
  

  

  

  وھكویلباولو

  

  
  :ترجمة

  الغرباويالحمیدعبد



دونِ من حملتْ التي"مریمُ "یا
..خطیئة

..ناأجلِ منيصلِّ 

...إلیكِ نلجأُ الذینَ نحنُ 

..آمین
  "انیروجديریو"

  م1996آب/أغسطسمن31،السبت



  
  
  
  
  
  

  :أجلمن
  ،.ل.إ.س

  
  ،رانجیلإدواردو

  و
  كارییر،آن

  !..والرأفةالصرامةاستعمالفيأستاذینیُعداناللذان



  
  
  
  
  
  
  
  
  

  معلمھ،منأرفعالتلمیذلیس"
  تعلیمھاكتملمنكلبل

  .."معلمھمثلیصیر
  40اآلیةالسادس،اإلصحاحلوقا،



  الدلیل
  6..............................................................................................................  تمھید

)1(  ................................................................................................................9  
)2(  .............................................................................................................  10  
)3(  .............................................................................................................  11  
)4(  .............................................................................................................  12  
)5(  .............................................................................................................  13  
)6(  .............................................................................................................  14  
)7(  .............................................................................................................  15  
)8(  .............................................................................................................  16  
)9(  .............................................................................................................  17  
)10(  ...........................................................................................................  18  
)11(  ...........................................................................................................  19  
)12(  ...........................................................................................................  20  
)13(  ...........................................................................................................  21  
)14(  ...........................................................................................................  22  
)15(  ...........................................................................................................  23  
)16(  ...........................................................................................................  24  
)17(  ...........................................................................................................  25  
)18(  ...........................................................................................................  26  
)19(  ...........................................................................................................  27  
)20(  ...........................................................................................................  28  
)21(  ...........................................................................................................  29  
)22(  ...........................................................................................................  30  
)23(  ...........................................................................................................  31  
)24(  ...........................................................................................................  32  
)25(  ...........................................................................................................  33  

  



ھیدتم
  :المرأةقالت

كثیرةضخمةكنیسةعلیھاتنتصبجزیرةتتراءىالقریة،شرقالشاطئ،منـ
  ..األجراس

غریبة،مالبسترتديأنھاوالحظالضواحي؛ فيقبلمنقطرآھاالصبيیكنلم
  ..بحجابشعرھاوتستر

  :المرأةسألتھ
  ..فیھارأیكليقلثموزرھا،اذھبالكنیسة؟تلكتعرفھلـ

الرمل،علىجالسھوو.إلیھالمشارالمكانإلىالھا،بجمانً مفتتالصبي،بذھ
الزرقاءالسماء:رؤیتھاعتادالذيالمشھدسوىیرلملكنھاألفق،فيالنظرأمعن

.بالمحیطالمتصلة
إنالصیادینوسألمجاورة،صغیرةقریةوصلأنإلىالظن،خائبھووسار
.ةوكنیسبجزیرةسمعواقدكانوا

  :قائالً مسنصیادأجابھ
لكن.ھنایسكنونكانواالذینأجداديعھدفيبعیدة،حقبةمنذذلك،كان!أجلـ

رؤیتھا،نستطیعاأبدً نعدلمكناوإنذلك،رغمو.الجزیرةالبحرفابتـلعحدث،زلزاالً 
أجراسقرعسمعالبحریة،األعماقفياألمواجتتحركحینلنا،یحدثیزالفال
  .نیسةالك

لملكنھالحالة،تلكعلىكلھالمساءَ وظلالسمع،وأصاخالشاطئ،إلىالصبيعاد
  .النوارسوصراخاألمواجصخبسوىیسمع
إلىعادالتالي،الیومصباحفيأنھبید.عنھیبحثانوالداهجاءاللیل،نزللّماو

المعقولیرغمنأنإلیھوخیلوجدانھ،علىتستحوذالمرأةصورةكانتالشاطئ؛
أنباستطاعتھفسیكونیوم،ذاتعادتماوإذا.جمالھامثلفيامرأةعلیھتكذبأن

