجهات نظر اآلخرين.
بدالً من الجدال مع اآلخرين، اعمل عىل أن ينظر اآلخرون بعيونهم إىل 
اليشء اُملتجادل عليه. ألن أغلب األكاذيب اآلمثة مُيكن أن ُتكتشف، وأعظم 
االدعاءات مُيكن أن ُتدحض، وأكرث األلغاز تعقيداً مُيكن أن تحل، وأكرث 
االستدالالت وضوحاً ميكن أن تحدث، وذلك ببساطة عن طريق الرّجاء 

اللطيف والطلب بلني من اآلخرين أن ميعنوا النظر يف األمور بأنفسهم.
فعندما يجد الشخص اآلخر أن األمور معّقدة وصعبة االحتامل، وعندما 
يبدأ رأسه يف الدوران، انصحه أن يرتاجع قليًال إىل الوراء ليتفّحص األمور 

ومُيعن النظر فيها.
وهو عندما يفعل ذلك فهو عادة يرى األشياء بوضوح وعىل حقيقتها، 
وبالتايل فإنه قادٌر عىل االنطالق يف الحل. ولكن إذا مل يستطع اإلنسان 
رؤيتها ومالحظتها بنفسه، فقد يكون لديه القليل من الحقيقة حولها، 
وُتصبح كل اإلرشادات واألوامر والعقوبات التي يف هذا العامل عاجزة عن 

أن تحل هذا التشويش الذي يعاين منه.
بإمكان اإلنسان أن يشري لآلخرين إىل االتجاه الذي يجب النظر إليه، 

ويقرتح عليهم أن ينظروا إىل ذلك االتجاه، ثم النتائج ُتصبح مرهونًة بهم.
إن الطفل أو الشخص البالغ يرى ما ينظر إليه هو بنفسه. وهذا بالضبط 

هو الواقع بالنسبة له.
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الكفاءة الحقيقية تعتمد عىل مقدرة اإلنسان الشخصية عىل املالحظة. 
وعندما يتحّقق ذلك، فإن اإلنسان يكون كفؤاً وواثقاً من نفسه.

١٧ـ٢. تعلم.

هل حدث لك أن احتفظ شخص ما مبعلومات خاطئة تتعلق بك؟ وهل 
سببت لك تلك املعلومات الخاطئة بعض املشاكل؟

إن مثل تلك األمور تعطيك فكرة عام تسببه املعلومات الخاطئة من 
تشويش واضطراب. 

ويف الوقت نفسه، من املمكن أن تحتفظ أنت نفسك ببعض املعلومات 
الخاطئة عن اآلخرين. 

إن فصل املعلومات الخاطئة عن الصحيحة، من شأنه أن يزيد من تفّهم 
اإلنسان لألمور. 

هناك الكثري من املعلومات الخاطئة املنترشة بني الناس. فبعض األفراد 
ذوي النوايا السيئة، يختلقون مثل تلك املعلومات، وذلك ليتسنى لهم 
تحقيق أغراضهم الشخصية. أما مصدر تلك األفكار الخاطئة فيعود بكل 
بساطة إىل الجهل بالحقائق. ومن شأن هذا الجهل أن ُيعيق تقّبل اإلنسان 

للمعلومات الصحيحة.
إن الطريقة الرئيسية التي يستطيع أن يتعّلم اإلنسان بواسطتها، تتكون 
من عملية التحقق من املعلومات املتوفرة له، واختيار الصحيح منها، ونبذ 
الخطأ. ومن ثّم متييزه للمهم من غري املهم، واستخالصه النتائج والعرب التي 
مُيكن تطبيقها واالستفادة منها. إذا متّكن اإلنسان من ذلك، فإنه يكون عىل 

الدرب السليم ليصبح فرداً كفؤاً.
إن االختبار ألية حقيقة، يتم عن طريق تقييمك أنت لصحتها. فإذا كان 
لديك مجموعة من البيانات التي عملت عىل استيضاح وتفّهم كل كلامتها، 
ومتعنت فيها، وكانت ال تزال تبدو وكأنها غري صحيحة، فإنها عندئذ تكون 
غري صحيحة بالنسبة لك وعليك أن ترفضها. وميكنك إذا أردت أن تستخلص 
منها ما تعتقده حقيقة بالنسبة لك. ففي النهاية ستكون أنت الشخص 
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الذي يقرر أن يستخدمها أو أال يستخدمها. وأنت الذي سيفكر أو ال يفكر 
من خاللها. فإذا قبل املرء الحقائق أو الوقائع بصورة عمياء ألنه ُطلب منه 
أن يتقبلها، عىل الرغم من عدم صحتها، فإن النتيجة لن تكون مرضية. 

وهذا هو بالضبط الطريق الذي يقود إىل مستنقع عدم الكفاءة.
أما الجزء اآلخر الذي يعترب من مستلزمات التعّلم فيكمن بكل بساطة، 
والجداول  والصيغ  الكلامت  شكل  كحفظ  املعلومات،  عملية حفظ  يف 
الرياضية، والنظام الذي نتبعه عند استخدامنا آللة من اآلالت، ولكن حتى 
يف عملية التذّكر البسيطة هذه، يجب عىل املرء أن يعرف ما هو غرض تذكر 

املعلومة وكيف ومتى يجب عليه أن يستعملها.
إن عملية التعّلم هي ليست عملية تجميع املعلومات والبيانات بصورة 
بحتة. بل إنها العملية التي تساعد اإلنسان يف الحصول عىل مفاهيم جديدة 

وطرق أفضل إلنجاز األعامل.
والدراسة.  التعّلم  عن  يتوقفون  ال  الحياة  يف  واملتفّوقون  الناجحون 
والحديثة،  الجديدة  الطرق  عىل  لالطالع  دامئاً  يسعى  الكفؤ  فاملهندس 
والريايض الجيد ُيعيد النظر باستمرار يف طرق تقدمه يف املضامر الذي 
مُيارسه. وأّي إنسان محرتف يحتفظ دامئاً باملعلومات التي مُيكنه أن يرجع 

إليها يف حياته العملية. 
فآلة خفق البيض والغسالة الحديثة وحتى أحدث طراٍز للسيارات، 
جميعها تتطلب بعض الدراسة والتعلم، وذلك قبل أن يتمكن اإلنسان 
من تشغيلها بيشء من الكفاءة. وعندما يغضُّ املرء نظره عن تعلم كيفية 
استخدام هذه املعدات، فإن العديد من الحوادث قد تحدث يف املطابخ 

والشوارع.
اإلنسان الذي يعتقد أنه ليس هناك أي يشء آخر ليتعلمه يف هذه الحياة، 
هو إنسان ُمتعجرف. وهو ُمصاب بعمى خطري، وغري قادر عىل التخّلص من 
تحيزه ومعلوماته الخاطئة، وال ميكنه تبديلها بالحقائق والوقائع التي قد 

