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ألمالسغةريخ

آجثأقغيريآلبء
ولطالئغاالحواورفىنحنملفبنوجحلهم8الحالكااصعنافنيحالذلطد

بالتاطممههمثاهيرموعام8الفالسفاضهراليونانفالسقةوجل
فهلوالطبيحياتياتوارياوالميقاتابصضعحمنضهمانأوليص
8وبقراططاليىارصطمهارولطائفؤاطوافالطينهعارفاحديخكز

الجبلىاالخبارجمغنضىبادكلديةجاءالنىمحمدشدناصلىوالسالموالمال
وتزنت8فضعيهكلوائلةااحكلمماثريحعهوحفظتالجليهيارواال

ياتياالثةواوروا4والضالألتالثيهازالواالديئالهوعلىرذيلهكلعق
هحسيةبئمبداطة8لفافقينللبسيدالمنوصلفيقولبحدأعاافباهرفت

8اكلحبمالعزصاحىمابزهاكماالعظصروفيممةئعلتلما
واخريجهاعالميهاممالكهباحباءوفيصرلعرىلععالعنهببمالنى

بارالدالىودرسلالعامدابذالةفىفيبادلمحبرالىلةدبحبرعن
القونالعاتمقجماتدراعصلواأالنامفاهمشاععلهلالنرنجية
زجهننهقوكنتالمزجونيترجهاوصارالعلومكنبيملهحلب
ىاظلرضاكبئهثئاصرفاتسثتالحالفلرعمةللكلفالمت

رم



افالسفةناربخ

فالسفةناريخترجةفىفشرعتوانمالزيةمجسنالىاحهمنالذى8االكوم

رصةبمدجمتقىوفتوكنت8الثانعظبماالفرنجعندانهحيث8يونانا
نكبمديرنرجمعهونحريرالكمتابهشكالتفىعنتأعمباالزباجمهاأللسنة

تهديهفىمانجهدوااعتنواثصيهبهاالمدرسينانالبهيهرتالمد

لالمثاارائالمنهلذاالفاثعاكتابالهذااهديتوقدهو

محثهحفظهالمدارسعماظرالبيكلححنرانفائسالدررميا

هنامسصفاقولدهالتريبفىوحثالاوانوهذاثهاولكاص

8المجيبيبالقر
ض3فمم



الفالترغ

المالسفةقدماصثاهيرنحتصرشجمةهذاع

الفيلعسوفطاليسعاصم

لىائالثينالحاهساالولمبعلهناالولىالسنةفىولدالمليطىطلليس
ثاوسنودىبعأرمدتهدورلمبعاداألالنسنةبعايأاروبشوسائةالميالدفبال
ذرمةعنهذاوطاليحاسةوتسحوناثفتاتوعر9شبنواالثمناالولبيادئ

اتقالسبوكلنالشاماعالمنالصوربالداهالىمنلوجنوربئقورمو

للناسصلىءعلىحئبالدهممليكلةطاليحاجورافولدالئلمليطةاهه

الشاميةبالدههمنخرجعااهاوهمفالالفبلسوفاذاهالاعوحئ
ولدفيهاالفايونجنمهنالمديةوهذيونايةاعليطهاجملكةولظع

يلقبانحخاامناولوكلنالسالخااالولمبيادمناالوالالستهفىطاليثه

بهاالئالمدكةنسجهيونانجةاساالقدسفةمودئاعظمنابالدظكيمبالعم
قضىلنوبحدكلاالاالقضيةعنصىئلرفانمنهلهوهكثهيالرر

اسرارعنيمثافىارغبةهحملتةاالصولهمناسبحعزوجهعلىه

الىكوجهلدكةيعةعالمالعاهةتاخدمةكاعاثامتال
طيمارممالمنيهةمامدةمكمثحينئذبالحلعمشهـورانالذىمصعرير

فيهامحتهداالحلومبسائىمحتنياوكلنمدياصولفتحمالقسيسوناممالبالد

احدبمميكتغاالنوالهيئهعيحئاالسزونوبوعسةالهعفىشاال
عندهممتهاظمدتعفهتلئالفىالمصرييااعاءخصحيصلىثضيلكلنبل
ثمومنرالتدوفورالحقلعاثجربةعيااالالفلغتقاالمعارفالجمئنو

بالمورااليحمنىاليلسهلمجةيصتئالنوالتفثركئيركلماقيلكلن
بعضاناالمؤلقينبضطلمغدمةعندقهاعومابالبالدتتمقاالئ

لرلثاهذاودكنللديادذدتجغمناليهاجهالثاراخذانيرىكلنكط

اكطبللهثاطالرجعولماطاليىبانبطومنبمموسعذهبمنجدادبم



الفالشةلمربخ

ةوالطالعلوبةباالهوراالفكزيشغلولمةعظخلؤفياعكفهليطةاالممم
اخميارعلىواعذالحلوةحبوحملىذلالاشبهوهاالهيئةابخومعيصئ

ليهظشارتسنةوعممعريئثالناالوفتففاقىعرنولرواجوؤكالوحده

يليقالصضرسنهئاالفسانانلهافقالالباسخالفهبالروجناقلوبودلعه

لهينبىالاالجليئهذيئمنويارواجاوانكدءيضرتسنهوفأبهرارؤنجبه

صدحبةمصريةلةباصعرهاخرقوجقىاتهسانمقوفالزوجةيختاران
انهممليطمملكمةشبلهلبصضواتفقظامالهالطتبمرلجلةمؤلفةمحارف

شزواوااشكلىجزيرراالىوقعقو5طالمماليونانيةالجزيرهالىعدوا
للصيادصالمثمزىيقولباتكةالئمبقيخرجالذىالنصيبالمصياديئبصقهن

هاكرمحافيفرجةالثبثالصيادفرىبهذادونياريهذفىخرجها

اانتيخانامهيالفةانشأنهفىفقيلائمضثالثاالكيرالنمبمن
يعمقبالثمارالمحلهذافىرسىالصىذلكوألقتةعصتروامدينةمق

الصياديئالغرلذوبقيةوجمأالرسىمهالنىجمأصثعاجغذصلتعبهاىالكت

المداقاهلجمغبينالعرواشديخةاليوالمداقاهلالمثاجرقائافىخلوت
الكلعنلىالوصتحيهمعلىجميعهماتفقثمضديدحرببينهميقعلندتحي

االولالمحكيمبعطىكلرصىالبانذلكءكمفىومميهدلفيسهاالاظرمسلوا
يطسالىارسألوبهبرضفيسطالاليارسلعنثافعندءالحكألعظمبعئ

ظرصلهواحدالىارسهخراالوهذاعنهتواضعااخرواحدالىارسلهصاسو

انيأرسلهالكافةبصاحهناعظماحدجلىالسولونفقاللونسالي
مليطةممالكةعاالناسبعكاضراعضالعهةىدلفيفوهبهدلفيى

كنهوالمسالففرحيزعنجهصلمكلونهالالضخعلوهانوقاالاطاليسع

فوصيحتغرونيلكعيرالالمالنجعالمجونلالحةاهلانطاليسضال

ولمزملحدثةمنهاتؤلدالالئوالعارفيالمحلؤاكتابمجبونانماالحئ



الالستلركدأل

بالمحطالييئةماىصزونوميةافىفطنهعهبشذمحالهفيلماضراقل
نتالئتوندرثمارجغفاسثزىجدامجدبهنتكيدنغابلةالسنةدنظخص

صضكاراواالشلحعكظهررهااوكقبلمليطهمملكهحلىةموص

فسمبالكلبةلعاعنصخاطالبىكانلماكلنودعظيمربمعنهاوحصالجدا
علىاللةجمدطاليسنومليطهتجارجميععلىالسةتكفىمارمجهحجي
عنالفساءدونارجالومنالبهددونالععنجهحيثاشبلهةئال

يرمماوات4اخروالالاولالالحالمانيزبموكاناالجماماىالبربردونارو

انملرمنالمناولوكاناآلنعليهاهوالئصالتهعلىارمعهجميعفى
فىةليطاهلمنرجلعليهويئيةابازليةهىبلأنهفيراالرواء

تظقالطالجانقالاالعلىاسرارناتخفىانيمكنهلممالهيامابكا

األيقولنوحليمااحلهعلىنىالاالسرارالخغيةجغالنابالهذا
اقوىوانالموجوداتجمغاعصلالنهالمكلنالديخافىاالشياءبرا

وييمرعضهشيدركحئممقةكلدؤهايقطحلالنسانالنالحاجةللبوامث
كونهايمواطهبالكليطهفانكنهبخايمطرفةفىكنهالحقلثياء

عالنهوألطفطههذأمناضمكنالخيةموراجميعيظهرالنهلرمن
شأنهزليستمالكثرةانمايقولصحثراوكانبضديليقبمانسان
وانهحماءحداعوضكيابهمحضورهمصالئاالجاتذكريلزمانهوالعقال

فتشدكبرهفىطامجازىانالجلااعلشهوالديهبراالنسانعلىيجب
للذىلنيقولوكانااألسعيااصحبهوالذقوافضعندظهؤتهفر

واصوأمنااشقىهونابهااذاالذىبلناحدعناهنالمصمهحلولعنديسلينا
لنللثاليخبىفصلهعلىاضاكفلومالذىصاانبقولوكانالهناط

عندهطونوانبالحافيةاالنسانغغهاالحقيقيةالسحالهولنبنفسثهشلى
اصضئالانهيقوكلنوالجبنالجهلفىكريعيفالولنكفافالوزق
ايخةاعةهفهعاخونالذىفهينفيهضبفةمعرتمناقنعبأفى

يالبة



الفالسفةناربخ

ايهااشههلوهىعصالهيكلفىوعلقهفعبامنعيارقاوكتبهاتجةاال
فمبعئلدائماسويانوالحياالموتاآليزعوكلنقفسثهحقيضتصفالما

فامجهلئسعوعأوالجاالموتنجثبقولهطبظسئهتقنللمسببالى

وبقالاحشصارنجظممانابحعقيتسلىنوالحاعلىالمضاسئارمى
رجلجانهواشقالمسدسةيحنىالهكساهترقياالشحارنظماخترعالذىانه
ارنجاالبهفاصعلبهجملفهتامافىاالنسلنبصدقهللهاللواناسشرارمن
صديغا4ليذلهوكانيرارناءهناضاالحلفذنبلهوقالرويةفيرهن

ابهاماتريدلهوظلليرورميطةمديهيومائنجاالبربئندريتىاحمه
اصرالمهدتجثالحامالمعروفهنصنعنههانظيرفىالجزاءمنعئاالشاذ

ومجازاروفكثصراعيهافئذادنواودفتبهاسولتهقماوحكط

الحاليقتضىحيهأانكاالالشيئاذلالنظيرفىاودالطانيسالفعاللفضاال

ضلقاهافياخبربللىضوهاقالغوالاذفانسبهالتالهذتكولاالهذهبان
اليوناييناولوكانملبهاتحوىالذالمذهبوقعدحمخترعهااقعنك

لكلاالولاالصلهوالماءانبمفينوالهيعةوعالصيحة3فواسالذيئ
جئيولنارنههاءنقيلصواءاواجدعااالهىمااالرضانويقولسى

ساهاءوانرحوعهاالىهااهيؤولاتالىصالةالىصالةتتغيرداثمامناثثمبا
وقاتالخمنالنرفورركهالبمامملووانههااحساسعنيخلوالالكلنمافى

هركزهاعياركالحالموطفىاالرضوانارواحاتهمركةوهـا
ماعلىموضوعهعنهاجثمناالالحالمعايأصكزهوالذىلياال

لنيقعلوكلنلهاغرفىصببانالذىاالضطرابهذالهاابصارطت
اثفمياهبيناالصالكلتذاواالضياعنالناشةالمجيبةالراالمنال

احساسيوحولهاالالديافىضىألانهعنايدلكهرلجاللمضاطيسذبةالمني
تهبالئاىالموريةارياحمبوبزالنيلزبلدسببانيقولوكلن

هقنجكلالىالمبافقبزالجنربالىالمحالمىطوهةاوظقصسنىكل



للفالضةءكلريخ

منأخبرعقاولهوورضاتمأنالىيهطيهثطلاليلىابخوب
تحررصدفىالغايةاجتهدالذىوهووقوعهافبلروأالثصلسوبخت

ولألنجنسهمءفئجمالمحىانيقولنوالخعالنهعابيهأاركوهذيئ
لنكحهاليميقلجممرواعىوعثريئمائةاقرجومقمرجىمها
اختالفعلىابرهانلقامناوسهمناحلتمجهةاالنورالمححايحكى
وقبيالالثهراولفىبيحهوهاقىاالربحةمنازاىراصهايرهـالئالصور

واروابمالهواءولاصاكثاهماولالنوومحاتصاتواثآخر
هقياسقهطريضهمقبهاحديمولموارعدالبرقواصبابواعئوالح
زسئىابخونحيىالجنوبىظلهاماشوهاواالهرامالقالحارتفاح

قعاعدوؤتيرماوستئوخسةثالكائةصهاهـاتاللالذىوهواالعتدال

اضافشهراعثراثنىكلاخروفىيرماتالثينضهركلدوحدالغصول

رصدوهوالذىالمصريىمالهاادعاعدوهنهالسنهتمامكجلايامخة

طغاهلمنالمالحوندىبهالذىالصغوىفععقيخاتاىاالصفرالدب

االكوبرواذاومدبقصدمحلههنضارجيومذاتهوويخاأالصيربا

قالةثمولخرجتهمتهخدعةعنجمرزيهاخضتعيقةحقرفىوغقدهو

رجليكنحتهالمتلمانكاءهعافىهايعيمجميعلمتانكياطاليسأترعله
لنحمئإلهورمصاتفىدائمايستشارنووحاصفىجمرهطاليىقضىفد

عيارطسانصبفدانويالدالمجمحربعلىلماشملريعسا
عيغايمعظنهروهوهاليانهرالىوصلهلنالىيهرطويمعظجيعق

فىعيهمدقبلهبطاليهواذاعساكزتحديةنخيرئعدسفنال4قناطرال
اواليتداظصفنوالقناطربدونالجشاجيعلهيحدىانكوالترنمالوقتذللة

بطرتهمتهيادبيمثىطرفىباحدعبتدئاهاللضكلكبيرعلىخدقاصورةيالي
دآبالصيرحئفرعيناىذراعئنالىالمهرذللةةالطريةيفهممثحبخراال

روعئلطللبميوكانتعببدونالجبثىجعىعدثمالجنيمنفبهىوف
ااعنن



النالضةبخ

يىكانالذى6لرمعضاهدونالالليطيينيمونالواقهذفىاعتناء
طنهصخشبائوالتمصركلناالحزاسوهضادائمامحهمالمحلمذئ

المداقجيععلىلكارالدييناعلىاشصركانالذىقروسالمائاكلنؤمجاته
مجالفولمنهمظمليطةممينةاهلهنلنمنزمواحهحهمتاملمتالئ

نفسهحظفالجماجداهرماتاذلمةفىطالىوكانغيرعويغاهدوا
نفسهيروحلنكلجلالزابمنسشعتلعلىيفحوانيومذاتهماعى

الذىالمحلفئائبغتةطاالحرضلهمنصديداالعاقالالىنجظر
اخينعلشلنبعدوالخينالنامناالولبيادئفلكوكلنبهالقتاليظركان

مظيئازورطةمديةاهللهوعلسثوتسعين

الفيلسوفصولونتارع

تهافهنحواىالثالثيهأأللمسىااالولمبيادالثايثآلسالسنةفىولدسولون
منالعللثةالسنهفىاامدينةقىبمايقارضياوصارايالدقعلواربعايآ

حزوكلنوالخسينالخامحالبياداالاتجداءفىنىوتاالربحينالخاهحالبياداال
صالمينوولدفامملكةأطنامديةمنسولوناصلنوسنةبحينعغاضة

شوقدروسجمافىمائايوننسلمنوكانمنوالمالثاظاعساالطيادئ

الذىبرمصرالىالسغرقبازمنقبفصرفئرسزاتيمحبنتاهه

مابلزموجمغالحكمقوانينلهبحدخرالوفتنئهئالحلومالهليداناكان

والجاالعزاريلهنبتثصارولماطناامديخةالىرجعالبالدوعوافللعراغ
وطبتصمدقهععطةوقومغلفاسولونوكانالمباصىاعظمبلغ

جمزلطوضىالحربقكابالقوأنينفقيهاوخطيباماهراشاعران

ملوقىمنااوقيللمهكبيراوعدواطنهحريةحمايةعلىالغرةضديد

طالبسمثلوكلنالطببعةلسبابأثبابحتئيكنولموصبالهاههمرات



8الفالسفةنارغ1

ولهوالسياسةقاالخعفىبالكليهمتههـيصرفنبلبحينهنحاثيالزمال

سانرطاليصبععهرهحمعولمااوسطهااالهورخيروهىالعطةلحكة01هن
قليالثمههتحالثالغيلسعىبهذاواتجعوصلهافباهيطةمدشهالىيلدمن
ذريةهيكونحئوتجفئالزواجئاعدمماتيتافىياطاليسلهقال

انهواوههرجالاحضرايامبعدثمسؤالهعنالطمجبهنجلهموهمقى
اطنامديهنقربعنقدماةعيزالرجلهذاطاليثافقالورهفيحاهيبض

انماخبرعندىماالفريبفقالاخبارهامنعندلثهاريبالضلذللثسولونفقال

جنازتالدينهاهلجيعوشهدعنهاخروجمايومدفىعيتاشلباخيهارأيت
عنشكائباباوانالناسهيمعندمكرمرجلوابئيمظتنسبذوالفودقه
عليهخوفاايهابخرعنهذاالمدسنةكواتجياماجابهفرمجةمإمناطاعديخه
سألثمالحظفيلينهصثبافىسولونفصاحوالحزنالغمنيموتان

حمحةنوحففىظبءنااممكلهانفقالالشاباباسمنهاالغريب
ااصولونعلىفزادصهشيرالحرجلانهيقولوناساكعصح

هالسولونفقالعظيمجطافئلهحصالالوفتهذافىوأالضطراب

هونموقادبالديهةبالغرفاجابهسولونعىيالمحاابانحمصة
ومزقاشديدحرفآللهوحصعلتوجوداعنسرلؤتظبذلةفعندسسولون

ةالمحراالمورهاشيئايدعولىرأسهوضربشحرهوازالشطبه
طاليسلهلفقطحئباصار34قااستعأالوغيرهااشعاركاوالحزقللنم
جبرهايماكنالالئالحسارعلىأفيكثيراقىكاعىفىحيرأناراكلىها

فحندلهدواءألاعصاهنالنقاالذىهوهذاسولوتفقالالديخابدموعوال
حصعلتالئالخدةاالصورهذمنونسولعلىكافىطاليساخذنلى
ارصالاثبتانفاعيالقارواجمنهنحئالذىهوهذااكأمالهاوهنه

قيلالذىالنتغتمال4قالثمداوالوتريةالعشىمشقةملفبمهالقلبا
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طويلزهانمدمنثهوقيلايزللمجردئااتحرتهاحوعقعصاعىصا
واضهىسالميعاجزيربسبىنيوالمضاراالثيبنبنهاكئرةحروبحصلت

مشعةالموحصلاالطنيوناانهزمانالىالجانجينمنشديدحروبحداالص

شأنقىتكلمنصانعلىاتفقواماحئالحماءسفئامربمبسبشديدة

عقابهكونيهحهمالحربتجديدوطلبسالهيناجزيرالجلالمفارييهأخالحرب
ذلماقكلماذافانهراىلونصانثمعليهامستوليناريونالمةدامهاالموت
ناخذاشدوهومملالكتهواهلهوطعلىالضرريحودصالكتااتنفسهاضر

انهالمدنجةفىفشاحبباالهـيخطماصليقوللهمةخديهعدانناباسجابئ

خرجفظهامالمحزنةاالشحارصنأياتبضاافثأذالبحدوبخوخاصار
طيلسانارأسهعياوجلمجبلرقبتهورإطياليةرمةصوفمنطيابمحلهمن

المناداةبحتادونؤأالذىالحبرفوقلهمفطلعالمدبنةاهالعلبهفاتجحقديما
هذاهلمننالميتئياقالعلدتهخالفلىضاالشعارطافانشدعيه

محالاىفىاوالبرارةأوااللمجامبالدفىامودوثضتواتمزعرقواحالبدد

أنالبلدةهذمنبالحلوموجهالالقلبفىوقسوةثىيالهفىخشونةاشدكوني

ارجالهذاانويقوأوااذواعوياالسيرافىانمنعلىاهوناذال
الثاراخذفىماسرعماساليناحربهناهرالديئطإثيماشغلىاهلهن

اخدهاالئالمدينةذنأحذحاواوتذلحقناالذىرالهااهنىعاامحوا
نراالمىااتفاقهممابطلوااطاديةاهلعقولفىفئافأثرفولمااعداؤنا

واتفعوارييهآطالمضحرالىوتوجهعاسالحهمواخذوااوالعليهاتفقوا

جلةفاوجيشههوفزالعليهمكاوطالحساكرعطاارئبسولونجحلعلى
بالمركىزسىقذافاالثونةستهكبيربصمومدصياديىااكبههما

الخهمالىبذلمابالمديهنواالذيئالمضاريونعفالسالميناهنبالقرب
المراكبطةلينظروافيهابمنهمسغمنيربهسقينةوارسلواترطبخميرن
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فيهاكلنمنجيعواسحرالسفينةطاشعلونظخذمديننهمهنبالفربستللئ
جالىالمنمنباثحعالسفينةطةنوعسهمنهادفقلهمالمنارنجامن

هووطلعجداوختفواسالهيناجهةيتهعابانهمواعىمدههاهلهن
عسرصالظدباخرىجهتمنابرالىعنهتجطشحهبىؤف

اشعنلواالالمحربضضرينسالعيناعنخرجواالذينارييناف

رنارسلهمالديئاسرعلربالجيشبزتيبيتعلقوماالصغوفيتليل

انماجيمواشهبواالمديتودخلياسالميناجهةالىالسغينةفا

أختممالذيئاالساءجىارسلريينالمتوهزمالمدينةسولوناخذلماثم
المريخلمثرفلمجاصالثعآااثيتاهدصةالىارييناعن

هنصهرافيهرجعالذىالمحلئالحربالهعندهبمىالقاهراكبوهو
سالهينااخذعلىوصمواالمغارنجاهنجاعةتحركتارمنمنمدبحدثم

لقدهوصطاهانيكيمضعلىسولونويخاللنهماالعاانحطثمبطائلياتوأف
كعينالمحمجضرتالىسولوناتكيهاغرأثمالىولرجوعالقضيهتالثق
مديةمئاحىجولدىاوريفاصسفيلىلنلقدهريخاوهىاسبرتااهلهن

لالشيينالمدينةهذهواعطيابهاوسكنااثنابمديةسابقاحضراناسالهيتا

فونثبانهمسالميناهديةاهلسولونواعيائينعيئاهلهمايصيروالنبعثرط

اريوتالمتاهرهمالئالجهةالىالاثينايةهعهجهةلحاتهمرووسانالرالقبور

اسحميةكلتابوتعطاوننوأبهتانهمعلىهمواطلههاايالعصنعاالن
عياظلهمايحهلهملمالمغاريونولالكناثيناباهلصةظالحادوهذعشيرته
طوردالزمانامكلثتالخهطاتالخااتلماوفائاالحربكلصممابلالصطى

اعأهماتهىحئاقاسفىاخذتهيفاكالكرتقيلونذريةينهامحاكمة
سلطانافيانارادكانقيلهنالنئهةبالالمديخةهالكصلىصممالن

نأللفتنةامحهبيهالمحمنعلةمعتلمانواافنافظهربمبة
قر
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هاوكلنممةاطهيكلاىهنيرفهكلفىاحمىنجفسهونجانهمفر
اهلورىبينبالوقونهمواعصةعظمجكمفنكلاليالوتهعلهئ

كلبلالصخحصررنهايةفىالمربوطةافيكيمسكواانوهمظعصالثراثع
لسمفقللالمذكيرةكذالشبانقطحتكنيسةللمنويمقىصندفيهواات

برجهمالمديهاهلواعاعنهمراضياليههالصخانعاواضعدللىهذا
اربلدمنهمجترمولمبذمجهاعصالمحاريبهىمحرلبفىواحترهمفرومن

التضثنساءشفاعةبسبالقيلاالعنهمنجثطمجهلعاتعاكلنذمجوا
مبغوضينوذراريهمالقضاصعيرتالشنيههاالفحالهنهفثلفائاتحلصواهن

هدهفبحداألهالىهنحدهالوفينغيرالوهـذئاهنفصلرواالناسمند

ففاسولوننوشوكةذأتوصارتقيلوندةذركزتالسنينهن
نياعرفىفشرعذالبسببالتافمنعليهانخشىبللديةقاضياالرفت

الجلنعنيمواتمنالطرفمنريختانوهوالجانبينرضافيه
ذرقيجغبطردينيينأضولالجانباعللحكسواصالواغالزأعهذاانحهاء
افينامدنجةضارجلقوهاوامواتهمعظامنجثواانهمحئالمديةمنعغاكال

جاتهمباوتوبهوالهمالمالئمةالفرصةهذهريونالمتانتهنرذللثفضد
هذنارخلتخاسالميناجزيرهاخذواالطرفينببنمضطرمةنارالغتنةفت

خصوصاضراواكثرمنهااشداخرىفتنةهاعفجاعتحئلىآالالت

الديونابااسمختصيرتهمالئالديرنعيهماكتقىنقدالفقراعيا

ففامضىاذامحلوميرمجلديئعليهكاتاذايرالأنوذيالحبميد

انامالهعبداومجطهالديئصاحبيأخذهالدينهنعليههاورفحلالييم
الفغراارلجااغراهازصلنفئاتأسدنهابلةفىاويسشد

االسزقاقفلعنهمجمغانالجالمتهمرئيالهمايجحلوانعلىواتفعواواا
الفضليلزملنوثجلعوالااربابهنالحدعبيداياكونونفالبرنبالع



دبهالالستغنا

صخماثلارووسحمبملىلجالوالتاسجغعلىالاالمجيعتجة
يقدرولمنارهااضطرمتصيخةنتنةانمنوتولداصبرتامملكهقيكرف
نسعلىلنعطامارتضراالجانببنمنياءياالغنالفقراءتفغااطفائهاظملىلحد

بطربقةالعمنةهنهتسكلينجلسالؤيبينومجيدلغتنةهذيسكنالذهـهو

اخرقثماتانصبهذايقبلولمكثيزباموروتعدلئمنمتغظصهلة

انبينابهناخشارهيوبؤأوطنهنفعاالئرغبةيمنولمفبلهامص
كلواالغنعاءالغؤاءمنسانايعحهفمالمجادلةتمثعادلةايقعلسايقاانهكلن
انمرادسولينانيقولونفالفقراءصالهاياصببماالقولعذافسوتفرقه

واالغعاءيقولونارئسحسبهعاثموالوتقممتساويةسانجغقكعن

اتجهمعىقدرعلىالشاسيأونوغيرمالعناألشياءجمييمانلدعص

وكافتتيمالضعندمحبوباسولودأجحلتإئاهىللةاذالمثرفئ

لظنهضياظاختيلرفىعنهميخاذكلواصرععليهمنوليتهعلىلهمباعئه

هذهئلهمدخلالالذيئالناسبعضانحئكالمههنفهمهبماكمياة
صوناناويز3وقالوافاثهفىادخلريمثئصاحعلىعشونوألالعنه

ولونيؤلىاوهمواحاالرضاهلتاسمنالناسملىمالىارطى
هذاصاحباتلوتااصالبهيرضىلبالكليةذلالعقسولونفتباعدعل

النثااوقاصاذيفىاححالهخيارفالههلمناطاىالفيهمياافمب
اكتسبفذىااكصذا5منيمنحكةاهذمجردياالمووخبرةال

جزوهىويااومجزبرصاصانانفسهولىجمعمدلسبانحمحتاماحووبطربق

يةبصلطاناالنهوئلحيفحكيمهوالزىيتاخىوسابقاافربوز

علراانقالاووبصدعنهرغبهاألالغرلهذايزدولمسولوتامتنعميطيليا
كلمنمصاثببهاتحتفالحليةاصباكعظممنةيمالملوالواليةللشرجمة

مليرعبةوالافداملهبمنلفيهاالدخولبحدهنهاالحزوجبماكنوالجهة
هذا
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لمجنعنافهاابةاجيعانحئعليهصضافذىللمباألهيهذا
اثناجمديةتوالىالفتنةهنهتكينفىجهلهيصرفانسولونوارلد

عنهاذتهموتبرأالمديخينعنتوضعذكرهاتقلمالئنالديىجغبلتظعي
وريخاينينالمدمنولحطيطالبانالديوناريههالحديمصنالاتمجيث

اوزاصهعنورثهاطالنةالمالوقتففاهماملةمافطعسبعنو
انايضاواصالدبونتجاوزعنائالناسبهايفندىلنكجلوشكهاعنها

والهيهيطلبانالديئربيسئالنماعدااالنمنديئمليهحدثمن

دغالجلذلكصغواغطذاالقبلدتهمطفتالمدينبذلتالديئجلق
احدمنيرضيالماالعيلرلوقاالضياءالفقوابينشهللئالفقمضر

امعايمخسارعلى8اثفنيافافغكماهنالوحصلنجمكالفرقين
االصآلتطاالغنيامعطةافىلحساووالمجثكالشدانفقردوكان
واختاالنافحزرديرحسنواواولماسولونصنحهبماالؤيقانضىلمانالى
قرقنالثالىاثياهديةةفىسبباكاشهالئالفقتمكنهافىيىانثايخا

يماويكعمبشهيليخابماوالقواننهارائعالثيصشعانايضالهلواونحخلفة
اهلنالمصاعسافىفىتكمالئهىارميةانلراثوأالجبالفاهلتخاو

الىامااتوكلانينبىظلواالسهولواهلالحددفىعثلهمليسواالمدية

االخبطرواهللالهالىمنصملطينبىانهقالواوالبريوناالعتباراهل

القوانبنجعبابطالدأاتررببكامجصماكابكوناناخعلرواولما
النمتديدعلىمبنيةكانتالفاقبلهنالذىحونادرااعكانالئ

سةصالغاحغيرضئوستةلبللةفيهاالذنوباخفكانحئجدا

رفامثلهىانئألمجةالذنربجمزابالقعلعليهصازىوالحشيعى
اثراكونسئلوقدإللمكؤبةالشرائعانقولهمئوهذاوللقتل

قلضللالختلفةالدنربسافىفىبالموتالفصاصفىعيشبالىيرملتفي
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للكباؤمغابااجلهحىهنهاشدفاعىوالالقصاصهذايضقعبلىفنب
ماعمبمختانةلفطولكتاالهالىسقولونوالجحيأصويتفلند
لجيعلليربةالحامةللصاعفىألدخفلفاورخثااالعوالمنواحدكلكهيمل

مامسمثنهأأفاشغايممنااليصيونالظنهمالسنائحيهاألاالهدلى

القصاكباريكعيطفيرهمبهااخعصافئلكيةفلهمفايهللوظائف
للمقهنفمنةئمدخلالدىبانواصاالولىاريةمناالصنرنالتولطكلم

فئوجمقبانواعىبهايغتضيمعالتلتكمونجسلهئعالمة4يرممفلىبحد
زوجهااظربهنمحعارمنفسهاشنمكنانفلهامتبنافوجدتهفنعةبرا
وبصقلباثباالوجالتروقتاالزواجندمجهازهدخلنالالنسلهوان

مهـاقصفاللووقبمزوجةيزقشاهدرمنوانقليملقكونءنلعتحة

النسدءحبثامصاروقللملبهاالطالعصالقتلهنحيتلهتملى

االنسانيتكلمانوفهاهحاريفكعىالؤينانليازربحضابطل
مجملواميراتهملنفرقيلهمليمىالذينللناسوافناالمولتبسرءفاحئ

رفيعالذىواعابانأرادلمنبمير6دخععافىارجلىيربلنونهيخمالمق

شصرللنيوكنمثالمرتجةلهايرادجغويفقدةابصالتي4اموافى
يلزالاالبئاتظلنصوامجزممابهرممامندواههاسهحميااالنفاقفى

المجسبالزببانولعيصغزئصنعةلهاذاكانلالهايهماالشاق

اههجمغويأفىمزبراطردابدمنهطرودأناناالاطاهدبةاهلهق
تعكافتالئاهاتنامنفمنصالحرفمةحرفةفههالهذلنجل

آبئهمكلالذفياالوالدجمبعبرالماليتبكواعيللهلوابةلوالصرمبئ
نعنالجملوصيدااليناملجنواعيالوطنحماقيالجلدااالحربئ

بملتالفياللغريبالولرثوانمليمالموسىااليظمعلمالسكئمق

نمعىمحبنافقاوالموتصقايهانتصاالرفةولنبكامفهاملى4
بعاب
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ملىبتاحدتهاصعولونالئالعوانيئهذوجميعظيهبظيحافب
مدهنمبهااواالقوانينهنهخفبذوألهمالذيئالمشوروارياباحال

هنكللنوحلفواالواحفظطهونيلزانهماالضمهادرؤصلىكلفوا

ضهشلاوذالنمبمنصيريصغانيلزمهبهاهاعنصادمفم

اجرلءالجلالشرائعلتفسيراقهتاكنومىاهيكلالىويرها
ذاتهووبيظالمنوللضذاصلىاالختالفوقوحعدارلجابينالقانون

هالهوولفوهنوضرأنابمالحسبسبانواذاشرائحهفىبؤلفبوم

االولصهفهثلهاوقالواهويتهمالناسظمتمنعالنقوشذانكعافئهذا
الناسانسعلونفقالالنبابغريئايصيدثالالذىالفبعتتثلاال

ثريعئاجرىاناوتنلبعقبحضهماقاحمصبعيااالشاياءمجفظون

مخالفعياالاهتثالهمامااللفحلنونبالدىاهلجيحانيثوجهاص

يرجدانهاظنالالفاضالوامهابايقتلجؤاءلمنتخصثهلمصببالىوسعل
درجالعربدغاناابهالبقولدائمانوابداالضيمالغحالهذااحديفحله

وانالحياكرمنيئتوالالموتمنيخافانلهينبىفالسنةصايأس

يدبفهواللعبفىسابيخلالذىالزسيثبهونالمجلسلجمع
منيقربالنىوانالثرنجآألتثلنفسههوىمايقتضيهملىبهم
هنلكظميهدباهادلناليحاوانهناضالكونهبلمحبوباالكونهىليالمك

مناكزاالنسلنبصالحالثقةيبىوانهاستئارفبحداالشيئافقولفالالعقل

شانهفىشفكروجمارلنانسانايصاحبانقبللالنانوهىجمينهالضا
لساتثغفىاالسباباعظموانانعغادهابحدالمحبةانقطاعراهنالة
ئمحاكاحىتعلىاللنلالنسانينبىواتلىاساعتهتنىانعنكادى

ولةالناسحميعمندهبفوضاكونلىيخبىللكذبواننفيرالطاعة

لمااثمصلرنحالطةؤمجننبالد3وزوموكبللهبهمانالتانيخنى
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كونهلعهيبواخذئأطنابمديةةعظعمبهلهعلبيرسزاتثاتسلون
الخاصةهنفيهضرعماعحارضةقىجهدهظقيسولونخملسلطانابهايمير

ييرشزاتثنهايعجمواظهرسالحهجمعولبسطممحفلفىالناسوجع
يرفونالالذيئمناحمعلانااثيامديهاهلياوقالصولونرصاحفيهرح

كألخوفهمولنيعرفونهالذينهناخعانابيرسزاشثقهح
نفسطيبمعواحاربمفظممونحنستحدارصةقاناامنمنشهمخاصعهم

قالوالبيرشزاتثمساعدينكاالذيئفالجامةالوطنصريةحايةألجلبذللما

علىلولنءموأعصنفسهجرحايامبعدبيرشتراتثلنثممجنونصولونلن
وتالالناسجميعيراهمجيثظاهرمحلئوأحضرودماثفىغريقوهوبةص
وفاقىالئالشنيصةدطالةبهذلىوصيرالخيانةبطريقجرحوفىلعدافىلن

سالحهمفاخفواالغيرواخذتهمالناسعرطمنجماتتحرحنىفلكندعليها

سيلىفيانتايبراقراسابئيالهوتالنسيافصعاحبيرستراتثلماعله

جرحتانتهمواعداعليغممقنضهخدشحيثارلييعهاالئ

صارساخسيئلرشزاتثوطلبالناستجعظبلدكاهلتضثىانكجلنفسك

اكلمورلطسرمنفائاعلىيزتبماوابدىاكلضهادمؤاظيرعلىفسولون

يأخذلنلبيزسزاتثائواالديئالغاثمينالغلةهؤلىمعثعيثايفدكالمهولم
لحابنلىمنتجبالظعةبهمبأخذانعساكرالجللهوجمعاربهائةهفم

كاتبههاىالىالهروبعلىمنهمواحدصلموصاالصلالمدبة
حملفتهمالبالدالهلاظهرفبعدهافلكمنسرلونةتفزلمولن
لىااألشيالهذاحدوثصغعإلكملبنفثافبللهمقالجبنهم
رلى2البالكليةوازانهابطالهرهنيحدالونوعبحدواآلن

الىرجععايهعىمواعاابالدلارجوحفىالنفبدألفلظهجهحين
احوالسنتالمساالهلدسثمورةبللماموللفالسالحهواخذيه

وظلى
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واللبالمعلصنئماقدراعساعدكقدواكلةالؤفيوطنىياآلو
االطئحرمةوحمايةثحرائحاليةطشيثاطابقيتمااقصلىهااشهد

اصرتفدألقاالبدالىدقكومفطذاهبافىالعزيزالوطنايهافيافحثه

صالطيهمكئمانهصلىاتضواالبلداهلوجميحالظالمآإلمحاالحداوةحدى
هةنسعلخوفثمابدالبيزسزاتثطيصابمونلنسرلوتيرضولم
ملىوتحاهدوامجغظهالنحلفالئمثرائحهابطالعلىمجبرونهاالثينعيهةلن

الدسطمعرتهجللفرلواناراعطاشانفسهيطردلننظاظعها

فياكتوهبرصرالىعذحيكوجهاثنابمديةرديئةيعيحاصيشةانمناولى

احمبارالونيحتبرسلرسزاتثكلنالسيههاالالانبدارمنمنمد
لاالمكتبمهذالهتبفىجهبنرتألرشديدلهحصلقاههويحرفمال

انساناولدستوصورتهءنااطاالارجاعهيقصدالمعضيماتجيلملى
وذللئااآللهةوألالعثراقعيخالفشيعاارتكبولمبالدعلىهدلصايونكامن
لكةايابقونانهماعاليوأشيونتحاهدالنىقدروعاللطانفريةمنالق

كوهةمحالبالدشهمنححغظهامناواعيكجمفظعظيماعتناءلىانالنرشه
صئلىينولمزيادةغيرمنصتبارأمةالذىبالحزاجاكتغيتولغدبالعامة

ثىالنهعندوليىضمبىاليهااجمجتثريفيةوراأالاالهدلىعنيمير

فدىشكوألانهرتهكنتالذىصالىلناساظهرتكوكتحمنالغيظمن
رىالفوالمثبضضثالىألللوطنحبلىعيهالحاملكلنانماناظهاركان

ذحيفارجعبهازضىكنتربماتهاوولوعليهااناالئطريقئكانتكيف
مثلانسانمنيخعثىلنمئيمونلحاكيمينبنههالانهواعيالىقطعا

شيهفكلرهمطولاعدائىاالالذيئاضرانرضيتماالفىاتثمرستر
مايمركجبعللةنويلحبابىلكيهنالكاعتغددائماوافااحبابىاضر

هنتممعكاسباباالكلنظنابداضائاالمذنجالبتالكاعالقجهئمن



انالشةلمرجقي6

المرورظيةلىومجصلتربمحلباىجنعذتصرأنك6ينامديةالىالمجى
بهذاسولونفاجابهفيهاسبيااكونوالقيرىضىتكششبالناذا

قبلهنصاجاللةكتالفىسرامىتصغالانثالجزمايخقنانالبولى
الطافبةيالكرهونالذبنسانماازبصندكلستاقوامطافهتولىافه

بحدمةمحكل6مينايالدكللناالحسنانشكلماوعقلهانسانخليناكاولو

انكاشهدانانحتارفاعالواحدحامهندهاانفعبالضروروهذاوميوراتحكم
التغا6ينادنجةالىرجوممالناظنالولصنالطواكأجميعمناحسن
اياهااعطوفىايئاثعارهنواهتنتةالحرعلىمبنيةسياترتجتلنبعد

جوركمنتفحلهيمارضيتافىواويظنييموقانلهمالحقيكرنرجتذاظ

الصيفيحةبهنهينديسالجماخرمكتوباوكتبثايارصتحئ

ديخةلمجةفائدةعلهاعطايترتبلمىد6رشكاتتولماررةو

اليمكهمواالحكمالثحرائعظربابوحينئذلمجدةمنهاوحصل
يرلجوتدرطياونيالذينيخفعالذىوكنالدننفحامجلبواان
ضالغوهاالذيئطكننفعلهافيلمىشراوحسنامقصدممكاناذا

السلطعةاعتحلبلنعنببرسزانتجمنعواموالحرقيالجهرريةابظلعا
نالذىوصرشزاتثصدقعقخاوقوتقبلشأقالفىمنوقداخبرتهم

عرصةوقدالحقلهميقرلوانهمئاحسنانهلهمظهراثيامديةلملاطع
اقفظنالمضارهنعهانداركالجلاالهالىثيسونالنعليهم

اسزقالمديةعلىبهمفتضلبحراسالهمجصلانلبيرسزاتثورخصرابخون
مياواكرسعيعثهاشهىفرجتمنهاروجاظلباسبفااخذتواشاأهلها

كربالجزيةلهوايدلناصياببالدالذيئنانالجميعمنطبلديانحامدينة

يرضصواوشالمحلهذائالصرجوديئالماهرينالندسالءمنثر
هتهوصانتاطةفططهكرصىساركهىوسكنواجمديةالوفلى

المدية



813الفالصفألنادغ

هركلهلنواالموالوالعثرفالزكعيرطعالوقتهذائالمدية

وللئنلحهدمنويكضونسولعنحخافىكخطكوندخياالذيئبلهالش

هيهاظرسلسولونيخظوانعلىالمأبهورللباعماذفكلنطيه
كزنكفتقدعىالجولبهذاسولون4لالرصضرعندلناويتر

فرائحيأمنانئعلىهيدثوامةلىشريفاندوشاصتلىوالعزالمحبه

6ينايةبلقبموالكاصضكثاعيشانفاحبحرهجملكةتهافونى
الميشةهنعليهااناالئلئولكقالدولهطافىممصرفانرمزاتتهادلم

نومعمملكعكفىهصمثئمنعندىاخأالناسجمعيخهيستوىالذىالمحلفى
مديةالىسرلونتوجهثممااكمنهدهمعئاواعةانظركاقبدال

ارفبةظيةيركباالهذاكانحيثذثافىلهاكرسيحمتضرحىسارديم
انلساعيانمنكفيرارأىلدياحدأجحاز3النهأاالشتياقلشطهنظرفى

واحدارأىاسولوننوجميلوعفلعظيموكبفااحدكلطمال
االموتجلاكرسيوسإيااورىببنكئلفالالماثهاتيظناالمانعزمن

شئقىسولونصبفالحللاريخةوانواعالثيابمنعندمابانخرقصدا

لهفقالواالبهةالهئعةتاثههنرئىمابسببارتابويكملولمذلكمن
الصيتحمساعقدرعلىالمشهعرةعتكاصفاناالضيفايهااكرسيوس

مالبسيمنليلبماحداراثمنهلالبالدالسفرقرتاانكواتجقن
هداهناعظمصئاوالطاوسوالبريةاالهليةاديركانمعولونضال
المكتجببهالزفيتتكلفلمحلىشئاريةمنعليهالنماجغن
خزاشهجغوارانخدهتهولعصاالوتجالىاباهلىمنرسيوسا
اهتعةنفيحامجضرونمباايضاواعيسولوناماميخهاماجيعاينئحوو