.األمواجتحركبفعلاألجراسقرعسمعأنھغیرالجزیرة،یرلمبأنھلھایقول
یتذكركانلكنھالصبي؛فنسیھاالمرأة،تعدولمالحالة،ھذهعلىوھوشھورمرت

سمعماإذا.وكنوزثرواتبداخلھادائما،تخبئ،الكنیسةوالماء،تحتكنیسةوجود
وھكذالھ؛قالوهمافيحقعلىكانواالصیادین،أنمنفسیتیقناألجراس،قرع

استكشافرحلةلتنظیمالمال،منیكفيمایجمعأنفسیستطیعا،كبیرً یصیرعندما
.المخبوءالكنزعلىوالعثور

األطفاللدىمحببةسخریةموضوعصار..ھلرفاقوالللدراسة،یھتمیعدلم
  :یرددونكانواالذیناآلخرین،

ویتجنبالبحر،امواجھً الشاطئعلىاجالسً البقاءیحبذإنھ..مثلنااأبدً یعدلمـ
..الھزیمةیخشىألنھمعنااللعب

.الشاطئعلىاجالسً الصبيیرونھمویضحكونكلھمكانوا
كلكان،الصبي،فإنللكنیسة،القدیمةاألجراسقرعسماعمنتمكنھعدمرغمو

یسمحیعدلمإلشاعتھم،سماعھلكثرةأنھاكتشفالبدایة،في.اجدیدً اشیئً یتعلمصباح
وطنینالنورس،صرخاتبقلیل،اعتادذلكوبعد.األمواجتأثیربفعلتشردأنلنفسھ

.النخلأوراقوحفیفالنحل،



نفسھتركعدمعلىاقادرً الصبيصاربالمرأة،لھلقاءأولعلىأشھرستةبعد
...ضجیجأيعلیھایستحوذ

.المغمورةالكنیسةأجراسقرعبعدسمعقدیكنلمذلك،كلرغمولكنھـ
:بإلحاحمؤكدینلھلیقولواآخرونصیادونأتى

!نسمعھانحنـ
.بعدسمعھاقدیكنلمالطفللكن
:الصیادینأقوالتغیرتقصیر،وقتبعد

فلعل.أقرانكمعاللعبإلىوعدذلكعنكدعاألجراس؛لضجیجاكثیرً تھتمأنتـ
.سماعھاعلىالقادرینوحدھمالصیادین

  ..األمرعنالنظرصرفالصبيقررسنة،نحوبعد
وحینذاك،ا،صیادً وأصیرأكبرأناألفضلمن.محقونھمربماالرجالفھؤالء"ـ

."األجراسقرعأسمعالشاطئھذاإلىصباحكلأعود
:اأیضً وفكر

  .."اأبدً تقرعولناألجراسحطمالزلزالخرافة،إالھوماكلھھذالعل"ـ
.بیتھإلىالعودةقررالمساء،ذلكفي
یھتمیعدلمأنھبماوالطبیعة،أخرىمرةتأملیودعھ،لالبحرمنیقتربھوو

سمع.النخلأوراقوحفیفحر،البھدیروالنورس،غناءلجمالابتسمفقدلألجراس،
العودةیستطیعأنھیدركھووبالسعادةفأحسیمرحونالبعیديفأصدقائھأصوات

حدث،مابسرعةسینسونلكنھمربما،منھ،یسخرونكانوا.طفولتھألعابإلى
.بحفاوةویستقبلونھ

الربدحمـمثلھطفلسوىبھیقومأنیمكنالالذيالشيءـ واسعیدً الصبيكان
الطبیعةیتأملكیفتعلمألنھذلكوقتھ،یضیعلمأنھامتیقنً كانو.احیً یزالالألنھ