تساعده بشكل أكرث منطقية يف حياته الخاصة، وحياة أي إنسان آخر.
هناك طرق تساعد اإلنسان عىل الدراسة، ومتّكنه من أن يتعلم فعًال، 
وأن يستخدم ما يتعلمه يف حياته. وباختصار فإن التعلم يتكون من وجود 
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مدرٍَّس ملٍم مبوضوع الدراسة ونصوٍص جيدٍة عنه أو أحدهام، واستيضاح 
كل كلمة غري مفهومة يف القواميس بشكٍل كامٍل، واستشارة مراجع أخرى 
أو االطالع عىل األشياء املتعلقة باملوضوع أو كالهام، والتخلُّص من البيانات 
الخاطئة التي مُيكن أن تكون بحوزته عن طريق فصلها عن املعلومات 
بالنسبة له اآلن. إن  الصحيحة معتمداً يف ذلك عىل ما يعتربه صحيحاً 
النتيجة النهائية ستكون يقيناً وكفاءًة عاليًة. إنها يف الواقع تجربة ُمجزية 
ونرية. إنها تشبه بذل جهد جهيد يف اخرتاق وعورة جبل عال، ثم الوصول 

إىل قمته، ورؤية جديدة للعامل املمتد.
العادات  من أجل استمرار أي حضارة من الحضارات، يجب تعزيز 
والقدرات عىل الدراسة يف مدارسها. إن املدرسة ليست مكاناً يتخلص فيه 
األهل من أطفالهم أثناء النهار. فلو كانت هذه هي الغاية من وجود 
املدارس، فإن هذا الحل باهظ التكاليف. واملدرسة ليست مكاناً لصنع 
الببغاوات املقلدة، بل إنها املكان الذي يجب عىل اإلنسان أن يتعلم فيه 
كيفية الدراسة. وهي املكان الذي يتعلم فيه األطفال كيف يفهمون الواقع، 
وكيف ُيعالجونه بكفاءة، وكيف ُيهيئون أنفسهم الحتالل مكانتهم يف عامل 

الغد، هذا العامل الذي سيقيض فيه رجال اليوم حياة الشيخوخة.
إن املجرم العايت هو إنسان مل يتعّلم أبداً كيفية التعلم. فاملحاكم تحاول 
أن ُتعلمه باستمرار أنه إذا ارتكب جرماً ثانياً فإنه سيعود إىل السجن. رغم 
ذلك فإن أغلب املجرمني يرتكبون الجرمية نفسها من جديد ويعودون إىل 
السجن. والحق أن املجرمني هم السبب يف وجود هذا العدد املتزايد من 
القوانني. ألن املواطن الصالح هو شخٌص يحرتم القانون، يف حني أن املجرم 
ُيَعرَّف إنه: إنسان ال يحرتم القانون وغري قادر عىل التعلم. وبالتايل فإن 
أغلب األوامر والقوانني والعقوبات تكون غري قادرة عىل التأثري يف اإلنسان 

الذي ال يعرف كيف يكتسب املعرفة أو ال يستطيع أن يتعلم.
إن إحدى مواصفات الحكومة املجرمة (كام حدث سابقاً يف التاريخ) 
هي أن قادتها غري قادرين عىل التعلم؛ فبالرغم من أن التاريخ واملنطق 
ينبئان أولئك القادة أن الدمار هو نتيجة للحكم الجائر، إال أن األمر قد 
تطلب الكثري من الثورات العنيفة للتخلص من تلك الحكومات، مثل الحرب 
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العاملية الثانية، لإلطاحة بهتلر، التي كانت إحدى األحداث التعيسة التي 
عصفت باإلنسانية. إن مثل هؤالء مل يتعلموا، وكانوا مقتنعني مبعلوماتهم 
الخاطئة، ورفضوا كل الدالئل والحقائق، لهذا كان البد أن يتم التخّلص 

منهم.
الرشيرة  بنواياهم  مسريون  فهم  التعّلم.  يستطيعون  ال  املجانني  إن 
الخفّية، أو ُمحّطمون إىل درجة ال يستطيعون فيها التمييز. فالحقائق والواقع 
والصدق أموٌر ال ميكنهم إدراكها. إنهم ُيجسدون املعلومات الخاطئة، وال 

يتعلمون، بل إنهم غري قادرين عىل التعلم أو اإلدراك بالفعل.
إن العديد من املشاكل الشخصية واالجتامعية ترجع إىل عدم القدرة 

عىل التعّلم أو رفضه. 
والبد أنك تتذكر بعض األمثلة عن معارفك من الذين ُدمرت حياتهم 

بسبب جهلهم كيفية الدراسة والتعلم.
وإذا مل يتمكن اإلنسان من جعل من هم حوله يدرسون ويتعلمون فإن 
عملُه هو نفسه ميكن أن يغدو أكرث صعوبة وحتى ُمثقًال باألعباء. كام مُيكن 
أن ُيؤثر وُيقلل بشكل كبري من فرصه الكامنة يف البقاء واالستمرار يف هذه 

الحياة.
مُيكن مساعدة اآلخرين عىل الدراسة والتعّلم عن طريق تزويدهم 
باملعلومات التي يجب أن يّطلعوا عليها. ومُيكن مساعدتهم أيضاً عن 
طريق تشجيعهم يف كل مرة يتعلمون فيها شيئاً جديداً. أو عن طريق 
إظهار التقدير ألّي ازدياد مُيكن أن ُيالحظ يف كفاءتهم. وباإلمكان القيام 
بأكرث من ذلك: بإمكانك مساعدة اآلخرين (دون الدخول يف خالفات 
أو نقاشات) يف التخيل عن املعلومات الخاطئة، ومساعدتهم يف العثور 
عىل املعلومات الصحيحة، ورشح الكلامت التي ال يتمكنون من فهم 
معانيها. وعىل إيجاد ومعالجة األسباب التي تحول بينهم وبني الدراسة 

والتعلم. 
ومبا أن الحياة هي تجارب وأخطاء. فبدالً من أن تنتقد اإلنسان الذي 
ُيخطئ، حاول إيجاد السبب يف ارتكاب ذلك الخطأ، ثم حاول أن تجد ما إذا 

كان ذلك اإلنسان قادراً عىل أن يتعلم من ذلك الخطأ شيئاً ما. 
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قد يندهش اإلنسان من نفسه خصوصاً عندما يتمكن من مساعدة 
شخص آخر يف حل بعض مشاكله وذلك مبجرد تشجيع ذلك الشخص عىل 
الدراسة والتعلم، وأنا عىل يقني من أنك متلك العديد من الطرق والوسائل 
التي ُتعينك عىل القيام بذلك. كام أعتقد بأنك سوف تجد أن الطرق األكرث 
فاعلية هي الطرق اللطيفة. إن العامل قاٍس مبا فيه الكفاية خصوصاً بالنسبة 

ألولئك الذين ال يستطيعون التعلم بسهولة.