الضالالمالئاورىمنيثاسةةصسولعدواحضرواذالةجعانجهزالرلما

مواثيتاهديةلملمنطلوسرايتنملاللهلسدهئلحدارأجممل
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ولديئوخلفالمتأدبةالجهوريةفىالصالحمنغايةملىعرطولطمقللذى
افيقريرورقحهصيداسوهاتماهعيشهقكافبةواهعاالمعتبريئ

فلواواحبهترئالذىالمحلعمائتجرالهعيااطناهديخةواهالوطنهينصرة

صالمههقلرشوساتجبرفالثشليةلهاواظهركبيرافاالاحمبحنازته

بقيالبهفاجطيلوسبعدصاساكاسدمنلهقالبخونرجلسولونلنوظن

ناوخريطونواالاكليوبيسيىاحدهااخوانسابئأالرعنئكلن

جدابحضهحبينناوبالحرجميحقىيختصرانداغاوكاناجداضياعين
اناصاضصدتالمحبةظيةمجباخهاوكلنايؤلونهيمقسيسةاصانتو

لحفيالحربةبهامجرالذهـفتأخرفيعىعلىفرتجهيونونلهيكلقرباشائعرب

للهيثاواوصالهاالبقرعنعوفبةللحربماوجراالمذصورانولداها

توطلبذئااههاففرحتةبالبراودصواالنلمىبعماعلبهـنئظ
رجواواكلعابانارقرهنفرغوافالاينغحماكلتعطيهالنيونونصضمن

يخعدناكرسيصيقدرنجاحدةولبآفىهيعينواصمااالثانفرفدلهمهزالى
ياطةصولونفتالالسحدألةهنتحدفىالكيفلهوقالالضبسنفسه

الدهركعرولكنرعلياالملوكزاوهاالناساسعدهنانتالليدينينا

يتولدالنهارلليالفيهاطيشكاناالنسالتثنالحادثاتووارشضيرا

الحربانقضاقبلالنصرةيعمانلالنساننالواتدثالحطضا
ينطرلنيثتهولمصولونوطردشديداغيظالةذلماكريوسالمائاظفتاظ

للوقتذلةفىاطالكيمقانانهقيلالذىايزوبوكانابداذلمةبحديها
مابلففالاكرستسأطةتسليةدلايهاحضروكانسادريصيمدية

صولونناوتالذثافينأفىوالمعرنةالفضلصاحبسولونحخائتحصل
وتبمانحبرهمدنالبنبنىفانهبدوالنظنالملوكمنالقربيخبىال

الضبينبنىالوهوانهذللثبخالفاالعيانسولونالضللتفبحتاظون

كا
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رطافمياندائما4يخنىنهظمعنهاالنسانفربماذاوكللمن
المالةاسرنالمجمعائاوسقانومجالحغااأللهمواليقولالطاقة

حقفىاثباصاعةاوذملكهجميعواخذامهاباساكرسجدانجاجى
بالدحربوفحدجدهعلىلطيةخذتلذئاطاكرسيوسضضباكرسيوس

مناضبحمملكتهاهلانطظرلهانهاقيالكنيرهذاششسهرلىالنهالمجم
ورجعزماسؤحظهخنشىطيهيبدألالمهفظنالحربئالحالمجع

فلىوبحديرماصثراربعةعدفياوصلحصارديسمديةالىبالهزيمه

يوضعفيناعىفبروسالىواحضرواالكاللبالسالسلاسيراأخذو

لميابالدمنغالماعشراربحةحووصحوابدطبمملومستوقدبوطاقص

لططبرئانضعاوالبموجميعفيروس5بثئماهدبالتارمجرفوهبانواعا
االقوللىفارتضهوواذاالمحزنةلطالةهذفىاكريوسطفبيالمذكوو

اتصتالثسولونيالوظبتأسففصاحسولودقمنسابعاحمحهاكانالئ
احماءمنهوهلقذكرالذىاالهذاهاسحالهوارسلفيروسمنهفت

افثدداصالكرسيعساصابهفااكلصهذاهنيخلصكانجلتدعويةا

ينبىرجلفرتهالذهـهذاوظلحزفشدةمعمجاظالجهلبئصليه

منانفعفانهكألمهنويممصويحتبرونهضهمويتربرنهدائمانهضبىالملوكان
علىيؤولشعنهحدثافقالوااتعيسةأحثيامنعندهمهاوجيعخزاشهم

لنجلسايقاالارسلتنتفداوايولمنلحكطاعظمانهخقالف
ماهاالديخالطياعنهلناعتناءكيرمنلىفقالةلامورىجيعفىاصتعثعير

يغترالدنلالنسانيننىالالهوعرىاخر6رقعلنينبىأنهزائلباطلاال
دلهانهايةالللئالمصاثهرلكثيرمعرضةالنهامليهادوالبعادته

الناراشتحلتالكالمجمذاكهاثناءفىلىلهماظجغضيقةاالنفت
حصلنصدفوقالىهابحعيوانجدئالموفدنحتمنلططبفي
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نالئالمحزنةالحالةهذرلىولمالالعةحمعلماممرشيسملىضةوسفغ
ومخمالانوخافنفسهقىتعظظضوكةصاحببناكعيرالذىهذاجها

كرسيومماواطالقرانباطفالاطقظعصالحالةهذثبهظثبعدصيبة

غايةحاالحسانوجرباحسنلهاحسنوبهاكانالئواالغروالسالصلمن

عابحدسولونانثمجداةاوراساشفىمثمورتهعلىواكدمضلفا
لحىلونوحماهاسلمجةمديهوبئتيليغياعديةالىتوجهاكرسيوسقىك

الظملىومدمناميناهديهقىبالسلطنةقماالنالىسزسزاتثانوبك
لماباصولونيمفكلتبكةالملبغضبلهرضاهممماندمرااهلهاولنبها

االنوعاتقولونهلهةلالكمسؤحظنسبيممفىتصغوالمكمانكذاهصعورة

ومعرفةخبرههالذيئاالستصديقكمعدمفىكمطيشعنناثىهوانما
وامركومارادالذىفولألىركنغكعفيؤفللوفىيلزمماتديير

واستحبدآطولوطنكمعلىاستولىانالىبذللئافتوصلخفرالنفمهصذبان
دوقهاشغالجيعلولوناظهركوراضهمديدمالبرياندرانثمالىمر
اشهوابابحهذاسولونعايهفرديخهاعيهشيرايكونكوتفىجاقى

صنكاليفبفانهجمحاكتلتهمعليكاتحبمالذيئداعكاعنيخوتولو

النوفللثالعثعركاينصبالذىهوعداوتهاصاصيخطرالعنفانلطال

يرضىانتقسهتسمحالمنوهنهمتفسهعلىيخافمنقتههاقامئالثةالناس
مافاعظمجمانفاوطنهنفعاوكبدفىبظنعننهمربالضتعودللئللةباف

هكةاكقىتصرعلىلموانليةباكةاالتزكانهوسدوكهلكينبى
وتشعبنملزهامتمسكلنالجالالغرلجبالدمناخرجيوشاكلنضظتفذ

ااحداتطردألذلكوبعدمحلاىمنخوفعندكيباوالامانكملىيها
فبلوترصمعبوافبرصجزيرالىسولونتوجهنبمدثمبالثك
طيهظشلرجداصممحلئمونوعةنتالمديةوهتهاويامدفيامير

صلوت
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ضة4ظخمارهذااحسامنيكوناخريلفيرهامدضةلهيبئالطصولون
تيخفسهاعارياضرسولونوصاروالظرالحصبفيلةلرض

لشرايمزافاظهارالجلصلوسالمديخةهذجمىلنتجرعىفيلوظراد

عرءالىدةقللظدائماجمبسولوقوكلنحروتنظرئلسرلرن

يعوكاالعيعئالموسعوجمباللذيخةللوهاتايحبنوطعه
حنزحالئالخزتلبفوالتااالشعدرياكرنوالمحيشةفهعلىبهيستمانما

علىبالضرريحودهذاانيرىنببالىويخطردويهاكلاالنسانفيهما

4لونسكلنوحينالفقمنمجمىالماعايهربمايزتبوانهالجهورلة

المحزنةقصاثدوينسدليامهتالعبانطيمىسحرعاثياجمديهمظيماعتيار
صولونظلطههذامنفرغفبعدمالحظضكايةللرعيةلحصلنجفسهطهاالن

يىكبفاحابسانجميععندتقولهالذىالكذضاعاىشماانتلتثييثا

رضهـةاسولونفضربلمباسةطالهزلالجلالنهفيهضحررالهذاانبقرله

قريفتطهزكفاالكذبهذااعأقررنااذااناوقالجدنتبصا
بحدسولونصياحولهذاالمهـكةوالمصالحههالطاالشنالفىويكونجداتصير

االمالمجعقبالدماعلوثمجروحوهربةالصعلىيزسزاتثحلواحئففا
هاهنهقولداظيبثاالصهذاقالالحالةهذعطاسولوترطا

وزعدبووالقصازراثائمعارهذألىيثيربهذالواوالحداع

مؤلضةمشروروهىاريوباجهالمكةامحاحلثذىاانبضهم
6طنافامعىيهغالعحافققلدواعلىانواارالذىالء حال

منالتأديبظئةبدغتالئالمحدصتمادفقيليومذاتسودونوصعثال
لحواذاظوالنلالهلهامجصللمالئهالفىلكالمهنفيرها

والقسوالشلةفايةمعخهويأخذورفظلومونيخطيرهمل
وجهشأنئفصطةنجظمائدأعراواخروفىالظلومونهمصانهم



الفالسنةتاهـغ8م

ظدركلالممروفالمحبطالبرثرلالانهممعرببرحمعالىلطثطبه
وأكلينلالسياداكلولمبقىفلىوكلننظومتهجمالولمقيميازيرالميت
الىهيفلعنمبايموتانقبلوأصهمسنةهنثمانينقريباعروكان
هوخبعداطنامدبةواهلالفالةفىرعاوررونوبئرفونهوسالمبنامملالكه

يدألفهالنىنالقاشكتابماسوجلؤاسؤاسمنمعيرتهرحموا
اخرىهيهئصوروصالمينامديخةواهلارصةاميرخلبمثلابثجوعلبه

سايهطىقىهوضوعتانويداالحالموينهىجمخطببمملى

ىالفيلسوفاقوستارص

االولمبيادمنالثالثهالسنةفىفىوشبحينصاالرالعاقاالولمبعادفييتاقعاظهر

راسفهـمديهناصلههيراديوساينوهوصنةىسبونوعزوالخسبنلثاق
االولمبيادهنقريباليسبوسجزبرنصنرهسديةوهىميلطينامديةقىوولد

طروهنوكانالعظىاالموريمارسصباعدواشزاسعوالصشريئا

رورلنلالنسانيابنهاكهنومواههلوطنهمحباوكانانهمالحساكروش
ميالتحوسملىالسبااشمعتحزباهزاولوفىالؤصةيضعالويىلرمنهح

لهفصاروهزمهديسبوسجزبرةةمماكلواسولىتظبنالذىاالال

شديئحروبوقتانهاوقيلةالواقهذبسبباعةاقىعظيمصيت
دخديطسيلصىض4مطعةبسببويالنايببناليطيلينينبينارمنمنملة

دبيشدننجهزاليتاقوسجييشهمبهيرونبلناختارواظليطيدييون
الجلناألينيجيويقدافروتونمعابارزةبيتاقوسطلبالضالاراثعا

وبثأاكلشبهيعوالنعراعةبالمثمثهوراافوووننوادبالن

نجنرضيالصممبداناىولميفيةااباثدئعليذلراعيلالكللى
افىوئون



للالتغ

مقفالطةطنويللفضلهيميرماحبهيعلبللنىلنظنلفروش
نلالجيئضامقاناثمهذاتخعاربشئهفبرعنللفنالصبىهاالض

رماللعآلأفرونرنضبأانوفبلللدرفةنحتفدجأسيهجافيثاوءت
رجالخعلتمااناوتباعلىصاحالجايصينامنهسرمابالههطتاقوس

عرطاللنفايالرضقالينتهذاكشيعاماركةوانماسص
يراهايرمطهيعليينيرقاوكلنقثيعاشيماالفلسفهحالووقوصارفيحافيكن

الثمممالكهجميحفىيةالجهورفىقهافانفرتبمدينتهماعاميراجلزحئازاف
سنةمشز6طئنحوتوالمثعغةاللتحب4حصللعاريبواكقسبعزطال

الملهنهص4صصلتالىيتةالىهنهمااودبةالشفىللعبشنفسهتلر

يونلليطيلهثارللهما4تمفالالدنيافىالعيمبةالجلليفىصعرعثم
جوأعغفاجداجمامحالاكمالجلهمصضهالذىالمووفجميم
حجلنجةافالمنمبةاليباصنافبهوصعواالحنبواثماراضارالوردمق
صنعهمانظرثااكلعووللصنااماجيعويخممىيراهنهميحيكالت

كصلعيخةجذبةبهوجفغدهابعزمهيفهجردسصندهالبيلهنسيم
منهوطبواالبلدحكمهذاهقصبالسيففعةجذفيمنمظيمور4
هذاانالمالفىتطبلوااللهمفغالالسبفهجسببعقيخبرهمين

فاليبعضفىلهكتبلرصيوساتثماكلثمياجميعهنعندىاعظملنسيب
هنايتاقوسلهفكتبوالضنىالزوعرهوعيهماويرىهجمضرمنلن

صولهواناخزاشكافظرانكجلليمياديخةالىغضرفىلنبأهـلبولص
هانملحكهجععندىكلنلذا2وكالماغنىلمةنالانظزلمامفنظرت

سبثئوالقأليقعئثئالىانظرفىلحاجةالوابضانثاتضىئاظقال
لطحيربالتجاعمبلدألجللحضسانجمالكاولكنلصابىمايحدابغ
جمعرلنملىمبازىجمعةواللذبنفرومرجبعلنالعدبيىممرلنثم



الفالستالدغ

الوفتذئاتىبيمافووكاناليونانجزائىجمغعلىليستهديخاويسيرضنا4
لدةالميثايهاوضاليانابالدخبرعنبهرسيرسفسأالسديىجملكة

مديةوياخنراهحكلطربالجلفرسف3اعشراشتروالبزائراهل
يقدرونالجزائىاهلاننأتظلهوتالجلذللةمنلهمحصلسلدريى

فلوذللعااعواانهمالظاهريافوسلىضالهذبخيلهبمطناممالىاخذمطا

ايكلظنوالجمارأيتاكلرضوعلىخيرلهمظهورعلىالمالةايهارأتهم
المجرفىجوشاايهمقىسلانواالحسنبرافىجيوشااليهمارستاذاتقهرهم
يةظفىاارواالرواممناضهـضالذيئوالليديانيوناشهتقهرهمانيخنك
الذىالغرلففهائصادنبيناكوساناكرسبوسفظنرواألالنل

طتافوسنوالجزافىهذاهلهعواصيأصانافرجحلهتا
الجثةكليظوالن4عيذوجعيشتهاناكثيراوبثعهومعرتهالمنظرقبيم
مزوجانوحصرجليهفىنخللبسببالمثيآردئوكانجدااالنتبافليل

جداقاالخسيئةاللساناقيتبرةمثةاصوكأنتادراكوناالقاضىصت
عنولكؤهامنظرهلبشاعةطيااحتعازاتحتقراشهوطاقالانهامجيث

الفالسفةاحابهنجملةمالفوسااحهلمبحضوفالحظلمالناسانله

مليهابماالسقرألقتزونجهاخالقسوءهنلهمطحامااحضارطلبال

ابهالوقالغيظعندهمجصللموذلالمنبيتافوسيضمفالمحمواةاالهن
الشقاقعنزوجتمنلهوغمابسببوذلئاصنحتههافىفالتدوموهامجنعفةانها

هوجاالزواجهنالخالفاتالنسائشديدهكراهةلهكاشهالقباغهذومن
نههااحدواثنتيئياحدىوجافئاناريدافىفقالىيسأورجليامابكافا

هفكاوأحدلىفاخزنسباواعلىهئاغئوالثايةوغرالحسبفىتساويئ

الؤينالصيانهمحمعالىهاذووقالعليهااقوعصاءفميهقرفع

الصبيانمبالىارجلفتوجهبهواعليقولونهالذىمنهمولصعفيهنمد
3فمم



83الفالشةلمزيم

ارجلهذاطاأعتبرظهيأخذواحدكلويقولونبعضهمينبهعنفى
تفاربهالئاالخرىواخذوللنسبافئفافوفهىالتىلضعنواضها

اظحمنئاشيتعاماالنوالقناعةنيرطتاقوسوكلنالصفاتفا

نتونجيذخرمناكلربةحلنحالهدءضيرثربيينلثرلبال
ثحرمنساياندرسلمينهئداظنميطيليناوبمدءتاناسلجيعمبلحة
الذىبكواصسلطانابقلثهمنقيءقويننهكوسلطنةهن4صضلينالالنببذ

اعظمهىالثرائعانيقولنوعغابهيضاعفالسكرصالذنبمنهمجصل

وكلنالشراغاعىيطعواانيلزنوناالودماتاغلبفىلهةأالالنشئكلس
دائمايلزالحديهمارجلالنهوريةاسفاالمقربيىاسنالبمالعولذوىمن

نوالةباصهلوتنكشفولفئحئالشدائدماعليهرأيهالجحاالمتثال
ليعاانهيقولنوبنغسهنفسهيسصدلنجدانساناعلىصعبانهيقوله

فتفاكرئهاصنجاحاردقراذايقولوكانالمجلالمصوفصنعهناحسنثئ
النمصانيلفمالوكلندقىالذىالثىعلئواكلسراعاالهتهاموبلزمحدك

ارلداذااليلزميقيلنودماصفككيرمنمجصلالذىهوالمغئول

لرعايااقلهنلثرإئعللطائعينوبخودصتهظهريكونلنمملكتهصبط
الةههطىلواتغتضفالامراوعلصئاعيأخفاثرعغاذالتالهينهوقال
بسبباحداتلومعاوالالحامةبكمرمعاحبهحظسؤ6كالههمقمغرمما
صانولولحدحقفيبسوكواوالأصابهماثلكمفيصيهاصايةصز
انقلبفلربمااالحزدسهعروفبالىمحهموامحثوابممااحفظواكملاعد

هاواحامهبطاعةوعيكلوالصدقدرهدوبالعةكموعليعدواالصديخا

ااولامحربامجواوالثاههاالىتوثوهاحقواالهاناتالودائعمنمليهاكغ
ونثاقويأخذيناالفسااليلزمفيهاوقالاالشارماجلةنظمقدنو

مملؤسدرالصرلحبالنيهمهـلمحلاىفىالشرورلربابفلوضد



8منةالظلىغة3

وكانحنرميهمنهلالفساتنبيلنفبانىميربثائصثعالففد

صناقوسعتنحظللهدهةجهةعلىرلعماللمناجلىأيرمسلايوسس
لئالننبنعىطالبهانامافلرمحندىاث4ليبقضزولرصلظيةمعقبويا

دائماصربةاجوتهانتيلىالىميرأةفرجعذرلة4وليسوفى
الثئلئوسشلساللضىواصلالمعمجارىالتضركثرلالضيالئمثل

االحبلبمزالدراهملخزامىضالجداىوللنظربةبظلالاالناننجلى

ويصبرمطايرايضشاألنسانلنظطهمحلكلئيلزمالدىالهثئماسئل

اخغاماوسئلأرمنهويقرلهياءظإبشااعظمماسئليأفىالشرحين
اثرمنههوتجعلىبنبلعاتمايالكزشلهوالمستقبلخهناجاباالنماه

اسقثميرلنلرباقفوقيوس4ظلراهوضالىخيافةراإلكماوسل

ولومجثتاميناتحدانكجمكنالياقوسلهضالىضكلفىمئفىصالحادجال

صاثرتفاقعمىيرمذلتلنطآقوسبئتيرىانوقعلىصهايحئت

لنعاثةعالهنلكمجخينأالذيئالشبلىمنجعمعجملىرجل
ضيرهحديدعاسكةألصنائثبرجفاواذائاهوضاواالضار

ذمةبضلقيعىمدبةاهلفهمنصفعنصنهرىتيارأسعتفوعد
عاثالمقتالالميتهذاوالدجمتلقهعىصدرواحضولعسكؤيرجل

علىالحديدقطحةأدئالذىلرجلدنفرأىللشالفمةمندودلهحصل
الذنبلنونالباطالتوفىفاصمحفورهوبلخدفيولدرأس

علىالعيدورخاالمفصمعولعاعنهددفوقمقصؤايكنلمللى

ألفهعحادانجظمالحيانبضفىطلىنوبمايليئوصصه

دلفطوفمممتنالئاالشحارعطاطريقةظوعةهناكتبوللحضاايخةجيع
صدنمهوولطبفطظهنالجللرحهفىالبنلبورلنهيخسق

منمؤكلنللفىيونانلعاعنبحضهمجكممقوهويفيالسلعآذافى
للبالب



3الفالتلمرغ

وكلنوالمضبببناالفموسببنجمةبةالحربرمتمتلمااتمبلالبهفب
قصالئالكهفلعلمدقيوهىاففسععالىعظمعيل4ىلفرببد

4ضاللفسوسشبلدهوفقاللىمنفسأ4طريفهفىرجلمع
لالمرلذهبئممنبسلدمدبةدصبئجلىمااهعصئ
يضرقلنهمواوبهااعينكالئبالألييةانيهمناالفسوصي

دالنسعيأوذهبيءلنرنجلمارجالنمةنجرددنصيوباانب
جمةهفنكحملتاطربللالففاهلىافرنجهاظلهجمبمولص

ينافبمافوجدرجمااترهمدةالىالمجةعمدرايثدائهمعليماتعروا
مجزفئلمحعاقوسوتوفىيخهجنازة4وعلواهدينتهماترإيهحىكلع
والهنسيأالثاقىاالولمبيادفاوفثهفتوصنهسبعبنوعلمقوسلسب

ىلسوفالمالجشتاريخ

وزمنهباطىمحزمنطهرئبخافوسعصرالغيلسوفأقاهكلن
صمزوهامدقيابريتمدهيةهواملهلودياهلهكمتاممالمذيئكرسيوس

هلياطىصكممدةقبوظنابالدعاؤقىسهزجمةلهنتوكلريامماللةمن
منوكلنهوكقتالىاالربباطولبيادأهبمقضصتهكرتفىييسواكر
روببروسلحصإلمهربسائرجبالتسرفةولهنهباطاانحدقبنالمدبةاهالاعبان

جعيعحرتوكلنزماةاهالاكئناتمعسسهصمقزاوعلشبو
مجاىهالثيهاوكلنزهاتاهلخعلبالمظمعقلدنلجيأوللساملهامواله
4باكنولملوطنهالنرفنحصيلاألبندبالوالسثبنالضاعا

البالدجيعفىمثالهذاصاروقدحئامجزمللئاالمورلالئةمدخلي
خيامدحواداذاصاسظلمامنلهويقولوتضىقدجزمواأفااح



لمالصفةتلرغ

هسيةهديةمنقربباالطرقيقطاحةجماعةوتعدىمعاسهثااتظيا

ييصعمنانارادطالبنلتهنبحضاهمنهاولخنراالسغنقبصلىورئ

حئاصراههنقاويالممحهلدوادسلهنثمنباغلىهمعنياسظشزاهن
ولرسلهاجمةهديةعنهنواحلتلكلاعطىذووبعدلوالدمنكأنهن

وافلبلرومبالدبسائرمظيموصيتثهرطابسببفصارالااالى
منجاعةاكالنارمنمنبدمدثماءاهيرعهيلتانمااسا

الذهبمناشاهبطنهافىفرلواجميرسكةاخرجوانهمييمديةالذيئالصياديئ

منفىوتشاويعاالمديةهذهاهلفضافاتجعالحكبءالعظميحصعيهمكوبا
ذكراتقدمالعروفياسنهاصغالالقاابناتاظتجحاالنلههذالهيحو
امحطءلكظهالفاسلبباأليمداالاالناءهذالهفوابلهالهاليهنوقت
هوماوفرأونظراليهوصطااساالىفارصلوفائهصلىالغضارأىولدغئ
اوبرلونقهالذىوانمااهالاللستآلوفبولهمناعتنععليهمكتوب

هونااهذاانساكبحكاوزماعاءاعظمالنهاهممىصنميعنى
عيةاطوهلىالفتلعىطاليىترجةئتقدمالذىفواكأالعالثذواالكرسى

يياسالىدرسإلالالكرسىدناخرونوظلالمتقدمآيهالحمنوالملىمخزعة
ايونانعداقمنحلةخربلودياتديةساطانهلياطىالخانواوال

رئيحاالوعةفاثافىبياسناوبرالنةمديةصاصروبحدهااسيابالدفىالئ
عقصعدبلوخعلىحمماهلياطحالماكانولكنطويلةمذاومالمديةقضا

اناشىالمحطمنفيهامابسببالتحبكزهلديخةوححلجهدشمايةيذلحى
عساكرافيالئةاعالكتاوطردهاحئلهبنتينلخفدطحرن

حصالالممنىخمايههعلمجأاهاتينرلىفالمنههاربتانافيديراالعدا
دمخصبهالكزالمدبنههذاخذبمنهالانهضفوبافايةله
وينظركبفبةااهاحوالسرائلنجارجالولرسلبرحبهتلمطت

معبشتيم



همالفالتتلدغ

هاولجمةحؤافصغطحاهليعنيقحالذىفهماسولتميحثهم
انمجثالمطحوهاتالخطةاراعمأضيئاحفرصلنمئووصغرعال

اخبعاطةورأواحضحواظااظصبكزااليرونالحضروااذايىالجعاس

ذاهلوظالالمحاصرعنهمفرغالحيكهنهعلبهمدخلتنجلىهلياطى
لنيةاوارسلساسيرىانواشتاقمعههومحالفعائيكوونالمدينة

هنهئساكنافىلمكفلللرصولياسضالعهبمالىلينظرضرعند

عركلياممنقىيخاوتحزنضيراهواليصلتأكلانواوميكالمدشة

جميعتفيدحكطوجحلهاالثعرمنيتالئفنظماالشالرنظميحبدائماوكلن
وتافىالههوريةتدييرويحسةصثهمجسةالطيمكنهانسانكلانالعالم
اذااليدسانصهغتجبكونكفىاجهديقولوطالماكانوالمعالحرب
الفاخراظهلرانوكانيقوللهةحياممانفصةاللذاتكثيرىقىعاليانت

وكناالقنصادمعابكامجبكعبوظلابداخبرابفبدالبنركواالزدراء

ربماكلنههـايضاامدامكبعقفىواننصعداعداءئااصارنربماحذرعطانهم
شكلويرتصاحبهعنلنفسكاختروظلاحبابالكاباصاروائ

يكوناباالمالحانلمبهاألخداءيثرفكبمنوامدجتهثرقدرعطا

وابخونمقالطيعالمةهذاظنكالماائسلوالشهرتئاحساملىهعينا

فيكؤنقىلكموناجمونهذانباكزمنفىالمعارفكتمابفىواجهد

والضباإلواخىالمحرفىبهللثيرنالذىمناحسنشبئانمغانيمكبكوال
اشرلرجداقليلونالدالحليقولوكلنلطزميضاداتشنانواالشال

عدتبهوعلتماوفافىاوواالققعروظلصحعونومجايخنهمالحلل

تعلالوظلانسلنكلعطاولجبفالحداحمدلوكلكهالىموالكواثر

يبمنجينهنخبروفلىتأخذانعلىنجبرلنكواالحسنابكملى
بناألزفشملىاصتداةشمتططلمايشحدىدلبطوكانلى



الفالتتاهـغ3

قيقنانئهيخبىوقالالحيلةلصفاتهبلفناالجلانسانانشروالةا
هديةالحافيةاالرضىوجهعلىللبقدسبيلوالالموتهنلالبىاللةوفتص

اصالحعطاظدرااالنساننجحلالئاواطممةاتفاقىاعيوالغئاظالقمن
بوماوسملالعفلاضاحيمنضىيادغيلطبمفالوطةواهلنفسه
لتساباالفقالاالنسانريمماوشلاالمافافقالاالنسانبهيتسلىعا

يقولنوئاكالغتربعدهوفقالالنقثاحملهيعرعليضئاىوشل

جماحةهعنةسغيئيومذاتوكانعليهابصبرالبمصيبةبصابافقرممنالانه
الغرقعلىالسفينةاشرفتحئصفةطريمعليمفهبتاالشرلكاهلعن

فقاليابخايالدعللهتهيالابشهلواالمرتهااظوفايةضالثرفيحصل

كناوهلفوهااشالسغينهفىابممفوااذاصالهتكمالنتبامليهمبياسلهم
سلهالحبادمنانسانكلعلىمجبمافقاالالعثركاهالهنرجلوماجيحا

وقكىسسببمالهوقالمبالىالمشرلفاشلاصالبثىصاسيجبهنج
لنوعندىاابفالصبصنيكالجمىعنتسألئانتياسالفغال

يينصومةافصلوألاعدائبينانألصومةافصلالخاحبانايقول

خقدلظصبنمناحدعلىوقصبتاالعداءةخصفصلتاذاالققاصدظ
منواحدملىفضيتواذا4ضيتهنمحبةتسباآلخرظارضيت
نوصديقاكانانبعداعدمديهالمقضىمدرخرلدربمادالامدقافى

القتضاءاصدقالةاصماصديقعلىبالعتلمجصمالنصصطرايرمذيت

اعةوسطفىالبكاءفىضعالحلمبصينةيظخاانفقبلذلمارعالع
انمافقالغيركأااوبالقعلاحدكميحاتكناليماتعيمكما4ضهل
الهثريتواتالدهربكباتاصيبمنعلىالشغقةفىاوجبتالجبلةالنبكيت

ثتطئالئاالشياءيخظمالوصانالطبيحةهذاصتبرالاةصلىفرضعت
وهرلالنانعنهبسننئانبمالكقللننسالمددحظابفبرواتمالثئبللفق

واظا



53الفالسفأرغ

بينفرقيرمنمقحهمماالىالناسبهدىدائماانومحلكالزاثل

ولحدهنصفكلنفيياهوكلنبريانةهديخهاخذتولماوالوضغالعظم
الذىالمحلالىويهرببهجمودنجمكنهمايأخذومواالسلبوقتاهلها

محهمنتحركلممدظوحلهبيلىاالالمديهفييقانجلمشسهعلىفيحيأمن
البهبةهذوفحوهعاثصواختاللالقنةشدمحبعىيشحرلمألةو

ثئاخذيمالكننىالانهفقاللغيركعئههتنحرجشىالىبعضهمفسأل
كعممااسهرعزاخرفىلهمحعومااجةبنكنييتفالقفد
كةاالىملوبانكلاصاثيامابفىانهوانفقحيانهاولفىذللةقبلله

الومتذثائانواألجقادشمايةمعابهالبمحكاحاجةفضاءالجل
عحهنالذىاشاطهاحدعلىرأسهاشدحئالمشقةيةظلهمحصلهرما

محاماتهمنصاحبهخصمعنالمحاىالخطيبفرغىالالوقتفئافى
ذراعصلىستنداوهاتالطلحسعلىفقكابابرأعياساحبالغضاة

اللهموحصلااءعظشوعظيئجنازهوعلواالمديخةاهلفاجغسبعله
نتمألتالكلطهنهعليهيهتوباعظعاقبراونجوأموتهعلىالكلى

اعظمناليونانبالدصحزينةسابقاكلنالذىلجماطجاسنةبرال
حئجصداهعظكاايمانةدنجآاهلءندنوتانييراالالفالسفةاءالحك

وبظمونهيزورونهوصارواهيكآللهثميدواانهم
ىالمعلسوفركبرالندختار

االعصرفىالمقدمينالفالسفةمزوهركورفيمدينهلمهالفيلسوفهذاكلنا

فيهافىالئالسنةوالالمحبقوجهكلفهاولدالئالسنةتحرفولماالول
يهاجحلواناليؤوناجمائباولبنينمننهحفيهنوايضا
جدارديئةهنجالاوساطعةظريفةحكم4نتاةفوصببطاهع



ةالظغ

تكلمتارعزوحانملةةاالهاتأملوافىولمظفقوابراطح
اتحئخضحبةمنيخعىواليسيموالىابكالماخرىالحكطصالم

كلناذاانهنفسهعلىنذرانهانتىفكيأبىالمليمالطغلنهعاعةاقى
لهيكليهدبهاوالذهبهنانسلنصوربلببغبةاالولوالمالعببخصرئ

يهمايرفىالمالمنصدمجدولمالمالعباولفىشصرظالثصيحئجوضير

فاثافاللتفرجاتجعاتآلنعساءعلىنمافغطحفقيرأنكوتلالننرهذا
سبسبلىابئكانوهونجذروفىالطربقهفبهنهالحلىجعهنللوضة

حكممدئميالدبهاكانالئينتهكوهدينةسلطهوتولىقليدسقيبدنةعن
مجبهانوايدوراميربنتلوسيحاتزوجوكانلوديامملكةمكهاياطس

نوشسيليىااولهانوللىمنهاولهيللسوحماهااحمهايرؤاثلةمحبه

رئيسطونانيصطعذيهصاعاذالنألياكؤموناثافاوالضلسضيفبليدا
زماتنسلبضلنفاتفقالجمةغليظةخمةعيليسزوجمهنتومملكة

قيظالصلالهزجهضعلىغلظاهنعلهىعاصورئهامع4اظهروا

المزلشعلىصاعلهوهىساعتهئتهزفتابلالحيةواخذتهفامنلمجم
ىالذوجنينهاهىكاتتأسفلالىفوقعنفسغطتبطقائبرجهـفضربها

النسلاحعحراناعكهلهوبهامانحلهمطاندمعوتهادببطخهاثمفى
جرىوماابريقلىايهاالىزوتجهموتخبروصلىفلباحرافهنولصلأليهورلت

اههافقدعلىليسليهاالثيهأولديهاحضرظلرصلالشنيحةاالهررمنميها

ثعالهطوقالصيفةةلحظامهالهـهاعضدحضرافالشدوراحبامامجوكلن

األصواعاعقلهافة4يلقهامفاالبهرظعااكافتلافىترظن
ممينهللرجوعهبعدانهنفسهفىوانهرذلالمزوتغيرشديدتأسفلهلحمل

كلبرياندرمخيلرجاظاااصوواليمتلابداالديخاطبالصورينته

يفلهأابريقلىجدممااتالهماهنهيستقيدىاثسنلةبجآهنأالكبرولد
ولل



الفالصضناوج

والدهابلخلخاممتلنلخبرانهاالبكقاهالسدمضهنهنيئاشيد
ظلهكلنهاكلفنأيهربسرعةاالخبارزياثةهنهوطلبنجبرياندرهنهأيقنع
الكالمابوماففهملبابهواخبرللسفوعندخرويهاسعندجدهالهط
يينوفيواسطهاالصفرولديجحلاندربربثرادجدمماظلصاظألالذى

واحديتالمذكرقولددخلاذاأنهالبلداهلولمصالواتحةتالثفىجد

بعفىاللخولفاوادنيهيريدأوطردهاالءدنممفةازهافيهيعيهالهنهم

ذلالبحدثموالدغأضبهمنخعفاذلالمناحعهيمكنهبالبلددماليوت

امرمخالفةكلاؤمومنازلهمفادخلوهنهمجالذيئابهاابعلىافي
كلوقفلالمديةاهلربريثطجمعذلالوبصدطاعنهعنوالخروجوالده
هذامنالمدشاهالخيففنالمؤتعقابهيكونعدهالولدهذاخليدمن

علىوالمعهالجلوسوالمصاجههعلىضهماحدجماسلمالشدمدالصقاب

ويهيالالمدقيازقةهوفيوالاللىاأليامعنمذاليالكفرعونفكث4مزادخاله

بعدبرياطووالدعليهفرالوحشيةالحيواناتمنلكهـهمزاللجخهـوالاحد

عليهفرقلهحصعلتانئوالمشغةالجوعشذمناالهواتلةفىفراياماربحة

انتالئلحلةاطهنهانيالجأكماكفرعونالييالهدآلالحالةهنهفىزلما

جميحوفىتشاءفممايجيمفىفتانيدأقىالضيقةوالميمةعايها
قدكلنوانالحاعيكورينتمدسأميروانتولدىشااهلكياظالئخؤائئ
صنمكممالشدهرعاعليهاالغيظنندىالدكمعتعلىغيظلالحصل

لنغسئاجلبتهالذىشههذاظحطاوأماذالباشرتالذىواناخصوصأ

حصلاباذطمنانفتحماصكنولبركليئهمجبالذىوالدكبخالفه
لطوالدكالمحمعطايئلدالدخولفىللةانلىواكزظالتماشلله

بالشقالذىانت4وظلاطبخرصلغسىقلبهنويهلترلثاماضير
يغذهبنوصدملبفاولدهبربألطرمنرأالللناسكدنللنى



عهانالمنةرش3

انثملههحنخهكانتالئقورتيمملكهقىوتفعينهعنبمدهاسبابفى
اصنهويخاينهحصلالذىالشقاقبسببابريقلىعلىكيظاازدادبرياطر

الجمثهافرئيىهووكانبقضاليهعظيماوصارجيشالهجهزفنالهعلىفحزم

اييمورةمديفاخذبسهرلةالواقةتكقىاألسبابجمعمتيخم
ارمنمآبصدمعهثمالمجنقىخلمهولكنهيضلهاولمابريقعلىوقبض
يهيوانالجلاجمؤعونووقيرفوةهدضىالىفارصملهرهابرياطرصار

يخلثاأليكفرعونيرضفالمضعرمنهعهصنعهلماذياجبراومجمالالسلطنة

تذهباننجنهفاعىزالمهمحبهانجهيحبياورروكانارسليجبولم
مجيلتهامحضروانهالههايقبلاضاهاانلظنهقورقيهدينةالى

باصاخيهااعافممىالمديةطاالىاالميرةهنيوصكالهاوم

الثسوكةففنلضركاملكةاتاالزصيرانب6لهوتالتلتسضطفمندما

االخايهاتحأهاواحدعلمثقمعطكثالايئالحغيفةيرالتالجيلةلمرأ
ليضمسريحاتحضرلمفانوفاتقربتوقدهرمااالنصاراباناانالعزفي
الذىهولبزالهذلالتضيعواللطضورعلىملنلالفينبىوصناهلكنا
والمهدلمماكوريتهعديهألىابدايحودالانهأيكفرعونلهاكلفلالياكون

اخوهاطيهحممبمااباهااخبرتاثديخهالىيرهاالمهرجتلمابهامقط
يستولىانلرادمئبثهـهلمهابنهالىفورفيرمديةالىثاثةبرياطرعىفأرط

قورقيبمديةاياههباقىيقضىانيريدوانهفاجميهاكورطئهمديةاص

المديةمنلالنتغالتهيأمنهـماواحدوكلبهرضىطةاليكفرصوناءالحمع
عنخوفااليكقرعونقتلوابذلمارقورمديهاهلعظايخهاهوالى

غالمثالكالئةيريثدرظعسئاولدماايأس4لحصلعندهمضمياندرلن
يرواايمجيهمانالجلهلياطمىالىسلهمولىالمديةاءاهلاوكلدعن
طاسضاعياجزيربهمرستفيافواالئللسفينةلنياالفكمياناخص

عاف
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مضفتهلهمالاالضهؤمحبئئالببلبزبرهنهاهلعيف
امعنعادخألظذانهةوثمانههيكلقنيدخلىبانمصرايهماضاروا
لنههمالهبكلمنيخرلجهمعلىيقدرونوالابهمالدخولمنكورطتههديةاهل
لعلمنيظهرولممنجاطربئعلىسيلةبهفظسندلراالخةحمابةئ

واتاذكوراالمديخةتكاهللوالدصارليلةكلوفىرلبرياولعداوالمدية

ميردميرفحهمولخوفىهمهمويلعبونالهكلحولويرقصعتنمجض
هذايدومانالجاعةهولىئالهبكلداخلهنبالصلالمصسنوعبالفطير
فرجعوااالوالدمةنوالها3كورينتومدنةاهدعلىاكلعىفطادارضا

اخذهنكنغلملماشديدكيظلبرياندرحصلارجصالثايخامدينتهمالى
ملىاصرفقدنفسهرئالوتتكاناهذئأرأدالذكىالوجهعلىوللىثار
فمغوفاتهبحدجمهمحلعأحديطلحاللنااددأعصواجهدناالالكا

منقطحةطريقعلىودلهطشابناحضراخغاءبههبهايضصدلطيلةهذ

ويدكايالصامناولويقتاليقالطتائافىيةاالالليلةيدورابانوامرها

همواعىاخرينلربعةاحضرالشلبانهذانفتوجهالمحلظكحالفيبهه
لنوبحدويدفنوضاكايقابلونهالمذيئاالثينوبقتلواالمحلهذافىرروروابلن

يقابلوكمالذيئاالربعةهوالءيقتلوابانوامرهمالناسماجآريارصلهم

الحضورالىهروبادراعهافامتعلويخهممجدوالذىالمحلفىمفنوب
4اعيهاجمجوتماهرهماقابالالمذانالشاباضفغتلهالمنقطحةضويقاتك
هناولوهوهنقوشاطعضقبرالهعلورينحهمديةاهلبهحمظا

يأفنالوصانقراءالةيصاحبتوطاكيآااوآبالظالمطاطاسمفير
وكلنثرازمبولىاايقبحوكلنادحلىعطابالمدنيقيرالنفياليلسلجع

النىلالنسانشيحااخينهااناالجوابهذاوصتبقدسازيول

السندبلبحصضرتودفتتقعفبطئاحضرتهوصنلذةارس



الغالسعةتأليخ8

كيلرهولمطكلةضقصدكانلنصلىنالبعضيرهاملىلراطه
كلدأولواحدايانهانينبىالصباككلنلحبابكاماعدلعكنواصولىالمدينة
جهدهاليهرفبعثئصتحلقااالذماننهئيقولنوابهالض

وتالهدمهجمأجمريئرزخعطااحتالاذااالنانانمحالكيفاليةوص
هعلقليلففاظنففةوالذهباعدتظرفييأخذانابدالالنساننيشال

وظللهملرلجامحبةهناعظمفرفدهميوجدانيهنالالملوكلنظل
التعرظطمصاقبةيقتصرعلىانيخبىالوظلاراحةهناحسنسئاليوجد

والغارعطبالىعىتمرالحظضوقالفحلهعلىاصرمنهثلهيحاقبيل

ارأىمصاالشدعندالجانبلينيمونانلالنسانابنبىوقالذهابيحزيهال

خدكوتانلالنانغيخبوقاالعليهتؤتمنالذىبالرمحألالهالمصيةمند
تورخاءدمةشطامضيغامسحةفىاسواءواحدهحالةاعابها

رينتهسبمدتجمضروالناليونانعاءسففلنءكالحيي
ويذلبالبثاشةقايلهمعاحخالماردسبمدينةكاؤأارمنهنعدوجم

االولمبيادقربوتوفىهاربحينجمههلهوكانتماكراجهدفىظية
حيوانعمابهذاحمياناثانوجدانهافلىقبوزعوإلربصينالثاق

واحدالىهنوبالوهاظالماوجغاالشين

ىالفيلسوفشيلوقتارخص

جداهوهاحينئذنوواطينالثاتاالوبيادفىموجوداالفبلسوفهذان
لقدعؤيابمديخهظهوروكانرطبيتافوسمدقدوجاتهمدفتو

حالةملىدائمانجدالالجبدثاتانومنوالخالثافىاالولمبيادصو
عزتكثمالعلالكينةمالهشهجلىواذاولرظالثمةئواحلض

معثكفا



9الفالبفةربخ

نمنقعباآتاالاصحبيقولهوكلنضئفىرءلعمنمحهئمحضالكظ
وكئرورصرجسنمنالناسجيعجمبنوللصدقعالزماوعاشاألشارئ

قاطملىالتأىعلىامورمحيثشهورتببايقو4جحكيرحئكالههوقحمته
بميابلورنجواالشياجغفىاتأقلزموماقولهظلهاالئةا