.ویبجلھا
أوراقحفیفالریح،وإلىالنورس،إلىوالبحر،إلىینصتكانوألنھذلك،بعد

  .جرسأولدقاتأیضا،سمع،فقدیلعبون،أصدقائھأصواتوإلىالنخل،
.وآخر

الماءتحتالمغمورةالكنیسةأجراسكلفیھاأخذتالتيلحظةالإلى.آخراأیضً و
.بالفرحلتمألهتقرع

قطعا،نیتھفيیكنلمطفولتھ،قریةإلىعادرجال،صارحینذلك،بعدسنوات
الصبیانیة،تخیالتھثمرةكانربمافذلكالماء،تحتالمغمورةالكنوزبعضإخراج
قررذلك،رغموالماء،تحتالمغمورةجراساألقرعاأبدً یسمعلما،أیضً وربما

.النورسغناءوالریحصخبلیسمعالشاطئإلىابالذھ
الجزیرةعنحدثتھكانتالتيأةالمرشاھدحیندھشتھ،مدىتتصورواالو

.الرملعلىجالسةكنیستھاو
:سألھا

ھنا؟تفعلینماذاـ
.أنتظركـ



بنفسوالمظھر،بنفستفظةمحالمرأةلتظالسنوات،منالعدیدمروررغم
.علیھاابادیً الزمنتأثیریكنلم.شعرھایغطيالحجاب
.الكتابةمنخالیةصفحاتھأزرق،ادفترً سلمتھ

إلىینظرونفكییعرفوناألطفالألنالطفل،نظرةیحترمالنورفارساكتب،ـ
ینظرنھفإبثقتھاجدیرً ماشخصكانإنمعرفةفيیرغبحینو.كآبةدونالعالم

.طفلبعینيإلیھ
النور؟فارسھومنـ

:مبتسمةأجابت
حتىوالمحاربةعلىالقادرالحیاة،معجزةإدراكعلىالقادرإنھ.تعرفھأنتـ
األجراسسماععلىـاللحظةذاتفيـالقادروبھ،یؤمنماأجلمناألخیررمقال

.أعماقھفيتقرعالبحریجعلھاالتي
.أفكارهخمنتالمرأةأنبداو.النورفارسأنھنفسھعلىامً یواأبدً یشھدلم
الجمیعأناعلمً النور،فارسأنھنفسھعلىیشھدأحدوالذلك،علىقادرالكلـ

.كذلكیكونأنیقدر
  :قائلةألحتوثانیة،المرأةابتسمتالدفتر،صفحاتإلىنظر

  .اكتبـ
  



)1(
..بالجمیلاالعترافاأبدً ینسىالالنورفارس

المكانفيشيءكلوضعتالسماویةوالقوىالصراع؛خاللساعدتھفالمالئكة
  .لدیھماأفضلیقدمأنمنالفارسومكنتبھ،الالئق

  "..!ھلحظّ یا":رفاقھیعلق
إمكاناتھبھلھتسمحأنیمكنمابكثیرتفوقأشیاءاأحیانً یحققالفارسألنذلك
  ...وحدھا
  ..بھیحیطالذيالواقيالستارویشكریركعشمس،التغربوحینلھذا،
األصدقاء،اأبدً ینسىالفھوالروحي؛العالمعلىیقتصرالبالجمیلإقرارهلكن

  ..المعركةساحةفيبدمھامتزجتدماءھمألن
مساعدتھ؛أجلمنجھدمناآلخرونبذلھبمایذكرهمنإلىحاجةفيلیسالفارس

  .الھبةمعھمتسمفیقلوحده،ذلكیتذكرھو



)2(
العواطفنھرفيتردد،دونیرتميإنھالفارس؛قلبإلىتؤديالعالمطرقكل
  ..حیاتھیعبرالذي

بشجاعة،یأخذھاقراراتھفیھ؛یرغبمااختیارفيحرأنھالفارسیدرك
  ..الجنونمنبقدرـاأحیانً ـووالمباالة،
  ..حدأقصىإلىلھاویبتھجبعواطفھیرضى
الحیاة،منجزءفھيللفتوحات؛الحماسةعنیتخلىأناضروریً لیسأنھیدرك

  ..فیھایشاركمنكلوتبھج
  ..الزمنعبرنشأتالتيالمتینةواألواصرالدائمةاألشیاءعینیھنصبیضعلكنھ