١٧ـ٣. املامرسة٣٩.

إن التعلم ال ُيعطي مثاره إال بعد تطبيقه. بالطبع مُيكننا السعي وراء 
الحكمة لذاتها ألن هناك شيئاً من الجامل يف هذا البحث. عىل أن الحقيقة 
تقول إن اإلنسان لن يعرف نفسه ما إذا كان حكياًم أم ال إال حني يرى نتائج 

محاوالته التطبيقية.
إن أي نشاط أو مهارة أو مهنة، مهام كانت درجة دراستنا لها، كحفر 
القنوات أو مامرسة القانون أو الهندسة أو فن الطبخ أو أي يشء آخر، مُيكن 
أن يتعرض يف النهاية للسؤال الحاسم: هل بإمكان الفرد أن يطبق ذلك؟ 

وهذا التطبيق يتطلب املامرسة من ذلك الفرد. 
ُيسبب  السينام، سوف  الخطرية يف  باللقطات  يقوم  الذي  الرجل  إن 
لنفسه األذى إذا مل يتمرن مبا فيه الكفاية، وكذلك الحال مع ربات البيوت. 
إن السالمة ليست موضوعاً شعبياً معروفاً، إذ غالباً ما تخترص بعبارة 
«انتبه» أو «متهل» ولهذا يشعر الناس أن هناك قيوداً ُتفرض عليهم. ولكن 
هناك جانب آخر لهذا األمر: إذا كان اإلنسان بالفعل متمرناً وُمتدرباً مبا فيه 
الكفاية، فإن مهارته وبراعته ستكون جيدة لدرجة ال يكون من الرضوري 
معها أن يكون منتبهاً أو متمهًال، إن الحركة الرسيعة والسليمة ال تأيت إال 

باملامرسة.
مهارة اإلنسان يجب أن تتناسب مع رسعة العرص الذي يعيش فيه وهذا 

أيضاً يأيت عن طريق املامرسة.

٣٩. املامرسة: التمرّن عىل عمل يشء وأداؤه بتكرار بغرض تحقيق كفاءة جديدة أو تحسينها.
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اإلنسان ميكنه أن ميرّن عينيه، وجسمه، ويديه ورجليه إىل أن تتعود 
هذه األجزاء عىل تأدية تلك الحركات عن طريق التمرين. وهكذا فإن 
الشخص ال يحتاج إىل التفكري عند إشعاله للفرن أو إيقاف السيارة. ألنه 
يقوم بذلك بكل بساطة. إن ما نعتربه رضباً من املوهبة يف أي عمل كان 

ما هو إال املامرسة.
العمل إىل عدة  فلدى قيامك بعمل من األعامل، اعمل عىل تجزئة 
أقسام، ثم مترّن عىل هذه األقسام إىل أن تتمّكن من إنجازها برسعة ودقة 

وبدون تفكري. وإال فإنك ستكون عرضًة للحوادث. 
إن اإلحصائيات ُتشري إىل أن أغلب الحوادث ال ُيسببها إال األشخاص 

قليلو الخربة واملامرسة.
العقل  فيها  ُيستخدم  التي  املهن والحرف  ينطبق عىل  املبدأ  ونفس 
بشكل رئييس. فاملحامي الذي مل يتمرّن مراراً عىل اإلجراءات املتبعة يف 
قاعات املحاكم، لن يعرف كيف يحرك َمَلكاته الذهنية وطاقاته الفكرية 
برسعة كافية، ملجابهة التغريات الجديدة يف القضية. وبالتايل سُيعرّضه 
ذلك لخسارة القضية. كذلك هي الحال بالنسبة لوسيط رشكة أسهم مالية 
جديدة مل ميارس هذا من قبل. إنه قد يجعلك تخرس ثروة كبرية يف لحظات 
قليلة. والبائع الجديد الذي مل يتدرب عىل طرق البيع، مُيكن أن ُيعاين من 
الجوع لعدم مقدرته عىل بيع سلعته. والحل الصحيح لكل ذلك، يكون 

باملامرسة مراراً وتكراراً.
إن اإلنسان قد يجد نفسه أحياناً غري قادر عىل تطبيق ما تعلم، والسبب 
يف مثل هذه الحالة يعود إىل الطريقة الخاطئة التي اتبعها يف الدراسة، أو 
بسبب املدرّس أو نوعية النصوص التي درسها. إن قراءة التعليامت يشء ما، 

ومحاولة تطبيقها يشء آخر.
عندما يجد املرء نفسه غري قادر يف بعض األحيان عىل املامرسة، فإن 
عليه أن يتخّلص من وسائل التعلم التي بني يديه، وأن يبدأ من الصفر. ففي 
مجال التسجيل الصويت السيناميئ مثًال نجد أن األمر يشبه ما ذكرناه سابقاً. 
فإذا اتبع مهندس الصوت التعليامت الواردة يف كتب التسجيل الصويت، فإن 
صوت تغريد الطيور لن ُيسمع أفضل من صّفارة الباخرة. لهذا السبب ال 
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يتمكن الفرد أحياناً من معرفة ما يقوله املمثلون يف بعض األفالم. والواقع 
أن مهندس الصوت الجيد اضطر إىل إيجاد حل بنفسه من أجل الحصول 
عىل نتيجة أفضل يف موضوع عمله. ولكن يف نفس املجال السيناميئ هناك 
العكس متاماً فالكثري من النصوص التي تتناول موضوع اإلضاءة التصويرية، 
هي نصوص ممتازة، وإذا اتبعها الشخص بدقة، فإنه سيحصل عىل مشاهد 

يف غاية الروعة. 
ومن املؤسف حقاً، وخصوصاً يف املجتمعات التي تتميز بتقنيتها العالية، 
أال نجد جميع األنشطة واألعامل مرشوحة بشكل جيد يفيها حّقها. لكن 
عدم توفر مثل هذه النصوص يجب أال ُيعيق عمل الفرد. يف حالة توفر 
النصوص الجيدة، اعمل عىل تقدير قيمتها وادرسها جيداً ويف حالة عدم 
توفر النصوص الجيدة، اجمع املعلومات املتوفرة عنها، وادرسها، وحاول 

بنفسك تكملة الناقص منها.
إن النظريات والبيانات ال مُيكن أن ُتعطي مثارها كاملة، إال عندما يتم 

تطبيقها مراراً وتكراراً.
سيبقى اإلنسان يف حالة خطر طاملا أن الناس اُملحيطني به ال مُيارسون 
مهاراتهم بالدرجة التي مُتّكنهم فعًال من القيام بها. وهناك فرق كبري 
بني إنسان جيد مبا فيه الكفاية، وبني إنسان حريف ماهر. واملامرسة وحدها 

قادرة عىل سّد هذه الفجوة.
شّجع اآلخرين عىل أن ينظروا إىل األمور بأنفسهم، وعىل أن يجّدوا 
ويجتهدوا يف الدراسة، ويعملوا بالتايل عىل تطبيق ما تعلموه، وعندما 
يكتسبون املعرفة بشكل صحيح، فعليك أن ُتشجعهم عىل التمرن املتواصل 

عليها، إىل أن يتمكنوا من إنجازها بشكل ممتاز كاملحرتفني.
الرسيعة،  والحركة  والرباعة  املهارة  اكتساب  ُمتعة حقيقية يف  هناك 
هذا األمر يتّم بسالمة بواسطة املامرسة والتمرين. إن العيش مع أشخاص 
بطيئي الحركة، أمٌر ال ينطوي عىل الكثري من السالمة، يف عامل يتمّيز بالرسعة 

الفائقة.