المالةتمغممةالمحوهنهلقدمونابمديةالماليهكةاقىتولىوافسينلطامى
ظبشدوركينثذبسببكيرهنهالخيهوحصلتارعلياملىالضدىعن

الصبرفىهنكألبىرلوفىنهملاختادونهملهفقالحسنبجوأبشبلون
ماىوابهاصتالئاراحةضكوكلبىتمرالئالصةاالمورطا

بالبهيهاالكهانةيرفكاانلالنسانينبهىالوقالأاسيرتصرفىانئلالخضار

بصقفىو6لكااءادمغبلةاكهنلةادراكيمماكنهمعلهبقويالنساننان

رقدقالقربانبموضعطااالولمبيقيهالمالعبفىفريثالقرببقراطلنااليام
اتتثعرتهتحقدنارشغيرهنأركاللسطفىصاراالماءصاربماءباردممتلى

هناكوكلننفدمكاناركيرمنينضجلنلمحمادوالفدرنمعلىالماءريلرلر
بنتجبالمجىعصاهذافىاتاملشكايةفتأملالوقتذلكفىشجلون

لالبدفالوفئوجتحمظكصالولهلوظابداالزوجبعدمبقراطعلىاشلر

جتثازمناليحصلونالذيئاالوالدجميحاوتقتلتطلقاناهاشيئيناحدها
لعي6فزوجلرواجهنذلكيمضهطقيلهثاسافىمبقراظخ

الىاطنامدينةسلطةكصبالذىالخابيرسزاتثلهفولدت

احوالهاهلوقيثيرجزيرارضياثيلوننظرالاهلهاطلهوطنافت

منطينكثفولمترجدلمالجزبرهذبالبتوقالالناسجمومجمفشصاح
محلىلقسونااهلهالكفىصيعاتكينالجزيرهنهانارىرابداالفال

امينتوارهنهنمدبحدالجزيرهنهاالطنيوناخذففدقاليالمص

بةللسملولىرالعصخثالتابض6الااصعببقعلنولىتسرال



للغالشةءظرغ8

نوبهكلنلىوجيزالكالمقصيراقلعةنوارهنصرقموحسن

احدايهددانلالنسلنالينبىيقولوكانالكلهجوأهعمقصالمه

شاالالمسانصونافىكةاكزوتالالنساخصالنمبممنجبأهذاكلن
وريماالحداوةثيوفئاالناحدااالنانيحتابالانبىوظلالوالثمفى

زا5الثدوقتئاحباباالنساقيزورلنينبىوقالبمرهااحممك

وتالوالظالحرلملسبعالالنسانخيرالخسساراللوارضاهفىزيارتهممن
يكينلناعالشلللرينبوقالواألخالقاالحالبسوءهعمفاانانادح6ال

اعظموفألنحوفاحهماالالناسمندمحزمابصبرهاجملولنالجانبليئ

االنسانيزوجالانيخبىوظلالمزيةالسياسةتحليمهوالحامدولةفىللسيات
وللفضةالذهبانوتالاالنراحعلقىيسرفالدنيخبىوقالالهقاالمرل

ينبىقالىوالفضةبالذهباالنسانقلبانواهاطجرعلىلمجكان
لنوقالالضياعالىجرريماالتبذيرالناالهوسائرفىاالفتصادلالنسان
ابضضتواذاساداوةهللفأفيصديقااتجافاذايدومانالوالبعقالحب

المحسصغهيكلئبالذهىفدكتىلنوموضسابةفأبقانسا
الحسارهنلهيدالنالذىاللوهقامكهاهواعلىماكنىانلكينبىال

الجلذللثفىجهديظيةوبذلكويريتهمديةالىيجلبهلنارادبرالندرانثم
شيينظحابهخلبباالمائاهذاهااخفىكانالئاللطنهحغملىيستثيرلن

وطئمنوتبدقرباطمكلرفىتدخلنىانلدكصاشابابهدا

المليكابهةثاتامااقلمئالانههعاهانفىخيئىيصيركنالثدنالكغاثك

قددنالجهانىلحولمافراضمهعلىفهمبموتالذىهوالملوكظسحد
داطعتطتاقلعكايىايايموطلامحابهجععهوتوقرب
بماخلنووارواحدآلواقعةفىاالموراالقلالكمعتعاورقعليطمتطعليه
لكواليامابحقئكت6هواوالنههاتاصبهلاعااقألجلبها

بطعة



هبالفالصفةئثريم

صبئبالقولنبنعالبللوملبههامحناحبابىمناحدحكومةفىجامه

تتفبعدمافئالحبيببالعلعلىوالحالمثرانعنحالغةبيناكلصودلرجدا

ملىللصودعليهالمدمايرورجميممرتاظازوهىطريقةكلتذفائ

حىيافضعئاناالفاربابهنالحدبمكنولماناسمنجملةاتجاعمع
فيثفبهذابممىاخبرهمغيرانعنبالقتلعايهكتثمبراتلهمظنرت
كيألؤنئطمنةكيرنضىادىنئاومعحبيباكوقوبكقضياتكوقجمق

زلمجاكةوقوفىوالهرمجمةابعهاتحئعروطالىالحطأممالحعة

كاطيئفتوجوهاالولمبيقيةالمالسفىالسباقفىضمالبانجهانموتوسبب

4عةالمدواهلفقتلهالرورعديهوطفحوعانةالؤحغايةورالةفرح
وناةبحدالذبهنصور

ىالميلوفاممييكتاريخص
بهاداالظهرلينانهيحئسولونمنقربارالحصروافىالغيلعوفهذاكلن

لنكنهواعتبارااعاءافلنو9شواوالحامعىوالثالمةالحاهس
وهىلندهبمديةوولدذريةمابانهلهرقولوينسباوجراسابئوهوفنيا

لدياعديةهلكممرسيعمىحكمهدهفىوةلهررودسجزيرهنمجريةمدية
مضدكوتاههععيةصعرلهكلنصردسالضالاعظميحدمنوكان
عياحسبفةالغلشحانالجلصبازهنفىمصربرالىوسافرشديدةقؤذا

ظيةفىاهلهابيننتاتجداةعأباعصوجفئرجعالتادكحماث
حىاامناكتبتهمماجداحكىصاتاقلوبينذبتلهمافولدللحز

محسنةاديبمانتوااللفازفىخصوصاالوقتذلالفىللفالصفهاءامحمت

تغسلطمالوالدهائحضرفدهاكللناخالفهاحسقمعنجدا

مملكةئفداخنبروكلنعواطممحسببحبداعلىيمنرجإلقرببا



تلظلموغ8

هاانمااجلىعنالدكةكأنحئدطكومةلمحدءبافوفىمطأنداممسنيرنجن
االتفثقمجبوكانلطربتجلىالئاثعورعنجداطبامدوكلناحدعيه

طيكفصلنالىقبالمئهحرفنهولعظمبلهالضومعالبالدأهلمع
ولعااللقةبضايةضلىيمملسفيهايفسرلنااهاالنالتهالناسهمؤيلقيها

وشهرصيعالهصيرالذىهوفهذاالناساععياويألنازاحافجمنبان
وهوالمحريعنهناالالئااللخاريونانلبالداظهرئالذىوهويخة

ينتاثالثونالولداثاعمممرولداكللىاباناقىاالالؤهناصاحب

لعلوجههامنونهنالبملضيهفىملوجههاعنمنهنالجالنحنلفات
الذىوهوالسنةاللؤهذاوحوابييمكلعنوبمفاياتفيروكلهنالسوادفا

بضوزعالكلىبللدحالمكهذاومدحهيدلمفبرعياالمالكعوبةلرسومعل

ميداسقعلكاناوميروسانهعاوهيرومماعلعنمماالكمتابةهذاناناس
واالهورالظامنالفرارئلالفضاحمللنيقعليمبمأهذانوطويلىيزهن
االشيدجيعفااقأهلمالمقايسةارمنالرتيباعهيفبىالللحةالذ

انالبلداهالىمنواحدصيلزميااجمبعمنالحظبمافىابحادولمحجل
الجهالاكزسالدشئفىجدوانهطةقدرعىعليى

جاهالالارلىمعظيهوقانقىدائمامداصقولنووالمتشدقين
المجةعلىاحبابكهعتبئبهذافواعدائكايكامعالجيلاصنعفاشاوأل

نريدالذىترئممزالمنخروجئاوقبلاعدائكمحبةتكتمعباناوفي
تيقرلوكانتقدالنىفىكركأعدمزلمافىدخوياوبعدفلن
اعقالتظتهالذىثردائمااشوابدابسوءاحدئتتكلموالوتفثركثيراقليل

والاعدلءللثلناقلكلدائئافعواصطلمظالحعلىئاوالعنك
واللمجموفىذريتئايهفاشوانجتهدالغليةاقهربطرلجغاشيئائذ

الولخهعليحارواذامتدكبرافالقصنالهتهاألممفغاوالفؤلمق
فال



م8النالضةناربخؤ

لعلىنكونباهييةتريبتاذابالالكنؤاللىاالدائماننرؤجالالجاضرفال
وكلناجمةعلبكولهمساداكانهمطلفاربجمعصلنحبامنك
لالبناتلذريةخمهحىتمييزعندونيانيلزمالنيقول

وحعسقللنسساهعتلكللبعدبلالنبلوغجمرديزوجهنانابيلزنم

طةبهاليلخااالجانبعندتهزعدح4ينبىاللرجللرشدولت

وينضضافعلىهدحياأيضاظناالجانبمندهعهاالمشلجرتنبنى

بلقىكسولونلنطيوبولاعولماالجنونمنذفاكلنالناسمجضرنازعها

الجهابهذالهضبعنمهوبجلبهبجنبهانالجلجهدظبةعلبالكلية

ئكنلمانكفاظنكبينكيوتهمجيعالذيناباالمنكئيرأانوف
بالكليهوحرمجريةهاالمدبةفهنىلنذمديةهناحسنمثكلفىتستربم

يضونوالنكيخظررنمجضابكاحميحبيرسزاتثمنابداوالتخف
سالمهومعبئنهلحلاطمعرهنوعراباممضىطبوبولااننهىشىها

وكانبلدهواهاكولوالررزوجعهمعالععثرحسننوالدشامممنيةفا
واهلبمالاعزمعرطولنوسثةنسبحقطلنبحدناوافلسفياع

ثرصهتحلعنقوشااعقبرألهوعياالتديدنالحيعليهحزنرألنذهديخة

الميلسوفايمينيدسفيتارصم

سينوحمسبتنامانهويقالواالربحايةلطامساالوبيادقى6ينايمديخةبله

وصحةمائةغيلضةخسيناربحةسائةالمغارهذفىعلمقؤوقدهظفى

يفنىهدمههناجمينيلسوكلنسنةوذمحايأوثمايةهاثيهآقيلخيأسنة

مديةفىةظثهزشهوراسرلونكانانجألريدجؤبزفاولعتهر

البهنكوكللدهانةهدبرالخقىواكنهماعرلجنىفيمكبىاجمبنبد6فاوكلن



النثللمدغ88ا

يضعفدونوكأثرافيالحعرمناوجنيةعندهموهوبلطمنفابئانهيزعهن

دائماغليمثتالتوبالمفيبلتارواخكهانةذادائماكانالثيهابرحماأفه

للهيثهـالقربانقربمناولفكنبالليانةشلفةالموباالشيااالشعاربنظماال

فاناالمجشمهمبلدهاهلبحنبرالنهالزل1والمدااألرفيامطهر
ربدجزاهلحققالهاقالئلشحارهنبرلربحضابولسهارد

لطيراناتضرمنوافهمكسلواربلبعيخملذباربلبكونهمبووصفهفيها
رجوعهفحندالكلئلهنبهليرمماالخالءفىمذاتابؤلرسلهاجمينيدوكان

فدخللطربهفاشتدالظهيرةوفتذاكاذوكانطوبلةاطريمنرجعالمزلالى
خالشمةخممينشهفيهاقلمالحرضدتذهبانالىاراحةالجلشارفا

مجدهافابخةالىقنمظرفليلةهدالعادعلىنامانهظننومهمناسنيقظ

ففاوفصكاجدافتيبالكليةتحيرفداالرضسطحفرلىالمفارهنفرج
تنيردالمساكنءـفراىبابخةنهابؤبحثهالذىالمحلالىوهومتيعدو
خائفااحااكوسعديخةفىفذهببقولعاوايففوصاريخاطبهماهيا
لمجةعخلذلكمنجدابهفزاديحهدهانالئغيرجوهايرىفصار

غتهاونفسهصاللهملرفصارتدوماانتايئمنالمزلاهلفساواب
زبنفىولدكانزالذالصراضااالهنهماحديصفهلنلىيعههونالو

التديدالتحب4حصللنبحدفرفههرماكااآلنوصاربالنبئجهض

المستغربجميبااالعيبهذامهزصيتالبالدجميعئلهفمعارهلعهمافئ
طانومهفيهكثانهيصدنوالمجاعةاالالمبزاتهنناالوصاروايرون

عندثمهحروفةضيرةغربالدفاعسافراالمدهفهفىكلنانهامعغطوابلالمله

هصاباصلولماالحفخطلنجلرادانهاواوربذللةأخبرورح

مزملمانهحىالفتةهنهئنمنجغضلقولونفضةفىفظيحةاهورا

ذمنخوفنلالينيمندحصلابضعافعهبلاالصناممحاريبئاتهىمق
ثم



كهافظتظربخ

مديخيمانوزعوابالدهموخربافناهمالذىالطاعونمنلزإخوفهمغ
وغبماولنجاقريلناليربرناالذىمبودهمالىفذجمواالجاهلعالث

هاببضضوكنابةفبهارااالهذاليسوانلمجناهنالثهاهةالمدنةئ

نفباسجمىرجالالولرطواطالتنيصةالمحعورهنهنجهاوغطةوكراهيا

جبعفىاعياشهرالذىالحضاراجمبنبدسسفبنةولكلطولرورجرلد

وذهبالسودايمقنمالهمنجملةلخذسدينتهمحضرئلماالتونانبالد

جمامةاصشمدصالهاعلىتمعثىلهاوقياريوياجالمحاممتهمالىجما
هن4الفربأللونهاواحلهذمجواوممالجطبانابظهمولصيتبعوطلن

لمحوالمشىصنابخةفيهتقفالذىالمكنفاالمأبهورالذبمويكوناالكهة
المحاريبمنجملةاثينامدسةحوليرهـلويرسمنزفىنفلذللةاالسزاحة
فذبمقمودهمللفحلهذاعلىتبقىوقدحيتةغيرلهةاوالقربك

وبيننهلحصلهديأحهمالىاجمينيدسحضوروعندعندهممنالطاعون
ينهاهموصاواحكلعههنالرورأيلسالوحصلالمولةوظيةجةالصولون

ثميئادهميحووصارالقبووملىالنسلتفحلهاكاشالئالالئقةانياالهورعن
ئفللمحبودالنهمالقربانيوايضوانوقتهافىالصالمجضعرواانعلىفشيئا

والاكيليقهاااليرفيالوانهجاكهذاعلىمجرىلناكفاتيلزملهم
ابمدبنتهمعيناعلىيتعجيومذاتوفعبالقضاكماطىي

نجظرواقلمماللمجهغفلةفىاناسانحعاللمنلراهساظالامون

لثيرالمصائبمنالميناهذيخنأعنهااطامديخةاكلعمولوالوافب

هدينةفىارمنبنمدهكثمانبحدانهثمواهقوابابطالهابسمعارلبا
االثنيونلهجمزايدايهااالعودعلمعلىوعتممتدهممنالسؤلراد6مجا
لضذهأهنظمتنحبهنحنظيرقىالدرلعممنهقداراعليهأوصصوافبنة

طبهمالمعاهتنقدواانفيارجووالذىمحبتمغرحاوراسياكفبئوول



الالصتغر

الفوريةملىمنذوراوجهـجماهيكالفيهاكأنجوجهفبلوكانوطننا

وتذكرونهيالحظونهماياقوسيبنااسنيدواعيإلسظاتمنرهى

هوالوسانيزعوننوالحابدايكياحديراالوكاقاهورهمجعقى
سوىياكلوالالمآعويقرةظلففى4يأهالهصاعالولنههثالذى

بمالقدموناهديةيخراهلوكلناصالفضعالتمنهتزجانخيرمنذللة
الصئينوواالسروالصحوبةالشدناالرقادجمسلههجمصل

اجمينيدسيايهيميةطالمنصرتاصياذطئهوفبيناناللطاوللووهب
سولونلنوبلعهاالعلى4لالهووانمالوصالهكلهذاانالتقل

بانهفيهواعيضاطروجبرللسلجوابالهفعب6فيهدشههنخرج

بالصبرعليكاحبىيالهوقالريدجزبرهالىالذهابفىمجعهل
النلساعلدقدنظنليرسزاقثصالالنظرفافىاماعنمكنولي

االشراريمكنهمالالذيئاوحكهههنواالسنعحلالحريةعدمعلىالممعاديئ
ومبانيمدكندالنهاالسترقاقولىاتامراعليهالماالمجةالقوانينغت

ومستحديئللحريةاهالالناسلهئنحيثولكنطويالزمنايمكنوعه
لهمصاصلهولماوفلئاهحئاماوجداذاطلبتهمأنكاتفسهمعنهب

هناحكمفىالطويلةالمدامنافهمفىلاوضعمنالفضحةيوجبمما
كناليمالمعابقانهبهذعؤطولعيىينرسترانثلنفرصولولرجل
الحربةعلىمانحودالذبئالضلسالنوتلالايلكةمليبحدالنوبةللنرسنه

منالحالةهذعلىويههزواايمكثبىانيمالكنهمالةاوالقوايخأواالصعقالل

محلمنبكريبكاكالحيربالدابداتسكنالبانكواخبركالس1الذل

انطبوالطملبثانجهاالئكربدبمديةعندفورباطبادربلآخرمحلالى
هالطرقيفىسرسزاتثاصاببعيئيقالحةلنمليكاخثىقيىاصال

الطقةأاالضيالجبمعزفىاجميفلسواقيبنقسكاألباهرفالتضربلظ
بالدإنة



2الفالضةلملىغ

ونقفيهامرلعياالكتبمنجمهفدالفاكلشطرنظممجبوحانيانةلجلد
عمنقاتنفوبمعداتغزاعفاوتكلمايضاكتباونفمالثرص

ظاايفاتتاابصاوألفكربجزيرهعريةوفىالقريانتفديمفىاخرى
سنةوخمسونوبعمائةوشهاجمنيدسوعاتورادنئمينعىبينوقعبثا

كمحعلىمحتورلةحياتهمدهنتوصنةونسعونانوهائانعرلنوفيل
هكهاالىالسايقةالمدهفىالمجبغايةالناممابعفوقدتجبواسرلر

معمهبعدويتربرنكرورجزيراهلوكانبحدهاأستيقظثمناثموهوالمغارئ

سلابهافئعدسبدايحئفوريتمدهممانواوكانهالضربان
الكهةاباخباربببالحفنايةشعندهمبههوحغظواندموناهدينة

القلطءطة

وفالعيانخرصيستاريخ

وجعانبعدوقلنواالرةالسابيماالولمبيادفىاطناعديخةفىالفيلسعىهذاجاء

اعظممنكريئكةجمعصركرفىانهويضالارمنمنقليلةبمدلبلد
اعببنمحزهانواالملنارىانخرسيسوكلنالمتقدمىالفالسفة

يمعابروكانالتتلردبلههفدويدأسجمااضوكاناالحشاميةظ

فصصاوكانالمفنينبابأجاهحاصلنفلنلئايرنانجهاههفتووساغو

بفةعثيالاوقاتهلبخهفىيلبسنوبهضلقويحانيشىكلفىفثعاطذا

سربحاوكلنلجبأنقططاللبنخموعىغذاوكاألوجداغناةعيتطوللة

مطاقمنيسأمالكونهوالجلوعباراتهألغاظهقىدقيقااختصارهعضبهقى
سلهقتوكانتواكلهاتاالهيرمنباعيخلئممانويحانيلىبزاثئ

احدمااافكنكلالللعبارتوالكالمفيوالسعةالبألفة
األ



الالنضتجريخ

محنىاتخرلمجورضقوفديةنبحبارفالناغمنهءللالنتاجممئ
جمتللبوفالمدمةقائهكضرئاضنابمديخةالعالكئملىضملثئاربالذ

هقبانصولوناضر4فغالىالباب4يفغانجلالباب3وفسولقن
لنيفولصولعنظرسللرمنمدةءثفدوالسكئزبارتبفصدافىبالبلي

حمعقالانعرفقيهلهيثعنلاولاليدديعىالضقبوفىهاليمفدن
بكاظاععايعثاوفىيلدكفىانتسولونياوظلالييتئدخلفلىاءضيي

فصاحةمنبهىبةالسبابفىتحدالصوفتقبللنملبككبنئذ
ةاطاواشزاتالعهوعقدضجافتههارالسروظيلهوخصل

نظمفلناراالثفظممجبانخرصيىلتوعرههااخرالىوالمولة
يقرلاطفيوكلنلطربصمفىةمنظالذوصغعتاربالدافوانينجيع
كثيرايبرووالندمفذاطالسالكواشياءنالةنحهاينثاللكلمزى

والمجريهااالحكلميفيلينللذيئهملطبردلاناوذالثوهيةاطنامجاالمن
دوالحدسبمنهحصالشلىببالكمدطهةايضاصببوكانالحغىيال
هبههمناالنحابسلبفهناعطمعنهمجصللمنغتونواليقليللقل

ضاشايربينووجكرمونهمحزموفهميالمألحائرهموغياالعيان
للععغربيهأهاتوساتبالكلااءدلهفىلهيشرجةمواخمئلليونلن
السرجمبادكأاحساصممحالثبيرشاتالئبونيشراألكلآخروئدالكبر
وصألوالوكئمفىحدوريكزانضآةمماوتحوالمزحتحسللناليمكنهص
ثذبوجدئلملههضالىانيذصربمناألنسانمببمفىلاكيفيرمفات
عندفيذهبكرانصسضصاألنسبنفداماملانمنلحسنطريقة

آحتجلكئهليومذاتايفاوسألؤ4احوامفائويومجعلى

لللرمينجماوريكنواشبوالبلوظقمأكيمتاتجملييمفردموسعتها

ئيرمذلتميمالىوندأبصيمابخهىجميرلللعبارادفمحينوريت
ثض



هالفالتناربم

بعيدفينينوالمجرفيددسافريندنوقالصتهباعلىفتأوةسفيلدعاحنهن
بابظالسننامنايضاسألووبعاصدربعةجمقداراالالموتعن
ملىيجبلوتضصرردائمانوسألمةالبرالىقىللئبانها

فيهملىافيايدهيضعنرمهعندوكلنوبطنهلسانهيممالةانانسانصل
ويحرعىللكلىامااليهتمانلحنسانينبىانهالىةغظاشارهنهوهذا
لهفقالتارالتمنكعنهيوعيراطاهنرجلوجاصرنهلسانهحفظعلى

قعاللرئهلمذاتوسئليلدكفضقدوانتنىقدبلدىلن
بئالموفىالواحدديئاليقولانواللسانلمجهمبلفأوووحعا

االنسلنملىموتيجالديئتحدابامنحسنطاولىالمداقةوبةا

واتاكلهممزاالحياهليسألحينانووالفئالرصالفىاال

الناسفذايعولوكلنالمجرفوقعنحدونقببلاهـمنالجوأبفىيقول
فعضرزدآقامارايرمفاتنوفيهابحضيغمثىالجلاالسواقا

شابوانتاالنانكالثابهذاويابهدوقالبطرفهقهفرتخديربعقهرجل

الغمانيأشبهوطالماهرمضغانتاالءملفبكالنبيديخرشمللم
القوانينسافياتثخماعلىسولونيلومانوابخوتبنعصج
بالدوالبرالغضاتاعلطرصةنحترعاتهومااناساشهماتتمغ

هلاسنخبرهاالثصصكلمنمانةألىيمذاتانخرسيسوذب
فتيىنيعطالثيرونوهونملهقالتنهاءظمحميوجد
اليهاهاجركلنقريةفىعنهكأوذهبقطبهلحعكريلممالخهانؤصيى

قدفغالميرؤنمحتااليضلحرتيبقلمميزونيالهئالعراثهعيفوجد
ملهقدهذانؤيرالمسوراثألحصالصالحوفتومناكيلءكست

فعلىبروهضىالناسعندائمانفرداروااجلةمنافالطين

لفىمكألابمدفىبومذاتوروىبالعيمسانطزكلنغهاحدصعيجقعال



النالشةضألتاي

الكئيرئهاهذاصببهاوصالهانمانمنهفقربجداالضمكفىجمزوهو

لربسعىوكلنكلسببهوهذا4ئالعنلكاحدعجودعدمهع

ريكضانعاوراهمسهديةعليهبعرضفارسلالثاتحرسيىبصيتحمعقد
البينيالداطتسلللديياسلطانبقوواضسيمحابهظبسارديسيها
وسيدخلنفضةواللذمبمحتاجاولستالبالداذاالخالقاللتقحمال

هاخروجماموتخهعلكنتمماامهرالتتاربالالىارجحسبهيرحصرورقى
مكثلنوبحدالخاامنكوناناتمئزيارتئاالفىالجلندكوساحضر

بمدينةسيرقىمرظابالدالىارجوحعلىصنماليولمنبالدئطويلةمدت
فهاتحرصيىفنذرلهةاالالممايدالاثهارفىاهلهارأىيرييك

ئيلدلهايرقاوانوعدهمفريانهمهثلوعيدافربانانفسهصلىااللهة
ازرهميغيرعولنارادبلدالىوصفالساالبالدالىوصللنسنةل

يرمذلتودخلاصلألنلالييهمفيوناناانبنفوفيهالدأمجرىوالقديمة

لنغيرمنخفيةالزتالذىالندرماعليهءتليوقهولهيبلذسراظبةئ

الذىالقربانفدامطبلةيديهماسكوهواالالمولديهلخذاحدظعليهيطلع
فنصالتتاربالتاهلهناتعليهفاطلعيهلونانااليؤلهةالنذر

طةكلانخرسيااخاورأىالغايةهقهفىالمااكضربنائاواخبرالمائهالى
موتباعىاللوصرخروحهخروجقربكاخيهاصممبىضربهالحالة

واالخالقااللتالتعميهااذهبتكنتالئاليهانيالدلراحةقىقدشكه

صيرتهلعبقوناتهبحدصورجمهلهجملهاانههثمميالدىدبكواف

ثالملسوففيثاغورسر

يادعباقىايطالياالىوصاءسعيهأاللكمالولمبعادقرجامنفيعفورسكر
صنةثمانينوعرسبحينالمقلوعبعادامنارابةاشزفىووفىوالستيناطق

وفبل



الشألرغ3

وابطايايريخائإلفلسضمثهعؤبرجدفرقةوكلنشةنسعونقلى

بطالمةاثجمينلفيرسوصاناليونايخهفينميطامديخةمنفطاليى
مقكلنكلهرسفيثدحمىللنيلسعفهذاانالغريخاقلىستيبلموقد

لعننعهنلاوهوىاركهنةاخبمعلاخبركافعقعباألنبءيتبرلياتة
انلشترللذىوالعيمالظسفهبلغبورضىايلقبأنمتهساتولض

ضئولنالقلشامنبرنركجمىنابواألصامسجزيرأفيثلورس

اعللحنولىالئهاجزائىهرصصيرمجؤفيولدىواتنهطوسمةاتبحضهم

سنةيوفلخيرسفوكانالزمئالمجرشلطأعلىالنمةاالطنيون
نسالقبمنلثالثهواهداهاالفضةسكوثالثهبنفسهومنعايه

جدابحبهالحيمهذاوكلندفيرسيالحالكيميىالولالجلشدوكلنالمعربين
قىحالهيخظرليعودةلمينهتاالمرضنللئخطرصلىكلنيرمذلتلتحى

امابعهواخربمدوتالبابضلقاصعمحدياضهعصكونيلنفيريسيديةخعت

لحلئمحلتفدايئالصابثاملوانظر4وظلالباالواحيخاعن

هرمودلمنطمايتلئوهولكماماملهمنبثافورسمكثفبرصبدملتلنوبحد

وطنهنركللزاخالقفةومصالنفىاطةركبعهفلىبعدثمصاهصمجؤبر
إلضيارئوالمسسلخالطةةطيجمصرملةلحكتسزلعالكاوجغ

ملىصربصعبمفبىاعئالىبولبفراطوكفدباتعهمفيبةاالدفيت
للكلميأليةبالدلدفيثمفورسشجهفثهبحدثم4احزلىباكرلعهثاكورسول

علكةلداقللعرقبالدمنمواضحةمفىصافرلندوالمجوسمميم
دلدكةهمههننجرجثمطياامخاثادساجمبنبدطكيممعواضدصربطه

بريتواطحممحتاصالبهمتدبلدملنرأىساهسجزيرالىنعب
ضهيىاةلدمأدةللتانهظفىتمكلكدحظعةعةشدمدكفينقمل

ثةللطشالناسعهيلهنطتآقرربفكنباواجمملدفنمبت



فالصثكلرغه

وفدانشرصبتباايطاحمىلهللذىالمنعبلنففهقمتئأدضثهرما
4المالزمعنفكلننالمنةحئرتياايطابالدسائرفىشاعيخثافعرس

وذكرناثرنجباحعيتهصيرهجمهوريةعنهملفهيذظمالكلدئةماكز
لعرطونيمدقيسنىودفهالعدهنهجلةمرالننوهاانكمبهمئةجا

النسلجمألنهثقدلدولتبرعديةسلطة65حينمندفيثاخعرس

كانللدافوارليازاوولفصصفيثاكواتبسبباألمتقلعاللم

ساشلنيغولفيثاغروسنوزعناطويالللفيلمشرجيدهذاقبلييممق

هؤالءكلذفلفلىاكحبابجمةالمساواثشالمحبهفويتهمشيعحالمحبيناءلث

حهمبيمدكونههاكلبالكانهبثئمنهماحدجميرولمصدينلدالمذ

علسففىاالولسؤاتهخسجمكتاكليذنوولحدكبمىااليميكقولم

اناالههذابصدثم5واحدجمةالمدتفىنوهتلنفيرمنمعلىاسعل
فيشفورسيحضرعندوانالكالفيلهناليومقاساتجثللطويل
القاهةمعتدلانوصمحترمامهالمافيثافوربىنوهحهولداورةريارته

ظيةصحاالمضالصعمنلطيفاثوبايلبىفثهـهاجبعفىوكأالعيرحسق
يبىحألسرادحااذاوءنحظوظهانفسهلهيىيميالالوكلندائماللنظلفة

هزلوالاحعضصهيمولمكيضاحيرمجداةكظملىهـصاقربه
شفلهذايدهعبيداليضربنبليخظهلفااحدمناليقتعىوكلن

صائىمنافواجاافواحايأليونهالناسجيعانوالوهيتهيحتغدونتالمذت
مدشةفىيأفىتفتالهذةبينمومنهومأملعماجماعهوالمجهاث

الحيدفكتالبالدجيعمنسانمقتهائةمناكئرسبةكلئلقرطون
قليالهعهدىتعداخلقيهاقورسماورنوالىهوالنيمالعانصاحىفدهم
جيهمؤسهنهطالطبمهمانجةاالمممنلجقدرتبقيثافوسركلن

4لقؤيينبفرقونواهاانحاسجيمهالجبصزمنيوقدكلن
وافوللى



مهالغالشهلمريخ

جمغفىاداالسنشهادبآللهةالحلفبحرموكاتدلضثاكاهنولغوال
يحيرحئنغصهعلىيظناانانساندكليلزمولتنوكرأتحركالثميا
وصاناالخبارردتصديفهاحدعلىاليععرانثجلباكالهنصفا
جميعكهاألثيرهوالصظيماللوبهذاروحولنواثراكحرولهالعالمانيزع

كيرتفئالاالرواحانيقولوكلنالحيواناتوسائىدهعنلالالجزشهاألرواح
فندمخلنايابهانصادفانالىاخرىالىجهةهنالههىفىتسوحانها

فرسجمفىتدخللنمتغقاالنسانجدناروحخرصةادامثالفيه
الحيواناتاؤأعباقىهنفائاكراولرحماكةطائراوفاراوحاراوذثباو
خرجتاذاانهاكانرقغيرمنايفااالنسانجسدقىزرخالانهاتكا

صانفلنئاجوانجمفااوانسانجسمفازرخلصيوانأئجسممن
الذبايةيقتلهنذنبانايضاعفيوكانالحيواناتاكلمغيثددئفيعافورس

االرواحسارانحيثانسااليقتلالذىذنبثلالهراممناوغيرهاارنبوراو

لمجهتلجاقهطبانفيثاغورسوارأدالحيوأداتجغفىمتنقلةواحت

اتواديديىايحااحمهجسدفىصابقاكانانهفاخبرهماالرواحتائ
تحبهامئسلذاكاذاليقعطاردوكانالبرنانالهةنعطاردابئن

بعلنمنهفطبمصودكوصكضيغحئوالدوامابعاءعداهاه
ظذوعنمماتهوبعدجاتفيالدشيافيلهمخصلدالشياءالئقونجسرجمغ

جمهنخوجلماباةايضاواخبرهمالديافىعهابقجمغصلرعلالالوفت
نروادمدشةحصارفىحاضرانواوفوربهجعالىاتقلاثايدبى
جمالىخرجطاوبهضدمداجرحاهينالسجمىشعضوجرحه

بلدهالىفنحبعطاردلهمهمااسياتارادارهاهذاوفيوسهرموقي

سلهاكلنالىالباليةدركهفهاراهماوبرلونهيكلودخلايخدس1

جمللىانتلثمرتعلىديالالهبكللنلىوطرهاجرحهحينينالس



الفالصفةنلىغ

الى4يمداتقالموثفيثاغورسهوالذىلبسمطادثمبرروسجمباد
جهغاوديةفىجمأصؤانهوظلففهكيراوكذالوطدوسكذادفيجمعع
وتقلصىعودفيفيوعصلواالغاللئمسلسلةهزيودسالعاصروحرأى

ىانبماواحتاطتثحرقهحلغةهوهيرسلهوءايضاووأىجدالفشدائد

احارورأىةلالدلبهاتالئ5ذأعلىلهعقابوففاصافبصمن
الضابغايةفاويسيئونهنفائهممعالحثؤونمجسنالاكافىالؤيئىلر
كندعاصفيرةجمراالرضىتحتلهىفيعاغورسلنواتفقاالوديةطةقى

خبنهمدةئمجصلعاسائىقبقاحفاكنبانلعهعاهدفبهاالزولارلد
هيولةصورفىلنجراشتعبفاهامخرجئماطةمنةفبهانفسهوجم

تصديفعلىملهمبلنوالجلجهنىفىدنانهواخبرهماناسبم
سافىفوقانهفظنوافيبتهمدةفىحصيلماهمريذضرعذللةقا

ذيالحناءهمنعيعماتينهاارجاثوتضرعوأوالهورورأطالتعر
انياتغورطالصهناخيقالاليهينسبناوقروطحننساصارت

مخصوصاصفيرافصفرالناسمنعوىلبمحصلفىييمذاتفيثاغورس

دأانهمعالعىظقيراوهيخهافساكاتفتيامنلهلقىنجسرواذا
يوانوالجلاحديخلكضورضيرمنسايقاذللثملىالنسرصفد

قرباناتهنتوعاذهبمننخذاساتفوقايضااراهمتخبالتاصةعنلمعم
الغربككرتلهةاالانيقرلكانالنهفاشبهوماوالغطبرالعبمثىاال

غدفاثهمثلبؤباتاتثعريةيزعمنعلىتنضبافواالرواحذوىمن

الىاالشالهعناسالنمجوللناراداتالفبلسوفهفااصعلهنيظهر

البالشعلوعدمةامنعليهيرفبلمطواالحنلهمداالنهالفلبلا

لتاللهكلدتفنجغسهالمثلبضربلنواحبئفهلوظالحقلفبنفغوالفكر

والفاحهةوالعلالعبئفذايةفىجماوزألنوالقراحالماهاالبثرب
لثروا



الغالصةءظربخ

يقعلوكلنشبلنيعموالعبهيتباعدنظلهالفولهاعداوالحفحوات

نجمبمنوهنهمللؤجهيأبعكالطفللماريابالديخالليافىسانانما
للديخافىحالهمكناألفالقتالعلىنفسهلرناايقةلليذبهنعتهمارلل

علىالوقوفمجردعناالبممثالوبكاالمحرعىروباراعخقابعض

وذمماليصلىهامجهلالةلنفسهشيئايطبالاالنسانانمجبنقائغاولط
عهاصبىشةعشريئالىصغرهنهوفقالمتساويةافاماربعةعراثنلن

علىزادئشيئافانجهالىنهارجلالستينالىومبهاشابيالربحجةالى
الهيئةلنثاعولنيراالفدسهعارمجبوصاالحياءاليحدعنفدا

الئبحينهاهىالصباحتاحياناهرتظالغةالنملىفيالذىوهو

لراويةقلئممثككلقىالؤومربعانعيابرهىادذىوهرالمسافىلحياناتدو
اخرحسحفثاغورسلنمحيملخريئاالالضلحينبىصسدوجموح

ظرلدالىأالهامانهاظنحئالرورشكايةلهحصعاليةساندلسألةهذ

كوهكذأهالشرلظهاراالبقرمنبماثةقربانايهدهـانالوتخافقى

لناالواناتاذبمتحريممنهذصهيخانفهذاكنالكتبمنكثرفى
كلالقريانفىفائايصحنعوالعسلالديخغامنانخذتالبعرتماثلتكون
نثالكنالمسألةتجائافرشذمنهاتلنهبحضهمذكواليهسبامن

نالمذتهليفمجبفيناكورسوكانلنائااصلالأنهعلىلويرفهلطكيم
تشطواالانلينبىالالمكقولهباثماروعهمعلهمربماوكانيحصهم

يقيلنوايداعنهاتحيدواوالالغوأنينحدصنصؤجاالنجالةيحئالميزانئ

ينبنىولنهاالتلبراهناالكتغامدمعنىطامالحاضرلرادلواال
برهةنجفسهبخناضهمكالانعلىينبهممدائمانولملنقبالتاألضام

صرفتيهفنضىيالمحلسبمتهااليهطتهبهنويخاطبهايؤهآخرارعنمن

بأصهموكاتوفبرالالئئمنفبهشتصوماذافيهكنتدايئهذابومك



8افالشةرفيالظه

موعلىلبفمهممنلحالمولغغهوجماأحوالهمظوأهرفىبالضصادايضا

حىارياضاتعلىووأكرواتالوالديئويبرالحزناوحورالالراظهلر

بصلألالسؤفىاعارهميفنواالوانشيوخهمواحزاماجساههمالتنت
لفيثاكورسنوكاينبنىدتهوعبلهابطدمهسكاعلىصثهم

قوامدوفهمسيدمنالصيمممقسبفدالتمارمنزامولكليرريقالىصبد
عندهميبحدمنسالقىوفعوآقربالهقرلوالبلدرجعولمامعارت

وعنهالواحدهواالشاءلجيحاالولاالصانجمفيفيعافيرسوجلن
عنالحطوطتحجانصطوهنالنغحطنحوجفهاداداصيج

وهىاالربةالحناصراالجساموهناالجسامالسطعحومنالسطوحاظطى

وتتغيريلدائماوانهاالحالمهنهاقيكبالىوالترابلماءطوالهواءالنار

ايحزيههاجيعبلشىالحالمجواهرمنيغدموالخرلالاحدهايرجع
حمورهاوانالكرنمطفاوعةمخنهاطاالرفمستديرلنيغولنوير

خرصملولنهجمحئننمقاطراناسيوجدذلئاعلىفبناجهاتهاصافىمن
ذللهناويكليقابألانسانمفىفىعلىلوقحالراصغلالىانساناىقدممن
يالكوانديبلالحركهثمديدغيرباالرضالمحيطالهواءوانلالكرقطرالخط

فاللفىالهواهبنالفالفددالشاالرضجوانانهفابليةعلةهووهذاراظ
اهماءفىماسافىنثفلذدائماواألضطرابالشركشدورجدارتجاظغالمثاه

والقرالثثهفاذنبافيةيةابيهاهىبليفئواليزولالاالرواخذوىمن

الئالفمالةوالحوارةيئارقدادهوهذاسطوفىالنهاايهواكباروسلؤ
فيهلثروالفيلسوفهناهوتفىاالقواللضطرشهوقدالانت

هنتالعذمنبحضاطردانهفلىالسببانالىالمورخبنابهبفياظالف
كلنالذصيلونببيتالنارأوقدانهعحملهدورصفيظاللحصلبقبهولممتله

طفلهاالفرهـهيانمفلىظكللناداخروتوذهمببهجمامورسنجظ

ظخي



كهانالتثلرصأل

ثيثلفورسرأىاليهامملكفمجعوقىيالدهمعلىيسترلىلنهنخوظ
اربصونوبالهروبباثرالمهعغهذاجهاتصائىفىوتجهاالنارلثتالى
جوطوماتميتافنمهيةبهوزيصارباهربانهبحصهملوظتعفتهمن

ضالفولزراعةدخولالىهروبهفىاضطرانهاخرونوفالالمحلففى

معواشظربللضىانلغهواللكينالررعظرجهنالهوتانلىاالؤلىلن
الذىاناالقوالواخرتالهذتهاكلبوهوفتلوحئاالفروطينياطهالسكون

المحومجنتيينوجمةينهموقعتاللهوذلكالسراقوسيايأهنجماعةهوانمامتله

فهزمواوصبتهمانيهالكاثهماالغرمجنتينلمساعلهفيثاغورسففمبمحاربة

عتفمدعسنوايخهالمرورارادفافولغيطعدنفسهفيثاغورسفوجد

القيلاألهنهبمفيثولماتالهفههنععهمنوقتلوابالضرباتجسداللذيئ
الوفتذاكئالمهدصيناعضمكانالذىئالطرنأرشيتاسفهم

الفيلسوفهيرماليستارضت

ابونافسرسمدنجهمنوهروالسنينالناسعاالولمبيادئاعهظهر

نوقرياسكاينوالالتاسعاالولمبمادمنقرطوطهرزونابيعى

ووصفلحزبااللتاالكمالنالنهالىمىالعيسوفاصطالحفىجمى
يلزمانهيقوللنونفسهاالواليحتبرالناسمجمقرنهيثلويرت

صديئاسلهنوالمواضع7ساعنارخيلوفصاوميروسكفملىد

ينادىوكلنحزيخاقلبالنثمفئافسوسمديخةاهالنفاروسهرهود4يقال

النىاوكلدهمالموترنالمدسةهفهرحالجعانويقولصوتهباعم

اهلهنهمثحماواعظميالثمماهلاعيلنانفيهمفحياسالئثوبهمقى
لتموةمقلناثعمنوبراعئهوفصاحتالصصارفهفتغعهوريهم



انالستظربخ

أسحفنوالناسافحالدرىفيوصدنمحمعلىوالحضوريالتلئالفطنضه

جوخنالالمولفوظلجمظهمنيبمداثماكانفلذلكهموضبرفلوبهمعلى
الناسعلىضكهلكرارفادوعقريطىيايئبكهـةدوامفىالفيلسوفهذاان

المرثاءالناسطاكادومؤيطصةاددانأيضاوظلايمافى
هنهالمجبكلالمجبوانماتصععرالحصعراهلاحوالوربرانسانكلتدرفى

ولمالبكلءالدلئمهبرفليطادموعنمدالسبالندائمةماءمنعيجودنمور
افايقولصغرفىحلنالنهاحدمنوالعلىالمبدأمنهيرقلبطثهيكن

عليهمسرالواةاالشياءجيحيحرفانهاضهرالسنقىطتلماثمشيئااصفال

انومنهمحظلهمجصلوالالناسمااحدهالوانهالمحارفسصئ

هيكلفدامعندهمالاللعةالمالعبفىللبيذصنوبتهمعنهتباعدا
لميهمننويتبهيجحونالمديهاهلوكانالمديةتكرصعيافهىبم