  ..واألزليالعابربینالتمییزیعرفالفارس



)3(
  ..خصمھطاقةاأیضً یستخدمبلھا؛وحدالشخصیةقواهعلىیعتمدالالنورفارس

فيتعلمھاالتيالفنیةوالضرباتحماستھ،ھوـالحربتندلعحینـ یملكماكل
:للنصریكفیانالوالتدریبالحماسةأنیكتشفالصراع،ازدادوكلماالتدریب؛
  ..ضروریةالتجربة

یتلقاھاربةضكلاأیضً تكونكيیلھمھ،أنالربمنویطلبللكونقلبھیفتحلذا
  ..الدفاعفيلھادرسً العدو،من

حیلیقدروھولیصلي،الصراعأوقف!بالخرافاتإلیمانھیا":رفاقھیعلق
  "..الخصم

دونومنإلھامدونمنأنیدركھو..االستفزازاتلھذهیستجیبالالنورفارس
  ..تدریبأيمنجدوىفالتجربة،



)4(
  ..خصمھیلھيكیفیعرفلكنھا؛أبدً یغشالالنورفارس

وحین..ھدفھإلىیصلكيالحربفنحیلكلیستعملفھوا،ـً قلقكانمھماو
وحین..االنتصاریستعجلالأنھاالعتقادإلىالخصمیدفعقوتھ،نفادبقربیشعر
مباشرةنوىوإذا..الیسارجھةجنودهیحركالیمین،ناحیةمنالھجومعلیھیجب

..للنوموبالتھیؤبالنعاسھریتظا،حاالً الصراع
  .."!حماستھیفقدھوھاانظروا،":أصدقاؤهیعلق
  ..خططھیجھلونأصدقاءهألنللتعلیقات،أھمیةیعطياللكنھ

  ..تفسیراتیقدمبأناملزمً لیسو..یریدمایعرفالنورفارس



)5(
  :فیقولالنورفارسلدىالحربفنونعلىصینيحكیمیعلق

فبھذهعلیھ؛بالھجومقراركمنكبیرةبفائدةتخرجلنأنكیعتقدعدوكاجعلـ
  ..حماستھمنستقللالطریقة

األقوى؛ھوالعدوأنأحسستماإذاالمعركة،منمؤقتانسحابمنتخجلالـ
  ..الحربنھایةعنھتسفرمافيولكنذاتھا،المعركةفيلیسفالعبرة

یسحبفھذابالضعف؛التظاھرمناأیضً تخجلفالالكفایة،فیھبمااقویً كنتإذاـ
  ..األوانقبلالھجومإلىویدفعھحرصھعدوكمن
  ..الخصممداھمةعلىالقدرةفيیكمنالنصرمفتاحالحرب،فيـ
  



)6(
:لنفسھالنورفارسیقول

یحاولونـلھمتتاحفرصةأولولدىـالذینالناسمناعددً قابلتفقدا،عجبً "
  ..فیھمماأسوءإبراز

مظھرتحتالعزلةمنخوفھمویسترونالعدوانیة؛خلفالباطنیة،قواھمیخفون"
  ..الحریة

عنعالوبصوتیتحدثونوقتھمیقضونلكنالخاصة،بقدراتھمیؤمنونال"
  "..خصالھم

  ..ونساءرجاالً معارفھمنالعدیدلدىاإلشاراتھذهالنورفارسیقرأ
حیناصامتً یظلأنأجلمنجھدهقصارىویبذلھربالمظااأبدً یغتراللكنھ
  ..علیھالتأثیرإلىاآلخرونیسعى
جیدةمرآةدائماھماآلخروندامماعیوبھ،لتصحیحفرصةأبسطیغتنملكنھ
  ..لذواتنا

  ..نفسھسیدیصیركيالفرصكلینتھزالنورفارس



)7(
  ..یحبمنمعاأحیانً یصارعالنورمحارب

لدیھإذالحیاة؛أنواءاأبدً علیھتسیطرالبحمایتھ،أصدقاءهیخصالذيفالشخص
  ..األمامإلىوالتقدمالصعابلتذلیلالقوةمنالكثیر

یحاولالذینأولئكقبلمنیُـتحدىأنھیشعراألحیان،منكثیرفيأنھ،الحالو
  ..المسایفةفنتعلیمھم