إن الطريق إىل السعادة 
ُيفّضل اجتيازه برفقة اإلنسان الكفؤ.
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١٨. احرتم 
املعتقدات الدينية 

لآلخرين.

إن التسامح الديني هو حجر الزاوية املتني الذي ُتبنى عليه العالقات 
اإلنسانية. وعندما يرى اإلنسان كل املذابح واآلالم التي سببها عدم التسامح 
الديني عرب تاريخ اإلنسانية، وحتى وقتنا الحارض، مُيكنه أن ُيدرك ويتيقن 
أن عدم التسامح هذا، ما هو إال نشاط يهدف إىل تدمري بقاء اإلنسان يف 

هذه الحياة.
إن التسامح الديني ال يعني عدم قدرة اإلنسان عىل املجاهرة مبعتقداته 
الخاصة وإمنا يعني أن محاولة التهجم عىل معتقدات اآلخرين كانت دامئاً 

أقرص الطرق املؤدية للمشاكل واالضطرابات.
لقد اختلف الفالسفة فيام بينهم عىل تحديد طبيعة اإلٰله واإلنسان 
والكون وذلك منذ عهد اليونان القديم. وتغريت هذه اآلراء يف العديد 
«املادية»٤٠  الفلسفتني  يف  فتظهر  اليوم  العرص  موضة  أما  األوقات.  من 
و«امليكانيكية»٤١ اللتني يرجع قدمهام إىل قدم التاريخ املرصي واليوناين؛ 
التأكيد عىل أن كل يشء مادي،  ويهدف أصحاب هاتني الفلسفتني إىل 
ومهام أتقنوا رشحهم لنظرية النشوء والتطور فإنهم يتجاهلون أن هناك 
عوامل أخرى ال ميكن استبعادها، قد تكون هي وراء النشوء نفسه. واليوم 
لسوء الحظ تعترب هاتان الفلسفتان رسميتان ُويعمل عىل تدريسهام حتى 
٤٠. املادية: هي إحدى النظريات التي تقول إن الكون مؤلف من أشياء صلبة كالحجارة مثًال، سواء كانت كبرية أو 
صغرية. ولقد عمدت تلك النظريات إىل التقليل من شأن العقل وأمور أخرى بادعاء أنها مادة بحتة. واملادية فكرة قدمية 

جداً، لكن هناك أيضاً أفكار ونظريات أخرى بالطبع.
٤١. امليكانيكية: هي النظرية القائلة إن كل أشكال الحياة ما هي إال مادة يف حالة حركة، وبالتايل ميكن فهم ورشح هذه 
الحركة عىل ضوء القوانني الفيزيائية. ُطورت تلك النظرية، يف البداية، عىل يد لوسيبس ودميوقريطس (٤٦٠ ق.م – ٣٧٠ 
ق.م) بعد أن أخذاها عن امليثولوجيا الفرعونية. ولقد شعر أنصار تلك النظرية أن عليهم أن يهملوا الدين ألنهم قد فشلوا 
يف تفسريه رياضياً. ولقد هوجمت هذه النظرية بالطبع من قبل كل املهتمني بالدين كام هاجم أنصارها بدورهم كل 
األديان. أما روبرت بويل (١٦٢٧-١٦٩١) الذي وضع قانون بويل يف الفيزياء، فقد وضع مضمون تلك النظرية موضع شك 

عندما تساءل فيام إذا كان هناك يشء بالطبيعة يدعى مادة يف حالة حركة.
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يف املدارس. كام أن لهام أنصارهام املتعصبني الذين يهاجمون املعتقدات 
واألديان األخرى، ونتيجة ذلك قد يكون الخالف وعدم التسامح.

منذ القرن الخامس قبل امليالد، ورمبا قبل ذلك، مل تتمكن أكرث العقول 
توقداً من االتفاق حول موضوع الدين أو عدم الدين، فإنه من األسلم 

للمرء أن يبقى بعيداً خارج حلبة الرصاع. 
ومن بني أمواج الخالف تلك، يربز مبدأ ذيك وهو حق اإلنسان باإلميان يف 

العقيدة التي يختارها.
إن اإلميان والعقيدة قد ال يستسلامن بالرضورة ملعطيات املنطق، وال 
ميكن االدعاء أنهام غري منطقيني. فاألمور ال ميكن أن ُتفهم هنا عىل هذا 

املنوال.
ويبدو أن أسلم نصيحة ميكن أن يقدمها إنسان آلخر هي أن يؤكد له 
عىل حقه باختيار معتقده. إن اإلنسان يف الحقيقة له مطلق الحرية يف 
اختيار معتقده الذي يؤمن به. وهو يضع نفسه موضع الخطر عندما 
يهاجم املعتقدات الدينية لآلخرين وأكرث من ذلك عندما يؤذي اآلخرين 

بسبب قناعتهم الدينية.
إن اإلنسان، ومنذ فجر التاريخ، وجد عزاءه وفرحه يف الدين الذي نشأ 
يشبهون  اليوم  و«امليكانيكية»  «املادية»  الفلسفة  أصحاب  عليه. حتى 

رجال دين األزمنة القدمية يف حامسهم لنرش عقيدتهم.
إن األشخاص الذين ال يؤمنون بعقيدة ما، هم أشخاص تعساء، وهذا 
األمر يدعو لألسف حقاً. باإلمكان إعطاؤهم شيئاً يؤمنون به. وحني يؤمنون 

بيشء ما، فام علينا إال أن نحرتمه.

إن الطريق إىل السعادة يتحول إىل طريق 
للخصومات والخالفات وذلك حني يفشل 

اإلنسان يف احرتام املعتقدات الدينية لآلخرين.
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١٩. حاول أال 
تفعل أشياء 

لآلخرين ال تحب 
أن يفعلوها لك.