صبماصئالىالمساكاياياهؤالءلهمفيقولذلمةعنويسالوتعصعغارهم

هاهعباكمواختالطىمحكماتجاىهنماحسزلولىهذاأليسهعهملصبىها
منهوطلبلبهوريةتدشاتاصالحعدمبسبباالفحالعمنعليهاض
اخالقهمانهنرألمافابىانينلهميرقبانيرمذاتالمديةاهل

ناالخالقذيمعنطنحهمليفيةاليتيرولمفسلدهافثاوطبامهم
بالعوافينلافىجهدهبمومبذلواالحايهامجتهدوانارعلياكلمجصانهيقعل

اكثريخهممنوالغلقداطبازالتدرونبانهمضااثويلزمادالبلحاتل

النهوفاثاجداالثاقعنكحثيرضرراالولالنفارالحريقةباطقاءهيادرزممهن
بادرلخاركلملنفانهوالنلالحقدولعاالبيوتخمهبسببهايتفانماالنار

ايضاللرعلماوالتافبلالمواضعوتحريبالثعدبالحرمنهطنأفدبازاته
الىامىاكبحكانجدىافسمديةىلمجةفتنةحصلتلنهواتكا

ضهاعوبفاالحالمامامالغتنةهنهالطفدطريقةجملانجاوقىقلبطسه
قصد



أفةالفالآدغ

بحضاعنفبهماءوجلكأصاوهالوطلبعياهنبرعللهبرفلبطىفحعحد

وذهبؤلثمقممقاثسكمنمازجهيماالمانكوصربالبربةلطشاقخا

زفالاجتنابالفقاركتديلزمانهالىاشارصةوذللثبمئقيانغيرمن

االشيابافلاالكتفاهعلىاالهانيوتحويدالجهوريةعناللذاتوتحيدالديا

لعايتهفىوسائاثيانيلىبهوجعلهطبحةاعقىكحتاباهرقليطمىألفوفد

سانعومعليهيطلعانمنخوفاياكارعالؤايفهـكهلممجيثصحبةطريقا
ادهؤلضصيفهملحيثجمةشهرواشمتهرفهارغبةوتقالعندهمفيخثا

يترجاالولفبةمبثاركتاببهذاالمجمامدريرسفالحمععباراتهفى
وانهالكتابهذأهحنىمهيفيوأنبهاوقطنالمجمبالدفىمجضرعندلزفى

ورفياهيرفليطمىفاتهسقىناسلهومجعللمجةبهديةفلكعلىفئه

افسلن4ابداظذاسأيكمالفكنتادابهمننالفيلوفوهذابذللث

موفماالطييهةؤجمنوتتكلملنالجلوقماتبفيظاجابهصمكوتشبعن

اقاافسوسبمديةعدهمسعفالهاعدواقدتهمولكلاالحزامظيةمجرمونه
عطاويلاللحدااليرىدائمانوكداالشياراحفيهاماوصافىهى

اعزنلانياداحئذفهبهاشعدغيرمعئةالناسالاوكونالبثرضعف
وكلنوالنو3هالبفىعرهافنىاحداااليرىففرهمجالآوايهياالناس

مماالنارانيزعهيرفيطسنووالخصرواتالحشائحاخصوصغذاو

حئثفيالضيرالنارعنصرأنيقولنواالمعياءلجيحإلولاالصل
المعنصروكذلالويميرماءنفباليغيرايضاالوااذاهوايصمر

بالتؤالماءثمهاوصارتغيرالزأبتفرقفاذاالتغييريكهثمباشاثفيصيرباق
قوالوكانالنارهياالشياءلجغاالوئهاالصلىيئذبهراهواءوالهول

الحالمهذاوانمنهابدحفالاالمجادنموفدغيرهذاعللالكلنقوجدئالانه
الكليلىيزعوكلنبهاويفئآخواسيذهبولنهالنارهننشأوقىكبقد



هافالسفةلملىغ6

بنرسااالشاءفىازالبرجودقضىلهما4االولنوالمقولالجنمنممعلى

اشياالهؤلفوقيوجدانهلناالمشاهدعنوراليزالمحىجرموانخلقة

االرضمنرابئديعواليهاالمقعرالجهةهنهاويقابلنالروارققبشبه

هلهنهئمطماوانمثمبفارثمملوزولرقااللبىانجهاياماجعوان
دورانمنوأقريخمعأالثىكسعفولنالتلبنائامنناشىالضوعن

شانالوضسادالرضالمفابلةةالقطهالىهابمقصتدورحيناروارقهذ

فشيئاشبعاورببلالدمرانكثيرليسيهفوانهوراعنازللختالف

حيثطائلبالعفاالمجثئعرىافنيتافىيقولفكلناروحفىمهاها

لمجمضصسيضئكاقاسا4ونمماخفاحمهاقبضهالشمياظفرلم
وكلنىاطبعضالىنذهىننسهليحابمانوسمدقيالىفرجعوهواالستسقا

للطبيبفقالبااللضازااليتكلألنحجثمقمردعنصالههفىيغصعال
يفهمفواليبىحوالفىالمفرتجحلاتواحداقفللةهلمرفالىبراصث
فيهدففيماودخلبقربكاصالىوذهبهيرقليطعىفزضموالح

ورمهسبعاقنايذىلالءاخراجالجلكيفيةيصنعلنفارادوللوثاربل
حئواسزيمكنجمنهالخروجاولدثمفيهوترغلالروثطةفىنفسهظدخل
نوالوحلهذامنالطلوعبمنهلمحيثماتانهاخرونوفالالكالبكه
سنةرطتينخساذاكعؤاذ

ىالميلسوفابمسفوراشآريخص

صبحون6سناتوعووافايخأالثامنلبياداالفىوتوفىمنللسبحلبياداالقىولد
واصةبطرقيالطبعصةعتحقداجيريبعلايئهتاوانكهضورلىشة

رياعدناحدكلطاكالزحأمدبةمنوكلنالفالسنهعأخبلهعقعاةوجدا
وكان



مللغالصتتاربخ

السلدممااالوبيادمنقرجالشتهرواقىالنسبفىمشهورصثسيرمنوعلى
نيدركاظيذكلندالذىليىانكسىيحالسآذليذانوواليحين
وتولىئهمحكطسفااولفىاليونانجيعمدالذىطاليىتالمنهاحد

االعاقصافىمنصداهاعافزكجدابهاوظابالفلسفةانكسغوراس
خموصعهاوعوىثئووالناكسباموالهكوقىبكليعهلهاوتفرخ
وابالمنليىذفاباناهلهفاخبرفرابهاعقنئايشظهانخوظ
سوخرجهنهمفائايفبلوتلفهافاكلعوالضياعمايهيرتبألنه
افيواسبابوالصدققيقةاطامورماعليهماسنمقاصداهلجلكليبلد

الىوطنكالتحبانتلهاللوعليهنخارىالناسبعكهيلهظجهخرين
الىهبباضواشارحباكثيراهذاوطئاحبوافالرتذماخحفعلىافىله

ابصداليرنغاااهكتبهايهاونتلجهاموات6ينامديةالىنمبثمالمحا
ئحيمفىواخذالمذهبهذامبندعطاليسعهدفىمليطهمديةفىعؤسساكان

سنةئالخأاتحيمئفيسنةعثرونوعرهالدرسههنهمنالفلسفة
قرلقالثملقالةنوبيرفليىتبقىبشاجئانهياابئفق6و
عصبتبنالىاالثيييهأتفرقانملىلجلهذاانلمبونانيفقللجبهتهاوسطقى

انانكسغوراسضالويحلهفرقةتصيراحىالفرقانوتئمسينقضىبنمتباينت
ارأسعهيماللملغانسببهوانماشئعلىالبخلئاعيبالماالذىهذا
فىالؤنمنهنجبتالذىالموضعجفىسقابطرفتنقبيضةشكلاعالى

ظلكااالصفعبوااالشهمادرووسعلىالمثاهذرأسلهموشرحلراس
مكلبقدحفعذعندهممحزهاوصارعظبةرهالكفحبد

فصهانهزصةيبرهةذالةدفانهابخمفلكتخالهالذىفىانحصنوراس
اتونجالببرفديحاحسمكتاكةالد4مصاجبعودخلتشقودلجى
دوتالونانجيعفيجالةبطريقالفلسنةعاشهرمناولهواكبفوراس



الالشةظرغ

لكالاالولاألصلهوانهالتناهامبحيقولنواعاهنليناسافى
الصوربهامنيليئهاعاتكلكليفيضالذىلبالايععاموجودويقول

حكطحماولذابهاالالئقاالشكلعليهاويفيكامباللتمهوادهايركببان
اساعدمهنالموجودلتابرزالضللنقصدفليسبهلقوبالشلصصؤ

حاتتاالثمياءسافىبانقودلنفاويدلفرتبهامفرقةالوجودصقفت

ابحضعنالصقلعيرهاحئالوصفبهذاوهكثتاببحضنحتلطةجواهرها

هبدافىالمذهبهذااويديسالثاسجمأوفدتبمهعهفىجنحاكلورنبابخاسا

غيربالوهيةاليقولفانكسغورلسبالجلةوالتناخفصازرالمطقصاذ
الصواصئالهانبحضهمقالحئالجاهليةهاجميععلىوشتعالمتقدمالصقل

نوالرافجزاءعلىتهكفاهلالعنصاءقةالفيلسوفهذاملىلاقى
نهايةالماألىةاتقبلاحجععامسائروأنمملوءسايلالجرفىفراخاليقول

انيمكنتغسيموآلةماهرفاسعوجدلوانهمجيثجدااصنيرمابولوكانله
لسترتهماهنحماءالفالفعياتوضلواجزاءالبحوصنةرجلمنجيس

ماثىلىتناهـالارالفرضكنهالقمقابلةقىالالبلنفسهافىشاهيهافير
لدمطتجانسةمعغيراجزامنصكبجعمعكلانايضاعفيتويالشياء
وهكشاالماءهنضيراجزاءمنوالمعاثمشصغراجزلىمنلبمثألص

تئاعلىذهبهلويرقهلعسىوفدجنسيةاالقسامحميتثموهناالشاسائر
نبالضروراتارعهذافىالفيلسوفهذاعلىبهاعزضياوممايلقاعد

لطيوانعظمالنةضانعىاجزاءغيرمنمركبهاالجسامكعنصفنيلزم
لنرخمنوتنلظتطولعروتللةوبحظميتذىاللهمعملبيزايدئ
دمايثربلنفميرعنصزودمهوبزبدغذائهفىالروقماطى

تياتيتمجعميقةالحقفىيوجدالدفبئاعندانهنسمباظإبه
فبهمتالظطاثمبمفىجنسسهكبرمناجزلةبهبختلطوانبدالبللالجزيهئ



مال8الفالتظرغ

جزلمقجزلمصنضنىراناتاىفىكلفاوسوقومظمودمع
المجمنجةوحبئذجسهقالحتمبثىمائابشانالجوان

لطئميقعمنلجزاةمظمعهاكونقيدكنىمثاللوخشبحشيىم
االعلىمالسخللساهوالمينلمنلىونجسواخرضئاليطعمبلو

جزماانحاميةحدورمققطحةاالليتالمحسلنيرمموكلنالرف

سكونانهوفيفانفسههظالجمثااالنيمتالعبرولنموربالدنجيحمقأبر
هافلذنبذواتعماانابضايزعموكلن4ئعنهافىواويةءلجبوهـ
ثماتعئلنلىزسفيرتحيينمقببمضهائشلداليارابخوممنملت
حرعلانوتياتاالرياحاتالمححمتالةمتنرقالرممنمرجلةضىبعد

يحضبحضهعصاثمابالطمتمنطثأارعدوانقيالالهولىالمحى
ةزكولننقطبعقبحفهالصطبمماحسةنالبرقايخشأانللالتجة

هـلمالنيلزيالةصببواناالرضتحتبمغاراتلفزونالهماءتحركارفعاش
للصيلنهطالمإكثيرتجميازضةفىيسعبعابالدبسهف

ناثئالكوبرتحركانيزعموردمىانكسلنالهرهذامنابعفىفىمجغ
والعرطكاكلعدلرىببنوروندعركالكواكبفيفحارضزاامن
بقؤللكولصبالهعاءهداصةعناالالمجصالنلىبةمحارضعهمندغ

ممهلتيالدضلنايضايرلوكاننتصصلياشةلدتقفلىالىكالدوالب
لمالمماجبعضلالضمطكثمعنالناصحرجمغماامعلوانهاجمممطة

ثمبخاداسابصيحرالثمىلنبسببآقلاسطعلىلبارقيالمياولن
لهظلباالرضىليزتعمطراثمالمتوسطةايرلهطبقةالىالجويححدهائ

وخىالعمىتيبهمضددةساضاتالطءفىانوااذاكلناليلفييرى
يةاقبعلسلوكجحلتالطريئلخالنالغدهابحقزصمللتباتطريئ
افهاللىثنيوذهبابرلالستثالثزكهوالذىاحصرهللىالصنار



لغالشةاضرنا6

واتتاخيهاطاشوتشزاجساههممنجصضحينلرحالمحيلالرواحمحلى
ابياضلتطةانفزعانفالسفةتدهاءسائرمنكضيرغاطأممغوراسلى

هذهنبوجدلمبانهذللةوعاللناالظدهرالمحصضوءساتاتعهىأكا

انيزعمصانانحكىالضوءهذاسفلوكبواالرضللبياضدت
انفئوتدوعكلهرتتامعسلتناثهبصدثجاموارالحىمنناشئالحبواناتاول
هصنوعةاءاانابرطسنوراسفظنالمحاءجهةهنجمراسقطانيومذأت

مجيثخالبالالصنعةتكاءاوتجاالفلكقبةدورانسرصهوانجمارمن

انذرهماتواتفقواالرضالمحاءنظاملضدظةطالدوراناختللو
ذالووفعذكراالعيفكلنااليامهنيومافىىاجمرهنسيسقطباتوما
يصيرتارااالرضمنماكانانيقولانونهيمىانهرمنقريايبم

تحاسردظرااخرزمنيحعدفىمجراهذافاوضامخهاوماكانيحواذلمثبعد

دامتهانمنقاللمباكجبالمجرعطاابصحدهالوصاسانبضعلبه

حئمنهاخئوماطبيمهااسرارناةمطعلىملهوباطايظوكانالدنجا
الديائخلقتشىالىيسالحيهةكانولذلةومثاهدتهاهحاينتهاالمحيصل

الحادثهاالنواحسائىمنيرهاواقرواشساءاهشاهدالجلليص

تظونهمالذيئهاكوناليهومغالالناسجغاصدمنيومذأتوصسعل

انرجاليثكويومذاتوحمعفقراءنظنرنهمالذينمنسحداءوانمايمون
بطنالىللنرولطريقوبهاألالدتيافىتمالكسغورلمانلهفقاليايخوث

انهيقينااعاقوقاللذلكيهغبانجهيموتيومذاتواخبرواالرض
والتعقيرواالحزامبنفسهلخدهأليهوذهبللغظءقابالاالصلبىمنماخبئ
وذالةنكبةلهحصكيالموتالىيسزاثياكلدسآلالفيلسوفلهذاكانالنى

مليهفئتالعضايدىلمحنعادارووسعلىدعوىعليهواشهرتانهمات

يااتكرالالكذنبةاناضهرهافودينكلىقمبهفىواخملفخنبليه
اقا



كالالفعترغ

افعلىزياتاذنباتوقيلحابحدبدفطحةاالبستيحبدونهاشاالئ

اطكلةانلماالوظيالكزثلمبالوتعليهوااالطنيللنبلظابخيانة
تالمذتاحدبيرفليسالواضصرطويلزعنهنيذللةكتلاللهي
لنلىفضلدالنئنماثعوالبضغراهةالىاثعيوالعقافف

الجهاتمنضكيرهاهصرالىبالسفربالدنفيهءهدةفاظوأشانكغورلس

الىيجعذلالهنغليطشئلماثمالبالدالاولحعرفالءاطةمخابقصد
باطبةهزوكةلروعئغيرلراضيهفرأىبهاولدالئكالزحبناهدينة

بيرفليىتحايمفىمجعهداانكسغوراسنولتلفتظالملرعقسلياضال
برنالهيقمبنلكوعلكةاذبرمصالحفىلبيرأنفحاونفعهجمااجتهادا
سنااكسفوراسبهرمالعراخرفىفبهفرطانهيقاالحئلهاجعهادحقوق

قليصبذلكفبلغجوقيحئنفهتركاراديبرنسهالفوايتنلوافتقر

عليهعاصميرجعاتوترجاهرطصليراوذهصشعديداحزنالذلماكزن
لرقليانفحهوعيااملكةاعلىبهيرهخسارهالكهلنرئىلمانفسهاتالفمن
انكسوردسفاكشفرليهوحسندصداقتهاتاعنديستشيرنكونهمن

اففاقيالقندبلالىاخاجمنبيرقليسياوقالالموقصوريثبههوظظوجهه
انهقلللمبساكبمدينةهاتافكغوراسانوبيرسوذكرباريتمباشرتهطا

ناتاصثىقلكهلوسألوالمدحتبراحفرضدتهوظقربتيهأ
فيهرنالتمنعنمقداراسنةكلفىللتالضةمجسطونانهمظوصاهم

بههمماساثفامتفيهعاتالذىالبوممنطفىعلمصببلهمنويأذ
سةمبيناخأعنيهفوظتهصينحروكانطويلةمدهذلالعلىوأصزوا

دبواناكنااالولمبيادفىفمةنو

ىالفيلسوفيطىديموقىتارع

مانةالمقاداالولمقىوهاتمنالسبحالسابعلبياداالفىللنيلسرفهذاولد



الفالسفةتاهـغال

يهوقريطصدنالحاهةعيالدشةوشاحشرلتوتسعهائةطشوخسة
واةهيليطيمديهكلنانهالناسبضوحكااوريرىربمديةكلنلسونالف

والكاليثهةالماجبةعلىاوالالحليمونلغاالبهاهاجرلالكونهابدبرنبنىانما

حينمندلقىلماالفيملسىهناوالدعدطيساجرالماثاخلفههااللذيئ

الهيعهكطئاكعديموقريطياهنهافبايوناناربةلمحالميةهذاج

وكلنأطبيةامعنهفتلغالوسيبلهيقالاخربفيوففلئاتحلقبحدثم

عليهتمضىالعبمقارغبههشدهمنتوالمحاالجتهادئشمايهجمتهدا
ييمذاتابوالبه6وبستاتوطفىصعضيرفاجمرنحنلوهوهتكلعكايم

ايهكالمديموفريطىجمعفجمرتهتارمنركنفىلهفربطهاينبهاببقر
مجايخهالبقرةريطشابوفعلهيماربئوالؤاعهفىاجعهادصشدهنه

مجانبهاناجرالمحلفئاهنجهفيانوارادثايخةةعىابوالعلدحئ

تلئوهوطويلةملهمثانبحدثمقريانايمطهاانيلزمبقر

يمالانوالجلالبمالطةالدنياففاالسياحةملىمصلوسيبمن

نهابهنحيفاخذاخوفوئنينهايهتركةمنضعماطسنةارفبالمقله
وفهسمهفىراحتهفمالقائهاااالنصعبااقلانودننقداماكلن

ذئايدوذالهندسةعكيهاوتحمصرالىتوجهثمسفزععمةتحلىؤنا

ادلثمكهمكلديهبالدسافرالىبحدهاوالمجمبالدالىوبحدهاالحبشةبالدتاصدا
مجبانوفالمضنهيقدماعليعخالهندبالدمافرانالىجةالضحب

اثنامدبمدينةسكنانهيعالواليهممتحرفانغيرلماءهنابمهرفلتص

يعيحاانجلهانزهكذانجفسهيوتولمسوقراطورلىارهنهن
الجلبهايسكاوالقوروالمظراتالىاالحيانابحفقىهبتنبلنخفيا

دارىلدولةنفسههريظنذلماومعبههوالىالمحلاحدالمجفران
مجبهانأاعشديدلمعتعيرحزنااالطصصلانهيامابعقفىو6لفق

ير



6هاسستنالىغ

يبهالنالفعلسوفهذاكمهحؤتسكعةفالجلنساةجمععثرعال

ئهببهاحدمنهميصبلمممالكههناضاصثهيثيأيهانصرطميهله
لميعااصجيعفىالمجثفبحدالمتعظةالملكةتائهقبرعلىعماحماققخاانجل
كوديموفريطىالفيلسوفاشحرالئبالصضواحدابوجد

المحزننفسهاهالمنخطاثهبحظمداراالملاليفهمانالغيلسرفهذاهقدد

ديموفريطىرجعحي13نضالانسانباسرهاالديخافىيوجدلمانهحيث
فقدكلنهالغقرواعزاعهمغلياسانعنمتباعداكثابديرىينةمالى

اهوالههنبصضالهعطيتهالىدمسكسطراخرفاواسفارتجارقاموالهجيع
فىاصرفهنعلىكهمجقانونالوقتنلئافىعدهماتوتعيشهكجل

فمانهوغقدالفيلسونهذاونمققبرفىايهمعيدفنالبافهماله

جماتالياتهمنكتاباسانعلىئالبذللةعليه4اعداكهحخثىاالسراف
تشديدمنالحالفىسوعالطتابهذاعظممنوجدوهاكثرهفئلهدياقوسم

بصعرغواوحطاالنعندهيالنغورالمحامنحمائةلهواهدوانالقافىهذا

كلكلزنشأئااديئمديموقريطحاانهعيةاالمحافلفا
ثيراشياالديخافا4يخيلالذىوافضاراالنسانضحففىمهشده

فاشىاتفائالحمالديخافىضئكللنحنجدشالجرانهمنهظاةهؤش

وظالالغيلسعىذاهمذمبهركامصادفةبيعصهالمطالهفراتتالقىمن

حمغاوالىابديرمديههواءفسادالىهشيراكتبهبصققىالشاصجوفنال

لطمماءبهارتخرجفدانهعلىتدإظالغيدسوفهزاوعقالوعةاهلهابالتو
ديموفريصسانايضحاجوفنالمالخثونةاربابااهلالئاالماكنمن

الغيلسوفهذايصفنوالترحمنكالفرحاييفن

4ضادمالحسدأنااداتهصتغشىالحقعنشلهالالضلأيتيال
4ملواظراجو4دلنزعواكاعطهخرااوريرعدضسةلملولمار



لنالتاحمتلرال

وفدممةاالدوومحهابدبزمدشتفىانراايهنذمبافيابتراط

سوداءعزةملللذهذالنظلديمونردطسنظزالاللناالابمها

وتفاوضفلكفصكونههنجداابقراطتجبظلاثصنوصر

لنتالللحالحالخارقهعتهمننجبارمنمنمدهالحطيثفىصه
الغيلسوفهناالاالدويةوإلصالجةالخلجونهمابدبرهمدبناهل

هديموفريعامححلى3وزالييهظفىوهوابؤاطرجعزعوائمب
الحدممنمثزونيئالوأنهوالغراخالذراتاالشماءاصولانلوتجسيس

صمالتهاالنتغييروالفاديعتريهاالالذربتواندمالهالىعوجوديوولال
الذراتقاللنيزيموكلنالتغيراتهـصصمنحغطهاثئكلتقاومايئ

ضكونوهعلومزمافىايهمنهاعلالكلالئالوافىهنمجصىالهاشهاثكون

تلالهنفحاهىالتىاالنساتروحأنيقولوكانكذاواخرلمط7دارمن

الكواكىمذكيرمماواقراشىوكذلماذراتكاحاعنبةمررأبهعلى
هذانحيعةومنداتالموصجعنهاتولدةلىدوحركةلهماالذرأتهلىان
يااالشسائىالقضاءوانبوجودلقولهسبباكانجمصهافاسمغؤةالدوارهكةاء

طنثيهؤيطسمذهبمذهبهقسالةاييسغورسووجبرامراةتتىن

بالميليقولانرمهقىجمتهتوضيدئسيأقوالجبربالقسريقللملما
والسببالجماجزاءقىنتشرماروحان3يرتوديمقريطىاالختيارى

ابثاجزءبهاقائممنهذرةصلنالجسماجزاءسائىفااالحاسوجودفى
الغراخفىخركانهايزعتفنجومباوامامايضلئاروحفراتمن

حرصةااللهاليىوانهلووقياجرامفىهثبتةليستوانهاالحنانمطلقة

بزوباشبههوالذىهعلاكرجفببسبسيرهاوانالمغربجهةلحد

الحركةبطىيكونوانيةالماتيئاكزعىفىواالرضىسيالةمادعنليهص

النوظئاحرصنهبطزلدمنهافربهزادكمالالرضمنفربهتجر
عنغوان



يالالفالشثمربخ

تظهرالئوماوانالمرصؤنحوقرياكالتضعصفالمحبطحركةعنفوان

واباالمحومولنالمضبجههبطءسيرهاهريظقالمثجهةحركقا

صاعةوعشريئلربعفىهاانندهذانحعتغيرهاهنالحركهقىاسعرحها

وععثريئاربحفىاألفلكهاشطعلمفلهذاءيالبركنهاظالمححهويعا

يفاليكوبرالجيعابطأهنحركنهفانافرواهائقوبكادظساعكة
الحاصةمجركتهفالجمركصاعةوعثريئهاضاكزاالئاليوىفلكه

قىورعهالربالىقربااالشدمالبميلقلذثاالفربابخمجهةستقلةحركة

عنهصبببالدلرصةديمقريطعىتولعانوقيليوهاثالثيهةيصدبهع3اسير

صاسلههماشوضعانهفلكوسببخربثىيمتتغللنصاراليمكنهودهعا
بصرهباتاالشتلحرالعىاشضبصرهكلكمىيحفكنالمححاجهة

لذلحوفهاكلهاحصالأختانلمماتهوقربتهرماوصارسنهكبرولما
لمندجمغربطيسفاعيالحزنبببىرتحفالالسنبلةدقيلءهوتهكوني

ييةالطلجنهحرارهابخزيمدمجرلرانالجليتنثقهساخنخبر4مجضر

الوقتذلالفىعرنوفاتعهالخبزبابعاداعصالعيدايمثالئهمضىفبعد
وتسحسنةمائة

الفيلسوفاليسامبعدوتاريخ

افورسفتالمقىهنفهالمنقولوأشهروافانينارابعاالولمبيادماقرياظهر
جداهحنرميرمنوكانصقليهوهىسيسبليامجزبررمجانطهابمدبنةوولد

وكللعظطخطياايضعانوالطبعفىفبةمعرفةالنوالنواحمانائهفى

ظنحئأالحزلمظيةبمدينتهمجزموصدناتياوالسشعطالفىيعرف

ائبالفىبئاهدماحانبعدلوقربفهلمؤلفالناسسافىفوقاف

االالفمنئئالدكئبيمذكروائالبالدتلىاهلادظلمجزكأسيسيمليا



8الغالسغةكلربخ3

وهذالوصعتلممراضمعطواناعنهميهلطارجلهذااخرويرلزن
اتحئسانجميعتهاتيقماغجاتئعبهوغانهوفالثةاليخلومن

هداتالميذاحدلينطينجورجياسانساتيروسريظلابفناته

الغيلسضهذاانوالظاهوالفنهذاكلياتعياعديئاراعصتاطالفيلسوف

اريدافىجورجياسلمينهقالحيثرباالضطلمهوالغنهذاعلىالضنبيهقصد

انواحيعلجالنغعطبهةواصرارجمةبمحارفكيكدوناخمكلن
وبهاواصفالرياحبيوتساكارياحبهاوشابايئاوتحيدالمرض
لرياحابئيومذاتاواتفقبعرهممنالموقبهماومحىالحرويأقالمطويزل

نجاشكبالوتتلفتضمداناالرضعهفواكهكادتحئجدااضتدتالحيضية

رووساعلدعلىاووضقرباجلودهاوجصلاطيرماعدهلمحعواميدقليس
معاشهكااالشاوعلدتقيالصاالارياحفسكنتالتاللوفوقالجبال
ادوسبهابههودحاميعاغورسلهبمذهبمتعلقادقليىامبنوالسهول

ارادحيةفذلةالدماتذوصالقربانبهرهرناكأنوافيعاغورسابا
يموفربهاوالعسلالدفكهابقرصغلههلالفرباشايقربانامبيدقليى

ثمانمائهيبلغاهلهاعددنوجداكبيرهمثهورزهخهفىاكرمجانطهعدينهةوكانت
دللذاتارخارفقىالدرجاتاعطهفياوكاةلىالىالمديةجمونهاوكانواالف
فاللللفماتوفونيانهميقرلالمديهتطةاهليصفحينىامبيدقلينو

بؤسسوبئمواذيةبحدقىاليوءافىموتهمتحقفواالنهممبقوامنمالتء
وكانالموتكدمبلودجزصرالعانهاكانهماقوببالغوتهاقصورهم

ةلمسلطعدباراصطلبانهماتفقبلالطعهبالممالحالتقدمننفسهيعد
نخارعلىأناساحاديعيممزكاانيؤزداثماوكانذلكفابىاغرمجانطهملىمملكة

برلىاالحكلمكهنتوادالحريةقارضبةشماليدأنماكانارركوماتوجؤالديخا
الماثبألبلنفناخرطايهوذهبظبابهةوادالناسبصق6اودلبصررية

ئ



كلالانالتءلمربخ

فئاهقدورثكيظ4محصلضيرهاالجالسبنمقلحدطلبولمهائ

قببرلرمقمنبرتلصبرزلللرب4الالالطحامحضرروارلد

للزلربقيملهذاحضررضدالمتوررئىالوزيراالمحظممنتظر
المجدنمةلعلواخاؤةاالمواضحلرغواجلؤقولمجاالجالسعن

يوؤعقنفسهيمغلنالوفىوهذااليمكنوكلنالولمجهطةططانيكونلن
نوللمالفيرممزوجصرطللنيعذيشربةللوفىسسافىمرطالثديهالمحبة

هذفىاهبيدقليىوالزنمذالمنسانفهعلىيصبالثعربهةاهتنعهق

ةالوساحبمنثاالناجعجعالغدفىعالسكعتتاالساعة
للويئتكفىسئاهابانفهموصةالوفىتكبركانالذىالوزورذماومن

اطعهفبحدالجهعريةتوطللقوافيننحالفةفيهذللةمنلانالجعرالظمبما

هشورضخافهمجيتنفذالقولنوحيالضاليالقتلعيصاحالكمالدعوى
فالثكلقبمتنييلرمالقضاانواعصاكليئعتمهرىعندهم
وكافدمنلصبوبخلدوااالهالىعلىالحكمدورمدصرانجلصشوات

4يعطوألنللثراهلهنضلبناوفراليقالىيمصذاكاذوكلن
وكلنصعتهفىفيرعنلعاظتالذىاليهاراهئتهدافييتبمكلنا

انهناالهالىوهغمالطالمحفلوصطفىامبيدفلبىففامزمائهاهلاطباأضي
اشااللرلدافىالمساواالحللمدهوزعمهذاالنطبهنيدللشدوا
علىهووهذاخراالعلىوارصهالحلومنلحدككنالحئمجهورئ
يرعقهقهلةهكثصظيمطاععنحصلهثمالجهوريةيلريةلمهاسرأهـ
كقالالانحئشدولعلج6فىاسوحصعلخربهاحئصعييوفئمدنجةفى

لهعوللرضىهذاشبغلبىبدعبضرفدطلسةضىفبلحملهنبفش

مجارىوردظجفدوجمهاللدبنةفبروىالذىالنهرمبامفيفةعقناثى

فى4اخعهاسائروصرفإلمدبةآشاجصيئنصبتللىلنكلفك



الظشبخناة

فاللدبةيةاهالفاخذعندهمهاذهبفدبالطامونواذاهالهمقفمعه
قائهلعبيدخليثائاعيواضتهرلمجةوالثملهوصنعواولطظضطباال

واثعالهةكاالقرياناوقريرااتجعواسانجيحلنجاذكروشاعالمدية

كبيرامونفسهمنفالثووقععليهموشعفغتهجمراختمدحهوبالواقمليه
هىالئاالويتهوالغاصرمشياءالجغاالولاالصلن3يزىيعبيدقليوكلن
عالقةبعضهاوالعناصرطةبينانيقولوكانوالناروالهراءالماالزأب

ودنابداتفنىالوانهاوشغيرتتقلبدائمانهاطاخرىوالتنافرتارألفا

اقرانكبيرنارفطعةىاانيزعنوباققديمالحالةبتكاترت
مالةهنحممةالمطءوانسطوحدائربثكلبهيرجرمولهطممهدمبسم

االجسلمفىئذقلانهاكليزفكلناالرواحقنامذهبهوكانلورالبتثب

كتافىاتذكريدطاشاثمحماكةثمصعغيرتابنصنتافىحفدافىانوظد
حامتصلدةحيثانهواالشهرالفيلسرفهذاموتاخلفمافىوقدنبانا

هتيقوىاناراديحبدونهالناسصنصيرا3يرىوانونهيولنههلكلورمتشوفا

الهرمالحصالفدنفسهوراىكربالاحىحينودلمةعرهاخرالىالحالة

بمحينتهفصانأليهفيعاتالئمللحاداشياءضارفةيصقعركمانقصد
يموتهاجزمواحئضهاصفىماالطامماءاطجيعليةايالنطهىاعصا

يخاقريألاللهفقوتجهشعبحئالفيلسوفهذافمالجهاالموتعلىواشفت

ابهالهميظهرانالجلثمانينعلىيربماالباسمناليهااوثةووصنع
ابندلالسزاحةالناسبضذهبالضيافةفالءكتمتهكلالبصارعن

لغاااجبلناملىسراامعيدقليهصعدذلالضدوكيرهااالضار

الغيلسعىهذاةعلضالثعابرئراسهوذلئاتقلالتيرأنوسطفىنفسه
ملىالغارضراتاجولهطويلةذوابة4وكاتعهفاليدشطيةعندهوكلن

لوجالدلىهنجمهومحهدالطربقبرئوماكلنضقمرلحه
كا



م8انفالتناوبخ

فىهجمقابيسحدانفىيعىهنهمكلوتىكلبااحزاهامجزكلنرتهن
نفسهألولماالحديدالنهرجليهقىيلبىلنوالطرقهنطريق

لفاسفراهاانارحارجلهطنهمنفرتقذفتحرهالخهالنارمقئ

لمحيثكينئذالغعقمننفسهفىدبرانهاوظهرلهمبحدهدة
للبهنلناهلساالئشظمظلههاالسالثفىنجظمانارادرأبهمجزم
طمهوعلموطنهلمحبةممدوحةالخقبلىنذللثهعنو

جمامةلرلدهاغرمجانطبمديةملانالذىهطونوالمهماتولى

طاوصكنيحاسالناسجمعقوفليسامبيلفشرعاكلالكةاتائاعيالبال

ماولينينهيملكهانعاجمغفمالتاوىحببظهرلذثجلالفتنة
وافافيهةارابماالولبعادمنفريباالفيلسونهذاوظهرماالمنهاقلكلن

ؤمجانطونصثيدهاتولمااباعرمغداريعرفوالجداهرماوهات

الذكرداثميئتمماال4

ىالفيلسوفسوقراطيختا

وترئوالسبديئالسابحلبياداالهنارابةالسةفىالغيلسرفهذاولد

اتفئسةسبعينقوماواللعينالحاسىيالولمبياثمناالولىالسنةقى

وخصالفضائلذوواةالجاهليةفالسفةاءعاعدهعلىاالقلحون

ايهواسمالوبيعى5تهىمنيرةقويهمناطنااهالىمنلنوحميلت
أوالتصالنفدتعاجتايلهوالنتفراصادعهواسماجمارنقاشسوفروزيخاكان

لنرأىالولكنالطبائىارخيلبعوسعلىبربحلهكسحورامماانعلىالنلستم
تحلئجدخصاالللغلسئجلوالنفحامجدىالالطبيحيةاكلعثعياقئهالظرئ

ععتدعيةامبةااعةولمغانهفبلحئواالخالقدلباالعلومبقرلت



الفالصنةظرغ

وقدعقواليةالطواالسعلىمناثهالثاالمغالةفىحيقرونمليهنبهاليونان

يخهرصبارتهونثااالولىالمغالةفىاحطنابعفايةصريمجهعلىعليهتكل

حيزمنالفلسفةضرجأانساناولهرسوفراطانالناسجميعرلىهولى
واظهرالمضصدوصالفيلسوفهذانيذثافيرهتشبثوانالخفاء

جمةوالذالجدةاظصالعامجثيااشتغالاتمجيثدالنسانسدوكهينىماهنها

باتجومضلغاهايحانقائالفثاعداعاضهـهواصوالعراظيرثكن
وتوصلناقوىادراكنالتافركاطوعرفتناوادراعناعنبحيدكراوال

علىالظسفةمنفافتصعراالخالقتحمسيهأقىلهاجدوىفالذلةرفةالى
فهذاحياتههدةلهيليقومااالفسانالطواروالالئخادابالمتحقابالافي

علمخزعهاتلماجدامضوالصماركيمالحهذاعهاصالنىالجدبدالتفلسف
ثريةالبلمملةالىحقوقافادىطاقتةقدرعلىسلوكهواحنبهئاقتدىبما
الذىالممهوريئالفالسفةسبمنوهوحربااالوطنمصعطةرطيةمن
مخاطبةىاكتايهقىلوفيلنوسذئاهعلىنيحربءواللقتالنجمبلم

العثباعةواظهرنجفسهكافيهووضاطرفيهحزبهاملضاشعرتاالاقطظين

هونيعوفرسهعنسقعذحينزنفون8المالكمننياحداهاقىانهحئجدا
مجصعانهلهواقىالمصادمةعن6بحدوظهرهعالحملهسوفراطانفلوالدير

استرايونالوافعةهذذكرلهاالعداءباخذلهلةفركبهالخانالذى

االدباروودرابالكلباترمجعاواإلشيودتانهزمحايةالثانيةالمرفىفهوحصال

المنهزهنهامبحوالمااالعدلانحئالجالداظهردبرولىمنهواخركلن

لالصداتجحيةعلىاتحاصرلمةعيهماملالفمتهيمئاوجدوجماعتهمن
سعقراطيخرجلمالواقحتبئهاتبنولحدهاثبالمورخالواقحةهتهذصو

نقبالمضىمنسلصهلماطريقاهضايراوشهاصالاثناملجنةعن

الحلعماالكتالسفرئاعارهماكلباذهلبهمهنالفالسفةجيع
لمارفو



الفالشةرغم

سكتمالذىالفلسئالمجثولكنالبلدلنللرتههاووالمعارف

اولىشهاحوللجمعرفةبشتظاتئعليحهلطلععنيرغبسوقراطبه

دأسنصوبالفيروموافاخالقمنأليعنىمابمحرفةفلهونفسهيشبلنمن

تمامما6ديتافىلمهمماازوركنيهاتعميانكنهاليمالئاالسغارضقهاتجناب
نتولماالرباعوائدفىالنظرعلىنقدبينبىالذىوفئيبهابالدباصالح

للحاقلينبنىانهوهوكلياقانؤالرتعاراتالعلياتاغلبهممااالديةالفلسغة

مثوراربدمنصارلماللةوللىالمسخقيموالطبعالسيمالحقلبهيساثاهايأذنلن
اعتناطامتنعمنفواناهتقضيبماأرأيهيدىالاناالهالىهدخوتطالمديخة
عليحيالفوافبنبموجبانهحئايخأللضالخافاالحكمعلىيفرانعنكليا

ملىشقذلشاكوفمنيمنحهولمجميعالوافقتبالموتالحساكرروساءمنتسحة

الىوالعائلالغضماحبانالحظانهلماعليهلهاالعيانتهديدوالاالهالى

فيرالمرلالهذةويهدولماالسيعهحيمضلنلهيليق

مجيصوفضائهسلوكهنبسبباطنافاهعتبرانحاداالمننولوانه

بهالهفكلنيةونفسهاحمالواماالمثورةلرياباحزامعنهاحترايزيد

بهيئةنهيماالبدنوالمالبعىنظماقفكلقفثاليهـمنيخماألعتئاظية

قبةعىالىينرللالمرفهيندرجهيبلغلمالذىالتوصطمعواالحقثامالحياء

ثعيئايأخذالكلنذلعاخدياسكلنةالزاربابمنديحاكونهعمنالمقشف
وسالدويسوبالدياالضيميحممنالفالسفةعنفيريلمنذتهتالمن

زنفوننقلىيعولهاكنيراوالنشهرتمعلىحغيراوجمةياثكلنا

ملىيكغيهأفالخافالةتخذثأنويخطركيفاالخالقتعيمصمأعتهلماجمبا
أفاللهمحباقالهذةمناغضوانهافساتصالاصيانهاليهينسبلنامتناث
مقالسرفببطاقاقيغونوكلنالفوائدوادوماتافعاعظمهنهذاطون
شتنئيرمذاتلسشاطضالتحريمهاارللىصوفراطاخعقلبمعقكرات



الفالستكلري

علىغدليلوهذاذبئتالمعنشيثااخنكمدمقمصكالحخارصلطسدبم
متاعئهاو4مابكبحمقاوبتثهيحاردتلوالنكودئااناسخيارمنيمك
ئىلمتولىمفابلبالمجاناتحطيهكونكمنفضالجمنهبكطلاالالتجبسهنك

تأخذاللنبكاالولىانصةصفيركلخيمجمالككفالشيئاتعرفالانكتفسك
عدمنفضحليثكعطاداللةصاحينئذاخذكويكوقهيمكنثاماعلىاال

جمآحيثالسونحطافىهذااكامعنزلمسقرااناثمرأسااالحذ
هناكواناخرىالثقكيرتارالئقهعلىااشايمكناشاهاكلن

ييالمحلةلهمييهمنونجاالحبالةالمجارثمرهنيهدالذىاالنسانببنفرظ

كانواالذيئالفالسفهمنكحيرللتحايممحينمحللهناطضانيئمفال
ىدابمننوفدهمالمحلومةآتهااوفىالمحينةمحالهمقالدروسيحطون
وكاألانسانواىمكلنواىزهنلىفىوالمحادثاتبالخاطباتيعمانالشيم
يحعبراتهنهاصبائىذنوببحلةسسقراطاصهمماليطممىلهيضالرجل
اقصههنهلنوالواقعازمحبلىأحدثبلاطااهالىعندالمحبرصةلهةاال
يظغاماباتجاعذلماشأنفىيسألهمنكليأمرتسقراطالنذاالوالتهملنبا
اتالتةاجوابنواالثينممبوداههالللذيئودلفيصساهيكلانةيه

ئطريقتهنتولدلمابلداملكساعبادتائلمجلنانسانصيخى

انويزعوسدهقدركههلمناليسيراالشياءيضبجثكضريقتهمللقربان
الناالغياءبهساقيالئلجةابافمنةالقرياناتهناصشهقبولذلك
بلهنعربوالفقرلمفبولةاالغنعاءمباديعفدكنانكنهبملوستذللة

شىفالوبالجلةالصالحاهالهنيصدوعاالمحبودعندالمرضىلنيكقاله

انللداينبنهاكنولالحبعدواالديةالصالتمنواسهلللديئلق
وفثهنفسهصحونمانهيطبكباليفوضىيلهحيناضيعامولىاليإل

ميدلنلوحرالهئجمهانتلطلبكنلكلنحاهااوماالهنهلوطيىكل
لحب2



للالتظرغ

بزكهمابباثةاثعديئياعيونهعنوبدالافعلفبةيدرىالافمعلب
معسقراطسالكهماالئالطريقةزنفونجمأدبالدبئلهدينالمنيلصكلن

محبتهالىستراطفوصهبالحباثةويعمضرلهديانهالانالذىارستموهس

لهالقئسقراطظلىماونظرزنهنفاكنابالغاركأقرأظذاوالحباتالدبانه
وكانجمةعقائدتوحيديةالجاهليةفىفيلسوفىممرفةمنخبوانقدر

ثبتعارزانرعههأقمصمصوراحلنذلثاومعرأسقراط
ايقبالكانتظقالمذتهاحبهلهعنتايهالثالئمداياالقبلالضنىلواراد

سالوكانفلسقهلذةلحوقالكانتالئزوجغهانفعارنماويردهامنهم
السوفسطافاانيومذاتفئ6حتىوالحعوبةايضمغامسالةمصيشخهاصفي