  ..محاربتھمعلىیحرضونھأتباعھ
علىأتباعھبأسلحةیلقيضرباتوببضععلیھ؛یقدرماالفارسفیستعرض

  ..اجتماعھممكانإلىاالنسجامیعودماسرعانواألرض،
  :مسافریسأل

  !؟األعظمأنتأنكدامماذلك،تفعللماذاـ
  :المحاربفیرد

الكیفیةوبھذهمعي،الحدیثإلىالحقیقةفيیسعونیتحدونني،حینألنھمذلكـ
  ..امستمرً الحوارعلىأبقي



)8(
  ..مھارتي؟طورتأناحدأيإلى:النورفارسیتساءلھامة،معركةمباشرةقبل

  ..السابقفيخاضھاالتيالمعارككلمنمااشیئً ادائمً یتعلمأنھعرفی
  ..عنھاغنىفيھومعاناةفيلھتسببتالدروسھذهمنالكثیرأنحینفي

یكونوالمأناسأجلمناعانیً مُ أوفریة،أجلمناصارعً مُ وقتھأضاعمرةماغیر
  ..حبھیستحقون

  ..الخطإنفسیكررونالالمنتصرینلكن
  ..ذلكیستحقمنأجلمنإالبقلبھیخاطرالنورفارسیعدلملذا

  



)9(
  "..األفضلھيالمواظبة":"شینغأي"لـاألساسيالدرسالنورفارسیحترم
  ..العنادغیرالمواظبةأنیعرف
  ..حماستھومضعفةقوتھمستنفدةالالزم،منأكثرالمعاركفیھاتطولفتراتھناك

خاتمةفيتدمر،عمرھا،فيُممّدداحربً إن":الفارسیفكراألوقات،تلكفي
  "..المنتصرةالبالدحتىالمطاف،

  ..استراحةإیاهامانحً المعركة،ساحةمنقواتھیسحبحینذاك،
  ..جدیدبھجومللقیاماألمثلاللحظةتأتيمتىیعرفأنھبید،إرادتھقوةعلىیحافظ
  ..الصراعإلىالفارسادائمً یعود
  ..تغیرالوضعأنیالحظألنھبلقلقبدافعاأبدً لیسذلكیفعل

  



)10(
  ..نفسھاتكررلحظاتھناكأنتام،بیقینالنورفارسیسجل

فیشعر..واجھھاأنلھسبقومواقفمشكالتمواجھةفينفسھیجدمااغالبً 
  ..باإلحباطلحظتھا

منعادتقدالصعوباتنفسمادامتالحیاة،فيالتقدمعناعاجزً نفسھویتصور
  ..جدید

  "..قبلمنذلكبكلمررتلقد":لقلبھویشتكي
  "..اأبدً تتجاوزهلملكنذلك،كلعشتأنتحقیقة":قلبھعلیھفیرد

یتعلمھلمماتلقینھ:وحیدھدفلھالتجارباتكرارأنالنورفارسیدركوعندئذ
..بعد



)11(
  ..المعتادوالمألوفعنتخرجبحركاتادائمً النورفارسیقوم

شخصعینيفيیحدقأنأو..عملھإلىمتجھوھوالشارعفيیرقصأنیمكنھ
  ..سخیفةتبدوفكرةعنیدافعأنأو..نظرةأولمنالحبعنالتحدثوغریب

  ..األشیاءھذهبمثللنفسھیسمحالنورفارس
  ..جدیدةالكتشافاتاالبتھاجأوقدیمة،اأحزانً امسترجعً البكاءیخشىال

حلمطالماالتيالمغامرةإلىوینطلقشيء،كلیتركحان،الوقتأنیشعرعندما
  ..بھا

دونالمعركة،منینسحبصمود،منطاقتھفيماكلأعطىأنھیشعروحین
  ..متوقعینیكونالمحماقتینأوحماقةالقترافضمیرببتأنیالشعور