هناك العديد من الرتجامت ملا ُيعرف بالقاعدة الذهبية٤٢ التي اكتشفها 
العديد من الشعوب وسكان األرض منذ أقدم العصور. كلامت العنوان 
أعاله لهذا الفصل قد اقتبست من تلك القاعدة الذهبية، التي ُتؤكد رضورة 

عدم التسّبب بالرضر واألذى لآلخرين.
فاألولياء الصالحون فقط هم الذين قضوا حياتهم دون أن يسببوا أي 
رضر لآلخرين. لكن املجرم فقط هو الذي يؤذي من هم حوله، دون أن 

يهتز رمشه ولو للحظة.
وإذا تركنا الشعور بالذنب أو العار أو تعذيب الضمري جانباً، علاًم بأنها 
كلها مشاعر حقيقية وقاسية مبا فيه الكفاية، فيصح القول إن الشخص 

الذي ُيسبب األذى لآلخرين قد ينال من هذا األذى نفسه عاجًال أم آجًال.
ليست كل األفعال املؤذية التي ُترتكب بحق اآلخرين قابلة لإلصالح. 
فاملرء قد يرتكب فعًال مؤذياً ضد إنسان آخر بحيث ال يكون من املمكن 
نسيان هذا الفعل أو تجاهله. وجرمية القتل خري مثال عىل ذلك. ميكن 
للمرء أن يرى أن االنتهاك الشديد ألي مبدأ من مبادئ هذا الكتاب ميكن أن 

يكون عمًال ضاراً تجاه شخص آخر ال ميكن إصالحه.
واإلنسان الذي ُيدمر حياة شخص آخر، ُيدمر حياته أيضاً. إن السجون 
ومستشفيات املجانني مليئة بأفراد سببوا األذى لآلخرين؛ وهذا هو رد فعل 
٤٢. القاعدة الذهبية: رغم أنها ُتعترب مبدأً مسيحياً، ورغم أنها موجودة يف العهدين القديم والجديد، فقد تحدثت 
عنها قبل ذلك كثري من األمم واألعراق. وهي تظهر كذلك يف منتخبات كونفوشيوس (يف القرن الخامس والسادس قبل 
امليالد)، وكونفوشيوس نفسه اقتبسها من أعامٍل سابقة. وهي كذلك موجودة عند القبائل البدائية. كام تظهر بشكٍل أو 
بآخر يف املؤلفات القدمية التي تعود إىل أفالطون وأرسطو وسقراط وسينيكا. ولقد اعتمدها بنو البرش آلالٍف من السنني 
عىل أنها معيار السلوك األخالقي. والصيغة الواردة يف هذا الكتاب عن هذه القاعدة صيغت بطريقة جديدة، وذلك 
ألن الصيغ السابقة كانت تعترب عىل قدٍر عاٍل جداً من املثالية مام جعل من الصعب االمتثال بها، أما هذه الصيغة فمن 

السهل االمتثال بها.

APPROVED
Arabic TWTH Booklet 30th May 2008 20.24



٦٠

املجتمع عىل ذلك. إن هناك عقوبات أخرى، فاإلنسان الذي يسبب األذى 
ات  لآلخرين، سوف يدفع مثن فعلته من خالل معاناته من هذه التغريُّ
الشديدة يف موقفه من اآلخرين ومن ذاته، خصوصاً إذا ما أخفى ذلك 
ات تكون تعيسة ألن السعادة وفرح  اإلنسان أمر فعلته. وكل هذه التغريُّ

الحياة قد رحال عنه. 
إن التفسري الذي ذكرناه هنا عن القاعدة الذهبية يصلح استخدامه 
كاختبار. فعندما يقنع الفرد شخصاً آخر بتطبيق هذه القاعدة، فإن هذا 
األذى.  العمل املؤذي، وبالتايل سيدرك ماهية  هو  الشخص سيعرف ما 
األسئلة الفلسفية التي تدور حول سوء العمل، واملجادالت حول ماهية 
الخطأ، كلها ميكن الرد عليها انطالقاً من قاعدة شخصية بحتة: (أتحب 
أن يحدث هذا لك؟) الجواب طبعاً ال. إذاً فهذا العمل ضار، وبالتايل فهو 
مرفوض من قبل املجتمع، وميكن لهذا االختبار أن يوقظ ضمري املجتمع، 
كام ميكنه أن يساعد املرء عىل معرفة ما يجب عليه أن يفعله وما يجب 

عليه أال يفعله.
عندما يشعر اإلنسان أحياناً أنه ليس هناك ما يردعه عن أذية اآلخرين، 

فإن إمكانية استمراره يف هذه الحياة تهبط إىل الهاوية. 
إذا متّكنت من إقناع بعض األشخاص بتطبيق هذا االختبار، فإنك متنحهم 
إدراكاً جديداً مُيكنهم بواسطته تقدير وتقييم حياتهم الخاصة، وستفتح 

الباب أمامهم لينضّموا إىل َرْكب اإلنسانية.

إن الطريق إىل السعادة ُمغلق 
أمام األشخاص الذين ال يكبحون أنفسهم 

عن ارتكاب األذى بحق اآلخرين.
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٢٠. حاول أن تعامل 
الناس كام ُتحّب 

أن يعاملوك.

يعترب هذا العنوان مبثابة الرتجمة اإليجابية للقاعدة الذهبية.
ال تتعجب إذا الحظت أن أحد األشخاص يكره أن ُيقال له «كن صالحاً». 
إن الشعور الذي ينتابه ليس مرده عىل اإلطالق لفكرة «كن صالحاً»، وإمنا 

قد يكون سببه يف الحقيقة هو عدم فهم الشخص لهذه العبارة.
قد يجد اإلنسان نفسه وسط رصاع اآلراء وفوىض األفكار فيام يتعلق 
مباهية السلوك الصحيح. وقد ال يفهم التلميذ ملاذا أُعطي تلك الدرجة 
بخصوص سلوكه حتى ولو كان معلمه يعرف ذلك. وقد يكون ذلك اإلنسان 
د ببعض املعلومات الخاطئة فيام يتعلق بذلك، مثال:  قد افرتض أو ُزوِّ
«يجب أن نرى األطفال وأال نسمع أصواتهم» أو «أن تكون صالحاً يعني أن 

تكون غري نشيط».
ويف كل األحوال هناك حتاًم طريقة لتوضيح كل هذا لدرجة االقتناع 

الكامل. 
لقد تطلع اإلنسان يف كل زمان ومكان إىل احرتام القيم واالحتفاظ بها. 
وُعرفت هذه القيم باسم الفضائل٤٣. وهذه الفضائل ُنسبت عموماً إىل 
رجال الدين والحكامء واألولياء الصالحني. وبالتايل فإن هذه الفضائل مُتّيز 
اإلنسان الهمجي واإلنسان املتحرض املثقف، وُتظهر الفرق بني املجتمع 

الفوضوي واملجتمع السليم.
إن البحث عن معنى السلوك الجيد ال يتطلب تفسريات ُمعّقدة صعبة 
أو بحث ممل يف مجلدات الفالسفة، فاإلنسان بفطرته قادر عىل اكتشاف 

معناها، وذلك من خالل تقييمه الخاص لها.
٤٣. الفضائل: وهي الصفات املثالية يف السلوك اإلنساين الصحيح.
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بوسع معظم الناس إيجاد الجواب الصحيح لهذا املوضوع.
ِقَبل  بها من  ُيعاَمل  التي يجب عليه أن  بالطريقة  إذا فكر اإلنسان 
اآلخرين، فإنه سوف يتوّصل إىل معرفة معنى الفضائل والقيم اإلنسانية. 