والمسكنةالنلانفعرمايةفىبانهكرسؤاطعلىتحارىذكزتقدمالذى

اخشاتوكلنايظلىوقلرتيقاولواحدبهاتنعالهذحالتثاوان

وانكيفالصللعتاواحدقيصانهمجيثالمسافيطباوملبسثااالقوات
اخطأتوهذافىغلطتقدافيسفراطلهفقالعندكالنحلارجليئصافىدائما

ضرىلكظهرولوافاوافعواوالمذاتبالضئهىانماالسحادانظضنتحث

اكئكالولجلبودضاصاالمطلقالغئارىالقمنكاسدقظالحالةهذئ

يينقللوهيةااوصافهنفربسانعندلماينظرمعندبمالالنسان

ابخباالعفاتأينالكلناحمالهنسقراهنباطااصقاحداكلنلن
النجمبباااعيفيهاالسيكهذامثلانالئورطادبنةضلفىسيماال

حقعلىواتالسيرمجسنلهيعترفنبهشساسىلنالمدضةبهذجمكنهلمهن
الالهدنجئيهاوانجذبتلهساناعتباريهالسحرعسقراطصطوككسن

مظموقدوالئممواتيدظوظشتاالتاالعلىاتهاعهيوثرجيعهمصلن
4والسهمقامماآمشسهعيااتتعديىاكزكلنحيثلهاناسقليبجنب

3جمدكلنالإلناتلمهايدأجلاولانواتالمنةمعبنول



افالسمةتاهـغ8ل

اعيضبعلدذلحطهاالنهطكلنلهموبفولالمالذعنالثملكدالتصيا
ثااللمحمئطريقنهنتولطريةوهونفسهنتلشرفلناثئع

مجسبيلوالهقامامخصوصاراضظاوالوكارىالكلنالتلهمجاذية
فافاسائلبيهفيةللضليميغععوكانظتعداهق4بباونجطرلعربحتهحلىها

يمعىوصلنالحقيقةلهمثفيكحئوبرهقللقضوباحتكملجب

جلبآئدتواخذظاالاحدبهبجعلمولذااتياالطهفاجزءيريمهمن

فيكفيهفضلىلبعثهرلصلمنضيئايضبلمصقراطانومعذكرزنعونهكذا
المحلرفابلالفيهانقالالئوزنفونافالطونكتبالفضائلهلىاشاه

عبثاستيحابهعلىلجلممابابافلراتيتحقايخااليهاانقرلهافقتضاظ

طاافاظتالكنلمولق4لججابماهقامكلعلىوالبرهتةحسنايببئللقامك

تفسهسقراطبهضهدكاافالطونضلهماخصوصاصقراطألفاظعبنالكب

زتفوناهاائحبةلوسيسلداافالطونجحهاالئطباتهععليهقرئتلما

أييتقعالئاالدصاتيقالفكلنلفالطونماتحربااضدالحباراتنقلقىفكلت
ملىسانمجثدامماللذىصراطلذئبابومنهاوغبرسقراط

بالموتعليهمجاكمثهولتوالللذلتصنعاعدباهمويأعهاليياتويحظالحباثة
وقتالوقتنحبثجمباللفىيهامامفسدانينالهةبآفرلفبدعوى
صببالةونذكرظمالماثالضأرافيهاحبنلطالمحةاوكزالدوفىلختاللى

كات8كااقؤجاسالمحىضراطظبذاطةهؤكلهظيكلنخفرلف
عهعاالمناسبةفيرالمحاعظمنبهالماالفلسفةخزمدائقالمدمنهالضبد

مليهتثديىيسببابهراعدائهفصاراقرسياسفاهافزالذيتعلىاوافهنكه
سقرلطلكديماالكىلمالثالشأجمهمنصارفهـالظمللسبرسؤعلىلعمق

هعمليهموعضغخيهممكلمومتودصلميكاذانوسقرأطصوصا

فيلمواثعباناالهالىئالفنقاكزوادآهمولماوفهممطيخافوالالمب
نفه



الفالسصغلم

بقزمديةتقصالبقروااذاكلناالسلفىثانههفىتللىدنامقنضه
قهمينهارصطعالثبانهاعزاتعدمالببفئهربلةنحمةوبغاثرهابومكل
بضرباستراطانالظبمااربلبرئيىنااللذانوضارقليسممياسا

شراطكونومعاطنايةبالمحاوراتشعنيخهىنوناتفرتبوأالمثدهذا

منهعيتكلمأنمبمهضضهمواناجدمنحاكانفهمحرفةالتحيمصذ
رتبراممنصنجفسهفذباالديةاالعثالهلىكلتلعاالجظطدت
وضاظبهناطااشثهبدفةحيرهملكنهفمةيانمناليأالغافونهذا
زمناىظلىلهطفعالأبداالئبانمخلطبةعنهنهىانكصراحةلهقاالمنه
اجيبهكانكطمنسائلصالئأنلهطفقالسنهثالثينالىلهفغاالالشوصةتمتد
الناسلماتعنمفىانتاغاافرسيماسودظلاجبهنمرفليثاظضالالاو

ةالشمماماتبعئمنمألئانسقراطفقالكالهكمنمسامحهمكهالذين
لهصرضاايضاالبقرورنمبقولهضاوقليهفاجابهاجيبمافهلواكلنصاف

نجبىالانهسقراطفعهمالبقرنقثافىسبباتكوناتاحذروتاالالسابنبالممل
الضبيةظمنهاغضبهمالبقرمثلوانذللثمنبازبالكالمقىمحهماالتساع

عايمهداناحبهاافضائلامناالسعندصتراطبهاضمتهرمااطةههؤرلىودا
نجمثارطوفان5لهشالرجالوافاعىاوالفيةاالهالىبتبضيمقهنهتغاملال

منتصحئاعثالصنكايةوهىبالمححابساهاويلةطيةحنهمفاخرع
األمثالهنهيؤلصارعوىلحبئاالهالىاتجحتفماباطنهخالفيظهر

مبلبرسذلىعندفانتلبمحليمومناالهالىجماعسقراطعلىةا
اليصنقلكلنهذوبعلىمحنويرسفراذتانوتاالوصضانضحه

احمقارعلىاليبانيحمارصبلفلكيمغهوالبلهخمالهةواخزعاطاألهة
خموصامليهلةاهؤكلهعنعصبالقتلصئموحكاهاليهم
نفسهمقواحثيصفواطانفادلومذئالمىكاذبناوخارفليىافرسيى



ألالفالصمفةناربخعأل

هعمالابنالفرلمهبدفحيرفىولمبهرهتكنلعنهلعفوافي6لههوهافى
ميثةتألىنفسهعلهيققىالقضاةطلبهولمايالذنباعترافنيحهاد

اوجبهفهذاالدينةخزيذهنحياقمدهمصفىكرنيانحقاانكبرال

فقرأهاامعاالليستحىألفلوشاسجمىكانافيلسرئيقضوابموتهلنالجح
انمائاللحاحبهاظوردهالمجةانهاالسقراطقرأهالماالقضاةدىابين

يوجدصاحبىياكفقالاجمبتكوقدلثهتصعالكيفياسفقاللىتئال
طاسقراطوهدحاحدلكالىالثكتلعظيمهوماوانحالالثيابق

لحدلعألثمسلفطسالتلمالوشاسانضيرمحلهئناألمثال

ادجمقئعبالموتلجهحالكملماانهثمتقلممامالسقراطنفسوطهاره
منكلقىطريقتهمكانتوهذمنهوهاتفاتلعهحميانجاتااعطوايامممةفبعد

لمباهيأجمأعرهقىوجفئسقراطاناليرفهسديوجبرذبموتهحالكوا
ثهوروكانتطيورقليسولدهنهااضهاالزنتيثهاالحالامنهـيعرف

اردتافقالهاوجشسببعنسئاللماانهحاكصيراثتحملهانوالحقابسو

يدممانوالمرئهنهاعالتجددتمئهمالناساخالقلاانالجلن
ماءتمنونياكالطونفلئهحاالهورلبعقدهديهلبنمنقريناان

االولىالسنةئوتوفىوصهبخالمشلنهذافىتبا3منهمبهيربلالمؤلفين
سنةوسعوتثمايخةوحروالتسعينالخاسادولميااالعن

والميلسوفافالطونريخك

اولىورفىأقوارلحانيناثامناالولمببادمااالولىالنهفىالفبلسرفهذاولد

وضهرلوفورءلمهألنسنةوثمانوناحدىوعروثمايخةمائةالمملبياداال
ينمبوكلنميالفىهىالئ6بنافىعثيراثهرمنوكلنااللهىلجقبمذب

هن



كهافالتأديخ

لاليعيلقعبونامهجهةوعنفاليوسالىاوناربالدابجهةمة

الجبةمظيمهاطويهذاككلناللرسعلوقليساوالجماوكلنلونس
صوئ6هحكمريهدضعنهرلفالطونالعصحمىاالكلعافيكهص

لننوالمجبةبالنصلحةفالةس4لخنرشتيهكلللصللايقطر

محزنةايالالوعلصبامناليعرلجنهدئيونانافىلمتازبحيث

ذفااحوقالفلسفةنحاخذقلمائمألدهرصحروفعنالنوجعفىبدنينوقص
فىرلمقراطوكلنسنةعثرونفاكاذكووديعدهدضاطلبووسدةبالنار

ظهرئملصدرهوصفيربطيراهمسكتصبتهاحفراليهالئاللبلة
عياواشزحسنبصوتكئبسعةلمحهواءوصحدبقونثرجناحيهيت

عظيئمرثتكينولغلروياثفحرافالطوناصاييذلالفل

يممبرجلأفيماتفاالصداتةمعتراطعتملقابافالطونظعز

هرمعجينييجمىاخرمجيهموافيهيرقليطىطرقطتببمكانلقرلطولى
ارعبمديةلدذهبشةبئكثرثفىامنبلخطابرتيدجمغكلن

فتيالقيروانلمديةمهاذهبثمىاقيدعنسغراطتالهنهقيةمحلئ
ييلنكلجلايطالياطكةللطتوجهثمثيودورسعلىالهنسيةالعألمفعط

منعىواورالطارفئعااوارتيوسيخلوحمالذيئوريئاكالفيثلخورصيين

ثهاحكطعنللتلئرقىجهبلمدهوالءللحلننعنبماتغ
قالمحاريهلواليالمجوعننممللهندبالدالىالسفرعيازهاطوكلنمقسها

ميهاىتجريةواصقط6يخالدرجعفارالماتممثمسيايالد
وحمنههضمالجللحتيطافهااخناروألنمااوهاغيرمضدلهووكلن

ونمفطستمحهعكحثتللئلربعاوالجمىفىضىفثاكفهطييحته
لللفنوحضرةائمماكلناكئروعلدكهذهبتوالقناعةالحيةطةالغ

برصةالولثافورثهبمدنجةوالثانجةقناغراجملكةاالولىلتعيحث



تالظناربخ8ه

ثالثايضامافرماالخيالمرفىمعهمموكلدالذيئلطزب6متصرودييى

اضاجبالفيرلنومعثاهذللؤجةنتاالولىالمزصيسيليامملكةالىمرات

نالذىالظالماليرمديمىاالانيفذصسنهاربحنذاكاذستوكان

سلطنملعورالظالمائاهلىهحالتكلمالىجراهدتهفأافالطونرويهكعيراجمئ
ولكلنهلقنكالمالةعندسوارسطومديونشفامةالولوبنفسهوظطر

يصرفلناصحويخالقدطامىرسعوالمجافينالذىلبوليسيامطا

قدالمدينةتاالاهلوكاتيخهاوبدهجينامديةالىبهفذهبرقيقفيه

هذااجراءقرمندلفاحبيقتلونهمجزيرقهميخييناعذعىمةاتفيشددوا

علىالمجرىهذااتوقالبهازهمبعضلطكيمهذاففاسوقتدعليهالقانون
طأنالقيروافىانترسيحااشتراهحظهحسنهقييحهناكتفماالفالسفةضأصة

ينابيهابهالولمثيئعثصهينةىالئالمماملةهنفيفدفعذاكاذالمدية

ذلالوسببغريقاهاالحئعةيرجعولمتجرياسفهزعهالغدمونبولدسفاما

الظالمدينشىوبلغأفالطونالجانابنجفالنجركاالغيلسوفلرنالفاليمحه

تبفههقاقاعاالسمجتعنهيشعملننخافالطنارجعافالطونالن
ذلالمنشاغالعندكبمنالبافافالطونفاصابهزالتهعنوالحفوالصغبطلب
نائاثممثلتخيلعافكقحظالغلسفةبعفاشتغالىوايضاعالحمهـ

الفكرمنطرأهالمثينيحهبانعرافالطوناالعدلبضلن

واممهاطاكالذىهوافالطوزبلأفالطونيزكلمدينيبىانافالططأ
وامؤوعظهعدباالصؤديخيسالمكمعةائصيسييالىفمبالثايخةالمر

بظظمحمنحمحملىالحكبمفىفيهييربسدناوبالدالهالالحريةباعطاء
واسترديرنمملكتههننىبلالموعظةهتنلماالملنوجدثهرطاااربحة

لهاحزلصهعالمئاهذاعنركااثياالىجعالظالمةامهطريقةعطاسياستهفى
اللكةالتائهذصهالمالفالمر5عنداظعتهالجهدئوبنهلالحترلمكإه

لريخا



مهالفالسترغ

نجالوظفوعدالسلطنةظعةردوانالمقحديوناعلثةفىالماأليزس

نجفسهضاطرانهحىشدوراغيظاولظظهالوعديخلفافالطونفالمهيرتلمثم
فيهامجضسبسفينةارسولهبحثالطارنئلرخيماسانفلوالللهالك

شلهخنارسولهذاحضرالصهالهحافىالماثاؤوصلظرطون
ورجعالسؤاهبةالفينةقلهواترلافالطرناطلقارجلسبئفاعةاالعتنا

الكلىباالصاماهلهافقابلهمنهاالحروجعدمملىعلزهااثاالىافالطون

اخالفهمتفيرمعذلكانرأىفامعنعصومانهماهنياكنانومألو
حئاليوشانسافىمحبوبافىهورامصفكلنطةوحفيهثمزألوعواورهم

اخالفملىلليونانكلنعهاالطهنلقىالهنهنهيرلبيقيةاالمرافى

مئؤاجهةكلفىبياااشتهرحئالمواصمهنىفىارغبةشدمنااممهم

بخالطنهتأنسوجمدوألالموسمألحابصائىبتركونالفبلسفهذاحضر
كافظواوالغناعهللعفةهالزماحياتهعدباصومايقؤظر

ئنفهملىاميراانوئاانادروكانالصبىمنحئالثهولت
يرمذاتاهلهالىذهبمالزميهمنشاياانحئاابدينضصالوكلنهعاها

برلملكونهكالضمانفسمغيستطعلالمجبظيةبباغضاباجد
همبعىسهواعىاالافالطونزتفسولمالفالطونهالزمتهمدذئا

يسيرمنهعلىاليليققائالنجفسهيحاقبهفئاوهعجماذنااذنبعندما
صانوافالطونفعاقبهبعلههنواحدااعىيالالعربةاشيغاءالفض

رفيقالبناكانارسلوذكرفلكومعوانأهلهالضركنبرالطبعمسداوى
الذزنقراطحا8وديونهعلىاحياناتيريوكلنلطيفامزطمزحبمابلبئوضا

اكعنوتالناسعنديقبالبالبثاشةاقااياصحويةكااخالقفىنا

ووفىنهاختهائاشوصييحهصثاميرهمماكيرتالعذتكانتجدةلخالق

ويفالعهبرالسطيوكالغلسدوقزنقرلطسايضاومنهماوريمنطونبز



الفالسفةظرغ

انهعلىولجلاليهتجىنديموفشوصندصوتراطمىايضامنهملن

انطباطرالفبحثبهانطباطربذمثىمزميهتىامحلالىذهبانهيذم
ارخياسبفننهبفالاناصوالمحلذاالمافرجهارنجاسلصهرجال
يقبلبضررعليكوالالمحلهذامناخرجدويقولطيهلوصاراليه
الئفئبافيةاالرواحانوافالطونزنقراطسمنتحهعابحدالةاهحاذالظلت

ئالمذدهجلةمنتوالعزوتعلىالذلحيلةلزرانعبهئنللثمعفهل

فيهثرعتاالذىباتاللياتتارجالزىتلبسانتاكااللعانوحاكيومالينيا

حئسضاتعألزمانهويقولتامااعتناءالهندسهجميعتنىامالطونوكلن

صضهجيعالهندسةعفىالمماهراالاليدخلهاالمدرسةبابعلىلتب

األالمراسالتمنيبئولمبالكليةوذهبتتالشتالراسالتعداهاافالطون

ئاألولانواحثالثهقامزعانصالالخاطباتمنهـخعيطنتعصراثا
بمنيليئيخالتاثالشبانتحليميفيةفىالئافىالسوفسطاجهشبرر
الخاطباتاالولاخراقساملاخرلحظتضمانوبمنلرجوليةشبلغ
لهذهبانهعلىدعهمماوغيرهااقانويةاقاالتهفىنفسهعناحكلالئ

مثلالغالشهمنغيرلسانعلىحكماائاققصمااألتجهاداتشفيهجما
ملمجحعقىتثبهلهيةحفانذنونوهبؤيديخيىوطاـوسقراط

طاصاريامحاصقوأطلسانعنمخاطباتهلىأفالطرنقالهعاكونعوبهملبى
ضراطلنحيثسغراطصزهبعيىانهتفنفالوجلالقآليغاتهفىصقراطنسئ

لقدالوكذبهاالمجةلوسبى5حماهاالئافالطوننحاطبةعيهفرألماشسه

زتبهالىشضلممتوسةبليخةالنأديففىطريقفكاشهدفاللمعاهذاقودئ
يذبذمالىشهداتنالبقىاالشحاررصبةالىتققىولموالحكلياتالنز

شلقىلويثمنيغةضريفافالطونعباراألديبقيقرونـلارسووظ

افالطبرنجمىيانسيوسنوكالمهعنغيزلماالبمثرلساناعلىالوصمن
عيرسا



إل88الخالصتتارع

اايقرلعهعدحافامبمصنولذابليفهماىالفالصصاوشيرس
كهمعالفالسغةعذاهبهاثالثةمامذهبهدونقدوالهيةاوميرش

وقالطبايحيلتوراءيخاورسفيعاغوتغوالمحسوساتالطبعحياتفاهرقليطص
وحدهبهفاقتدىاالثعىعلىوفضلهدابواالسالغوانئلاصضوتجعللتال
فىالفالسغةازلهالمكنابهماأالولىالةافىلوطرفمافصرفائائ

فاكلالراكواألةاواااللهاصولثةبآلافالطونلنكاثالغصل

جموهرواالدرلكوالفسادلمتولداالولالببتشبهوالمادةالحقولعغلئمبهي

مخلوقانهبعنلمفوالهخاتةالمحالمانفصنملهابذاتظغقروط
الحالمهذاةالتدالمادطةمانظماعاااللهانعنىبلاعدمما

حيرالىىاحيرمناللدةاخرجااللهاتجمحئالمضوعهباالشكللوشكله
البيتوريبمار4المئمإلمالطهذاصارتحئبعضهاعنوميرهاالظهور

يرفالطونافانيفولونالضلسكانوغرهلحرالحاضرةبال3ت
تبمنعليهاطلاوممانهفجودههناهاوهفماجيلههحرفةسقيقااالله

منانطونافاتبولحامارىالنمولانلنانبهىرمماالحبرأنجبن

لمجوولممذاهبهمبسببتاهوالكنهمالمصنةحئاللةيرنونالذيئالجامة
اتبثاللهياتالمتحلقخايه3فىاقالطعتمنفرغصاوابلااللوميةكويي
همزعهعلىفالحلويرننوشلعسوتوعطيينملوئالثااتبصامةاالزع

ككنالوطبعيتهمعلوسهمبسببوالحاليععلىالمرسصونالمطمكن
جناجمونوهواهافااالبهبنطينالمتوةاسطاالنحالطهممناالنسان
االواعهاليميوصلونكلنهمللصالمةبالنسبالحلويينكوزريهالمتحطعنعؤال

الصلممناقلطمجيهنهماحدولوللحلويبنوانذورالقربانيقبلونو
العلداتقلحواالخرعونوهيالغيإتاالخياراالكهانةفىلروصطوص

منويةالالكمنبفىوجمههامنوالعلىذبمتافالطونانالظاهرو



الفالستظربخه

انصافوحماهماالنهارسبههمجلللسفلبوناليالثاالنوعةالمالئكئفوظ

مناصرجمغانوزعالمتعسطايأكاآللهةوالمجائبالمناهاتسلوجلهميةا
بعكافىلظهرونتدماوتالىالثدلثالوعبهذاممتلئةةاجزاوساوالحالم

اقدنةخيراالبمكآقدماانوالفاهراحياناويختفونالبصارنااالحيات
لالصرفىهنيعنونحوهاالسفلباتعورائتبهمنفواطهذاصهماصسعا
يمافورسمهناالالئشةاطربااالرواحتاميحافالطيند

فيعاكورسمشوالكريهمنواالضاصافيهاوصاثالهطريقةفاتخزثم

غلطفيهاقوفعاروحيقاالمتحلقةنحاطبتهظرافهوهعمخاطاتهفىيرجد
وكاتجهةوروحثثفىجمطجزشأمنتعيانهازعهجهةكاان

ةالخعلهاالجسامفىتدخلالمحاءمناقتوانهاالجمقبالمجوافها4قو
بحدمضىفيهاثمنتالئالمحالرشتلنالمحاءبحدالىوتحودبهالمجى
طهارتهايينشقلةدائمافهىنحضدفةدجسدمعدةيالثافىقئحنسنبنجلة
عقبدتهنتولمااالرضالىالمحاءعناخرهـبهاوجمسهاتاراالجسامما

الخنلةاالجسامعلىقىاردهافىسابقاادركتهعابالكلبهنخلوالاحاالران
ادراكالهاتجالمارهوتذعاصنهابلبالكليةتجديداليسترفطالىلنزع

والاالجملمعلىالوجودفىاالرواحفلئاصبئملئومنهاديخىو
شافلكانيمفينابلذلالعنزيالهالغيلسوفهذاآرابطالىصاج

صماحبهبرننجوعللشأنكرفومبمكلعرعالتفىمذهبهلنعقولاالختصار

اهنتوفيالفالسفهاعالرتهفىوباعتبارللهىانهمنبهلقبجماحريا

كانيماحدىعرنووكايخةهائةاكماالولمبإدمناالولىالشهفىالبلسعف
والدنهبوموفايرمووافئسنة

ظربخ



88الفالسضلمربخ

ىالميلسوفأطيثينوستارفيص

تاالنالعنةبقبةهنالفالطودأوغيروعصرياقراطلسليذاأن

ىوفرقةالكلبيةىفرفةمخملفهفرقكثتهوبحدسقراطالمت

امآبثبنيمىوصلنالقبروايةتسوفرفةافالطونجةالميقالوالضراقية

قبلالكالبثلسيععتهمفىانراالنهمكبلبذللةوجمتاالولىئج
يرنالىباصمجمااثياابوابعنبابعنجدابصيداانلمهممحلئذ

وحينرفيقةامهوكاقتحمهواحمهاطنامنوالمهكانطبهعنىمننريب

تزعهاالتهاكلنطافىعيباليقولافروجةارقامنامئالن4يقالن

لمهنتلذتهاولانبدذطاهاايضاكانتقبلةالمطدهةاامليونان

مفبصابليناوكاننحصوصةطائفةشعلماشتغلثمجرجياسالحطيب
سقراطصميتبلغهثمعوالمواضعسافىعناليهالناسهرعفلذااكللغاظ
اسضصاتحئجدامنهوراسعادثملمحاعهوذهبيهاتاقاشظوشهرت

الواتسغراطجماكتباخواةبموؤاانهنهموطلباليهجهموعلدفالمنمه
لربحينيرميسبرصفكلنبوربميناهعكنهنوذئانالهنهبصدلنفسهبأت

اسناذأكلنعنهميةاالحلوموروايةوحماعهسفراطبرئىلةلبسرغلؤ
االووورداثماوكانالصحوبةالضيقمسكتههعيثفىسالكانصى

للصعوبةمجغفكلنمقلهيلبانلتالشملىكبابلالنعليهقضىان
بالطيلفديىيقولفلىعناذايسصلنوالتالهنهعلىكهفىحئجدا
المبطنةالعريضةاتالبالبىهناطوهوالمرضىمعالطريقةهنهمعليسالة

الىوبغيعهمبالكلبمةاصةالثالثههذصارتفلذاوالصصاجالحواضنذ
كلنثيئابللحيتهياخذمنالكانابديةبحادبسبجهاجمضونمايظنرن

ضرهاينوبقولاالديةاالبالعلرملهم3االيعلقكلدهلبمهبثمأنبعتقال



ففالشةانلر9

المحامدويهاأتاعملىاطاومجعهيعظكلنبالكلبهفيهطهالللعلومهن

وكافتهحائشهمئوالصمويةاللشدبتسيطااعبيةكاشالمفاخرمن
فاسثعةمجدونوالالماءسوىيعربونالالقبولالفياكهخصوصافوانهم
اصاللثئاجهاحتعحممماالدخصرصيهلنيقولوننواواالرفياهمالنوم

اثعوللباحتقاريغضونجيحاوكاشااحتياجااقلهماوهبةلالبافرلسالفاشد
انهماالصوظيةوالغواضلالغفمائلعننتسواءالمفاتوجغوالحسعب

والةالضااالهورهنحئالمصيخعونوالاورايئعنلونالنوأ

وصفدنةاشمايةفىالفيلسئهاكانلحداجمزهونفالالحياءيرفون

العزمبقوةوامثشهراهلهىيمامجلىكلفىيخكلمجداانيسانوالحقل
هنوسرواألحترلاالضاريدهنلهحصلواتناشةوائاشباعةوا
تجافقالافروجيةاههلدأقراطقيلارمامنمدبعدثمجداسقراططة

لمسقراطانثمناجمنعلواعيرجلهنينثمأالعظيمجلالىشلاناتظنون
هوهويرمذاتصقراطنظرهتكبرميافعيزانبعديخانفسهاللثكا

خاللىمنكبركظهرفدالسقراطبهفصاحافاسلجهةتعباخروق

المديآلوالدبافهمصتخروناألينعينلنالغيلسوفهذايلغلماالحرقاهنا
هنافىتثارككمالهواموكنلكبهمستهنرئاوظلضرعنهمسكتيممماالئ
مانفعالثرنسيانيقرلدائمادوالدقهاجملدائماتعيمحيثاراال
ظحابصالابئمجتاجهالذىهاوسألهليذاكونليبانجهرجلجالنلالن

عقلانأفهامهالصداتجدوريئولوحوقجدورحتابلدجمتاج

الديخائطلبهينبىالذىهاعىسملمىصقاثىمعقلمثحةولد
اواصالذيئحساثههنشديدفيظلهحصلسحيدااالنسانميتظإبه

ممولنبينتحلويقولفكلالمحديدالمدأكرممادائماحسدهميرعلمم
ولعاالمبنةاالناكلألالؤيلنالنفرلباونلانالخزتطصااوفرا

مادل



5بتثل

يأخذربلنلهجملضضصاانائفقيالحياهفىمونيأةئهمآبخب
االلوهيلعنيرمصألؤذاتاخذيالثقياءكثرممايأثالهضالاسللشمياء

يقعلكلنبحاصةلمصفنهاثنساننرضالجنينفقاثديثبضاالالئئ
انفعهمهذانجالنثامةافحيبفببادربمشاولالفيملالجكداجمرلملجزم
دافاصلنللحايبعنولرجيحسعفلعةعلىنيالجبإللحلهمش
لحةنيبالتىمجهاكزصالصدلحالمعديغاجمتيالنسانيلىميق

سائائاالنسحطدةانظامماللابةالضلحهمنبكثروحمدلقوىللفضيه

ذلتسعللحكىمنالهاولىاقىايراالجعلىاثحصبينالحكعنقليل
ملحئحئالفحالسيئمنصضهالذىماضالباالرانلهقكثطم

بلالفولنيننهجاعمجرىانلجزمهالبماانبزعكلنلءاالراب
المجععلابدأشبئااليستؤبكلنالححالحميديمقمضىلاهطمجب
ستحدلكللحاقبتهعتهيئوقوعهقبلاالمتبعرقىاةلمامصبيةمةك4

انماالهمرفواحدثىالمعرفسةيقعلكانللكياتهنمامجدث
وكللبغتةيخنههلمهيئالالمحكملسيراساثحصقالكياطهو

حظيملوالصعالالاكنسلنهومصيشدرلبقاءالذالطرقآمنلنايضا
اللسلائيومذأترجلعأ4وقوتهمؤاطصمعندكلنالالكلعيئ
طجالميهاشنفرنفسئهفانالمنظوضةوصفئاذالهال3والفالحسق
ياوهارجالر3رلىعيهاللرجمآفريمازاحمكتتراذا
اتقدهناعكنكصلنياممكينلهفصاحفهربزحماخافةيمتر

الذىادلىمنكئاراكلشمطاتالمنتهمجرفاكلنلناالالمدعةريفلحاف
هاعداثئكلالعدالةكئلنللحاقليخبىيقهـكلنضياعاليحزيه
لعداشاالوكلىاالالعحيالمربيقولاتالننهعندبهرتاكلذكة

نجعجهاررفطلبطتالورهبيئبةوفللىظاصئئلعيأرفىاذان



انالصفةثللىغ9

جيحعتفصلافييوجنهافنخالهذاظهرظوسالحصانهيريهانمنه
ظنهففهلهريئلماذااماالحيرعنهاوطغعاجميهازوجهكحيثماتروم
فاليمنميماعنيدجباراسقيالمخلفةوارشهساؤالحلىبنرعالمرأةيأص

انبومذلتاألينبيناعهلهاتكاحرمناهعئاعنورقهدفحهرجها
كيرهذافقالوالهمندهمالمعهيخالفعلىواظيلالحيرعلىاالرفيامجزدوا

ةلمحكتخنارونانكمدبحالوضررالدهمفعداذدجمبههاالوالحيرمناسب
اختيارآلياهمردشكلضفونيلاواللذللةيصينهالوهملمقضالم

والنفسذاالفىالميكشاكهفدفقالينسكافالطونانيومذاتلهتجيل
الناسانالمجبمايقولصلناليهااحسنمنتمئالئهاالحبيثة

علممعاالفعةكيروالعسانىوقىخليعدهمنعاشصةئيتعبون
سيرتهمتحتهنمعالثراعيلومونهكانوالهاساداطهنالجهوريةتطهيرهم
يرهنيومكلالمرضىيخالطونطبماءانندفابففىهاذايلىمكن

كلومجثهمنالمننهيحظنهوصبيراجلداصادحماهمنمسههان

افالطونيلومنفيهميقالوذمسبمنواتأفىالانالعدائدمل

لناالصهذاعنردائمانالتهواتحاظمالتفاخرمحبتهعلى

لنيمكنئانهقسبتايقيلإلفلسفههنتستهاالذىمالهفيلاذا

يالقهراالغيرىيفعلهالماواالختياربالطوحافحلودننغىمعاتساص
هواةوالظاهربالمحارفسقراطلهيصزفويقودائماانوالظبة

الحراالسودبالداخرمناتراجاعأانوفدعوتهبصرسقراطثاراخذالذى

مناحدانوطوحاالبهمذهباطيثيضقاخذفمسقراطواليس

موةفىتسببالذىوهوصقراطمقكماحارجلهذالهموظلاطصضبقتل
للديهضارجانوطيمىطردواحئالحاضريئستراطذصرفهيمبش
هثاافيفياعيوقترلسقراطللثاقاتهمهييطسعلىوقبضواحال

ورا



9مالنالتظرغ

ثنيمللمللعتعلىالدابينالطياللمضلىاةوللظاهرللسلورفه
هذا4ضالصكبنعلهةوضفقبرمذلتطيهدخلجبنصلمبذ

اءنحتمنلفسبنلبنهجاعلبممأعلصئللنىهاللفبلوف
صلألاآلالمقيالصهـااعئانما4ضالنخلصكالئهاهنه4اللل
منمبولضعبانضوصلفاللغبلسوفهناانايضاوللظاهرلعالمق

فيلدلنثهطكانصفيحتالوتالىهرقيلهواالصلالكلبييأفى

البلسيفهذاحاللسانعنللنظللثوفى

الميلموفارستيبتاربخح

واثمسمبأالملدسببادامذعصرلفالطونفىللفبلسعىهذاصلأل

وشهرتهصقراطصيتعلهبرناهلنمنهاالئالقيروانينةهدمننو

جمدعةويركهلبنل6بخاضةبسقراطعندوالنيطاوطةلمجرملى

المفررةلالصمخاففاهلشاقوفالمذاعبدنمافصارومالفنه

بثالفبروافىلدىالمذهبانفلسفةفىظخرعبمالفالمكنبهذائ
ضالمهلجبغالبوابجداصربعللضلذكأكلنالمديخةتالةمنات

ةيطباطلجبحعدامسوكلنوالمتظاهريئدليكتظيمفىاادلبهلن
ثعرافاوالنوايريدماجععنهمفيسلبويضاحكهمهميباوكنضه
فلىدردعواودومنافسهحهمتعحالحئدالرجةيرهفميالغاكردونجسب

بلابدامأشتكدرالشهحمادؤاضهبدغوالددخلبالباان
تسشوىهثكمنلرصتبياافالطونلهلوظعدتوهسكلهاياءضنت

ظهرجمغلمهضثهفىهورلفكللىالملوكوخلحيثهلحعانجابفمه
وصانهفللكثرحيارمنكتهتمقعنلمدييرئلصعللظاس



فالنمنأكللة

فيفدضلنقبولظئةقالماالمئادنجيعىحدقهس
لماابهذأهديخةسريافيسالىداثمايذهبوصدنجبجلسائه

الدعهلىلصمطادمضاسغاذاذبئصلفالهةضده
كلنلفذىالجاديرجينعصلااكلصثولوبئفىعذلفئليههناحيث

فىبصئاطاببىانبومذات6لفئالملىالكلبزمنهفىعوجودا

يظهرفارسنببولعاجداطالحنصحبلجبمسكلنفبعكامقوجهه

بالمجرطتلحئالصيدسمتقةاالحيادفيمنالوضربئهاحمى

ايحا6شقكبيرالالحوتلمعيدالمطكريقلكلالفاكبفصنيرلصيدحمك

لعيلالكلاوتهيأالططمعغظثئمنهفففىكلنالمذكورديخيالن

للكوظلضعبيولمذللةمنبهدنماالخبراكلفىىمحللنديصلطة
منارستبنالموضحهذأبتصرفانارتانكالظاهرفعد

فيهمانوأفبمبرانوالجلالنحبمالجرةطلبااولهموهوفرأطتالهنه

ضراطبامافطحةبحئريئالوقتافنقودمقيرمذلت4يثهمة

ولميذياللمارسبأنوللظاهرلميذاهذاسلوكمنحياتهمدهفضب
لحدهنىالالنفىشريفكرجمانلمئالن4قيللذاوكلنيتيرمنه

ااكاهـواجمااطامديخةلاعىسالنجثولحهصالىينشعتانيقوليئاش

فزيردعالثيراكدأانهحئمحاجهايعلسقراطارسالهمضرون
يذصرفادثمملوكيألفيلنتهلتأاامابالبعقويستغئاليهمايهعى
بهاواللللنلسبكاارطالمهالآلعلبهمئوبطلببهانفوتمابمكطا
ذلكدراهمخسيأصهتيبلرنهطلىيتعليحتئلنمنهطلبلمه

لثهزىلنجمناافىخسيةادفعكيفوظلالغالماوذفاظمعنعظمللوتت
مدبحاخادمانللةجمبمملوللهااضعزلذهبلرستبب4ضالمملوللها

بشابرليميألنلىيإلجزفيقمدوانماكرمفيهنظهحرمههفامن
نلى



804للفالتنارغ

اللسابضظخبرسفينةالمجرفىركىانهيرمفاتاتفقطبىمماطة
ماجممعلخجفلىصدالسفنلصوصيافيهاشينةاشهالئالفينةلل

اأحئتنهدثممجرافىتساظلهاوتريحدهااظهرانهالداهممن
اموالىيخسركعقدأمنهمناالالجمحهبصوتلوظقصدبالمنهصشطت

خفهوعبلههاضعياناتفقاالهوالبسبباضرنضىانهنلىاولى

فقالىالدراهممنملهمابلثغلثىالمئلههثيرعالالحبددنفظهو
كللماحلهتطبقمنهاإلماوالكأكلحملهماالقسظيعمنهاألق

لرصيبلندبهرراهمللدجمعفىساؤممتهميصرنونالذيئعياهوراقى

فىالؤصةايهنتهعئاللذونالطيباالكلمجبارسنبنمكسهماع
نمليفالمهدرمماكأمسينجملةاشترىانهيذاتاتكاإتهزهااالكل
خراالالفقالتثتريهفهلبفلىالطيرهذالوكلنلبحكابحضهموظلجماعة
اتفئعدكالغلىيمةدونعندىسينافيةقانيبلرتفغالاشزيهنم

الالحاضريئبعقذلمهعلىفالههشطتتجنياتحلىبصقلثمزىانهايضعا

بقولىارشيبفاجابهنمفقالصالثالظىجنىمنذئاتثزىهالارستيب
علىيالمحينوكانابضلهنكمنمااليخدلاالصرافهنهاعشدى

منعومةاللذيخةكلالماصانتانيقولالغاخرةالمآكوالتفىصرتتبذير

لفالطونهعلينماهعالدطيةواالحيادالمواسمقىالوالئمزتنج
فاجابهمحيثةواطيبميممقلركدئباةارستيبقيواتفاخرملاما
هنهوافالطونفقالالامللنلىخبارمنينيىالمكآوىبقولهتيبلر

والمنمالترتملاقنمىاكزهواوليصكنلىانافافقالخيايم
لهـيهمذاتدندبرجينىاألااشالصالححيزالزمقانقي

جينىد4فقالشيباربهعيلذهوكذلكيخاادتصلىحثعضبسق

ةكتاللوكابررتاضاليطثائقسجمثلىقغاكلعلو



العالشةربخ

لبحضعتالملوكمجالسةصناعةفتعيلوواشلرسميبفقاليلنكالمامنهم
اللسؤهاارستيباهاماحضرديخياالماثهلنابصاغا6ويطشائههنه

الفهقاالجيحاثمظخذهااشنتهاهناخزمنهفلهثالثاقالىالمتبرحاث

الهصائبماالمائاابئبباربعىحلماتعأماعلفبتهتؤمقالهنهناالضابان

نفحولحدنهناخزتانانانبصقالنساءكلبمصقتفضبلبسببالمنتابحة
وردهندارمجازالىيهنسارثمبهانتفعتممابازورالثنتانضراقتذمى

نيتردددائماالفالسضىفىشئألىسأرالمةبهورالمكلنايضاواتفئحال
ارستببوضالالفالسفهالىيذهبالملكهناحدانجدوالالملركمند

يرفونالدأنهمالملوكبخالفيهامجتاجونماونالفالسفةلنفائاوجه
آخرولخهئبمينهالوالبهذاالنلسبصق4سأانفسهماليهماضتاج
زويواالاحدواللمحالجعهمالمرضىعندوايذهباناعاشأتمنانلهفقال
االقتصادثياءااظرفهنانيقولانيضاعصكونهعطاطبياكينه

حظطأئاظالذنبفليسبالكليةعلةصقفطعاالنفحاالكنياتئ
سانقبنحراذانولذاعبدهايمطةاللنبلزموانمابالمالذاالنسان

علياالمستعالاناافىيقرلافاجراتمنهىالئمةمحبومنوبدنهوقعمما
احدوهلىصشرقتهعنديومذاتدخلحلىيةالمشوهىانهاال

صاجىيالهلظنجكمنهارستيباحسفلمحيىواليذافلئالئالمذته
منهاالحزوجينلماذايسوغلنهاالمحالتهذدخولمداظجليسوخال
ولمجةعندهفوجدارستبرياراقالفيلسوفبرالكسباناانيرمذات6شئو

ارصيعيبملىوانرنلكهابفةعزيةعليهنئساءفيهاصبير

جدالالسضعيابصاحبهاناللطفظيةهعارستيبهنهفطلباربنةتلى
وتمالثالكزجلتثئعلئجلستحيثلرسنيبالفالهحهبرلكسينه

يلالمنمعةوالشهياتالذأتمرليىكلوانلظاهرظدخلتحبنعلى
على



كالالفالصفةغلم

اثختيسوبيةيخهفعاتاتفئالدوحالودسعاالنفاقخموصملى
الىارصميبفذمبصاحبعننهاكلاضيااصالىلمتعظضزعةض

حئعنارونالناسجميحانيداقىالصطعفىلناهلدوقاليانهاثخ
وعبنيغيئالمعانخينعىلهفقالالوالئماباعلينادعيثونللتطفلعن

7لبراقمعهنكوطلبعهعاعنمجثتالنئاناافىتنمىألارشيبفقاللىص

اناعياخرهائثملمجةيمةوصغالخادينيسانايضااتفقسناكه
الديرإنوصطويرضنظيغةلجةطوثايايلبصالولةصاضرىهنانسانكأ

ابثألبىانبىيلبئوالرجلاقاللىوبهيرضمفئامنافالطونفامتغ
جهاراآلوالعيابقالثايرضواخذسوقفولمفتقدملرستيباهادالنس

ؤااذااالفلكيدنهموالثرابالمنممقوسعدفىيرقصونالناسان
فردةاصدظلجعقديخبسالمكترصانهايضااتفقاخربعىنعدنس

عنابذلثافاشصحباوفباالحافدىعلىارستيبنخريقبلهونالمية
انماعلىنلىفيلومالارعنببنغالارذللةالىونسبوالمجدفىصان

جمدينةكانارستيبانمجكلفدمهفىاذصهوضعالمائاحيثملىالوم

ظيماقصشيريهديخيساادارضازنالعروجيئهـلجوساخنهسرافوسه
فألئبصغاحئلالطارسحيبفاخذنقشهوظرافةشبيطهحهنعلىوينرجه

افىصاجبىياارمشيبالفقالغفباجموسهزجظسيوسوجهعلىيصات
اويةالححهنهالمؤرخينقبحنسبوقدصورنكعنافذرمخعحاهناارلم

يومفات6لفقبنلكجديرمنهاكالانالواقحوفيديرجباناالىنظيرتها
خلففذهبوفعبلرستيبفزكهمجضشوبذمهيسبهاخذسانبصقلن

لستاناالسبملىقادررجلانتارشيبلهالفعياتنبلمووفال
فزجتفورنمهمدبنةالىراسافرئانهايضااننئجملعهماذونا

نمنجيعمنهفئايالكهنوامممعقشدولخوتلهفصلنةربم



الفالصفةناهـغا

الفالسغةاءمااصالوانتبمنزلمجهلناهعنووظلواعووبالمعغبنه

بلسرلهحدملىيسرامنضتفمىفقالوالخوفالوجلفاهذا
ولباهلالحالمبايأالؤقعنسمللماماتخعرونهوبيناخسرمابينشعتان
امضهصاليميرظهاليحرفهـمالمنوارسلوهاالثيابمنجردوهاظل

اتصاتمنواحسنالفقرأولىبعدهنسانااتصافيقولنفيرئرد

والفرقيةاثنسادفانهالجاهلمحالفالدراهمااليفقدلمالفغيرالنمللجب

بماذاكانوالمتريضةالجيحالؤسنالمجلوصابالمحارفنىببن
اجنبىنهواعتناءحتىتعهدفيرهنونبزلهاممالهجهةعنابنهشأنفىعليه

نحرالوالبلنملاانونقىالذيةضررئالبقرلصلبهمنيخرجلم
ويقللبالىكليهعنهوباعدهابفرحههايادرانهمعاالنسانمنتولدممااحد

قتمدراهمحميبارسواعطىممتاباافالطوناعصيومذاتاطادينيسان

وافالطهنللدراهممحتاجافافقالكيفيتهعلىوكموهعطيتهعلىارستيبجمامة
لالسبقالمكالفغنليارالىالمكمنطلبلنهايصاعللكمتبمحاج