  ..اآلخرونلھاختارهالذيالدورلعبمحاوالً أیامھیقضيالالنورفارس



)12(
  ..خاصبومیضتتوھجالنورفارسينظرة
أونعالبالحفاة،رحلتھمفيینطلقوناآلخرین،حیاةمنجزءھموالعالم،فيإنھم

  ..الصحیحالتصرفادائمً یتصرفونوالجبناء،یكونواأنلھمدثیحمااوغالبً زاد،
علىاأحیانً ویشھدونوضیعة،تصرفاتلدیھماألسباب،ألتفھالنورفارسویتألم
جدیرینغیرأنفسھمیروناأحیانً والتطور،مسایرةعلىقادرینغیرأنھمأنفسھم

  ..معجزةأوبركةبأیة
  ..ھنافعلونیماالیقینوجھعلىیعرفونال

  ..لھامعنىالحیاتھمأنمعتقدیننوم،بدونلیالیقضونمااغالبً 
  ..نورفارسوھمالسببلھذا

  ..یخطئونألنھم
  ..یتساءلونألنھم
  ..یجدونھأنھمواألكیدـسببعنیبحثونألنھم

  



)13(
  ..اآلخریننظرفيامجنونً یبدوأنیخشىالالنورفارس

  ..بمفردهیكونُ حینَ عالٍ بصوتٍ نفسھإلىیتحدثُ 
  ..األشخاصأحدمنتعلمھماھذا..المالئكةمعللتواصلالمثلىالطریقةإنھا
  ..للغایةاصعبً النفسِ إلىالتحدثَ یجدُ البدایة،في

  ..معنىأيمنالفارغالكالمسوىیكررَ لنوأنھیقولھ،مالدیھلیسأنیظن
  ..الفارسیصرذلك،رغمو

  ..قلبھإلىیتحدثیومكل
  ..كالمأيیقول..اإطالقً بھاِيِ◌ؤمنالأشیاءیقول

لحكمةقناةحفربصددأنھویدركصوتھ،نبراتفياتغیرً یالحظیوم،ذاتو
  ..عالیة

..قناعمجردذلكلكن..امجنونً الفارسیبدو



)14(
  "..أعداءهینتقيالنورفارس":شاعرقال

مكانإلىمكانمنینتقلأنإلىحاجةفيسولیقدراتھ،مدىالنورفارسعرفی
  ..فضائلھوبمیزاتھامتبجحً 

  ..منھأفضلأنھعلىیبرھنأنیودمنیبرزلحظة،كلفيأنالحالو
ملكاتمنمتمكنشخصفكل:"أسوأ"أو"أفضل"لـوجودالأنالفارسیعرف

  ..الخاصطریقھلشقضروریة
  ..بعنادھمیتمسكوناألشخاصبعضلكن
  ..إلثارتھبوسعھمماكلویعملونیھینونھ،فزونھ،یست

بللمھارتك،شیئاتضیففلناإلھانات،لھذهتستجبال":قلبھلھیھمس،ظتھالحو
  "..طائلدوننفسكستنھك

إلىالسیریحثأنعلیھإذلالستفزازات؛االستجابةفيوقتھالنورفارسیھدرال
  ..ینجزهأنلھمقدرھوما



)15(
  :"بونیانجون"لـمقطعالحظة،كلفيالنور،فارسیتذكر

علىنادمغیرفأنامحن،منبھومررتعقباتمناجتزتھماكلرغم"
رغبتالذيالمكانإلىقادتنيالتيھيألنھاواجھتھا،التيالكثیرةالصعوبات

ریدیلمنوسأمنحھالسیفھذاأملكھماكلالنھایة،وباقترابواآلن،..إلیھالوصول
علىالشواھدھي..المعاركوندوبعالماتمعيأحمل..حجھإلىالطریقمواصلة

  ..فتوحاتمنأنجزتھماعلىوالمكافآتعانیتما
  ..الجنةأبوابليستفتحالتيھيالعزیزةوالندوبالعالماتھذه"
  ..والبطولةالشجاعةحكایاتفیھأسمعحیاتيقّضیتزمان،ھناك"
  ..العیشإلىلحاجتيفقطیھفعشتزمانھناك"
ذاكصحبةبفیھأكونیومیأتيأنأتمنىوألنيفارس،ألنيأعیشاآلنلكني"