عليك أن تتصور فقط الطريقة التي ترغب يف أن ُيعاملك اآلخرون بها.
قد ترغب قبل كل يشء أن ُيعاملك اآلخرون بعدل، وال تريد أن يكذب 

اآلخرون بحقك أو أن ُيدينوك ظلاًم وبهتاناً، أليس كذلك؟
رمبا تريد من أصدقائك ورفاقك أن يكونوا ُمخلصني لك، وال تريد منهم 

أن يخونوك.
رمبا تريد أن ُتعامل بكثري من الروح الرياضية العالية وذلك من دون 

غش أو خداع.
رمبا تريد أن يكون الناس ُمنصفني يف تعاملهم معك. رمبا ترغب أن 

يكون اآلخرون ُأمناء وأال يغشوك. صحيح؟
رمبا ترغب أن ُتعامل بلطف من غري قسوة أو خشونة.

رمبا تريد من الناس أن يراعوا حقوقك ومشاعرك.
رمبا تريد من اآلخرين أن يعاملوك بعطف عندما ينتابك اإلحباط.

رمبا تتمنى من اآلخرين أن يضبطوا أنفسهم بدالً من أن يسعوا إىل 
التهجم عليك. صحيح؟

إذا كنت متلك أي نقطة ضعف أو كنت تعاين من عجز ما أو إذا ما 
وغري  متسامحني معك  يكونوا  أن  منهم  ترغب  رمبا  ما،  ارتكبت خطأ 

منتقدين لك.
وبدالً من تركيز الناس عىل التنديد والعقاب، رمبا ُتفّضل أن يعفوا عنك. 

صحيح؟
رمبا ُتريد من الناس أن يكونوا محسنني معك، وأال يكونوا سيئني أو 

بخالء!
رمبا تتمنى من اآلخرين أن يثقوا بك، أال يشكوا بك يف كل لحظة.

رمبا ُتفّضل أن تجد نفسك ُمحرتمًا وغري ُمهان من قبل اآلخرين.
رمبا تتمّنى أن يكونوا ُمهذبني معك، وأن ُيكرموك. صحيح؟
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رمبا ُتحب أن ُيعجب الناس بك.
عندما تقوم بيشء من أجل الناس، رمبا ترغب أن ُيقّدروا ما قمت به 

تجاههم. صحيح؟
رمبا تريد أن ُيعاملك اآلخرون مبوّدة.

و رمبا تطلب الحب من بعضهم اآلخر.
و األهم من كل ذلك، فأنت ترغب من هؤالء الناس عدم ادعاء هذه 
املشاعر تجاهك. بل تريد منهم أن يكونوا صادقني فيها وأن يترصفوا بيشء 

من النزاهة.
مُيكنك أن تفّكر يف العديد من األمثلة األخرى عىل هذا املنوال. باإلضافة 
إىل املبادئ واألفكار القّيمة التي ورد ذكرها يف هذا الكتاب. وبهذه الطريقة 

تتمكن من الوصول إىل ُملّخص ملا ُنطلق عليه اسم الفضائل.
إن هذا األمر ال يتطلب الكثري من الخيال، إلدراك أن الحياة سوف تكون 
أكرث متعًة وجامالً إذا تعامل الناس فيام بينهم وباستمرار، بهذا األسلوب، 
وبالتايل فإنه من املشكوك فيه أن تشعر بالكراهية ضد أناس عاملوك بهذه 

املبادئ.
هنالك ظاهرة٤٤ هامة يف العالقات اإلنسانية. فعندما يرصخ إنسان عىل 
إنسان آخر مثًال فيندفع هذا األخري بالرد عىل ذلك الرصاخ برصاخ مامثل. 
إننا يف الواقع نتلقى نفس املعاملة التي نعامل بها اآلخرين، وبالتايل فإن 
الشخص يخلق شكل املعاملة التي سُيعامل بها. وإليك هذا املثال: زيد 
ييسء معاملة عمر، إذاً عمر ييسء معاملة زيد، زيد يترصف بود مع عمر، 
إذاً عمر يترصف بود تجاه زيد. أنا متأكد من أنك ترى العديد من هذه 
العالقات اإلنسانية يومياً. سمري مثًال يكره كل النساء، إذاً النساء بدورهن 
ينفرن من سمري. رياض قاٍس تجاه الجميع، إذاً الجميع هم كذلك قساة 
عليه. وإذا كان اآلخرون ال يجرؤون عىل إعالن شعورهم هذا أمامه، فإنهم 
سوف يكبتون حقيقة مشاعرهم تجاهه، ومبجرد أن ُتتاح لهم الفرصة، 

فسوف ُيظهرونها.

٤٤. الظاهرة: حقيقة أو حدث ميكن مالحظته.
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قد يعرث املرء عىل أوغاد مهذبني يديرون عصابات مروعة وقد يعرث 
عىل أبطال غالظ القلوب٤٥ وقساة، لكنه لن يجد مثل هؤالء إال يف العامل 
غري الواقعي للقصص الروائية واألفالم السينامئية. ذلك ألن الواقع هو أمٌر 
مختلٌف متاماً. فاألوغاد الحقيقيون هم عادة أفراد قساة وأتباعهم أشد 
قسوة منهم. لقد كان أتباع هتلر ونابليون يخونونهام كلام سنحت الفرصة 
لذلك. أما األبطال الحقيقيون فال ميكنك أن تلتقي بأناس أهدأ وأكرث تعقًال 

منهم، إنهم يف غاية اللطف مع أصدقائهم.
فإذا شاء الحظ والتقيت برجل أو امرأة من ذوي املراكز البارزة يف 
مهنهم، فغالباً ما ستفاجأ أنهم من ألطف من صادفت يف حياتك. وهذا 
اللطف هو أحد األسباب التي وضعتهم عىل القمة. إن أغلبهم مييل إىل 
التعامل مع اآلخرين بشكٍل جيٍد جداً، وبالتايل ترى اآلخرين يعاملونهم 

باملثل، متغاضني عن بعض نقاط الضعف فيهم.
والحقيقة أن املرء ميكنه أن يدرك ُكْنه الفضائل اإلنسانية من خالل 
إدراكه كيف يحب هو نفسه أن يعامل من قبل اآلخرين، وانطالقاً من 
ذلك، أعتقد بأنك ستوافقني. أجزم أننا أوضحنا كل سوء فهم حول مفهوم 
السلوك الصحيح. وهو ال يعني مطلقاً، أن يكون اإلنسان ساكناً، غري فّعال، 
جالساً ويداه عىل فخذيه مقفل الفم، بل إن السلوك الصحيح قد يكون يف 