الدرأهماوالاعطئارستيبالفقالهمللدراالمجتاجونالحكطلناخبرتئانك
لماارستيبلهفقالاياهاالمالةقاعطااالمرهذافىلممذفاصبوب
سرافوسهمديخةالىالذهاباصزلماللدارهممحاجكيراقاالنؤى

هنهئتصتعماذانسألهذثاعنيسألهاننفسهفىالمالدينيىاحمرواعناد
نعنمكماعنهاستموضوعندىعاألعطيئهسارستيبوخقالالمديه

محتاجالنتلمايقولالماالالىابكنجسقراطالىالذهابقىكتلملهقيلافا
ديخبىالىفافمبالدراهمالىحاجئاآلنصفراطالىاذبكضااطعةالى

لهرضالافىالسباحةفسكونهببياشابامحورايومذاترأىاتهواتفق

اكلهدناتنونئاقالدنفينناتيسيربشىاالتتخارمنقيىالارستب

جيعمعاكلاقاكقسبتيقرلالفلسفةهناكتسبتهاذاسئلاذاوكان
العالم
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الناسبكالهوظلالالكالمفىمنهثىاخألحداصيرالستيحئاريدالعالم
القوايخأذهترانهموارستيبفقلغرمافالسفةايهايهتفوفئالذىها
عديخةاهلاناحدوطريئسقىعلىنسزانالحظكييةبل

ولمفىاكعهنفلبلوصىاالديةبالحلوماالامالهمبعلقونالانالفبرو

يزعونوكاصيلةهعرفتهاانايرونمايالالفبيحةتصصوالبم
اآلالبمطردمجردالالمذاتعلىاعالهمناالنسانغرضيألونانايخبىلنه
للروحانولونيانهموففاالغسمنهاتنتحةحقيغيةفةمنألبيل

جيعهمالحالملحثتولمهعنعفةخرىوااالنسانتلذ4ياحدامماسحوكق
اناعلىةواجمةفهذالثايةوارهبهءناالولىئاركبةعلىجمبولين
فهوصاالينالحامنالحلىاالنسلنواماالمذهوانماانسانصلفرض
وبقعلونوالنألمانأسفلربابمنوالوالتلذذالتنماربابمنبحدالكالنائم
نفعاالحيثيهميةعالانهللذاتتوصيلهااالليعتالضثمليةعئ
لمااالبديهالسعالخالفانفضائلمنالغرضانايضاويزعونةا

عبارفهىاالبدبةالسحادهوامامخصوصمهوانمالامنالضضلن
لذاتهاافوىالجسملذاتوانالثمحهواتواتذاأعاسائراتجاحعن

كزاجسامهمبتلذيذيحتنونيوناالغيروالحكطهولىانولهذااروح
تياجكاحانبهحسبعلىاأللحبابئاتحقالامثالهمعنعقرلهممن

يقولودتثمواوفاالئفعباألنفعمنهافاعتنافااعضاوكتفاوتتاليهم
يهايأانمافسادوالصالحوالقعوالمجسنتوصفاللذاتهااالشياءان

اوفيلهينبنىالكيمالحواىوقوانينهاالبالدصوائدعننجلىاالتصاف
اناشىوتفيهاهوالىالبالدقيايخايلترنموانهعليهطرألصارعقيليئالما

ذاتهاحدفااالشياءسائرانوحمانرايزعنىلمجةيشتهربشهر
برهااوامنباثمااسعلةطاننصفوانمامنؤاوهألوتبكعنهافنوال



الفالسصلمريمة8

لالنسكالبمنوانهعنهااوبننوملبهاماينرىطربراصطهلر

والباطنةالظاهؤاكالالمماضةعىافهلماالدبافاتالسانواعسائرادرلك

انويقعلونالشهوات6مناءفيتصدالئاوبالسراتاقغهنالمانحة
الحظوظمنتمغألهذكلويطسةالعرفوالفقروالفئواالسزفاقالحرية

انهولقولونالصفاتضههنوصفنجافيهالالسحدالنوفلكوالمبعطات

وانبهنفحونينهاسانعومتعيملهاالولىبلاحداببفضأنكبميانبئال
هناينافعانواعيعمجيازاولىالنهاصالةعليهتعودهاالشيئايفصلال

هذاالدفياانجاءعنعداهنسائىمنافضلانهلماممتهحيثعنفير
تهاينتألرستيبكانوفواعدهموالقيروانيبنطريةآوستيبانت

وعكالمذهبنالةئوبرعتمذهبهقواعدعلىؤلينهااحسنقدطهلفى

ميرودورورجمايلقبلنارستيبجدباسمىالمولدهابقيا
عوهاالناسبحنجودورسلرفالمشركصودورسعالذىوهو

لعيلانوهااللوهمبنلىاالعالدوزادالعروانينمذهباصول

يمواطلطقاجمأتنقدالالنهاباطلةخيالتااليستالمحبهان
الحكيموانصاحبالىلهصاجةوالغيرعنغئشفسهصتف

كلهاالدياظنوطهحفظالجلةالتهاالىيديلئلنلهالينبى

المجافايةاقيالجلاياافىنجضمهيخاطرانافاالعنفليسنه
هنهلننفسهعلىامنمئوالمركارأءوالستةاليسوخاالنسانولن

فيهاضرفالالحقيقةفىواماوالحامةالجهلةاذهانفىاالبهاؤليستاالشياء

يهيعالمحافلقىاتجاهلعنلالنسانمانحالايضاضولالمثركهذاوكلن
هذافيمولمااوحةووواالصاهةهامفافيمميمالذىالتبالم
طاهنخلمهقبائحهعلىلمجازىالمحلكةىكةالىجلبهيرادانهللمصرك

القيروانبمدبنةلرمنمنعدةوركهليرظمدقيمنهوللزىبمزبرس
محزها
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طردوالمديةيااهلانثمهاريوسلهيقالاميرعنداالحزامفياظيةمحزها

ممالكاكممنلىمقدارطردآفواتصلمكهانلهاخروبعنددهمالهنها
نارسالألجيسىكيفالصعصعدصتثماليونانابالدالىوذهافى

الالصةالوطبغايةهحهالسفيرهذاخكلمقوسلوشاالمحىالخاالىشيرا
ات3تزيودورسبااظنئاذاكاذاضراانالذىالخاهشاوكيل

النيلسحوفهذاانبعضهمذكروجوداللوكالاتفئعيهلالالوجود

تهمتطعلىمغالشربعلىقهروانهبالموتطيهحي

الفيلسوفارسطوعااالمسىارسطاطاليستارعص

وزئاللسعبنواالتاسحاالولمبيلدمناالولىالسنةقىالفيلسوتهناولد
سنةوصتوننالتوعؤالمائةبحدعثرلرابعاالولمبعادمنالثالضالسةقى

جيحهعثهوراقناالىاحمهيزلولالفالضهفدهاءاضهرماارسطووكلن
ىامقدوياالئهصاجايمايقوهاقوسالمحىالدلنواكاقبا

بمديةولدباشوحغيدصهاكسونذريةهنارسطونواعنتاس

واثمحينانءاالولمبعاددشاألالسنةفىمقدويخاصلنهاوهااستاجير

طةبزتكظواالذيئعندبهفصلرغيرهعتئجداصضزمنفىوامهكقدليا

اموالهسائرذهبتلنالىاليليعاماتكلبواالغسقئباماصذفضيع
وافتةالصنعةمنمدتكفلمياكنولرابةاطتعلحيمفااوالفائافدفثرع
هـنلغصشةفىهليسزشدلغيىهنادذهبهاكانيلبالكليةلبعه

عزلنوبهاالفلسفةتعفىمجتهدول6يناعديةالىبالذهابأص

العممجمهدأقوهوسنهعثعريئبهامكثفذهبشةعصرثمافىذاكاذ

الىواضرسبئكابالكليةضاعتلعوالانحيثعنافالطعدةيمكتب



الفالستنارغ

بثدشببيعهانجفسهيحطنعهاادويةبضقىارباتجكسباخذاثبممق

انهحئوالمطالبالقرامولمجتهداتوقلياليأوفطهكاناطنا

فكننحاسماطستاهـهحممجانباتخذالثقيلالنومووضاهةغلبةعنلحوفه

اذانكلنحدبدكؤبهاهاسوبرالرجظوراخرجسؤعلىتمدداذا

اليرقهوحكلصعتهامنلوقهفيستيقظالطستقيدمنشطتالنفلبه

اسريلبحاوكانالساقيننيفالحينينجاضالصوتضيفصلنانه

الصحجةالمائلالىهيصرعنفالفهمدفيقارسطونالمحبمى

ماهراصاروقداالافالطونبمالكتبفليالمدهعليههضتهاانهحئجدا

ضئفىعايقطعونالنواواألكالطويخاهنبالمالكتبمنسائرففاق
لمنسوافالطوررأىيخالففدرأبهانواناجحنهبحدصاال

رأيهاضاعيتمضهمثنبلادلمضارقةانهاقريحتهفىائالمنهاكقاد
عظيمقأثرعليالفالطونحصلالىكتبارسطوسخرجواللمهرأىاع

الههاالقاكالصغيرواتعليهكبرونرخماهلى4باويشكلبالمحصيانايصفهفصار

مديةقىاألكبراسكندرالمااالدوفييبمالملكألىصفيرااختاروهاالطينايةانئم
هااختاراهمرجعلماثمارهنعطهبهاواقاماشخالهلقضاءفذهبعقدونيا

رطالهمنفرأىعنهمكتفياافكتبورأىافالطونكتببملسينوقراطء3ال

هذهبخالفهذهبالهنجددتحيمبالمعنوقراطااشتخالصاكتاحهكثه
السياسةيالفلسفةعميهاالعلومجميعفىلمجهاشتهرارسطرشهرةنلظأل
عروكانكندراسلولدمودبايطلبهانادمقدييامالةسفيلماشوقفهذا

سنينثمافىكنلراسهعاءواطةطوارشآفرضىسهىاربمحينئذامماكندر
ارفاكثيراءهذااممكثدريمنارسطوانيالرككرووهويعله

شفرنفسهلمعهالفلعفىالالكعيرةهطالعتهوهعاحداعليهايطلعلمالئيةا
هقدوياهديةبديرأقالميريةالممالحووتجهبسهسمهفيلجهثهنبلالمحالممن

ثم



3الفالسصلمرخ

هةالئلممتاجيرشةهدهجددالفيلسوفبهذااعقنليةلثدهفيليبىالخاانثم
اكلبفيهاسرالذىلطربمدةوتخربهاتهدمهابحلهالغيلسىذوطى

كتدراسمارسطيظرقولماواياربيهأاالسراءالهاوردبافيهمرباهاها
المابسببواتظيماالحشامبتيةاهلياالبله6لينامديهالىورجع
لشفعهقدليمىىهلالناهارسطوضىظثجهماصرفيليبس
قهاوهوتالمذتهتعجعلدتهمنكانالنههطتبافيهلهولئاالثحارصخف

بسببضهيراالمكبهذاصارقريبوعاالمثائيناباعهحميتفلنكهحهم
يتهوشهرةانلماارسطواعلمالخحلفةالمحالعنتأبالئهالعظالجعيات
ساشفىتجربةملانارسطواعياسندرانابونانبالدسائى

صائىلمجلبواالطيروصيادىالمحثاصيادىهنجاعةاعطاانهحئالطيحيات
فىارسواظهرمصروفهالجلدينارثمانمائةواعطاالمجربةئلهيلزمما

وكلنوارياضياتاؤهاوهاالطبيحياتفىكتعهصائىالناسومالوقتذللئا

طططصانالنهشديدكلهحصعالذالثبلةاشاطافىذاكاذلسكندر

اظهوباهكتوالرسطوبهتبثئصفىالسابقهوكونيانعلىحريصا

هاصنعتهالموابمنليهاالرسوصسيخدراهناعالهقىونمهتأؤفي
كلالناسعومبيئاذفاذاثتهاالناعومليتداولهاالعلوماركتبامن

اكوناناوفىافىبخفاكالومماففضلهمثىفباغرتماتأعهمااختالف
كتبفمى6مالبأسلدرالمئفىاقوفهانعلىالعريفةالمحارففىفيرىفوق

عباراتاغكانههصئملىاظهرهاولمرقهاااقلحفهبهتسكيناارسطو4
لرصسطوبينالمودتدمولمالمحطرفعنلهافيهدىالبكيثمذب

يملحىارسطوانتصاربسببثىمنهوارسنفمىفىوقعبلرولعكند
مندمنارصطورجحولمانجأديهاعرباصلنالذىعتهابئسقاليثة

فكنكثراعلبهواوصاالحربيتبعهاتعلىهذا4قرراعطاامحندء



الفالسنهتلريخاـ

اهلصدالذىهووهاملبمهقىيستعليليلبالمكاليبالىظليثينوس

االلشعبادتهممنرعلياهمقجمالمطريغهكاثالئاسكندرماثةمنامغد
جدقيهالينالالئالطبيعةطاهنليثينوستبضقلمااسنكنلرانثمكل

هقحصلتالئالفتنةقىبرهانيالاتهههثمباممالهقبداهنهلالشقامخرصة
قامملفنبالفنلظبهبالشسهتبرئةمنيمنهولمبقليلذئابصدنئلهرموليعس

يحنبهصارانهقائلوهننحنوقاوعلقهخنغهاةتائلوهنالسباععليهىاضاة

اسندرعلىحقلهوكنارسطوثعدكضبافاثهعندروحهخرجتحئ

رتةرفعانهحئعنهمجثاالارسطويغيظشيعايدعاسكندرفمواها
شديلةغيرففاالرسوسلحصلجمةبهداياواتحالحالكيماكسيوفراط

الفطببلطراخترعوانهبعاطرانطفعنةفىيدلهنتبعضهمذعههاعلىانهحئ

مامنهحصلارسطورلىحزمثاتاالسندرخسقاالذىالتم
ملىولىاالظالمنياسهربالمائاالذاتونثابمروءتويخلضسفهيوجب

نراهذاسببانبمضهموذكرايهجذبهالذىالسببيحمالاترنابالد
االمهذاباخهالفلسىهذاوجفئمدطانجةثظسدهشهواتاق

القربانلهايقربصارحئفاحبهاكثيراسراريههنبسريةاخرونآلو

لعهيانعليهصالعنلههرمنياسمدحقىفصعدونظمللسنبلةإلثييينيخصهكا

هىليةفاونظريةطيةفممينالفلسفةارسطوفعمارواجبهذاطيه
والماألحكطتفيدنااوظخاالعقليةالزتيباتتستقيمبهاقواعدتعكالئ

والنظريةالسيلسيةلميةاكةهواطفهذاومحادنامعاثنالزيب
والطبيحياتاأللهياتجممثللصةأطظالضيةالحقاثقفانظهرالئهى

والحورةوالمالهدماالطبيعيةلالثةاالشباءولاأنارسطوظلوفد

ساخلوسبئعنألبدثئالمالهباناالصرلسائائحدمالنظمملىوبرهن

صورمنئخلوانيلزمنهاهويزكبالريرالئهاتمثالالثىصعورهمن
ربرالم



801النالسنةغل

تكونالريرنهايصغالئالمادةلنالسريرعلفبلمجباتللريريحئ
لتركيباصلالحلمانقصلهوليىالصورتالةالصريرعليافضيهى

االلةتنتقلتغييراباالعادهذادامهاالحداثهاضارجمااصلاتبلاالجام

الىاللواحاالمجلدهذالةالىاالمجادبهذاهوصوفةدبستالئالحالةعق

الماثةلرسووعرفسريرااكؤالىسريراكونهاالخلوعنهنطنقل

ليستهاهىالمالةاالولالموبففىلفقوامجاياسبانحعلفينبويفين

جوديةاعورامناخرنوطوالصةوالصامتدادوالالثئذلكجوهر

والالحشبهذاامتدأديستمعالاظشبمالةالغريفهذالىلهارضةال

والرلعهرطوبئويبسهوالبتهصوالزتهوالجمهواللوتوالمورت

وهواالمجابالثاقاطدالحشحبهذافىايئاالعراضهنفلككيروال

لكنإقاتفيومضمىيالشاجمبقىهبدأهىالماداناوحاصألبمقغليحهكاالول
شاءافىااالولاالصلالمالةهوشىاىتحريفهعنيستغدلمانهعليهيرد

الجمحدثالجلاتالغيلسوفهذاادناامنهمرفيالخلغةاصعلىالئ
بانهذابصضهمفاولبالصورحماثلناصاالوليةالمادخالفيلزمالطبيى

ممنازجوهويةهبولىبذلكقصدهلنبعضهمالواالصليةاجزاثقىيبمعنا
جمريةجديئصعورمليهيطرأظفهالحبغنااذاكاالمالةمنتاهاامتيازا
يصتسبأتبهوجمنبالدفيقالماءعئجناواذادقيقاالحبيلبها

يئالدصيرتجوهويةصررالىالدفيئالابهايةجوهراخرىصعوؤ

تسجوهريةاخوىةمواكتسبيناهذاخبرنافاذاجمينابالماالزو3

الجهعريةتالهيوبينهلالههالمضحهنالوبالنارنجزاالمنضججمأال
لعروقواوالمحمالنممنالفرسفىمافيرشالالطبععيةجساماجعأق

لجزاثجغيضذىوللئرابنالحروقسافىئمجربانهللنىالدمفبهاوالمخ

لهتيلرأفرلهىالىالحيقضبامنايشاالزممئوفبرها



العالصعةتلر5

ليستيةيالدصوروهدالؤسويوحميةلدجهريةبصعريقيلون

الماثةكبرهيولىافافيرلجينقوتهامنناشئههىوانماالمدثةمنمسعرجة

االرضبةاثجرلمانيقولانأوصفيهاجزءامنهاوالقيداليست

والزلبالماوانوالناالواواوالماهالزابومىعناصربعةارمنصبئص

االنارظالهراءبخالفلجلرصزسفوطالمدائمامجاوالناالثفالن

ضامساعنصرااالربعةهنهملىوزاداناالمقدرملىهنهيبدان
يرعالنودائماتديرسحركتهوانويةالطأالجراممنهيزكبانهشال

الهالخهبالنارهنلرافرفىالمفعرابراعلىفىالهولهفوقبرجدلنه

المجرئبوإلتهرابخانمتلاإللضهاباتوطةالناريةااللهاياتجيع
واةممعلىكونالواننهايةغيرالىةانقبلالمادانيزعموصان

الحالةعدانهادلفىتسزالمحىوانولالفيباقلمالحطوانفراغال
نولهاولالجيالافىالتناسلوانفديمائاهىنشاهدهاالئ

واملبغيرمنلكلنانسلناوللهأنلويبتانهبقرالفلكلىيستدل

هناكيونانيمكنالانهفقالالطيورشأنفىذلمةيمثلماستدلمحالوهو

واستدلالبيضلجيعاصهواوذطاؤوالالطورطيعامعليهاويضة
يقولوصانوهاكذاطيرهنوالبيعةيضةمنالطيرانبقووطاملي

فالكاانيزعموكلنالالكونفىالئواالنواعاالجنلسسافىفىففامثل
وكنائااألشياءمنالجوفىمماذدهايعرضوانماالفسادوألتضبضبالال

منهاياكوننبئالئثاراالوانمحالهاهنققلوانمااابتفسدالايجرلم

بزمموكلنشقصواليدالقىتامةفيةابهنهالدياوالقىالتخرثئ
حولىاالنالكحركاتجلاالولجوداانالحالموسطئاإلرضاناايف

ناالمستزاالشمياعانلروذتلطربهذتتمغلدائمابضوليخىاال
فطرنصنااالبةاالرافيوانيابسةارفاصابتااتراكال

يل



ألالفدسفةناصغ

لكتئوأل6ربألورهامحهاتجنبدائماالسبولاالنهارلنبسببمياهايألفى
اةجمبثفشيئاويرشثاجمرايمريزالالمجرطالخلضلمالشوافى

لنفايكمصانوانارصاوالمجرمراتصيراالوضوالؤوناثيامتداول

بدليلمجراكافتالمرتفحةيالراصشهواضععدةانايضاوبهربلةطولزمنة
السننواجزلهوالهلالمراصئوفطعالمجرصدفمجدفيهابحثمنلن

وصيرورتهالمجرتظباتانروذفيثاغورسعاهناملنقلقد

هوارمنمنطوبلةمدمضىبحدالندريممعلبحالذىوعكسهارضا
ايضااخرعوارضفاكلنايضاروذالماضيةاألشياءظيانفىالسبب

واررلةالقواظرلبوالمعارفءلطاعرناصليمسافىضاعاعنهيننأ

االكاعلةامةهحكعنهافثأربماايضافهذالعظموالغسادوالحريقوالحف
منهاسلويخاتعحشينمعيشةهناكفيعيممقالبرلرىاليبفرارهفليلهينجوثان
والقونالطومويخزعوناالرضطرمجتنوناالزهانتداولعلىاخراع

سقالفوتارمافقتتارهراءاتحدولهذافيستعملؤهامخترعةمجدودهااو
ابدقيالاالفالكأرعلىارسويسنملوبهالكوكذايالعاخرهفراءا

هذسعيدائاناالنمتصرالئاثصباببعأذخوارسلمجتهدفساد

البدشيةالذاتفىالسصادلناراعبنهياتاللربلبرأىاوالقفنقالدني
بلفيهاوزهدمبهاصاتعنهاتجسببالدوامعدمعااللذاتعماقانهقائال

صوالحعااربابرأىايضاوزيفقلالهوشوثالبدناضعفتربما
الئالظوسافىسائرالمستعطأوالثرمتالحزفىالحالةاناراعمجة

عااربابايضاوظليعرفعاارتكلبالمعرفانآئاللتلكؤصلهم
يربدونحميدةخصعاالحمقجاقظاهربببعشرفينيوزااننونقي

نضسهاالفمهفىهاانماالسساثةيصاقفىفعيمانلثاتظتحالن

ابفالرأىايضاوزيفلالنسانذأيةيستالمبباتاانلماسبباتهاءصفا



للفالشةكلرغ

وانهانضهماعيفوبةبستعوالاانفااالهوللفىالسحاثهانيراكلبن

فلبنشهاناشةكينناموالهانارادفنانفافههاعافلزنالمنشفسبب

اعالهىالةالسانورأىامالسحادموالذاتفافليسبهاويخمع
ثعدالضلاعاللشونانوقالالفضائلطريقوسسناالضل
سائرللكولباكلفالكوعناتالموجاحوالنومجمهاكائاتئ

االنسانىكنالايفماوظلاالزلىاالوذالمعجودصاخمالطبيعيةاالشيا

لاالشتظكنهاليمففهبعنظهييهمااذارزقاالطهاحددالتحصيل

يقدرالهعهمالمامثالالفضائلاشالالاالسشياءظريفعنبالمجث

صلنفلنئاحياتهافيالنفىمنهطنبالذىابهعالمووفصنععلى
وحسنارأىلسدادالعقليةالتالكطاشياءثالثدعنتصدرالمرءساديقول

كاالتواالمزاجاعمدالالقهةولجالبةالبدوامماالتعالفبوالديرا
المرهسحادةفييملىالوحدالحالحانإلواالحلوطبباللالديوية

م3ااهاسبيبنياحديثعقالحيهمفافنوالمعيشةالجممالتهنالبديل
المزفاذاكلنالمرءشقاءفىتكفىفانهاالنقيصةنجالفااللتياجاالحواها

كيمولنبنقيصةهتصفامادامسعيهيمكنالالمناغواظلالمحةبغاية
الفضائلوانهينةكدراتهماغاالمكدراتبعقمنكنهخلؤئكنيمال

خماالعدماحدمماوجداذالنههعنىعلىاالفرادتجايخةليستوارذائل

ويدرلىوحزماالنصافبالصدقيضفدالواجلادنيمالكننهظ
اقساءارثالئةالمحبةميضوكانتخصهنفسانيةشهراتعنلهكهنتذئا

يزءلناالحسلنمحبةثانثهالاللفالميلوثانيهامرابةاشفعةاحدها

اعظيانهاوقالكثنايالفصائلاقسكعاليعناالديةيالحدوماالعتناان
ذاتبربردالفالطينلفاظوقالهرماصاراذااالديبتسليأمايوجب

فىوللهااافكلرأسافىانيقولوكلنعاءوالغدرالبصغةهتصفةلولي
واستلل



ابفالشةكغ

االصولتبينينرقالاألاالنوأنبايأينرقالاالباقلنمثولستدل

براحداصومةالوكياتاننظاهااتمهااالمطاعظمسياصانهئظل

واحديرطىهماالجمثقفلىونظيرحكلعهاالمتملدةالجهوريةبخالف
انطاويوضعروساءلحدانقادالجيممقفبخبمراديظنىنهلهيغاد

جعدفاالويلزموتثاورهاقامهاامنبدالفانهضميئالراثتاذالهريةا

الواحداطااهاالفرصةفيفاقترجمارمنمجتاجوفماظليمااطرافسار
لبهوريةامروفاربلبايضااتجاعهمزمنقدررفىاضهاشنعذفربما
هعتافسمانرجمافغعلانفسهمكنىضصهمشاصلانخرابهالماضرهميالقد

هالوإضرهابؤألوفلمالمإلدهاارنفالالطمثأىعىحلغعيهاأتىيرجمالع5بضهمهحد
وافقواوانثىفيتصديقهبمعدمفقللمنابالكنماكسبيومذاتوسئل
طيهتتصعدانماضالذلثعلىفالهوضريرملىتصدقانهاتفقآلواقع
العابهوالتالمذتهيقولدائماانثريرالكونهماداالهنلكحفه
حلوثمرتهلالكناعههشاصلنولنالطوميلوغللعينلنورللروح

كللحظةكثيرةالقوانيهةجدتملمايانميعيرهمناأليخمنيغضبلماوكلن

منعهااالشياءاسرحمامصلنيهةقابداتسفكلوامالخطةعلىغظخ
فقالىمالاالمنايضاسئلكزوشالجيللوالمحارففضالالذهن

اتنفسحهقىلرسطرظرختةتيديرجينمىىاهدهائماليراالذىكالهوس
ضيعاهتبسوتاللىفاخذهاالهزلكثيرنالذىديوجيانايهصرردهالن
ثالثةلالطفالالالزميقولكلنعطيتههنيفزيمغصودولمتينتهحينىا

والجهالالءأالفرقابينعناذاسعلصلنلذةوورياضةياءعقللش
فىوملالؤئزمنةالعليملبفولناالحباءواثعواتببنول

يتوهملمالنهمابائهههنبيماولىفعهياالطفالسةقىلحسننهولمثحده



الفالستنمكلي

يقعالنهحدلهالسسالفىبهبنتظنهالوهمفقدالمربينواهاالميعمهبنير
فىاقبذيقدمانذىالسببهاسملالراسالتمقالوصايةئافوىالجل

مةفياننجنظروالعليهتقدمهنامساداثمانفسهيلزمالللحلرف

االتخارلالاالونيلهضالعهمةهدنةمن4مجوفضرجالبعوة
يوجديقرلنسلنامحيشهفياذاتنكرتالحظيمالهطنلهذابإهلى
ونواضااوليمونونالانهماطرصمعاألءوالحىلىكوقاناس

روحيقولالحبيبهوماسئلاذانغداجموتونحانهميخهارفون
يصاهلوآبهانبماتحبونففالاعاداصشساهلبمعةجطمسألهينجعق

ةجطسأ4الدشاىبابالاحبابىباصونهباعلىوبقرلسإودائماوكلن
علىلئهذابعنسؤالكملهمفقالغيردونالمجحالانفسناكيلفئالى

مناكتسبتهاذااذاسعلكانصثيئابععتاليالذيئلىميانمان

المثراحمنفبداألغيرىجملهالهاسارياعلىهولعولالفلسفة

الخالطةمحآلعظبةبا6ليناجمديةامةازهنفىاتوبقال
يقهلمفبذلالنهموديالمصريخاعلومالعالمعلهلمهبهوذاصكلنهنالمب

ارسطوانثمبالناسفةلرولمصرتمثمدنتالذىالمصرياناعتع

هنهنه6الشهريةظفييعويعمسنةعشرثالثبمكتبهاسزاربعد
اثيناهنحاالتحرجسقراطبهعوهلجماهاليلننخاففربثهالسنبلةكلهنة

عدمبسببغيعلهشدمنماتانهبعضهموالاغريبوسجزيرالىهؤجها

نفسهقدألقفقالوااخرونوزاداوريبمجروالجزرفىالمدزيادهموجطهوكه
بحضهمائتاعرفهلمكوفىلانجلعئاورببمجرانذاكاذفائالالمجرففائ

لدهوتموتهلنفمحنةومشينثالنارامنفدبلغوكلنبالقوجعوته

كاالييالفربانلهفربوااراعئاسناجببمدبةاهللهصنعبةستبراصكند
نو



االفالسضكلربخ

جمىولداكقىلطوانطيبفنفذهاةوصتسقبللوصىقدلرسطووكلن

املقدمديةهاثاديمارطوسمجغبدونجفئونجتايخقوماخوعى

معيلسوفاممسينوقراطرفي

هنالثانجةالسنةئافالطونمكتئمايباسبحمبحدالفيلرفهذاترلى
االولمبيادفىوتوفىسنةوععريئخاالحكمقومكثالمائةبمدالحاثراالولمبألد
افالطونهكتفىالمشهعرفيالفالسغةهننالمائةبعدععرالسادص

نوخلقدوانااليقالمديةمننووارواكلصتقامةالعقلبهلبهوموظ
ائماوكانواسزكلىالفالطوناتينتطهانجداءمننواغهينورجمىالد
فيهاهبفيافالطوننالئشسيليالجزيرهلمعبئاتحئبهآهشغو

ردذافقيلهالفهمبطىعقلهعظممعالغيلسوفهذانوالظالمدينيىاالئا
خروااللجامالىمجتاجاحدممايغولأرصطوويذيذكزينافالطونن

هذافيهافطرحصلنائسيتوفراطبنحريةيقولنوتارمشاسالىمخاج
طيهكافالطونوكانالجدووبةالصالاكنوفراطنالهار

قربثماالمطفنامالوقرباذهبكسنوقراطيااجانالهويقعلمنهرو

كلناالفالطوقبافيفوهوعزافئهة7الرهاضئمجصلعسى
للديةاهلتجلحيخهجفيهاهشيهيدرالئوصاراتها6يخانجاجيسلئاحين

تحيلهممعهوفكلنااظداعبانواعويخادعوبهليعبثواالطرقتكهـنتظرونه
النذورتيقعهوالالهماتضضبهالايقاعهملىيدوالمالمصائبيانرأع

هكايدوالىالمحيالتقضاباعنديرتمنفسههوىلخذالزمةمئاننا

بحضهامقلهتسلبافاملىرهاناعقمتحافومعيابقالامرفان64شئومما
بعتهاباحسئفزبنتدادتهمنازيدبرمذاتمداماثحربانهوليفق



الفالسفهبمنلى

هنلثئاألتععليمكنهالمعالغمعهالماكثواطالتمتهعليهودخلت
الحارهذاتحوااوظنتالمنعورالهاسصيهاقلضياحظضناظتاهقم

انتفقجداطعاقليلناالضرارمنالمقلهوحيلةالذىعهؤ
ولللروفالالبائوردثالتلمنهاياخذفللدراهممنجمال4بعثاساكندر
بلعذاجفبطعهـمبونخلقمندهاسالكندرانالهدبةبنكاالق

بلنهلماضلهاهديةيهدىلنانطيباطوارادوايضامئاكثرللدار

سبيلعلىاعدالهبأخذشيئاولماهتفعومدحهضرمحروفه
الشرببزياثنميرحيثبهليتربفاحليلشسليامجزبررالجافئة

االكليلهذااخذاثنالمديةهاطدردبلامالبهيخفعنمفيرمن
افلبفىانولهاوحررعطاردنهةصورافدامفاووف

الىرسلعجلةينيوناارسلهاالزهارليللهايهدىاالوطة

حئايهوجذجمهانلوبهماشالحئالالظةلهمواحسننالقاهمكانيلالم
منهيقبللمتظاصسيؤفراطعدامالقولهممتعليناصتحتآلنهمصيرهم

الىلحارجمواجيحاهحهمذاكرتوالبلفطلجةولهمجضرولممدية

نجصنالمالنهفالمهعناكسينرفراطارصالفيجقلماتظلوااطاهدشة

ذندامةشبدغعليهالحكماوارامنهالناسجميعبكفبتدظشثئئ

منهياالحزاساليوارشدهملوبماواخبرهمرسلهموغهامنلاليخمعاظهر
اشالعقفيلانمروذالمحهورلةتفسدلثالحذوهمياخذووانجدأ
انقلبتفدبثئالشالئيصعلفمانااماوالوطئيبالهداياارسلقلبم

باالذاللمحاعلتهائعوشىهابعدوالمجيلاالحزامبمزبقابلومحبةاالب

انحئارسلهؤثهخبرعثاحبهوعؤيمعااالصؤنارواالوالتنالكيل

ظضاصمبنوقراطعداهاهداباقبلاالطنيبنرسلباناصزفشفيليلن

عنرجلةامامدشةكزوفياطرانطيناعالضبئامنهلقبللم
ينبن51



8الالنجةغظ

وصلهفاالسركلهؤكلالنقاذاكصينوقراطاأليخيينجمهوريةظرسلتلالينيين
لهضالاألسراشعاقفىاقكلقبلبايلانطيباطركالنطيباطرالى

الذىبلدىلليثاتحلبعلالطحامااريدالقظالماطةتؤخر7لسينوقراط
قاظخذالوطتهممسيؤقراطحبمنشغقةكلنطيباطركصلبحدثبعثت

ميؤفراطكمداخلمنالمجبظيةانطيبلطرالمقحودفتبصفىلما
صيهزوحاناتاتفقالنالطلفواطاطالفهملىوتوافقاجذبهحئ

مناحدقطحمنبدالالفالطونيقعلبللكاذاالظالمكددينيسسيسيليا
حضررلمىتقطعحئااوليقحهفادسيحوفراطافتالرأسكافاس

مشضالذلكاذوصاناكينوقراطملىليسفذهـ6ينابمديةانطيباطر

كالمهوممللعهصتممحتيتحيةيردولالمايقطعفالمحفلئيالكالم
الهرميالكبراصالمكتبهعلىةخليافالطونفريةهناجوشبنو

مقامهيومانممسينوقراطمنطلبانصرمراوانقدتحباتورأى

منكتبجاءاذاانوالحمعلىاناسبمواخذالكراصةطةفرضى
باصاسجاهلثمكاكلهذامناخرجيقوالوالهيعهالهندسهالموسصمجهل

اكلقدأيهنبلولريهالتفاخرالمجباطكسيؤناولذاالفلسفة
معبراكلناناسعنهصزالاالعاتهنبحضابرمكلجمكثفكنوالزلة

فىسهاثةدااليهمذاتالقفعاالىحضعرانهاتفقضداالطنعةعندصلبا

علةعلىصثهادتةكللمجلفالمحرابهندنانللديهمتاتثدسوى
للببنفالظنلهباخباركونمناحيثلهلواوالحلفاوهضضعاالامبالدهم

تقافسادااهلهالمظممنفيلوصزاتبئونبولهيقالشاباثيناجمديةن
تاجرلسهوملىانسواالفرافىمندؤضممسينعفراطمكنبدخيله
ملماالبفطعفاالصنفاتالضةملىمجرفىحبنئذسبنعفراطلفكلن

انحىجداالنابهذانينظكاأاجالكالمقوقوتفهزات



الغالصثناهـغة1

قىروتجزتجيرعلىوصمقربهمناالقالعئشرعالوقتفلىهن
جألاكمينوفراطالفالمكتباعكسنوقراطخيفةارحئنفةالفله
براحدودفسطيونمنيابواحداسابهدرواتحفلرالخاااللعبمن
األيينيعنرادظاءهوربةئهاعداكزتثمفناصىاحداضرالكلن

المظاهرلربابمنرجلظشزاليهكوباعوباالحتقاراهلواضمرار

علىمااقتمحئاطثينيينعلىوتحبلوحررثعزيرسلهيقالأليربمدسنة

حومقضعاملىانهليلةذأتاتفقصنةوثمافستاننرامنبلغلماضله
الدتبنالمنبفىكلهمدوحاتتتهلهفاترجلهتحتتصللى

العافىاالولمبيادفيلمجافعسزمنفىظهوداتجدانوسنهوعشريئ
المائةبحد

صالفعلسوفديوجمنسرع

وعؤالمائةعشربعدارابعداثلبيمنداالالسبةفىانفيلسعونهذانرئ
الحادىااللميادمنالثالعهالسنهقىوالدتهقونهذالىسنةتسعون

يافينعابالدهنشحعببمإلينهالملىكورياداثلبفيوالدتشتينوالمس

ايهمعيصغنبثهنألهمقالصايرسيوساصهوابالكلبىيلفنو
ديوجينسواماالعبنقىماتانالىأيهعلىبضالحارجيةالدراهم

زيليقبلفمانتيئينوساليبفاليهاوصالاطافرالىلرعبخن

ديوجسيرجعفاصالتالهنهيقبلالانعلىمازهاكانانهوفالثبالعصا

عصاتجدالنكشيعاظتخمثىوالاضرباصرلهألورلسهطأطأبلعنه
هانانتيثيوسجفبلوجوبىفنحياهادهتككظولقالبسة

مقفهعنفقرمتزبميشةبتحبقاضطرهذاديرجينسظينا
ش



06الفالتكلربخ

تعنةنجرىرظيومذلترأىنليامحيشعهلحدملىنهيحابلدمن

فتسلىتجيتوثقبفوتبالعليهااليلادخعلتخمهقولماخرىاليجهةمن
توففالماكليزفيولمنهعاشهمخصيلفىصكالانوصمفعلىبها

لهياكنمخطاءلهوطأءوتيفيهالتفاذالدلقهبطنثمحمياتعليه
كلنلكنفهابدالجمثىفكلنخثبوفدحوخجعصاسوىاألمتصةمن

ليسيقولنوالمرضوفتاوالفضاءالىذهباذااالالحصاعلىاليؤكآ

ارجلينصائوكانلىخرجالمنالمجبانماارجالعنمحيبااالعااألصم
المحماكلامنضمسهيحودانوارادبالخحااليفياتتولوفطينتملفمدائما
فبهلمجتلىهوجمرافىيعطىائهصارتهنانساناترسيماكنهئاف

وصاريأخنههسكناححلهبرمبالانخذجوابالهالبردالمدطالتاللحبانا
تداداشوقتالصيفزمنكلنسماهلهصنالصتوجهايخامحه

حيناءالشتوزمنالحرارالشديدارمالعياتدحرجالمواصغساؤفىالحر
علىنفسهتعويديذاالقاسدااثبمسزالذىبالرضامجسلهيلصئالبرديشتد
وتالمذافالطونطسبالناسجيعمجتغرنوالحرالبردمتاقل

نارئلياعبعدلحطباجماوكانكلبالتفاكههنكلذاولمتبذير

لييالظهرروحبارجاجالحطبصريصهالملوكاتيضول

فىوياموقييأصتوفعهوهاأحديمفمويالجلةالمجانينتحراال
احنهااويصغفيهيأكلالمحههيكلأنقصداوربماصلعقمحللى

يقولظلباصدنفيهآلكلاللطيفالمكلنهذااسسوالىحيثاالثنيين
االنساناناععدتالدشيافيالذيئوالقالصقةاءواالحكلمحقمةكلعلتمئ

الوحايدمنلرىحيناخرىحيثيةعنولكناثمامنايفوقبضله
6مماللةفالاتكبرجاهااوهالحصلوأاذاوالذيئلالحالموالحبريئوالرافين

طفالشرالئيرمذلترلىبخونايهانمتااشدانهمافئانى



للفالسفةيلىغ6

اضدصرفةاالطفالونتفوظلجداذفامقيىظبكفيهيمثرب

وكحؤخرجههنقدحهفكعندواخجعنهالىالجركالىبالشياهمئ

لمنهكدحيقوجولماجزتهمنكعرأجمدحكلنسنضهألمنادحى

لتحاطىطبمنسائيظموصانيهيسافرلالمجرشلوازمز
اهوكلنعنهافإىلهاثعىالملوكةلولدمماكنظعتنعبالجهوريهكملط

المدركةقوىالذهقحادلنواالخرالعلومسافىزاهدائدبابطوم
يرضىالارواجفىرأيهكانفيههقاالبحدثىاليبىمجيثالمعاميستوعب

القوانينوالشراثعاربلىرأىفيةفنهاالنهطياالوحشيونالحامةوالبه
صولكلنالنضلهوىالخبروجعلالطيحةانينلقوربلالسياسية

المجزنانودلنوعليهضررفالواخذهلمثىاالنساناحتاجمئ

الغبضهنواوفقلهلىانفسهاالنسانتسيةيقطواصالثئاحدعن

هلعقايأغيريمروناسالنفكلنههةةناجديةهادقمذاتوقم
خهبخهمضالشاعهةجههنالناسدأسرعقيكلخذالشاعه

علهنتحبانالناغالجدحماعمنوشؤونزءاحلطصنيب
بضعلىالوقيئانفسهمويحذبرنجهدهمظيةلونيبجثلالدلجت
اليهايلتفونالاتضهميركونحوتحتهائلالطاقاايزليةالخرافيةالوقاقع

علىاناالموسياربابيلومنالحالضيقمنطيههممامع

الزتيبسئهولهمانمعبصضهاعكواالطالموسيقاتطبعفىالمشقةفملهم
علىالرياضةبابارينمنعقولهماحوالبتوفيقالبداعىيمأالولىبات

تحتماحقيقةيمرنوالمانهممعوالكواصبقروالمححابرصدتسلعيم
االلفاظاالتحسينلهمهةالالذيئاظطباءعلىلوماافلهاكلنحلما

لرهديظهرونابخالءالذينايضايلمصالنبمابقولونعنممعدممع
ايىاالليسترتهمفانمعالديمازهعىمنعلىخبراوثونوللقاعة

فى



كأالالشةنادغ

فيقربرقلىللهبيخمبونالذيئاناسعندءعنابثعماكلنجهافا
اثخاتكمنخرجواواذاللعافيةفظورعوفهاولهةلالالقربأل

لقيتطالماولكانقاتلةاثهودتولذاتعلىفيهاراواكلئمنذواا
الىالسبئفىاحبهافساعنمنهمارولموايزءالمزاحفىينساقونلمسا

سوواليأصرآفالعظكلهااوليةفىافالطونمحافيالفضيلةطرق
الىسافرتالجلهاالئسةاالهىساملىمعكيثلىهاللهظلاربنوز
لشلىوالكبرارتوناكانمايةالىبالثغذائىانافالطونضالسيسيليا

سيسيليامجزيرسرافوسهانيذهبتشئفالىديرجينسلهضالابالدد

مخلاذيتهفىافالطونعدثهائاطالملينيسالمائااباصبرصقوبيئ
هذابفصلىاحنفرقائالالفالطونظريفابساطابقدهيهفوطأعليهمديوجينس

عينهوهذاصغكولكنمححافالطونلهصالافالطونصبرفرمق
ثكلهفقاللديوجينسمغهدتةيظهرانوفسطاشةادبهعقلرادالدكبر
أالستاشهفلتلوديوجينهىلهالبرجلانتفلسترجلأواانالست

بالدفىرأيةهلعيسثلبرجللستانكنجفسهاالتخهسرتوأق

عيئتقحفارحالفاهالقدحويخامديةفىصحاراهرأالرجالحنهطءاليونان
فللةمنفسعلبمصباحالظهيروقتيومذاتعثىفطلحدهنهممطا

بارصالقائاللطارلتئونهباعياصرخاةمججالصابلعلىضال

ائالهمظلبحصلهظردهممالممنجملةاليههاحئيررهاوصار
انتالكرمحلفىيرمذاتامالديموثنىلناتفقكملومالرجالاطلب