  .".بضراوةأجلھمنقاتلتالذي



)16(
  ..المسیرفیھایبدأالتياللحظةطریقھالنورفارسیتعرف

  ..بھیرحبمنعطفكلحجرة،كل
  ..والمسیالتالجبالمعیتماھى

  ..البادیةوطیوروالحیواناتالنباتاتفيروحھمنابعضً یرى
امفسحً الشخصیةألسطورتھیستسلموعالماتھ،الرببمعونةرضيوقدعندئذ،

  ..ألجلھبھااحتفظتالتيالمھماتإلىلترشدهلھاالمجال
  ..اأرقً یتألمأخر،لیالوفيلینام،إلیھیأويمأوىیجدالاللیالي،بعضفي

إالھومااأللموھذاھذا،السبیلیسلكأنقررمنأنا":اخلھدفيالمحاربیقول
  "..منھجزء
  ..كلھاقوتھتكمنالعبارةھذهفي
  ..یشتكيأالعلیھلذااآلن،یسلكھالذيالسبیلاختارمنھو
  



)17(
النورفارسيمساعدةعلىالكونُ ـقادمةقلیلةولقرونـافصاعدً اآلنمنسیعمل،

  ..ضررأيعنھموسیصد
  ..تجدیدإلىحاجةفياألرضطاقة

  ..فضاءإلىحاجةفيالجدیدةاألفكار
  ..جدیدةتحدیاتإلىحاجةفيوالروحالجسد

ـبالیةاأفكارً تعكسالتيتلكباستثناءـاألحالموكلا،حاضرً صارالمستقبل
  ..للظھورالفرصةلدیھاستكون

  ..الشىفسیتمنھاالتافھأماستبقى؛المھمةاألشیاء
والبعده،منیأتونالذینأحالمعلىبالحكمامطالبً لیسأنھیعرفالمحاربلكن
  ..اآلخرینقراراتانتقادفيوقتھیھدر

سبیلخطإإثباتإلىحاجةفيلیسھوبھ،الخاصبالسبیلثقةعلىیكونوكي
  ..اآلخر

  



)18(
  ..احتاللھینويالذيالموقعشدید،بحرصوالنورفارسیدرس
  ..العقباتعلىللتغلبوسیلةادائمً ھناكالھدف،صعوبةبلغتومھما

الضروريبالعزمقلبھمإلإلىاجاھدً ویسعىسیفھ،ویشحذالبدیلة،السبلیتفحص
  ..التحديلمواجھة
  ..حسبانھتكنلمصعوباتھناكأنأدركالنور،فارستقدموكلمالكن،

ضروريالجنونمنفقلیلا؛أبدً تحركالمالمثالیة،اللحظةینتظرأنعلیھلو
  ..أخرىخطوةالتخاذ

ـالحبفيكماالحربفيـألنھذلكالجنون،منبقلیلالنورفارسیتصرف
..شيءبكلالتنبؤیستحیل



)19(
  ..مزایاهیعرفكمانقائصھالنورفارسیعرف
التيمنأكثرفرصلدیھماآلخرون":یقولونالتشكي،منیكثرونالرفاقبعض

  "..عندنا
بلذلك؛اءجرّ بالعجزتصابنفسھیتركالالمحاربلكنحق؛علىیكونونربما
  ..فیھالقویةالجوانبعنیبحث

إصابةدقةفيالنورسوقوةركضھ،سرعةفيتكمنالغزالقوةأنیعرف
  ..الھدفالسمكة
  ..قوتھمدىیدركألنھذلكالضبعیھابالالنمرأنالنورفارستعلم

  ..یعتمدأنیجبمنعلىمعرفةالمحاربیحاول
،األملاإلیمان،:عناصرثالثةمنیتكونأنیجبالذيمتاعھ،ادائمً یفحص