كثري من األحيان مرادفاً للنشاط والفعالية الجمة.
بينام الكآبة والتحفظ قد ال يجلبان سوى القليل النادر من الفرح. أما 
التفسري الذي تبناه القدماء والذي مفاده أن اإلنسان ليك يكون فاضًال، 
يجب عليه أن يحيى حياة التجهم والكآبة، فمصدره يف الواقع هو ميلهم 
لالعتقاد أن مصدر كل متعة هو الرذيلة، وهذا هو الخطأ بعينه. إن الفرح 
واملتعة ليس مصدرهام األفعال غري األخالقية بل العكس. إنهام يف الواقع 
األخالقي  اإلنسان غري  أما  النزيهة.  الرشيفة  القلوب  إال يف  يزدهران  ال 
فيعيش حياة مأساوية ال ُتصّدق، ملؤها األمل والعذاب. وليس هناك عالقة 
بني الفضائل األخالقية والكآبة. إن الفضائل األخالقية هي الوجه املرشق 

للحياة. 

٤٥. غليظ القلب: شخص قاٍس وأسلوبه خشن وقليل التهذيب.
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اآلن ماذا يحدث إذا ما عامل املرء اآلخرين حوله
بعدل، 

وإخالص، 
وروح رياضية، 

وإنصاف،
 وأمانة، 
ولطف،
ومراعاة،

 وعطف، 
وضبط للنفس، 

وتسامح، 
وعفو، 

وإحسان، 
وثقة،

واحرتام، 
وتهذيب،
وإكرام، 
وإعجاب 
وموّدة، 
وحب، 

وأن يقوم بكل هذا بنزاهة؟ 
قد يستغرق املرء بعض الوقت ليقوم بذلك، ولكن أال تعتقد أن اآلخرين 

سوف يبدؤون مبعاملته باملثل؟
ـ  اإلنسان  من  العارضة  الزالت  بعض  االعتبار  بعني  أخذنا  لو  حتى 
كاألخبار املزعجة التي تفقده صوابه، واللص الذي يثري غضبه، واملعتوه 
الذي يقود سيارته ببطٍء أمامه عىل طريٍق رسيٍع حني تأخره عن العملـ   
فال بد أننا نرى بوضوٍح أن تطبيق هذه الفضائل يرفعه إىل مستوى جديد 
يف العالقات اإلنسانية. وهكذا نجد أن إمكانية استمرار اإلنسان وبقائه 
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يف هذا الوجود ستعلو إىل حد كبري. وبالتأكيد فإن حياته ستغدو أسعد 
بكثري.

إذاً، ميكننا التأثري يف سلوك اآلخرين حولنا. أما إذا مل نصل بعد إىل تلك 
املرحلة فيمكننا أن نبدأ بفضيلة واحدة كل يوم ونطبقها إىل أن ينتهي األمر 

بنا إىل تطبيق كل الفضائل.
وبغض النظر عن الفائدة الشخصية التي ميكن أن نجنيها من وراء 
القيام بذلك، فإننا نقدم أيضاً مساعدة حقيقية، مهام كانت متواضعة، من 

أجل خلق بداية عهد جديد من العالقات اإلنسانية. 
إن الحصاة التي ُترمى يف بركة ماء، ُتحدث موجاٍت مائيًة تصل أحياناً 

إىل أبعد شاطئ. 

إن الطريق إىل السعادة 
يغدو أكرث إرشاقًا، 

عند تطبيقنا للمبدأ القائل: 
«حاول أن تعامل الناس 
كام ُتحّب أن يعاملوك».
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٢١. ازدهر٤٦ 
وانجح ٤٧.

ُيحاول البعض أحياناً أن ُيقللوا من شأن املرء، وأن ُيحّطموا نفسيته، 
وذلك ليك ُيحّولوا أحالمه وأمانيه ومستقبله وشخصيته إىل يشء ال قيمة 

له.
إن هؤالء الذين متأل قلوبهم النوايا السيئة تجاه اآلخرين، ُيحاولون عن 

طريق السخرية وبشتى الوسائل، أن يتسببوا يف فشل اإلنسان.
هكذا وألي سبب من األسباب، تغدو الجهود التي يبذلها اإلنسان من 
أجل تحسني أوضاعه وجعل حياته أكرث سعادة، ُعرضة للتهّجم من قبل 

اآلخرين.
قد يصبح من الرضوري أحياناً أن ُيعالج املرء مثل هذا األمر مبارشة، 

لكن هناك أيضاً ُمعالجة طويلة األمد التي نادراً ما تفشل.
والسؤال اآلن هو: ما هو الغرض من سلوك مثل هؤالء األفراد؟ إن 

الغرض منه هو التقليل من قيمة ذلك املرء. 
فقد يتهيأ لهم أن هذا املرء ُيشّكل خطراً عليهم بشكل أو بآخر. إنهم 
يعتقدون أنه إذا نجح شخص ما يف الحياة فإن هذا الشخص الناجح قد 
ُيشّكل تهديداً لهم. ولهذا فهم دامئاً يبحثون عن طرق عديدة يستطيعون 

بها إيقاف وتحطيم مواهب وقدرات اآلخرين.
حتى إن بعض املجانني يفكرون عىل الشكل التايل: «إذا نجح زيد مثًال، 
فإنه مُيكن أن ُيشّكل خطراً عيل، لهذا يجب أن أقوم بكل وسيلة ألجعله 
أقّل نجاحاً». مل مير ُمطلقاً بخاطر هؤالء، أن مثل هذا السلوك قد يجعل من 
زيد عدواً بالّرغم من أنه مل يكن عدواً لهم من قبل، ورمبا كانت طريقتهم 
باتجاه هاوية املشاكل. ومن هؤالء  انحداراً  الطرق  هذه هي من أكرث 
من يقومون بهذه األفعال بدافع التحّيز اُملسبق، أو ألنهم ال يحبون ذلك 

الشخص عىل كل حال. 
٤٦. االزدهار: حالة مستمرة من العمل واإلنتاج، زيادة التأثري، منو، تفوق ظاهر للعيان.

٤٧. النجاح: تحقيق الرخاء االقتصادي، والحصول عىل نتائج حسنة فيام يقوم به اإلنسان.
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مهام كانت الطرق التي يعتمدها مثل هؤالء، فإن هدفهم الحقيقي هو 
التقليل من قيمة اآلخرين، والعمل عىل التسّبب يف فشلهم. 

العالج الفّعال ملثل هذا النوع من الناس، والطريق املثايل إليقافهم، هو 
االستمرار يف االزدهار والنجاح.

