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ثم تركتهه        . لما، فرثيت لحاله و سألته فشكا إلي الجوعمررت برجل بائس فوجدته واضعا يده على بطنه كأنما يشكو أ   

و ذهبت ألزور صديقا لي من أرباب الثراء و النعمة، فأدهشني أني رأيته واضعا يده على بطنه، و أنه يشهكو مهن األلهم 

 .ما يشكو ذلك البائس الفقير، فسألته عما به فشكا إلي البطنة

، ألني ال أعتمهد فصهص صهحيحا بهين اإلنسهان و الحيهوان إال سان حتى أراه محسناال أستطيع أن أتصور أن اإلنسان إن   

رجل يحسن إلى غيره ليتخذ إحسانه إليه سبيص إلى اإلحسان لنفسه، و هو المسهتبد : اإلحسان، و أني أرى الناس ثصثة

يحسهن إلهى غيهره و ههو الشهره  الجبار الذي ال يفهم من اإلحسان إال انه يستعبد اإلنسان، و رجل يحسن إلى نفسهه و ال

و رجهل ال يحسهن إلهى نفسهه وال إلهى غيهره وههو . الذي لو علم أن الدم السائل يصبح ذهبا لذبح في سبيله الناس جميعا

و أما الرابع  و هو الذي يحسن إلى نفسه وغيره، فص أعلم لهه مكانها، . البخيل األحمق الذي يجيع بطنه ليشبع صناديقه

، و أحسب أنه هو الذي كان يفتش عنه الفيلسوف اليوناني حينما سئل عن مصباحه و كان يدور بهه وال أجد إليه سبيص

 .27ص 1النظرات ج: مصطفى لطفي المنفلوطي                          .                       أفتش عن إنسان: مشتعص في بياض النهار، فقال 
 .الفهم: أوال   
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 من العام الحالي بالربع األول% 06مبيعات المنازل بنيويورك انخفضت 
 

فتي الربتع األول % 06أن مبيعات المنازل التي كانت مزدهرة سابقا في مدينة نيويورك تراجعتت بنستبة ب "تايمز نيويورك"أفادت صحيفة  
تقريبا فتي الفتترة نفستها حيتن كانتت المستاكن % 42كما تراجعت األسعار بنسبة  .من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي

الوستي  العقتارأ أن ستول الوحتدات الستكنية  "دولتي لينتز"ونقلت الصتحيفة الخمتيع  تن  .األزمة الفاخرة باهظة الثمن األشد تضررا من
يشتار إلتى أن  .الكبرى كانت الفضلى في السنوات الثالن الماضية ولكن الوضع تغير اآلن واتجه ال لب إلى الوحتدات الصتغرى األ تل ستعرا

كتيع شتيلر لستتاندرد أنتد "و بقتا لمششتر  .ى  لتى اط تالل فتي ينتاير الماضتيأسعار المساكن بالواليات المتحدة انخفضت إلى أدنى مستو
و تال  .4660، ووصتلت إلتى مستتويات لتم تشتهدها منتذ 4660منذ وصلت إلى ذروتها في % 06انخفضت أسعار المساكن بنسبة  "بورز
 .2894أ ل نسبة منذ  من األميركيين الشهر الماضي إنهم يعتزمون شراء منزل في األشهر الستة القادمة، وهي% 4

 
 