فالخعغيتمماظلديوجينعىلمحهفالظختهادوجيشظبصصعفاتةانه

باديهوطشالوباءكيارمنجماعةاقافيهتمكنتالمحلفامثل

جيداقانظيواولقرلبعهباويشميركوهوفتلقاهمديوجينس3فرا

خرتعغاثكلقعرعظبمعلىللؤرجلهعنمبلطبب6يخابخم



افالصفةنمرغا

وحسنزينعهفىوتأهلىتتحقففبعدبالمرعيبئعبالذهبمنغوشالبن
وألقاهافليظةنخامةجذبحئثالثااوتايةعهقعياسااليسعلاخذشكله
وضامحالاجدلمافىنفرالهوقالبنربالذىارجلفوجهئ

المحلوفةببنصارتفدولحبنهبومذلتدخلفبروجهئاالفذاربمع
ورفةقىاحماعهمفصتباخرجوحئفاساعوهلبهمبمكلفشبانعلىوعيرها

خيعرفوهمالناسلراهاواألزفةالعوارعبهاوطافتغيهنعهاو

ارلملهمفقالبهوعابوبالفقراالساراذلجمراعينهمماويسقطرا
فبونايطالخياناتوالقباغاربلاناسمنكثيراورأيتفقرغلىعوقبدااح

انوفماثمناافلهاإلشيااشعيقولانطالماوقبائحهمخيانإلهماع
الحمدخلاللراهمليسيريباعالدفيقومددياراألفثالثةقبغقدالصور

لجنهيطهرفايئهاهنااغتسلمافقالجداباالوساخفذراهاءفوجدعى

الدفيلطممىالمةيدىبينلثلوهمقدواهلبضاخسذدرنهوبزيل

اقالتهكمسيلعلىلهلففانتمنالماأللهفقللاالحبركندراس
سببلهوضىواطلقهوفرحجوابهحعقاطاهنتجبمعكجاسوس
الدكونمائسائرولنابدالثعئتاجوقالمماءاطانيزعوصان

نومااحبابهواعالخالغهااالشياهساؤانيقولنحانقبفتهمئ
اءااالشىجعانحبنئذفنبصهباحهوبلمبحهحرجالحبهاالن
انوىثاالخالقامألأنماالباساسألانالبقعلاالحتياجوقتفىوكان

كاننهلديرجيهىعليللعنرجهفورنمدشةالىومذاتتوجهاصكندر

اسكدرللئاانالهضالبرميلهيدبئالمحثاصالسافىفراالوقتذاكفيخاك

صافئلعااسكندرلهفقالديوجينسالكلبواناديوجينسلهالاالصر
الذىوعنثرجيىفقالطببلفغالردئاوطبانتديرجيىلهضال

لساتءكعنانقوانطعقكوفورمناسكندرنجبالطيبمنبخلق
اماد



الفالتء9صل

سرورىوعنهصعزةالثمياهحاجتكى4اقلحكندكللهظلبرهةاتحاد
نحيلدبرجبني4ضالورمابهافسلئومسدعلمكليمالحةوفر

نصلرلصدربيالنقوقطعتافىضوعئصةضدلمجهةهنعق

ايأئوجينسظلثمللديخوثياالسائىديرجبنعافعدمنالمجبيةظئ

مملكهوتسطتمهبصبمبفنعلمالذىلوخرجهبامنهبهوظغنئ
نجببثؤونهاوالنهارليلولشتظحدودهارياداراالملبل

والطتئرجينىانكلبهنايحزمضهخؤهنكندرلعمخواعى
كندراسلستثعرالبهاقئواليلمحكمن4شملمديرجينمىنهعوجمه
كعدةانالحيتاسكتلرايااصنلولموفااللهممتاطةهنهم

اخذلموعااجينارلمدتامافرئلديرجينىاشقديوجبنص

شعقشييفعقبالسالبيعضووصددرجزيردلفسدرواالص
الجثةغديظاكزنجاثصاحمهرجالرلىاذلتهوويخايهؤدتالىالنكبة
يقحددنائالميحضاجاراالفىلهذاتجيوفىلنيخبتىلهمضالااحسق

فشلنفسهيحئرجاللكواشزالصبئياهذاتقدمجينىدلهنالومه
صعاالدىاللطوطيمولمطالكمارجالسباسةفقالاكلعفباءمنتعرفمافا
الجلوسمضهفبائعهحلنولشراقفليآتلمحتاجانمنالسوقافا
اتكلبئزىئهاظتفمثالضررفىديرجينمىففدلابداتكةولم

أتحانبعدالاسامنالقلرفطاهاليشعزىحيثاتجهالكئنتصا

تللىسوههافماتمرهمبنفيهفيكتفونارجالشراودعاتهمدنهحسن
حيهمبمزاهاعنلكاكونالفىلماتعيكظسحدانااقمحلميز

لعطاساكزنالنثماوحراكنتعبداطعئيلىمككلوعلىاوويهل
عكمماضظهمحئاكمتناظبةدبرجبنمىبهمعتىظيبملوألدد

لميمركبمللفالظفةرائتحوكنكاثشارات



الفالسفةنمربخ31

ويرىالقركاوضربوالقنثادوالحعيالخيلملىوالمسابقةاعالصس

وشبجدالجليسيرجمخغودةلوأفالىيفىالقنلكدعلىوعودهمبللقالح
ياخذهمقوثشالبانيحثعاضورهمبلستممالهمواعىضطالقراحالما
وكلنرداوالنحالبالاوتانهموافياظثتةالمالبىطيهمالطرققمعه

عليبومحنافىفدبرجبنسفىرغيةوثدمحبةبدعئاالطغاللهؤالء

واخرانهاظبفحعدعبهواطجراالسرمدهئامحابهبضىماها
ليىالسبعانطتأهابىتهزأاوجنونابكديوجينىلهفقالالحبوديةذلعن
لنمناثيايقوليومذلتحمعاصيهوللسبعالمطمانما4يدعندمايراا

بلالفقالاالولمبمعةالمئحابفىارجالاهعنلةغلبسيبسيو

اناهوانماارجالغلبالذىالنينالمسااألرقأءكاجماعةكلبقل

يقولهرماماصرتفانكاألسزاحةيايخبىاآلنلهقيلاذانفقع

ابنلانلىالناسبأفليحاهطجطبمااوينعطهبمامجرىهنكليييرونالناسىأقى

انشىخبرظكسرهتتورجالالطريقفىعاروهورأىقيقجمغ
صداظالمديةفىبهاودارمكسورزجاجةظعدععقديوجينسلتقطيرشهاظ

نالحارعدمفصنحبثشئمنالحياءيابىالاالنساناننجلك

اغيرالىباالشقالالحسقالصعتغبريعلمااللحاناربلكثلنلىيقول
خلفهبهثىيملنواصخنريرنخذدوجينحافناوظيذجمونانيروررجل

بعدئوجينهفروذهباالرضالىبهورىارجلظخيىالمديةازفآفى

شدتفىرأىلمحبتناتاطحاالمحذكلنحيثحاكاجمبهالهفقطلةمل

وظلديرجنساليهاحسبخالمجيرمكشرفةناماالامامساجتخاضصةاصلة
لهامكيبعرخلفكيبصرالذىالحبودعناالكينهايتهاصافيأما

ضاحلبفيوفقرهحبثشهقىراذاكانبلطباءمخلة4حاملىبراك
والمدبةواللىدارالكنتوانواقلحفعئفدوالمعابالومااعاافى

وطن



135لفالشةاتار

دتلالليظلىللمرمموفضاومةعلىجلدشصوميها6لقوتووطن
الثدبرانضىراتتدواقابلالخلقيةالغطرقيلمجاوازراواظبالات
فكلخماكنتلن4فقالفيهيكلالذىالوقعقرجلممألهلوال
تربجمالبهئهالذىالوقتئفكليرالفتوانتجكالىالسلكةئ
دخلمنين4وحلفوالياشعهمباصراردينوجحزبهمنيكونانبنونل
اثعياهنانليمضالاعلىعلمنفيشرويةاالسعادعنلقيكلئهمفى

مضقامعطولقكمفىوالمتداخلينالطبنفىومفداسالعالاتحبثلمجيب
دنضالفلىفسئالعااقداههقعدبرطمنكلنالحندمجتانمجظوت
مطرتاذاهابخالفالهرلىقفيأسافىبوضعللذىللصرراضة
احالفبالحصبانالحدورارلفافعقاالنفالىنمعدارواءظنيألقديم

يدخلايئفنضالفيجثىالبابهذامناليدحلاباعلىخمجدمكتربا
يبهبفلةحرألأنعلىاليبرهنانالفالصنهبكهارادالدارصاحب

ندعولكابطالالبمثبكورقىماذاالعلعىفااللهضالوتماثىبل

كاقاالهمنترونمىلهبفرلوابخومالهيئةجمفىمنكالصياذا
ثرجيىظضذريكاكالذورجليأجوانانهاالنسانتثريفيقيرئلفالطون

وسعاوطرحهاخربنبادخلولماعبامنهنحتوخيأوتفدي
يزورانيفهتصعافالطينظلزنمافالطونافسانهشاوتللكتب

ورلىاالصبطجميماطظفرلىمبضاربمدنجةيرمذدتعىبضةاظفارفو
النيرلنريىاثمدعنلسالمديخةهنهفنمنقالبالصوفسنووننغ

بلغقدضالوهوياحلالسفزضتهنطعاههضلتنلعطالصظر
اقلطدممقخارصاوهوعئلالطفيليهلهلىصارتاندمجبنعا

فقالضيمطملزأفبهكصلالفعاليتصلعنلرجالصثيرهقالحم

لحهمحلمهيقولماالبئالبومالههائيحصوةظئعلويةنؤس



النالضةئارغ3

كفلعهظهرعلىطوبلةخشبةكلبرجالكلنلن6دفقحممرنظيرئ

ثايةضربتنىقدديرجينسلهضالسكقلهظلثمغفلةحينبهاعلى

كنوقالبصاالحنععبةحاهلفضربثايخةعينظيرهذوافعةلهوحصك

لحاالرقحئاجهاجمغنعباتهتجلتغزيرظهسرئعيحذزملىانت

انماافالطونلهمففالبالممالمحفةضراذاكاافالطوننوراهنجمغ
افىنقالبرمذاترجلصعفعههنكماحدبهبراذالمحغبغةذجمزنه

أخذنظبرآهـعىسعليقيهساعىرأعلىاضحعانيلزهنىانهاممال
ذاتلكزهيدياسانااتحرببيضهالضاربكهنالواحدةالص

خرامةدسارنىافالثةتدفعوانتظشكئاذهبقالثم5يدسزاتجلةيوم
ضربةرلسهعيابههيدياسوضربحديدقضيبجينمىداخذقومثانىفى

لوسياسسالهالغرأمةطانظيرتدفعوانتفاشكئاذهبلهآلوشديد
براوكعدانهعصرفامياأيخولهفعالالهدوصتحتقدهلالعقافيرى

الماءغديهذاالىاغتسلتلومساكيهةيالهفقالضهرلتالمافىينغسىحالورأهـ

غالهائرأىالذنعمنيطهركالخفافالجمفاعنلسانئايذيعصملم
النألىلينكطتلمالوتالصابالهوضحربهصلهالىفسارمخآبالحياالة
دفغالالممطويةاالبراجهنبرجفىلهصطباليريهرجلىاساصةالض

يفكونالذيئلجومنايموتانمثلنمايمنعظرثئهناديرجيش
الخيرئهوماويزكونخيرظاهرمايطلبيندائماارجالرهؤيقولوالمميثة

رلىلماولكنلمجشعهالناسمنكثراتحصانيدهـفكانوالحقيقةالواقع

يعرفوقالذبئصاسلمولكنعظيمجمباقداليقلمهشرعهفمالقليل
يتطيرودأالذيئيلومداثماكلذللصدالهاماالعلىطريقئتعنينو
النوعيةاطظراتفيمبروناليقظةفىيالهميخطرماشأملونوألاألحالممن

اضيكونأيديئفقدلاميلبهاظريفةجمحفةرأىمذاتهريخنرتومكا
هلى



61ألالتلمدبخ

يمااحزلعاميمجضإلبتيونكنالعحهذالطيولنهناضصالمنلمثل
واعطيثرجيفمىريرميلقدكصدنالناسقجمالاباثطفبوااثهمحئ
دلعلسبهصرطهعلىظلينييىقضطوناباسجيعكلناخربرط

عهبنحنفى4لحابرققانااهايقولفكلناناديرجاماوصصد
لهفقضلهسدبرجبجلبعلىبلافىجهلهببنلافراطبرانو

وهددقصوركصئاتعبعئىعبإلنافطابخزاكلاناظخارلعادبرجمينعي
المحيةلمااقللهضالريلرتهيأتلمانبالقتلجينسيومذاتيرديقاس

ناسليرراحنهفىمحناجالبصدبرجبنىانلمةاحلفالكنىثفجمكنه
ارلجلملىسائرتاكيرمةااللهـلريراتانااللاحثمهلوالكلبةبا

الطبفةالماكاااليمهةالالذبئالناسكدنجهولةالعنويةذاتاواهابالوواح
منعليهمةيبغالمانهلهالنحلىعبيلبسهرجالمناترأىراتلل

ونيحقضاةباتحينمريدبئاورفىضصفايخطكانروريالالافاع
صبرلصوعىهؤطءانظروانفالحيةانجةلخزفىةحاسقرجلئ

فمبمنمجلهغطاكميلةلباهلغئالانيقولكانصنرألصااحبعن
فلككزةليتويقولباظافوبدنهيخفصارالسئفىييمذلتوكلن

فرأىالمحامبيذاتدخلمجبماوتتجوعهاالنسانبهايمغفاللبطا
حوصتكاتقنتعالهلمجياءفغالمخآلكنهانةمتلىتمجرمحركشابا

يممبيماكتوباعلىفرلىعابالطربقاعيالحتاءقكلجثزاتواحيهها
زاناجباصففاثهقبلمنافىضالللعيعهحرضانهعسرفرجل

اايالهفغالبالبالدللغربرجالفىالمهللغةعاحبكجبالسور
رظلفلسنيالميرورفصببادنحيثجدابذصحدراقللسكيأ
واناففالالدائمباقىملبئاجمونببينعيأاانبقلبلفئهبحدتحررجل
ركسيدأشافىملىالفبلدهمئ6مالدبالبقلهعلعيمكتظ



8للفالمثبيركاأ3

هنماثطلبسببفعئاعنبصاطيهفيالةاالسناميزصدكلن

لدكوجهضرلنولمااطلبااطبالللعلىنفمىديضال

طئشيمافيرىاحدااعطيتقدكنتاناواليرالمقيقعلللصدفةطلب

يرمذلتسئلبنهنلولشيثاظجعلقاحداأعطبثقكنلىوانمثه

افىالنسانصهميصنحنضالعلصابهللظالمديخييطربقةمق
اسرفقددجال9أرةبا3فرافبعديزكهثمامنالثحالفالرنجاجلسفمل

ملعلىفطرركلوصمانلهضملضطبنرشونوهويتحثىوضعهائ

فيرالماليضدصيرشهعالتالقالهذاهقاحسنعثاوكلكلنالطحامهنا

همالناساءماايقودوكانالبمثريةتقاسيهاالئالمصائبجغممبع
الصالماصةكلنايفطراافةنالبعانبفولوكلناثهةمظير

اصواماثلالبطالةاهلشظالحثئوانالعسليالنكالمرئبلطسن
الحريةتالالديخافىاحسنشئلىصعلالنقرمحللهرمولاألت

حشينالمالناسعناهافغالمفاواناتااشدهاومألهرجلبرنجاسرعليه
مبطفةنجسوسباحنهفىوأىالمداهافارجالجةلفدمنواماالشابظرجل
اتادائماالفاكههنههثلضبناريارلسائىليتالتونبلتبفررع
نسانادامعاالضالفيهارواجنسانسقللذىللسنهاوسأ4انسان

مابشهوقتهقدظتصارجماوهتئيأتلمزولبوقتصضيرافى

قدهوبصينيسعبلكلنمذاتكقيلحسالهكثرضالفصزارالنب

جربىيمونخرفااالعالهغئالاحدناانحيثلكمياجمبافقالطلبهفىعليهواا
المحلنهوضالاالصامبصناعةمعلنلجودعنيرمذاتلةااحد4أ

اعدللشدممالللذيئولمعتيوجيمونهرمهديرسصورمنهضحتالذهـ

عياشكلقتكليمعباحثبضئازاهـضعيرمذاتافالطونفامالظلة
جيحقيضمااتصورلجلشاصةاقئرجيانا4ضالوالقدحالطاو4لوح

ولكن



53للفالشةدغ

يلزمالبالشاهدةاموالنصدقتافالطونلهضالشكلههـااثرىالولكن
عامذلتشلالذهنعلىافؤقفةاشواماموفةالبصراأللها

لهفقالافيهنجداوجههاحمرفدشابارأىمجونرجلهوضالضراط
لصيانقمن6شانيومذاتجاالفضبلةلونهذافانبئبااهئهالكذا

خروابالصرقةمتهـماناحدماانوفائااابالمصافيةلحكميها
مبهوستخرالنبلملكهاعوقالممانحيثسبببالشرانت

الفالسفةعلىتمدقهمممجوالحادمىعلىساننصدقشبصنوصمئل
فةللفلساهالاحدكللبسوالعرجوإساهتاهلونسانصائىانال
احتاجمنظحابيدفنئامقلهفقالالجابهظضادمةدوضادمأللةرجالوسأك

نملهقالالمغشوثالدراهمتصغكتافكلهوةالرجلعليهتجرألبلئ
دخلعركطولنصلهالاالنعليهاشاهاوكناالنأنتالسافيفىكنت

هنصورمنوكنيراةاتالمنقيالفيهاجطلبنااحدهمرسةيرمذات

تالهذفينكونالحررتائاحسنااذاديوجبىلهفغاللللطبفةالغنوناخرح

الالعافلانانيبذلكيعتيرالدباعنفقالانتيلداىمنصللثره

فقالدينارافسالهبطريقعاراسرفارجالرأىمخصوصةببلمهالتعلقتاج
ثنهالضعامادرغيرىمنونطلبديارامنىطلبسلمرفالمذلال

رىمؤفهاتعطيئحالعلىذكبحداجلمكافىواشئائثايئعصةيعطيئ

انيمكنفكيفوفوعهوتتخحاالانانغالهولالموتهليوهاوسمل

ضضالىرهيهبالةيصربوارممامجسناليرهارجالرلىهؤلمايمون
نقالذئالمنسعلامامهرأسهوجعلالغرضياذثاللديوجيىناسرع
وهاذايقولبكيهزأرواناسمنكثيراانيقالكانلمايصيبئلنمخافة

وتوتبرزهااسنانهاتضربحينالحيرانولظننائهارورعاققيض

مثليكزثوهلالفحليالناسهؤالءثلعلىللعكطاتفصلانمانهيتعا



الفالعتلر8

قيوكلميمذلتئالبيما6لترثفكفلطيرضالثحنحهبماهوال

سئالبرئئمقواعضعنعئهنعلىوانعبعطينىاتمقالماالقباضلل
السحقجاناهنجوسوفتاكونضالانتالحالب6واعاىعق

جملئظهنصاالعقورصالكلبشبىووفتالتالىلجبحانالعب
لهضالجداالبطابرنوبالطريخاهاراببينحااأى2و

الثقلهذامنكففوجيالكبيراهىنحنعبطتئابصقاعطئدبوجينمى
هناكيعقئالجوعانيميقودواالسواقطرقافىباكليععونهنرولما

افيمنسعلاثيناهديخهالىقدمويخاهديةهنرجعلمااخرمحالىيحركأئ
هععظتيثمحهانعادتهنتالنسامديخةالىجالامدنجةمنفقالجئى

طامتهميننطفهنالملوكسألطينجميهنناومحوممظيمنجبيذالملوك
الحافبةبهيكلالموجوثةالهداياكثرهمنرجلبوهابحضرتهتجبطلبن
ذالمناصشبهلوجديموتممنانهدايالوكانتهذاياديرجينسلهمالط

اعبلنقالادكلببينادوريقاوسطيأكلوهوجاعةحولهواخمع
النالمصارعمنرجالمعتقابليأكلهنلصاتجحغالبرطمالكمالب
قداالندوجينىلهفقالحكطنفسهلفشرعجويمعتدولهمصفة
عبارجلعندهصلننكيضربىأممنارككلخذطريقةوجدت

كعنتوانملصارتفقدلىكعهاملكضتلنديرجينىلهضللهنهفطلبها

حاجةبهالىاليكنحئصبرمحلهاظاالنفاناطريةااللياعطينهاها

القااؤتئرأسىاحلقاناوهايقولالخارفىبالشربيلوهونهنواولما

الفهلىضكرهماالوفقفقالبذاالعليهثنوناناسضعرجلاليهواحسن
االفىقنشنىلولمففالفلسقئامقرمحتهاذاسمللنائالدطبةمسشق

لمامنهاسرورىفيلكلىبىاتروالبحيدهنالىالمئاقللدعلىا

هالتألئجيملظدلثرابللهيعئبخوسهواصكندرباامحلنواالطتيبنلنع



الالفالعغةهـغ

لثعنؤعربااالنامةعلىثمؤأندرلهيحنىبىبركلوفىانالم

رجلىطيهتجرأكثيروالشخهنهلفذرمالعاللنفىخلفالمحىالى
الظسترتهشعئائمجلتجراتفكيضضيئاالتعرفاكحيثلهوطل

ليذ6مبهمعدىفىلكىبهماالتتبهىالفضلمنلىيمغالولمضال
حىمنحائرجقأالهبلهقاالخوالنباهةالحارفبالضللهصحهبرما

للبهجئنمولمبىلهفالحاجةمالجدانحيثيماللىثمهم6مموا
ملبهعودتهاهذاضالفلمفسئلمنهالناسجخرفدنزجاوثخل

بوسيرقواامملكنهمنالظالمثببادلماماعرىطعلشى
مدرصتهدخلجوعاجموتكيالالشبدبتحيمدلضرولراقوزصئههديةالى

صملىلبسليهحاءأنهدييحافظناالوالدتصويخهمعيومذلتدبوجينحه
ئرجينىلهالالديخاتقلباتنظرظمووفكضصرتقدلديرجيسضال

باطاالظمفىحمسضةالذىألستأالنلدحياكهننجباقحيهآيامى

ط4فلمانكالمكتبفالمافيلنعألارلكناىوخئهط
ابمملهمفقالنجالميرزقوالنهرلهةلالقربثمالقربرناناصايرمذاتورأى
يطلهقأهعضكلمضاباراىصالحابهعنانواتفولمالحالمفىتقالكرتم
كلنلرصاعىمنسالحاالعاجقرابهنضجحينأماتمضلهظل
مفاتخرجالمرسعاالتكثلبهجملونوالالمالحكلمونللذينلذيفول

لهضلىعللفلسغةاالمرجلظلصندهااحسلسوالمطربةاموات
يلياقلىضبئاععضابايصغرأىحيافيفجوصيفظيبةالقىحبثياعاكين
فىلمادطانيقولنخالقكعليكانمعاقضسمشىتاها4ال
ثياهساثرانفهمهوىفىاكالتوالحدانهمطاعةفىالمبعدانوكفه

لطظرواذنجهلالمعييهفلىاقهمعودواالباسفبعقبالواثهنفوت
صاءحلىطثعالآلخروالبعقاوراعنهااولوكيكضبالمثهرت



الفالسغةتاريمث3

طنالتقاصعفهنالحيلنالكلبىمذهيهقىوالشهولتالتلظفات

خاعظيمثىهـييانوشولالناساماميااالشافيصنحهناللمجضكاق
اناؤولمحلاىسئليتهفىكلهواالحماقالطرقفىياكلاناالنسانيمنع
غنيهبموناننافثفاللهفقيلاظالءطوفىفقالموتكبعدفيهظفن

انكلهنغيلحايأتأقبهااطردهاىعصامحنبىخانقالوالوحوشالطيعرا
بعضيماللتكئكونهاالضحرئمايئعذالعدكاحساسالنكا

انهوقيلبهافتوقنحةعنهتشألهنيئابقغفدكلسنةتسحىعربلغلماانه
فاابهايهافذهبيخرجهمنفعهجذبباننضهقتلهرعاصارحين

بحباثهكشفوهافاهووجدوتنرتالنوممناالنتبافىمادتهجدواوولماالصباح

واكابرالقضعاةفاقراكللادىحئجنازتهمجهزماكتنازعماميتهرقاذا
جهةالمدينهبابانبودفنوهةالحظجنازتهوضهدواوسثخوهمفورصههدية
جمزيرمرظمنطبصورفوفهرضاممنعودافبربجانبونصبواالبرزخ

واحديومفىبايلفىماتالذىاالكبراسكندرومرتعوتهنوباروس

جملةديرجينافبرالىواهدىالمائةبعدععرارابعاالولمبيحادفىذكوكلن
عليهاهكتوبةصور

الفعلسوفاقراطيعىتارعص

اموجوكناألفالطوقكنبالمقاكسبنيفراطوخلبفةونلبوصربان

لجلوهومنالكلببةالفالسفةمنالنالمائةبعدصثرالثالثلمبيادإلفى

شهيرطةهنوكانالطيوىلسقوزروسابئوهوديوجينىالشهيرتالمفة

فرلىبىليومذاتصدنالكثيراالموألدربابهنوكلنجدا
علىموذكمنهوفهاؤطبيافلسفمابكالنانالجللعيالهتركيخفوس

المث



8لنالشةغث

للعارفةلحدمحندعهاودوئارمالممنباكئروطةضارفتفياعبهالمث

طاواالصقمايهماظدفلفلسفةتصلعالاوكلدىصقولوايتلن4وظل
يحدللنوترجياخداالمالالىفهملحتياجالالفالضةانلمااحلماك

فاطبسكلنبحصدضربهمؤعناظرثممفيرللىفيهعاصعرع
قمثععلىليععودجدأخيضناباالشنائويلبسصهنجداعيلتالصيف

حئفبهالفتواالبشدخيلدبخملفهىالنوللروللبرد

خلفشىدنوففاعيزتفعديهصساحبهوبخالبهالذارأى
ضنكصلناالحوللهنهومفاسانجنحيدلبسبوهموبسباالسافل

زهندئكلنبييماافالسفةاكبقيةالماهغيرقراحعاضربجدالميثعة

لحمهلحىاكيظهرسلنهالدللذىالحطبميوفليي

يمزلهالؤالرمنجهررثقىمنحهمليهوبصريمللىسالصدن

مالئةحئساأصلافراطىئانجحمعفيعرهتجبةعبهاوصم
اللنهليظهرظربفةجماللتوكلميزوقليحالمزالىفذهببطنهاالرياح

الحياهلكاحلمنيقحاالمنكيقملمحيثلهوقالالحياءهناينبنى
بمابباهناخفوى6فى6وضىبالفآاهوجمهويئمااالعيهن

ثثامململىاناسميالىألوصارتفسهيهـمطدحئلقراطيىصت

توفرلصطعنلطالىكنبهجيعحرقحئبافراطيييماتحعاوتحلق
امحتهرتالفالسفةعبدمحترهالروكضيرتالمنهربحىاععههذهببحؤ

خللطاةمغبالهرماحىلماقابونلنصافىقلمجةشهرتالهننه
وردلهقاحتهلنيظصحئالمنظرجطبشعاقرلطيمىكلنخنقاننسه
بصحببرةلعلعندكلنفلذاالغغجالرعباملىيخيطوكلنللعاثةخارفة
الوكلنااللعابجدائهاهراوكلنلططلمتعلقسحاىمقنمبيرة

مقضهمضحنفرتجمكهاإوتكرالدنفارفلىلضي



الفالشةثاريخ8ع

يالىهوالوضلنالحادةعنالحارجومابسهوجههلفبمعليهكل
ويهزأوقضثهيؤونالذينظنساقراياتصبريميصوروبرغورالظ
نفسكتجدوانتانفسهمجبنيعرفونحينوبحسدونككداشبكرننيئ

تالهنتهلحدعلىيغلنيخاافثيزسيومذاتذهىصعدانجملى

وهرذالممهذافاسنزبالمحنادركبتهتقبعلمنالبفدفقبلبالصة
كلنلبتئارنخنكأليىفلثاليضركاقرأطيسلهفقالعنهكه

ارمانةظرافةفىيقدحوالاصالنبيئلماحدااثنسعلنيجدانيليقول

اصالالديخابزهراتحلئعممعلىتالمذتثمجكاناسالحباتاب

مجبونللذيئسواوترصتماكلمتهاالدياهنادركلمانالهمويقول
الييقبفووالدنجاحظوظهنالروبعلىمبحدهافياكانفرالديخا
ينبفولكانالشههناصبمالةوالالحريةاالاالوصافعنلالفلسئ

صتقطعأصمبدأئيذهبهلملمنالضقاذهابفىافالجوع
كلننفسهاالنانفنلاالاذهابهقفالحبلةالجوعهبماوللمظنالحاقبةفى

اهماليميعرفونحيثبالسفهعيزهمالفاسدهعصراهلاخالقفينظراذا
لفاعالفىيصرففديلافلعلىويإثروندشهواتهمالماليمةالنغائثاقى
هوعطردنافععثرالطباخةصطنصههافيهاوقأليالداهلعمائدئالةر

وعطيةلجالناصعوعطهعظيمارهقداقلقوعطيةاحددرهمكيم
سعلاذانفلسفهوعدهمالفيلوفنصببواهاجمةاموالارواق
الفذلفىاالكتفاءعلىاتحودافىمحرفةيقولالفلسفةمنلصنسبتماذا

مقداراييمذاتالفالرىديمريوسلهارلوحهمبالاعيئىوانبالبقول

وردلىلنمجناجالفيلسرفىلندبمزيوسنوهمهنجدافبابخزالنمبيذمن

مجرىالتالدمجرىبهفهالجزليتوظلوالشدةاالنفذهعامجازصاجتهاله

اجمبافاضمنوالنهالصاراطئالفابةجملغفدافراطبتلماانلذ
فابة



الفالسنةغثم

بهامنلسائىةلحللمانهاحئميمزوقليىاختبرخياهيالتيظية

تفسهالنلفنباقراطبىيزوجوهالمانبانهملطهاوهدمتاسلعطامن
ففىالىفسحواشيعاتحيلهممجدبذفهامنطاازالةاهلهاعلىظحتال

امهعاترفيةبههطالمطلبتلماالمجيبهاانلمجاحمنهلبوااقراطيس

لمضاةولكوصاجظهرلحدودلبليريهاشبابهعوخفدهيهعلىلهافامهحها
تاحهذاتغزىاللنجلياآلويالرضألىصاخرجهعاثهوطرح

لنتظئفالوجىفئاحببتففناالديخاعنيملهومابهالزوجيديئالذى

لمرباثبادرتيلزواجهقىددتشأغيراطلبافىاوذالمناممزيسارى

حئالمحالتساؤفىوالزمتهغدالهاطلبهتظنومناالنطالبهاجميعاع
فسعندليطولبفىيومناتهىيخاالمحافلجيمحضعورئ

الولمحةبهفهالحاضرودوسبهتخاطبسفسطاققياسفاشرمت

هذاعلتاذافهوبرخياعليهايلماالشياءبعضورسبعلافافقايت

شميعاللممدنفسهلماضربويودورسعليهنالمانينجنىالبحينهالشئ

تالمالالضربةبهذاعلىتيودورسصصتاذافهربرخياعليهيالم

عبامتهااخذولكنلطاالفىبثىالقياسهذاعنمجبهاأغهاوضه

هذاالىالعهاوفرشهاتركالقالمراهنهانظرواوداللكنفهافوقمن

سائرعلىالفلفةقدمتحثاخصأتاقأتظنولنيملهفقالت
باسقليسىفالمالظيمارواجهذاهنلهاويدالنساءماتصشه

ندردمسسألالبهيةالفدسفةلهوبزطهصتنيينوامهابروكلن
كافتوطنئاعميخةتجدمدالاعدتاذاأترفالهفقالمذأتلقرلطيحا

خردرنكاصيأقىلنآمنالقمالكيرهذالهالسرورللثمجصل
الوطنمنافزوالاصصناليقولاقراطيلنثانجافيهدمفا

صبثةاعبممقوافيتسلطللدبايكلفاللفاخرسافىازثراهالفضفى



8قالسنألان38

للحظلمبرالنجئلنبفولنلناالذيتملىاحدااحسدالدبرجبنيى

يصللنيماكناللنئالوسرأتواالارووسعلىينبتالذىرامثل

طلامنالتلفوناالاألموالبتمكينتفعالحيعثذوالحدكالرابفيرلظرها
لماالذئابسظبعبينجملبمزلةهؤلىسبحبمذظلغئالدساءهنوالقباح
حىلقولالنلسضاالنساننيمجصلالذىارهنمقدارعنيالان

كانتالحردكظاالليواالجيوشيسوسونالذيئالناسانيرف

زفاوعرداباالععداماماسافىاهالالكلببةالالسفةكبفيةطريقمه

اهتاقالدناقداجلهباناححاولماظهرامحئجداالهرممسهحئطويال

قريبالفبرمنفىتوعغويالزهاناطعشتانبحدهنعبالقباذامنفرا

فتووشهرتهصوتفىالهرممااظيةعوتوفىجهغفحموهناكنظر
ظاهراالوقتفئافانوالمائةبحدعثرالعالثاالولمبيادفىتقرياماة

وهوعصراهلهنالكلبمبهرلحهظىحئطيوامديةهمثيورائ
الثافيالفالسفرطىللفيلسوفزينيذء5عالذى

ىالفيلسوفليرهونتاريخ

المائةبصدالعمثريئاالويبيادمنفرياغورساسزمنقبلاهوجودلن

كالكهالمشهذهبوهوقيطيقواسبيرهوفىىاالمذهبمخزعئرهونوكان

دثميرمالتصيبانعمقلصاولواجتهدقمررامتافليسطرفىوابره

بهءياوتطقالغيلسوفنكسرخوسالظذبعلىوالدريزونليناميرذلث

محاورالىىلشباقوكانسفرممةوقىالهندبالدالىالسفرفىتبعهحئ

ةكفهيلمصذاهبهمغتانبعدوعنالمثرقعاءمنوغيرهمالمجوس
قرارلهوئمخغيةالحيةولنالحقائقبهةمدنجيرلالشباءئرطانظيربى



فةعالننلرغ

ليقولىلنبثئالقطعموعثئكلقىالثكهنأمبالاة4
اينعلالاناولنكاإلدهمعواوريلكونمحائشهمطبفىئسان
فىالمعسةالعوازرالفوانبنحسبعلىيااثخكلويمارسالعاداتمجسباأل
اتدلهفىصلذاوردبمةجيدهالفوانينهذانفيرهايدرىبلدمنكل

لثتفلبلدفىطويلةهلهوهالكثاتصويرصناعةاخذفىفالخاهالضيرالعا

عنهممضكفاسانعنلةالضدائموكاربمرامهونراصيسرالصمةبنلى
احدانحبروالاالشاوكثيرانوابدااحدااليخالطبلمجاعمهممجضرال

فبرمنلمحةاالصحوباتالثدائديقاصىنوايهااتوجهبريدالئبالجهة
والالحوادثالىجسلمهفىشلنوذكهاضبرلوتألىمنهيظهران

عنيميلانيرضىوالفوفهيرالمجلنحواناؤفربمامقصدخطرصيمنحه
ويجقلعنفلثعنعلأخواحبائهكثيريبحهانفلذاهشيهطريق

صنلفالوهلبسهمعندالكلهوحاتلهاالحاجةوفتالطريقعنامانهئ

الثذهبولويتحهاللحدمعالكالمفىثحرعواذاالفصولساؤفى
وصانلسامعهمموعكالنحئفمابهافنفلسبببكلهكلنالذى
صازاحدمناملةالمدفىاحدابميرالواحدهالةوبخالقهماناسيعاهل

فضلهظهرولماالناسهنشيروقلدمهزسافلئاليونانععندانثهر

االثبتبرنعمهدينهمهخليجحلوافهمحئيياامااصاحزموبلدطعل
محادثةمجبالفيلسوفاسقورسوصانيهليتثرفواتهمهديخاهالىمن

كليحتقدونسانجميعنووأحولهئمتهميقصهحبويثذعكته
الفيلسرفونحوقدواالوهامكبروارالديخامموممنوخلوحرقه

ملةقضىوقدلىااحزاهمنيافومفنامحزهاصسانهذارهونان

انهاصنعضهانتفيلسطهاختهمعهنيعهوعيشةمحبويهحللىامحر

الصنبرواطئازيرللصغبرالبيرلييعالسيقهبفينواللسلرزلدظبله



الالسفةنمرغ

فدفبحضهانوارادبومذاتكلبنببنضهوبظةينهويكنى
دائمظنكهبكتهذاللىانلطاضربئبعكاضالقسهعنيرهون

كماتزههيصرنهظاوهامهمناالنسلنخروجاصصماتالالقاوسلبمال
علهههسافىوصرفجهدجميعبذلاالنحلنمفيكذلالوعحباعية
صاذالمجرفىصفيرهسفينهفىيومذاتهوونحاالصفاتمذهنيخلثا
معهالذيئبرازعجعظيمرةللسلغضلةكلعلصفريم
يربجاضهصخمزيرالىالمواضارطراظهذامعطأنفداسهوواها

حئجهدهيبذللتلمحاليهمينبنهاانهلهمفضللوصاكونبهدويأص
مانالصغيرالجوانهذارتجةالىوالسسوناملباتوفيصل

لمحلهاوالقطعالجرحالىبومذلتمحالجهااضطرةعفرحةجسدق
لعدابهيمركولموجههدحبسلمبلوألناونألمنهيظهريموحرقفقصح
الجزمعناعاكهالتالكطعنالدنياقىاالنسانمايبلغهاعلىانيضقدوكلن
كاثمثىالايةلصعلهممنذفافكلنفااتبصجيحاوتالمذتههابشئ
ادراكهاياشالةئلظومنافيبطولادركتربماالحقيةانقائلخناصوا
ئلوهاظبثئجزمالبانالجزماواحدبقضيهاالجزمالانهدمانلومن
يآبيرظهورقبلماهحررآاالهنهبضنوالامشيئاأيعرفيشكلجنه
هوهـكانلهامذفهارأىاالخاهافىاحدبيوضلملماكنول

حملوالنىفرفةرطسانههباذهذاباخزاحبيرهونشهرفىالسبب
مرفتناانهرمجغتقةالجزمدمياالشياءاررتحليقعلىالفيلسوفهذا
فىاثشياءولعابصمقهعبضهايينالنسحبةادراكعنعبارهىانماثياءلال
الصعمافورقتجدمثالأنككلياجهالمتدناالحقائقهولةلضذأتهاحد

ويقتلالمحائاالطرجمنالشوكرلنوباتاعينععاناومجدالمزتسعطيه
ورجمدللظللحرفهاصكندر5هاتدوصيلنالذلىدبموفونواالنان

جسله



8عالعألشةءناريخ

لعالطأولمتلمرهالجميعحابالمرلمحفدرونوحاطيهالمحمهىبردجسد
االجمافالجورهنغيرهافىوبعدنصافواالعدلعنيلدعشياهيعدقىاوبعق

لرجليزوجالمجيفاناخرينعندرفيابمكدضيلةةالعئكونوكنلى

وجةلفايقولالاالمماقوبعاليعنانعندعوبقعهوذلمثتكيريالببنتهمنهم
الفبلفبةىامةعندمحدةلسرفةطالفولهذانجبذوناالمموباقةبالوحد
ومقالةانتينينسمقالةتايئمقالةاللنرفىلهوارسيساليونانعندعيهاويعاقب

اوبحضهمواقدرالفضديتالفالسةوبعضمعانبابنهـماابفورس

ئيطوحونيماببونجونجمرقونهمالهنودموتاهيبدفنونكالمصريون
ضوهفىولونهارافىلونهالفيئالمحىفىلوظاالشياءاوبالمجيرات

هويظرالئالجهلتحسبملىمختلفةبألولىيظهرالحامةومئةا
العقلويخسدالحياسهـيحصوكعيرهدةايقوىالنبيذقليلوشحربمنها

ضرفيةيوشاناوبالدثخريسارعلىمراظعلنيمينعلىهوالذىوالعثئ

بكائبمسضاألشياءوبحضالمجملبالدبالنسبةيةايطالياضلبالدبالنسية
ولضالناسبكابالنسبةاباكونيوارجلاخواميكئهبتذلاالهنر

يرهونصانذىهوياءثااحعالفىلتنافىظوباكللةاحوفبالنسبة

حقةاصروفالدنيافىضئالانهعهملتياطدثئشريفعدمملىوتالمنته

والكانواغياوببنيةالنسبةالدراككيرهعهنهفابلعهعرفتهفىبدالبلبنغسه

عليانمايمصىاليرهانلنتائلينالبراهينجيعتركواماشيعاءاليعوفون
501

هالنلماالصفةبهنهالديخاقثئواللدليلجمتاجالضرورىوصععى

والبداهمهاوجبتالئاللةحقيقةنجبناناألشياءبلزنامنبداههتتريعى

نمثسيعهفيالبونانشاصلوهبرشالفبلسوفهناولفئوفدفالىشبل

محلمنماالجدبددألخذبعضابعصهايخلفيزالالالقراياوراقىاخ



8للقالسفةلمرغ

يلواالحزامظيةئاالسماصفهوقتمقوعلقللقديممنصغطها
ستتسعبناكثرهنوعزترئ

ىالميلسوفيونتايخ

فرفهتبمكئسطياكخليفةموفراسيسلبالفيلسرفهذاان

طومالزمناكثوهالمائةبحدعثرلرابحاالولمبيادمطقربياالمثائيئالفالشة

شلالطملىئادائماوكلنثراصتهمتجبهلملماثماالفالطوقالمكتبئي
وتمسكوخرجاوعصاعباتماخذبالكليةالمكتبتركوسنوهنهابهالئ

لاصيعدالبهاضافطالهافبهوجدلماولكنالكلبعلافالمفهبنب

مااخيراوتلقاينصرواياجمكتبوخليغعهارسطيبثاليذيودورسمذبمن

والشصالمنطئعمجنالعغلدفبقيونكلنارسوخليضوفراصطيىة

طيبممثيرأمجبناوالهدسمفىضاعىادراكلهنوالموصيئ

التمقلبيمبليمكلتكثالميطيلوالالثيطانيةالشهواتلثيروكانكلالما

واضهارالجلسااكافيهافيعئشوالوالئمجميعفىبرىوكلنالملنئ
مجالستهيودانسانكلنهألوفاظريفاكلنانهحىوهناللطيفهتالن

بضماننيفواليثاهدىاعدالةبضاتيومذاتبدفواطحاهه

يظهرولميلفدمننفسهتأثرفالفيلوفهذااصدالئتتحكليات

ففالومجيرالالمسنجعهانهوزعميوناليالمكرسلظذبالةانه
كلنظبلدللثمنصفماهكوحرفةواصالةبلدكواسمبمكانجرقله

جالصالطهلاعوالناتىيروالسدهيغوالنتاعفرجالابى
الصكتتارئوكلنلهسيلهضربباحملرمواالنوجههانالبسببلم

دجمذاىمنهالموفةفعقصرثنبنبرنهرشافىملىبلدتانت
يثادع



ا8الفالطنةتاريخ

لىللوىالهناكرجهحافصدفهبمافيهالنلىممطروقبععارع

الوقتذللةانائوكتاللهواوزوجتههوعحئابىارقبهفنن
الهامجيعلىواوصىاطظبءاحدفاشترافىالصررةجميلصيراضطبا

ةمدتالىوذصتبللنارحرقتهاالومبذتكرفةالحئقتماتال
بلدىوابىوأصماحمىاالنقدصقتاشتفهاالفلسهفاعودلت6ينا

وكنلىعةواالخبارهعرفتهاهضئهافهشارزلالكعرفئاصلىجيع
فلىمنباكىيفدكلمالمقمدكتاهذائيؤلفلناحبمنانلون
سيدايحبمثهابانطحهيةظيعلقالذىهرفغالالناسائنهامنبرمذاتوسئل

يقولصلنيلذلكانلماالهنيئةيذةاالالمميشةفىعرودقضى

لالنسانينبىالوانهافواجاالمصائبجترجعواليهااالكامموردضوخةاك
لدقخيرالجالواناكتسبهالنىارااعواماألعراعوامعنيدان

لعهعصيبغالبلعةاثنسانطنهاقاصداهومجعالغئوانصيال
فقاليهوعقارلهاهجيعاكلرجاليومذاتآبليلنتهابراتبلغتولو