صحيح أن مثل هؤالء الناس قد يصبحون أكرث تعنتاً، وقد يبدؤون يف 
اإلساءة بكل الوسائل عندما يرون أن اآلخرين مستمرون يف النجاح والتفوق 
يف الحياة، يف هذه الحالة يجب أن تعمل ما يف طاقتك ملعالجة الوضع إذا 
وجب عليك، ولكن ال يجب عليك مطلقاً أن تتوّقف عن مسرية االزدهار 

والنجاح، ألن التوّقف عن النجاح هو بالضبط ما ُيريدونك أن تصل إليه.
إذاً ما عليك إال أن تزداد ازدهاراً ونجاحاً باستمرار، ألنهم سوف ميلون 
حينذاك من مهاجمتك، وبالتايل فإنهم سيستسلمون ويّكفون عن التعرض 

لك نهائياً. 
إذا كانت األهداف واألماين التي تتطلع إليها يف هذه الحياة، هي أهداف 
جديرة بالسعي واملثابرة، وإذا وّجهت اهتاممك للقيم األخالقية واإلنسانية 
التي جاءت يف هذا الكتاب ، وإذا سعيت ليك تنجح وتزدهر، فإنك من 

املؤّكد سوف تنترص وذلك من دون أن متس شعرة واحدة من رؤوسهم. 

وهذه هي أمنيتي لك: 
ازدهر وانجح!
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الخامتة

إن السعادة تكمن يف األنشطة الجديرة باملامرسة. والحقيقة أن هناك 
إىل  يقودك  الذي  الطريق  إىل  ُيرشدك  أن  يستطيع  فقط  واحد  إنسان 

السعادة. إنه أنت.
إن املبادئ األخالقية الواردة يف هذا الكتاب  تكون مبثابة حافة الطريق 
لك، أما خرق هذه املبادئ، يجعل حالة اإلنسان شبيهة بالسائق الذي 
وعالقاته  الحارضة،  اللحظة  تحطم  هي  والنتيجة  الهاوية.  إىل  ينحدر 

اإلنسانية وحياته.
إنك أنت الوحيد الذي يعرف إىل أين مُيكن أن ينتهي بك هذا الطريق. 
الشخصية،  وعالقاتك  الحارضة،  أهدافك  ُتحّدد  الذي  أنت  ألنك  وذلك 

وحياتك. 
قد يشعر اإلنسان أحياناً وكأنه ورقة جافة تقذف بها الرياح يف شارع 
قذر. وقد يشعر أحياناً أنه كحبة رمل علقت يف مكانها ال ُتغادره، ومع 
ذلك مل يقل أحٌد أبداً أن الحياة هي يشء هادئ منظم، ألنها ليست كذلك. 
اإلنسان ليس ورقة جافة أو حبة رمل. إن اإلنسان يف الحقيقة قادر بدرجة 

أكرب أو أصغر عىل أن يرسم طريق حياته بنفسه، وأن يسري فيه.
قد يشعر اإلنسان أحياناً أن األوان قد فات للقيام بأي يشء، وأن طريق 
ماضيه يشبه الركام والفوىض لدرجة ال يرى معها أية فرصة لرسم طريق 
نه من إحداث تغيري هام يف حياته. لكن عىل اإلنسان أن يعرف  جديد مُيكِّ
نه من أن يرسم درباً جديداً  أن هناك دامئاً نقطة أو محطة عىل الطريق، مُتكِّ
ثم السري فيه. ال يوجد إنسان حي عىل ظهر األرض ال مُيكنه وضع بداية 

جديدة ملسرية حياته.
مُيكننا أن نؤّكد، ودون الوقوع يف أدىن تناقض، أن اآلخرين قد يسخرون 
من شخص ما أو قد يحاولون أن يدفعوه بشتى الطرق إىل الهاوية، أو أن 
يغروه للسري يف دروب غري أخالقية. إن هذا النوع من الناس يقومون بذلك 
من أجل تحقيق غاياتهم وأغراضهم الشخصية. وبالتايل فإن ذلك الشخص 
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الذي ُيهاجمونه سوف ينتهي به املطاف إىل املأساة والحزن، خصوصاً إذا 
أعارهم أذناً صاغية.

محاولته  يف  اإلخفاق  بعض  الكتاب  لهذا  القارئ  ُيصيب  قد  بالطبع 
لتطبيق املبادئ والقواعد التي ُرشحت فيه، والواقع أن كل ما عليه فعله 
هنا هو أن يأخذ دروساً وعرباً من هذه املبادئ، وأن ُيثابر ويسعى إىل 

تطبيقها. من قال أن طريق الحياة غري وعر؟
قد  الناس  بعض  أن  دامئاً. صحيح  فيه  السري  ميكن  ذلك،  مع  ولكن 
يسقطون وهم يعربون الطريق، ولكن هذا ال يعني أنهم غري قادرين عىل 

النهوض مرة ثانية، واالستمرار يف متابعة املسرية.
إذا التزم اإلنسان بالسري يف هذا الطريق، ومل يِحْد عنها، فإنه ال مُيكن 
أن يرتكب خطأ كبرياً حقاً. إن املشاعر الحقيقية من الحامس والسعادة 

والفرح، كلها تأيت من مصادر أخرى، وليست من حياة ُمحّطمة.
إذا استطعت أن ُتقنع اآلخرين مبواصلة السري يف هذا الطريق، فإنك 

سوف تغدو أكرث حرية لتكتشف ماهّية السعادة الحقيقية.

إن الطريق إىل السعادة هو طريق يقطعه برسعة 
كبرية أولئك الذين يعرفون أين تقع حدوده بالضبط.

أنت السائق عىل هذا الطريق.

رافقتك السالمة.
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كل ما عليك فعله هو نشر كتاب 
الطريق إىل السعادة يف اجملتمع، بطريقة تشبه حركة

الزيت  الذي يطفو على سطح البحر الثائر، 
فينتشر اهلدوء أكثر فأكثر.
إن سلوك وأفعال اآلخرين يؤثران 
يف بقائك واستمرارك يف الحياة. 

يتضمن كتاب «الطريق إىل السعادة» 
مساعدة معارفنا وأصدقائنا. 

أعِط معارفك وأصدقاءك 
املؤثرين يف بقائك واستمرارك يف الحياة نسخة من كتاب 

«الطريق إىل السعادة» وُنسخاً أخرى 
حتى يستطيعوا نرش الهدوء أكرث فأكرث. 

كتيب الجيب هذا متوفر 
بكميات مكونة من ١٢ نسخة.

ميكن أيضاً الحصول عىل طبعة بالغالف السميك 
أو طبعة مميزة لإلهداء. 

يتوفر خصم خاص للمدارس واملجموعات املدنية 
واملؤسسات الحكومية والرشكات، باإلضافة إىل برامج أخرى تسمح 

للمجموعات واألفراد طباعة هذا الكتاب 
للنرش عىل نطاق واسع.

ملزيد من املعلومات اتصل ب۔:
مؤسسة الطريق إىل السعادة 

www.thewaytohappiness.org
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