ذاتاليهاقاتجصقافقدافتواماىامفياروابتلحتااليضانك

اذلحأكارورقاللهالمافضعدهقبضكشدقرجليرم
التألئاتبمشرطاضكقىجغكاقضىيونلهفقالاشياءبصق

المجرجمأبخامعبسفبنةبهمذاتنوجمانربداذارسلبلبنفسك
لنلبضالمجرمينابالمجرفقاللصوصمقجماعةالسغينةظخذتك
بعذاتااهلكتبوفيقلمانواناياورففالهلالكناعيفونا

جمنكلفيراتراياوهصيبةبئتعىهلاللهادحزياا
موسيدكمابلمالىسيدلستصالهيقولالاهناحدبهعياذا
حققةلهمنهاعليهاكوصونواهواليمجمفظهنافيلبقرلوكلن

3محدماامببظنونمافيرهمنهااثاتامنبرمجترجمون



دهفةالفالنارضأل

وخبمااحدابايعيرينلالنساألالينبىيقولوكلنلدعلبهااهعرفة

ماالمناالنساناعطاءيقولثواحدصاهنمهعالبلوغالنوالهرم

باقلالسحداطائمقملنالزيمكنحفضيرجمالزياثهغنيهمنلحسن
المجازفهلنيقولنواالشقياءشافىاشظمفيربمالىاهانيهعلقوهئمال

دائاليفبنبىالشبوخواهاتاالوظبضئبالثعبمانتليقالوالخدطرة
احداصاحبتاذانءولوثئكلقلطزمواشالالضللممقنصاح

انكالناسيقهرلنهنحقرااحبدصانحالاىعلىبتهظعمتق

انصماالتحتغدابهيقولوكانخياراتاوقاطهاالسرارصبت
حزمانيرىوكلناالكراموالاالهانةكرككمالحئالفلسغةمنتمبهغ
الظاهرالحواسلباقىيالنسبةلبصرطنةابىالقوىلساؤبالنسبةارأى

اكلنسلنانلمالهعنوالذانغىياليمالسعهفريئاثلهجمدينمولنو

هاالهىغضبطامنانظنصهعليهعتهوشىتجاصرعلىمئ

يدخهابحيثجداسهلطريغاجهغلنيعولكلنهداثماتمانهفنغسه
اوالغلسفةالىيتوصعلوالمالذفيانيقولكانالطرفعتناعساالنسان

حندضادهتهاالسةيغنونالمسلسالللرأةقلالبثريةالطومهنبنبرها

الجزربهذالذيئاأليبنيينانفراىرودسبجزيرهبومذلكلندها
بنالههةالفلسيبنشرعاالشعاروانشاالفصاحةفىاالمجيدونال

هئتبغوناكيففباطنطةكمجمانمالهمضالصغيرعهعدمعياالناس
خراظتئالمذكورلتبنايى5المطاألخعاتعاسئلاذانالشيربيع

يمنلىحئمنهوالصجنبجهنىمخروقوعلالماءدائمائيحببنالعقايونمن

باسبةبالدعيهنحكملواعمهملحاارثاءيمونتولممكنكيرفانمع
شدبدمجزمرضىادريالمدشعنمحبثةماعلمقبعداصالالمنفذليا

لرصلمنعهدتحصبلالجمنهوكونهرلفقرطويلىعدةائلهحقخلفبى
بهل



ثهالنالسضغ

يضالمكلنلىبلالقلينتغهديةوسريراعبديئسانتيغولاللةيهل

ليشىاليملريإملولههلاللحنقلراعندمصضهوقتقىيرنان
انثالئالتالقربطيمبمثمنبركويذهبوكلنالثمنعة4الحاهذمن

ذلويهىألقلمجوزبخفبمقلهضحفطرووهنورنربهيحترفولطتهدى

الحارقةاالوهامينعبعزالوالوطالسمكائمالفاورفبعهذراعهلهافد
لىهايقالصافىجلالنوتهيأالغارشرعزهـضايابهصارحئللحلد

ترلدتالئبحثهماتيلاصالنههحالجاتجدفذناومحعروبعاءبدتة
فسللهمنله

ىالفيلسوفإجقورتارض

وترئالمائةبصداالولمبيادالتاسحعنالثالنةالسنةفىالفيلسونهذاولد

6فملنوعرالمائةبحدالحمثرقالسابمياداألوبعنللثايالسةئ
أطنابمديخةوولد8فيليادلهايقالعشيرمننهذاايقورسنةبمونو

صتاجنهدشةئرعراربحامنبلغولماالمائةبعدالناصعاالولمببادمنفربا
يالاالفالطوفىكلغيلصالمبمعلىشامحهمجزيرلرمنمنملهكرأالفلسفة

بحدهاخرالتجذلهممبالىمنخرجهباذلهذائنسهطقلم

فائاشمانهلعصانتهاانهوفيالدللحةالخوعفائابعديقيالوصار
عياوساعمتهجدااانيفعالئديمقريطسضبمريروصارايفما

عتلينائالفلسمةبتحيماشتغلسبةوثالثينرثنتبنامنيلغالمنبهطوق
فرقةفماواسسىاطناالىرجعسنينخمىفبحدعبساقفىوجممنهاانحلغ

وعكثتبههفيهواسينفسفيهوماريزرحلمجابتاظاشترىجديذ

يشتغلاومحهمعىاكاعييمصدنالذيئوتالهذتههولذيئميشةفى

وصعتصرفلبعناباهابفيدهمالئلطاكمجمبعضظهموكلنالبمبمنانئ



طنلمتنألفيبال1

الزلةهنهفىوهوومعثعدتهجماعصللرورليوناناتفقاحانها

التلمىلجعمحبرباالجدنبلينوصضاءالبفاالصدطققخلقهيصان
لعروالباطنافاجميمهمحهملنوملبهوالملهصلىجداةاثذا

االرظعلىبالشفقةصراحةنالهنهييصىعندههابكلملبهميجعدوصلن

لمهمويأننالكلعلبنهعماملةويحاملهمهايملكهميايشنقايخاهوبئن
ولاللبنرفذاؤدائماكانتالمذتهنهمينفسسهمتحلفىوهتمالتعق

منطسربماائثئالناسلبخاقالوربماانهسفىالناشةوالبغولوالفواكه
الذىالفيلسونهذاصيشةهنهاليرتهظلنفعىبهالذذىفهواالالنا

المسرهووففىرونقةألوالثهراتبالذلتشههحيثئاالسهأ
ايقورطقلدتالمنهصانتبالقليلابيعوراشدفاعةهافالصةاكتاب

يثربفليلهموالنغيرالواللبنوليالهيضيشرنكنواوفضاقناعتهفى

امواليجحلانامقوربرضولمالقراحالماءااليشربالهموعلحتالنبيذيسير

دثتهاهذافىفيثاكورسطريقةانالفالفيثاكورسقالهنهثلشيوطقالمذته

كلناالتحادعلىداللعهامنافوبيهأاخحلوالعاونياالوثوقعدمعلى
مهاالبدلالجمكنهمالحفارانبالفلسسمةاالشتغالصنفثرلالانهيحتقد

نهاالمقصودالنهنهاعةالعابهميلىالالعيرخفلئاوسنهمحداثةئ
عليهايشكلغالئوالسحادقالوهذاضصدصسعيدااالنسانيحهان

بقدؤنسانايصلهاراحةحالةيحزالضروريةالسحالةهىسفةال

هاراحةهىبلالحواسلذاتمجردعنعبارةيستانهاايقورظلالهية

ثنقىاليئةهذيئاتجاحهوالكلعلالخيرانيرىفكانللبلنوعلفية

سيالاالنسانمحيشةالىدلطرقاقوىللنضيهيقولصدناحد

جملوالحوالصالكةلحقتضىملىيحيمئىإلدسانكونصنيحكثئالالنه
الجيلويصنجاحدايودئطالذنببامابةتفسهفيىوالملبالهايهالآ

صا



141كلعالضتكلىغ

ألانيختيهنافنثميئايألواجباتمنلالفبافيلعصصا
دنالمنيئةلطيألشارقالالففيهوانالصالحلربلباالسيعد

وهنهشهوتهاالنفعاعنفوللقناعةمدحهزسيآمال
نجلجبرترجمايلالحافهةوحفنالعقلصفاسببدائماهىالعانجةالصفة

النيسيراعلىنفسهويدتلالنسانيخبىيقرلوكانالطارئالبدنلوالحقل

عياينقلذذارواضطراجوعهعنداالنسانالنظثالكيياءهذالمح
عنمجردةهحتادةاالنماناكذيةثماهصاصاالمطاعألذهنلر
الئغلعنوجملوعظيتنربلرأسهفاليهدرمنهلبلقوىثةاالففيعى

األهوربضوقىجعالموجوداتحقاققاعنأللمجثالمريتغرغلحينئذطابمثل

االنسانعندويستوىعظيمهوقعفبانعتاذاللوالئميكونظذنميابض
يهائدعوبماكقيلنهعيثبصهولهملهافعليهيهونااوالبملتحلىل
اليقولكلنوارضارفبالمعذانتيممقعلىنفسهعودمقبخحفالحاجة

بههيفسدهامائريخنبانالجهدبذلئالصاثهخرقولناالنسانجمالكن

ئالوظكلنواناللناتبضتجينبهنلهبدالفذطياظتجنباعقلهكلو
كلدةولنبحضطاناكاللنفىماليمتههايفوقالمكلرهنعليهتبقىاذانفسه

كانشحرمنكثرخيرعليهترتباذااالنسلنمليهيقبلذاتهفىماينغرهف
احساسابهزالباطنعةالغعىلندائمةلالبالدتاناجمأللعيرنحالضايقول

وقثاالاكالمناليإفئالجممبانذللثوعللالظاهربهىالضمناوتافى
بهايةاروحانيقولنقبلالمستوالماضىبالحاليماثرظهالضلنجحف
النومثقلطلةفىوأناولفهألمالهااركةمعئالجسانامحركةبانهماففامحال

ولالعرافىالحعنلهايعرضهاحسبعلىتتغيرألواشابهاوبغتةبهانتيغظ
لجفمايتصعرهافكلنحمايخةتفىلممامشتقابليلناليمكناتواثت

جزهىالىالبدذلجزجمبعفىهنبثةجدادقيقةماديةهنسعبتأل4ليستهي



4فالضةكلرغ88

كاالبزوننرفاجموضافئهائهاثتجومنهمفرأسبدولجلكللىلهاقسج
لماايالعهلحلمالمعتمنثىثحالقنظالجمممدفقديالحسلسمدملةل

يخهنبةالظننحساساعدلموالموتاالحساسبرجودمنوطياليالملن

مئيقةاوفىنبهلمكلنىيمةلمخئبهاواإلثصالاركةالمدملفناو

حمورداربمغيهاظعةوربدلنطبيتباالوفقالدفيموجودائاسكلن

االئلةمناألنصمرافمنطيهلمحئعفاخرثجهيمونلنوواليخبنىها

مجتقرانسانكلالنوفالةمجياتهاتاسهنيثذعنفليقرلنالشيعيعد
غنهعلىالمنبهعزعهفسلحسنالمشفليمونانوياهللراهةحاله

اثحهنسننالحباتهفىاالنسانشتاهوجبفهنااآلهالبلوخقبل
السعديمدانلهنجنىوالبالمسنضالتالوئرقوعدملراهنةللحالبفرصة

هنيةصصمةمفاطشههومابلاالرضوجهملىالشينمنماطشجمفدار

هماللنلىوضربانكمرهحطولهاهنخبرالهناحفعرالحبدةبقولكف
لنهفىبلمتنهيأنهبأحلمللئلحعمهاكئرقتلبالتظنباالحلى

صنفقدبثاالمسلىاهااعنتمئالنهأافتنلمبىببكزةبمنلموانللطم
ادنحتلجهاالبلنمعهيهاالجأذدلاللمامجدىزربالموتالديالذات
وانجهنىمناالنسانخوفلرلىضفامندنبفولكلناطينابطعنئ
يحاقبقابحونمجهكاباتاعامنيوظناةجاهلذكرها

للىجبللسنلمنمسعدبراجمراورحرجبلىمبيطالبعضالديئموالخأيالجوع
حوضاحماجماللوبهتضعأنيكلفوالبكااليهعلدكالثحرجهلال
ولممالدياعكرعيايهللتنباضراطتخراظتظكالفوتحومرظ

تضيغالبياسيتةمنكباالالجملممامايزجمهتحبلنلالنسانيئبتى
اوشراكاشصاالضياسائرلعنواالحريةبتجانمابقولكلنللهتا
هوسبالمغبباتاالخبمادوبقولودلقدبالقضاءلثوليرضقنونانعند

يا



8الالسضءظرغ

الوقيعيةتياراالمسغبالتمحرفةالحديمنالثمهلمالهاصلال

واالبالجاللهمعااللوهيةعلىيتكلنلهاضرورىسببالحيث

يمخنماوكثرأاالتاااللاللوهيهيخسبألانلالنسانمنجئويقعل
وكلنتالكطوصافىانابقاشأبمنيليقالضيمالهيخسبواانصراحةالنل
القباغتسبةفىثركالبلللعاهةالمعبوثةلهةاالرضقمنالمثركديعىيلى
االباتيسضااللوهيةمنصبانيقولوكلنالصاعةلهاطتهالييما

خيرهاقىوالطعطثرهاخوقامنالالالحظةتجائافتعبدهاذاتهاوضرف
فىالامظمفىاوقعتهمالئالبدعهنمةاولعليهماالفيلسئهذاذموقد

لعالهةاالاصةالبعثشاضاألسبجوازيغيلالفبلسوفهذاوطندينوكلت

ارياحعنمزهةمنعبئاهاكناسجدةفواتانهايرىنلحهو

هافيهفابماتمتعاوشظهاساطبمونورطبهواءمجغهاوالثلحعطاروا
بعثئضأفىالانهاويقرلالبعرمامجيرجميععنههافيانالنحم
هااذاانها3يزفكلدشعاقاتفضبهاالطيباتاترضعبهافالاصالنامن
الهيئةهحيعتعتهادرتةوورصرشاسففىانفسهاادخلتاوالعالمعنبي

وانهنجتئمندهاقغعالونحوهاوانذوروالصياتاالدعيةانتقدممماواستتتي
الئالنكباتمنشيئاذلكيدفحفالاريبهاإلمجودوالبهانةلالستطفازرال

لنجمىيالمأميةالحادثاتيلانصلناالعلىمجبولكنتعيم
دعفاسجاالنىاظوفولمنلهةاالتمورالذىهوالحقللبسبفول

خياألثفهايرىانهلالنسانتحيلحيثالمناهاتمظلبامجأاكاهدؤمم

الاليئوالكبرلجةامعوتهدليتخوتالخياطتقكانالىفيزالمجيبة
فتولماجمببةعراابراهائشليةفومهفىاناللفبغاللحظصور

مجهوللهريظداراالمنكثيرنواالزمانجميعفىضررالحياالتهلى

دايرللضمنهاكثببرئالمبنةالمعارفارمنكثبرنرهمإلسباب



8ئالشةطتال8

نطتالليليةيثتاهنلنةاحركادهاورلعاالمارصطوموا
والبرقالصواعقتروليياهدحيثالطةوئظروهاوظدوازلبة

دوفيهوالذىالمجببالطاهداتمييرطسةوجعلوهاوالثجوالبردوالمطر
الفيلسوفتهذازعهظامااالحممارهااشايهجههاكلاليهاوفسبواالعنيا

اتالعباقاؤايظزكلههاوعلىوالمحابدالمحاريباتخاذهوبهذاءطهان

الىبةااالماحنواهابلهاذكرااللهااصعلالهلالنؤدىالى

انهاقوراعنلوفريقهفالهفهىنهةاالنهقاماؤمااليرنانيمتقذ

حيثلهةاالالقهشابهةنتاياالدنجاصورةوبينينهاانتمرراليمالكن

اهثنهمببنعنيلنيلزمبهههادراكالعقوليمكناللطيفطجوهرهمالن

حسبعلىانهعلىالفالصضسائرانفقاللطففىمنلسبةوبإلجماهرهم
الصدمالىجوديوولوالمحدرومعنهوجوداليصدرالطبيتعلدبهجرتما

انهذامنافينتيباظربحضهاسيهوناثبملنربةباصعفدلما
هذببانفىواختلغمااوليهمادهجمونهىاللههوالسببوهذاعاهاجمبايا

سائرانفزعمبشطهدلمجقةاجاميعئالذراتانهارايغوفزعميألوليةاالثة
الفراخعوالذراتغيرثاناصلالىايضاوذهبمنهطلبتزاألجسل

لولمفهاالنهلحراصلانهيقولوانمااألجساءبهعبلفاصالمجللملنور

اجرامنتبلثىتحركيماتلمساماجغفىانتشارالصميرةللفراظتيكن
يقولنضئمنهابولدفالالواحدؤهاببقالصقةنقاالمات

لكلولكنحصشامكنوانساصعررعددبحغلالوانهالنريىهبفدم
السببهونراتازنةانوزعمالذراتهنيحصىالماالصيرهنهمنمورة

وانثظاههاترنيهاطرقاختالفوانببعضهاتينبكفبمصاثمهاحركلفهائ

هنمقثىيالكونضكيرانمنالختلغةاالحميرمنكعنالقنثاهمههالدعنهة

غتلفةالنراتمنمتاديررمدنمتقعإلمصادمذالىتكضرلهألاالبملمر
لمور01



5ءهللنالضةصنار

غلتاتفهاصدثحيثلياقمجرمىالنراتهفيعثبهوكاقرالم

بكرةمثاليلوفىاططتمتتزكبالئالماثةاخالفحسبعلى
مناالاخعالفهاولمىحروفهااتحادمعمختلفةاالتيئابرلييموركبو

بضمنهاستقلمابىالنرلتذيةفماتأخيربالتقديميلزيهبهيئةاخالف
عيارتجتواذاكتامعرنهاتكطأجأبعلىعيتهفتلذااالجسام

اياالنراتعبانيقولفالففامعولكناخرىصورههااخركحةوجه
النراتانالظاهرهنشهاالجسامسائرتركيبئخولللالحةت

ماصثيراانعدنصاثللسنتاناقيالالصوففروكونتالئ
اروةالنرلتههكعمفينصوفهسائىفىفييايئاططت
محالةميدالالحالادثمنجودافىماكونفىالحلةهووهزالطركهدائمه

وبحضعهاخراالمننقصممايهايفغبمااخرىلمموتارغريبلواحده

العثىمحلىاليرففهميافبنافيومايرمالغوواارياسفىيأخذخرواالقلم
اخرالىتوااجزاءمنهافزعتالفصادفىاخذاوواحدزمناالالواحد

وانابداشئاليفسدفبهذاهنهماتحالتافبهايناادافىضتوص

باليهةأنحدمأنهللزواليوولالشئانيزاعىوانماواحدازمناااليبئ

فدامتاتجثمتفرقةوهىزمنالنراتعلىعيانهيزعمابيقوروكلن
والاوهناوهكنافيرهاشالكوناالاوفيدنجاهنهاتكونالفئوالواتفاظ

ههولةزةولعاظحرققااالرضمنجداعىادنتاذانارءلعابولعطة

بمببمجصنلديخاكلمفالكوبالجلةالمالدوكبوتفسداالشياجيعتقب

نثرعلخرىديخاتزصبااللطةاثارمنصنومديدةأمبابمن

انمانابصنالىالدباانالظاهربلجديةجماناتؤيدفىحاال
بشهداألزهانصالففىوضهههرلةحمادثهنقىماراتجاعهى

الجالمعسالسلاالفاعإلقساياالصدشهالشلعدئلن
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المتبالصةعاعاالالختلفةيضةالويالارلتاوطبقداليفة

النهرلىلملدمنارضبباطنمالخنالفابضايشهدلنولثقاجمح
ويشهدوالكهرفوالمفلرلتفيهاالكلعنةاتوالمجيالرضمحتالى

لرلمدتجدهاهعثسقيقهفانكالعقاطعهنرضاسطحايضاهافعقلنلى
ابةالملدلنيزكوصمنوابرإئرولمالزلتالبوظوابطلخ

فتمررهانقطةلىولنلهاطرلوالوصطاليمالالمالمهناولن4

لنوإلتخروالبوجدنفطحأخرلعاصنايضاطبنامقخهلالئ
لنللظاهربلالنلسمحبهلختالديخابلىاثنسكتمدحالجنونمنبقول

يةواحالعهمهعايأنأشسنواارلحةطويالقزمتامكثعابمدمالهه
لخدكاثحبواظتاناسسبغاهافىهالدمفدشاالرضلنبغولوكلنبميرها

3فيوكلنلطعرلتوساؤالديدلنصسوبنلتالفيراننافهاقيلد
صارتالنطروبهحمينةكاتبةجدنتهاوقتاندائهاقىيالرضان

علىلرشعثمالصغيراربالعشإواالتتفثميثاشيئاهاسا
هالنحهافبةدوبعدالفقاقيعشكلعلىخرايئتفاطدتصمطا
منذأهبافشيعاشيماركارضيرحيوأناهناتحخرجالمليااجلدق

لالهكهنهمنبفطرنوفبهاالنغىدخلىهنهاولدالئارطاثماللى
الكثيراظتلهنوهنالصنيرالحيواناتهنهلضماللبنعنجداول

ومنالهالنمباهاولهالرجلماخهاالتربهيبيئبماالحنقةجممعةعتلالصناف

ضدمنمنهاكثيرادنمجيثينهبهيكللمحمةاعضائهاومنها4هاالرلس
هنصينالنىأنسلتحصيلهلعكلنلسدماونجفسهالتقوتملىقدرتههدم
الموجيدةاألواعمىلآلبهبحسنكلنهااالمنهايئمبالءلرالذابخاع

واخنعىوللبيعةلطرلرمصقالمللدنجمبادىئلنيقولكلنيآلن

وللناساالشظامهاقامرهاثصبألمئنتبلاالنهىضدفيعئجة
الذبن



4الفالصنةهـغ

نهاالعلنحنمماافوىمفاخروجهموفتكلزالالرضهنخرجواللذبئ
قأعندهميكنوالحنلزيرشدرمثلالخشنبالشصهخطااجساههمثف

البىطدتهمهنحنولمالهواءوالعصؤلفسادمنوالولاردئمن
يتونوكاوابهالليلادبهيممحلاىفىاألرضاديمعياعرايانباهمشايل

والبليصقائتناسالوفتذئافىلهمينولمالصحيرباالثحارللطر
وقدواخهااالبنامةيمثتغلوالنفسهغيريعرفالاحدكلنبلاتجاع

تحذونالناستداامافاولافودائمةثبارهاااباتضايفااالرضهاتولد

هنازعلتاحيانالهمنوارديئةاتهـوالعيرالاالشجاروثمربلوطالكر
هذضررليتقواطعاثفطوائفعصرنوافاخفىوالسباعالحنازيرمع

اناتلونيمباوشرعواصغيراخصاصالهمابنواالوحعثيةالحيمانات

هحهاعثاشأاصلنغسهعنهمواحداختارصثميلبسونهاثاباجلودهاوثتخذوق

الزشحشهمخفمانجاعباءاالوبمداعبةالدامامنفتولدخصوصيةمحيعثة

بالجارالجارائتلفثمالبثريةواءميلتوالعأنساتالتالاالساصلفهذاجألبهم
باالممابعباالشارهاغراضعهمونياوالواولصعاحبهكلعداوهوانقطعت

لضةواالثمصصادفهلالضيااحمابحضللسهولةاخرعواثماالشياءالى
فبلانهميقولنكيرهفاهابعضابعضهمداظقىيشهملونهاخشية
يبضحونكاؤأالمثصيرارانضاحتاجماينضبونكانواالنارظور
ةداشعياءبكافاحوقيومذاتالماءهنبرقفنرلالصعيدلحومفيها

األشضروالمبطفعوهاابأعنعوضاالنارهنفحةصالذيئفالناسولحله
ماكوررحتضفىالشاشيئاهخمهنهائاخذانسانقكلهاحفى
قولهمالذيئاخذبلهساطبالاالرضوافنعهدنافئاصدبهابنثم

طاعمهمعلىغيرهماكرهعاهلوانفسهموجلوافيرهمهنكثروثحامه
وكاواجاورهممنواظراتومابعلدالجلوحصوتافالطمبؤا



ثررتنمنغة6ر

وباألجمارنهمولظولظاقرهمبإرريهماألاننسهمعقعديضنالفت14فئ
بمدماوالمنازعةعنديستولونهواالذىهوسالحهمفهذاحىاللمو

الىرضوقصفىبجرىهعدناوجلوامجهولبسببظباتعلداحزفت

اةمانفاواشواالمحلنهناةمنفنعوافحافشعدنيرحش

االصاولفىتدبهروالمولنيثاعونهامنهيلوالنيمكههرانبولسطة
اسةنالذهبمليالمحلىهمدتطأيحاالمحئهذاقنرولالسةعللال

4واخيلهملجلرامنمعنعواثمالقطعفىدمدااسةدوننتالنمب
منىالالبصذونكانواالحديدظهررصقبلاليهاحتاجواماوكلحريتهم
هذاهنافعملىوقفواىالاقعدقطابصضهاويربطعفهاسثياءالخنلتقطع

كلحلكتانوالالصوفخيطهنقشةااضاذوسائطافوصلهلمجعوهاالمحلن
التامىانحيثاالرفيهطبعحةمنفوفقدساالرفيابنرلعاانفسهمرلحة

يتولداالرضعلىثبرمنيسقطالذىالبلوطثمرانارأالديااتداءفى

غاربهابذروااالراضىايالبلوطزرعارادواالاصلىتيبهاثحارمنه

نوالكلالءمجتاجصاريذرهاانسانفكاالنعاتاتبقيةذلةملىوقدوا

قىانسننكلثرعاالرضىحراثهبطيبطيبانباتانولماعار

الشالئهىوالمهارالقرلرمنهذاالىالفالحةفىالعظيماالجتياد
كعزةاالئاليقركلصاربهالناسوافشبالذهباهلواماردوجاربة

الملوكالىوالميلالققالناسركوالواسطةبهنضيرهمغتئظاراث

اوركمصارالوتخاقدثومنالماوكغنياءوقتلوأااعمياهموفصواالسللغة
الجلوحكلعافضالهمهاواخاوفوانينعرائعماسسواانضهيفىلرطيا

زاديتوحشسياالمماهنهنعدتكاالحاعذحالمصاللربهاوفاقسك
ظمبدانواووالمشاربلماكابحضمايدعونوصرعوابضمطباعا

نعببدهمائجهدهموسبذلونبورااظبىبانهاعانفسهملذذمنلألطى
ويؤلفون



االهالممتصا

واللرلجحلماثمانطيورمنيرنهالقعطايالهويةقمظوبؤلنون
المزاميراختراحعلىلهمصامالهذالنالقممبداخلقىلطبتهديرا

الهيئهإلجنهادئعلىفلكحملهماويةالعجسامامنقعوااولم
بحضهمصاربثرعوااخالتهمفىوالحرصعالماداخلمثم

هاصلنونشحعرلذللةنفنشأحمهيدمافىكلعلينزبعضا

كوهاصطالئالبطالةزوضيرهالحسنمنالمجةالوظمعطافىيصصر
ملىورالحمثعهمالئالفنوناتقانفىتجرهمسبباماشبمديخا

سنالزفهقمدطيهاحملهمضروريةلبستفحونانخرحماربمابلوصصها

اجابضدكالبالباحوالادهيونعنهاتولدالاالناالرضواهاكونيالل

االرضارتوانقطعتبالرضقائمةنتللئالولودصفةبانايغورعة
لعولماولفىكونثتصالالئاالرضياانتلدالظنهاالمسيةكالمرأجمه
يةاوظاقلعنااذابمدواتاجمامنهاجمماصاكرنهمايخرجمجيثااحيا

صاتخبثاخراراشبلؤعنالماضابهةارثاهنهاليخرجلاليضفرارفى

تلداالرضلفئلمانهمنمانعوالونحولشعكوالوحاشةالصغرمعاصلها
فىمجصلهذاولكنالحيواناتمنوغيرهاوخنازيروثحالبارانباالناال

امالزلملووكنلكوقوعهالتظنفلهذانرفهفالعناالمتباعدتالمحماكن

بالاالرصقمنالنؤلدانفرلنلنلظنناالمرانببناالماتولدالنرانمق

هحزالىبهايؤصلالئالطرقفىالالشةتاولماوانثىذكرتوصط

نعرفاالواتاالحهلسهىذلماالىتوصلطريقةاعظمابيعورقاليقهل

وكاألالحواسضالباطلشحعالبهفيلناوالشىإلباخبارهاشيئا
يهعئالضالطوحكانبلشئتصورفيهيكمنلممبدأفىالذهنالطيقول
الحودسةيؤصغرمجاارفاعليهروإرثتالمجاصهالجودوحتكونتال

يععولهحيثضىكعقمنهانعوالفائهيافاالكرئالغبالفصارظ



ألالتغنم511

االزرركالتفهاالحيدمبنالفلهوجيالهاتمورربمابلحاضراالفاثب

ولهذااالشياءوجودفىابدارشالفلنخضورهاصالاضشاأالضيا

حواسهعنباالشبارنعينياللظطاصورفىاالنانانالجنونهنكلن
تنسيرفىوللفالممفةصذبهاونصمقملىبابراهينيسشيانالجال

كثيرةهقادبرجهعلماجميعمقجيخدائماانهايقورفقالطرقصةاالبملر
تمالءالصيخيرالسعلوحهنهفىاالجساملنضةالمثاالمغيرطوحامز

المثمانيزيمانةالمحسعالظاهراالشياءندركطتهاوبوايالي

للروحادراكمجرديستوصةالمحساالوصافمننكيرماوانوروالصوتلطر

اهورهىوانماباطيةاالنسانمةجزءاليستقيقةاطفىاالشاهنجيعبل

بأوهصورالموادهنهقدارفهىالظاهرفىهىكنكالوافعفىضارجية
عاضارجهمستقككىانوروالصوتوالحرالعممهرخامىوجهعلىرك

هواءاتمالروضةاجزاءمنتنغصالادئنيزالاسزاءمئالاناتالحجميع
ضرنجاواذأبهاالماريثعهاالتىطليقةرائحةذىبثععوماروضةطةحول

ماذاحينعذهنلماشابهحادبضأيمتبهالمجطالهواءفانناقوصا
ئاواماكونذكفىابيهشبساطعرشالهواءظهرفىاشساشرت
هذينباطنشكلاختالفمناالذاكفامختلفينمنلحيمانمختلفايظهرالواحد

علىدليلفهذاأفىنمفاحلوإالنسانخفىصيالصفممافورقمثاللطيمافين

همماخاالصطوانيونالفالصغةابينهالتماثلوالمؤاالنسدداخلعونا
تالعكثرهىلمجةئرهلهمحصلتوالتعاظموالصويةالهشدورمنعليه
مخالفةطريقتهاشهولندأئمابهكاشاتصاقوناالذيئاحبابهومنايقور

كبهمفىبهرواانهيحئطريقفابطالفىجهدهمذلهاالفيرةفنلطرائقهم

نانهئجهظبوأهوفبمداناعهكعنفىصبباهذافكنلهمباتجيلالها
فقالايعورنحةاجربجهارمدحفدبةعتظومعيمةجةطريقةعلى

ورا



8101الفالصضلربخ

هانهاطبتلنوالجلايمباالناسرلضمنمتهىاللنهلناسبزورظل

متههـكعفيفاغيردائماعلثهالضالاستقامةهابلالحواسلذخلئعنعبار

الجهوريةحكلمفاالدخولمجبالنبالفصلفولهبثبتاللذاتعلى

راضفىصورتهاالطنيسوتصويرالحكمزحغعلىالمحيشةراحةيوثرالنبل

عمزودراالالبفارفهبهافيمنكلوكلنونجبلهاحزامهعلىدلبلنهملع
االنجهاجمصثلمولكنهريخادبمدرصةالعلومتلققىكافجلظفه

قوراهوتقبلموةنوهاتحئومكثرضاالىعلداشهرثمستةنحو
جمرتهازمنئحئحبالالكانبحدعوتهمكتبهوبئقليلةبمده

كلنالئاطنابمديدضصسنةوسبحينطينرامنيلخولمااالخراركانب
ضدلجالدابولمهنالبولحصرداوانوفيهاالتعيمملىشزا
جملةاعتقوعوتههالكهوقربوقهصانقدبانهاحىطاطيهقصبر

كلئهومماهلهووكوالدتهليومكليانواوصىدعواالوفرقعبيدمن
وصتبهبستانهواعصجاطيرنضهرهعاشريوافئالموسمذئافكلصنة

خليغةلكلكذثاتحطىلنوثرطبعلهخليعةجألالذىميطلينلهرماكوس

تعدلىاكلةبفصلاآلنأاهاونصهطاباظهذابدوهيئنبوبحد

ممالاحشائىمثإنئيرىالذىيداقفبواقعرىسيدسيرماخرفى

اتذلمحينواتصبراتلىفاقاالكمهذمناذوتهاوحعنهىاذتمورال
حبكمنلىمرهاملىااعهالهنكظرجوالفلسهعبهازيختالئسابرأه

وهمعليههضىلنبصداتثممترولروسباوالدتستوصىأنولمشيىلى

ساطلبدخلهدالقصداحارحمامالىذهبيوهاعثراربصالمرضيافى

انىعثديالضريئذتهوثالاحباواوصىحالهاتفشرصافنجيذهن

االواببادمناالولىالنةفىوظهنتوبههشامولينسواوالالنجؤ

اإلبخينجغفثدملىوحزنالمائةبعد4العثريناالبع



الفالسكةناربخ01

ىالمعلسوفزيؤقتارص

شعيئوكاألالمائةبحدوالعشريئاالسعاالولمبيادفىالفيلسوفهذاوفانت
اعهايتداوقىفبرعىمجزيرقتياهدينهتاانوييناكلوأللؤقة

الذىمايفهمانيجلالكهتبكهمنتفاعلذهبثىفىروعالثقبل

يصيركألوانلونكلنورالالوفالبابهامهنالناجابهشدابحيمقحئيفعه
فئاواعتضداالقدمينلنببقراعغإقتاتمضابانزبؤنففسرالموقى

7صايرمذاتالنهنالالشارةاتباجهدجيعولملىالقرافىبتألظ
هوالىالسفينةكعرتفورلفاالرجوانمنشضوعحهبتياقهدسةهن

نجاءالخسلرطةمنعظيمكالحصلييرى5بمناسهنماونلفبها
كتابمانبةالثاالمفالةقراتفىوإتداكفياحعندفدخلينامديةالى

خسألتكدرظطرازالعظيمسرورفراعتهاهنلهكصلغيظهليسلىزنفون
الكلبىباقراصبىواذازنفونعليهمتكلالذينالناسهؤكلههسكنمنالكتي

هفااتعربنونوظلبحهباالكلبىالىالكتبىظشارغفدملىبالمملدفةهارا
هذانولقراطيحافتمغسنةثالثينالوقتذاكفىزيؤنسنوكلنارجل

يماكنهلمافلذلوطالحياءشديدنرنونانولهلميذايخهصاريربماول
عليهتيقاالطريقةهنهاناقرلطييراىألالكلبيبنطريقعلىيغودان

بدءرلنواهرعدساعةنمقدرابرمذاتظعطاعلبهاعرمهبقوىانلراد

نكبسببافيشدمنزسونوجهناحمرصراهيفمديةطرقفىبها
سىالىاقراطيسلهالالحارهنهعلىوهولحديراانخشهةظختن

نىوالفلسفةعبحبألنجونوكلنفبهعلبكضررهذاالانمعهكرباهربت
لطبماتائالبصجالنماوكثيرارافىاموالهفرقللدهرملىالشديئم
عشرمناكةاقراطبيملىنجرأاشزطبالىادبحبثفرفئالنىالطه

سنبن



8يلنالتءن

ينبلهيزكلنارلدلماثمالكلبيبنحياقلىلئايمكنهالهغيرسنيأمن
صراوجمزعبأكههةلفراطبىضبهالعلومتلينلىالمابضارىلصنبلغونلد
برهثمالىنماففهلجسماكالءنجىالفبلسوكاانبحاافربافنر4ضالنه

عندكجمعذفالةتحئالىلمظناصتيلفعنطريضمنيحصتاطريتكانعلي
عشرنمنونعكثدأئمامنديحمفبلشدةبضونعشليجمىبئدئ

لسخجفثادئمونوبروكسنيقراطلستيلفونفديخرىسنبن

قلبلزهنوصارئلخللبالدسألقشهرته6قشرتوعافريبمذهباله

للنلغاعنهلباتصافىمةالناسكثيرعناليهمحالبالدجغفالتلحق
حميتاعلفىانيحاالالالمثةيحلمصانزينعنانحيثكعق2لذوا

مفاقيماعينجلوحىجدابهنصراالطيوننناألصطوأحفرقنه
السلطانوحلنالذهبهنتاصاالرواهدواصعر4ثبرا5لدالب

اثبناعدبيأللنبمكنوالموفالفبلهذادائماسةوبمدحلنطبوهـما
وبألكلزنجونللىيأاطوظتاكلبفىلنوثرسهحماعالىوبنبيال

لننفسهأرمزيونكاولفىاألاقارسعيصندلالكلبأخنهلو

ؤيىلانثمايخالحةالدومعلتجةوالولهبرمدفيفيالمجغ
صضاولرسلافغرفالةهنيامحهلنظبللبهويخونجلبفىجهلهبئ
ظبةلىحصلانهصورنهصاجمبمالهعبومفبلعمبدهبوسبمنه

حيدمئهلتصقيعررمكالوإنهللطمياقكواثحبكمنروالمعرحال
وتصبرسئلوالالمهايضافيهظلالفلفةحبأالئئيقتغويالحئه
قدنككنعدمجثعنتهثستهاأللجكوبماظاعنافىض

قمفظذاعنىمدومنمباضاللىمماثلبناصاظممق6نبناليكصلتا

شهيئاتفقدالالىرأيتالفلسفالصعلمقالتماواتبعتجمدكحا

سماثدورالجمتكفمةانيل3طونيأطعالنللعكاملالعدكا



8ثالفالرش03

ارجليخيظوكلنمطاكمههانالراصهوكلنالمصريةآلجلقبفلذااطد

ظباحيمتهاتهالثافههاثغشةغاخعيفثبسهاعييض
وصاتاسالهطبوخايأكلولماطلوذوالنيوالحسلوالنايةاطبرمنبالقلبل
اتتالوااحدبضةالمثلضربلرادوااذاماجميثوشهوتهوابازمةماس

واذاقاالخصحبالفطنةطدنوعيبةتؤدةيمثىوكلنزينينمةلعض

يكلحظمحفلفىحضصاذافكلنفومعتولوىهمسهجبعبىقم
التحيريقولهناسبمنيسالنوالالحاضريئويضبثوشهالوجهطلق

واذاالحباروجيرنحالتلالءفىنقحاذاوالكنهالمرارةالزماطبيحةلن
اذاوصاقلطكنماصلركالمهاخالحلفلعلىيقعلنائاسببمنسئل

يرمذاتحفايوالتالكضايةهعاالكالمعرفافاحدخارلد
مرزيونفىفاحمرالثابهذاضلجرابهايعالفضبةجولبملىضاب

عئالتقبلالمورهنهرأهلزيخونالقالفيهاههالشالتتظردلما

دراهمكعلالخعالءمنلهااتتصرانيقولصلنمئآاثهذجواب
بهاضرهايظلنيقرلوكلنذاخسيسةالظاهرحسنةمةسكند

ظنيليئمالوعلىاالثبملىكلقمقىالالقئانماالمحارعلىطتهمنرالثبان
ان4وقالهصبالكبرامحشوتالهنتهاحديومذاترأىلمايوسقافزيطكبم
علىرختذعنهفبقببلكاصالحطكصالحعنهاليخسببتعايك

لنتولياكلنهنيقولمدبفكمانعريفاذافيالصانفيرك

العصظلترنمسلجيمالماالسلعبتنتولةفىهـمذاتنبليذ

ضعالالمالةلدعنكنجليغيدأكلمعالوفللثعنلرسلفياالكلوفت
انهرونواالسطرانجونهواللحتايعوفانساانارابابلغو

هايخالفليالانمحنىعلىالبيعةععنعىييثىانانحلنلكلبى

لكلبنيمالهالناسجعيئمشزكعويهوفانرنالذىلاحم
يد



8الالشقث

لنةاتهدفيظفانبمقعلههايرتبلمااللذاثيابفضيهلخكفحد
وانهللثدبداثمحبلحاطولواراحةجملتمنعبهاتمسكفقاسمادللزئ

ثسهرلباللطواستزيهوانألذنبقىالتفعصحاماكلنلالالنافع
للكيمولنلللنىفىمزوالصالنهامدفسةشئئثلىصدمقال

6كاطحوللحارارامنيدلمتوىتالتبمثئاليزيئشيئااليخلى

يصربالولكقذالنثربمنيمنعاللباطقفاواالخالقشذلجبم
اخالاظلوماهععزمقةيضيعأذمخانةلرحديحلحئ

براصللغادنواجلهالتوبكوتقريبالمعبودتعطيمفلللطوينبىالمعال
نفسهبخلاننجبىانهمجبانفيصالذىهوفيرندكبمالحوان

اظعلحميدملىلالهالىثخهااظصالفميمالبعاداطهوريةهصاق
جميالالبثهغيردوننحض6والياطلالحخاهنيميزالنىهوفيردروكلته

جمبملنبقرللنفيرمنهممايبسىهقوالييفويحدأوال

كلهالمالفضائلمنيلةفضالحدقمالمجيثيحضهاصمتبكيميللل
لدتأحيثوركنولرذيلةالغصيهبيناسطةالوانهسألها

يلخحىزيؤنطقلثيالاهاشراهاخيرعلفكاوصتللمحوج

هلىالنأسفصلمآفجهاتصبهلسةيتسعينرثمافىاهن

طاهأاواوكللعايهفاثرافطبحووسللسلطكوفثحمعولماهو
ضدللفبلسروفلمتبلرهذاسببهفسئلخصرنهماللئالحسار

لىلملنلللهبالتدفسهلميهلديتلهازصمعالقلالأذاك
وفهفاللسغنيعنلنيخيبناالسلطانهفاصىؤ

رتلاإلجنيرنملبهسفئللسلعالنعليهسفقيمينءبقريه

جمونانالفيبدميشيادرؤسعطوهدوديكلاهالبروا



انالسفةكلرغة5

نمعوالثواريخعفىلألممالشكعنخالياالناسعندمحقاففيثط
صورنههاالناسببن

ثهـنجوناةطاممماط
عدههفبمدبنننأكثعفبنباةمدتهنهوالذىىامنابئزنجونانبحبث

وانهعثياءجميعفىاالستقامةاهلمنرجلانهواستبانفةالفلعيمتسن
عيابرطولثصالفضائلطرقسلوكملىنالمذتضهدائمالن

رييمملىمدالىانظرتحقاالدنالئاالصولهرجب
قبرلهيثبدوانوورعهالشقامتهاشهالذهبمنبتاجواكاتاالثمهماد
اهالىمنانفارخسةاضاباألهانينظرسناوقدالماللتعنقيقري

هذايققالجهرريةديواناوانوالقبرالتاجهذاعلباشرهاطنامدينة

وصةبالمدوالعافىةياالفالبالمدرسةاحدمماعودينملىما

هصالحلمباشرتسكللالهذاالالزمهالدراهموانيسيةاالرسطا
وامواتااحياءالفضلهاريديثرفونااطااهالىانالنامماصيبمحئالجهورية

اطاهشعراربابعنارهينيداسنهاهدةالحألمهذاصدورنواتهى

دجالانصهاصيفيةهذلسيربكدةزيونهوتبحداالراخهمثوراةا

انصلستيومذاتهناهكتبهطرجيخاهوانهيقالفيوفازيخون

يدهاالرضصاالفضربفربعنبالوتفاالسفاعلفانكسرتاصبحه

اصبحهلمحالجةيلتفتولموالتأخرنممغيرصاضراناهاأتطليينئياوظل
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