  ..والحب
  ..المسیرمواصلةفيیترددفالالثالثة،تواجدماإذا

وإنالجمیع،منھایتعلمأنیمكنالحیاةوأنغبي،أحدمنماأنیعلمالنورفارس
  ..اوقتً ذلكاستدعى

  ..لدیھمماأفضلیقدمواأناآلخرینمنویتوقعلدیھماأفضلیقدما،دائمً إنھ،
  ..منھمواحدكلقیمةیبرزأنإلىیسعىبأریحیة

  "..الجمیلینكرونالناسبعض":الرفاقبعضیعلق
تشجیعذلكففياآلخرین،تشجیعفيویستمرعزمھ،عنالفارسیثنيالھذالكن

  ..سھنفھولھ
  



)20(
  ..المعركةدخولمنالخوفواعتراهإالنورفارسمنما
  ..الماضيفيخانأووكذبإالنورفارسمنما
  ..المستقبلفيالثقةوفقدإالنورفارسمنما
  ..تافھةأشیاءأجلمنوتألمإالنورفارسمنما
  ..الروحیةبواجباتھالقیامفيوتلكأإالنورفارسمنما
  .."ال"یقولأنعلیھوجبحیث"نعم"وقالإالنورفارسمنما
  ..ھأحبَّ مااشخصً وآذىإالنورفارسمنام

یصیرأنفياألملیفقدولمالتجاربھذهبكلمرألنھ،"نورفارس"فھوھذالكل
  ..علیھھومماأفضل

  



)21(
.ھـ.ت"والكأقالقدامى،المتنبئینبعضأقوالإلىا،دائمً النور،فارسینصت

.T"ھكسلي H. Huxley:  
مضیئةومناراتللجبناءفزاعاتھونتائج،منأفعالناعنیترتبماإن"

  ..للحكماء
اللعبةوقواعدالیومیة،حیاتناأفعالھيقطعمنفوقھاوماشطرنج،رقعةالعالم"
نعرفاأننإالیواجھنا،الذيالالعبتعرفنستطیعال. .الطبیعةقوانیننسمیھماھي
  .."وصبورومستقیمعادلأنھ

منخطإبأدنىیرضىالالربأنیعرفھوالتحدي،قبولالنورفارسعلى
  ..اللعبةقواعدیجھلواأنعبادهمناصطفاھملمنیسمحوالیحبھم،الذینأولئك



)22(
  ..قراراتھاتخاذالنورفارسیؤجلال

  ..كمعلموواجبھ،مسؤولیتھتدریباتھ،تباراالعفيویأخذالتحرك،قبلاملیًّ یفكرإنھ
ھيكانتلوكمایخطوھاخطوةكلویعتبرھدوئھ،علىالمحافظةعلىیحرص

  ..األسمىاألھمیةذات
مجاللدیھیعدفلم..األمامإلىالفارسیتقدمالقرار،اتخاذلحظةوفيحینذاك،

كانالتيتلكیرغاألحوالكانتولووجھتھیغیروالاختیاره،حسنفيللشك
  ..یتوقع
  ..یتصوركانمماأكثرطالتوإنحتىالمعركةفسیربحاصائبً قرارهكانماإذا
بحكمةلكنـالكرةیعیدأنإالعلیھوماسیھزمفإنھاخاطئً قرارهكانماإذاو
  ..أكبر

  ..النھایةإلىویثابریتوقفالفإنھنورفارسینطلقحین
  ..الوغىساحةیقاسمونھالذینأولئكھممعلمیھأفضلأنالنورفارسیعرف

  ..إسداؤھاواألخطرالنصیحة،طلبالخطرلمنإن
بھایحلالتيالكیفیةمالحظةفينفسھیجھدفإنھمساعدة،الفارسیحتاجحین

  ..مشكالتھمبھایحلونالأوأصحابھ
مالكھدیوالتيالكلماتجوارهإلىمنشفتيعلىیقرأإلھام،عنیبحثوحین
  ..لھیقولھاأنالحارس

یبحثبلالبعیدین،الرجالأوبالنساءیحلمالفإنھالوحدة،أوبالتعبیشعروعندما
شعورودونبسرورـالحنانفيورغبتھمآالمھممعھمویتقاسمإلیھالمقربینعن

  ..بالذنب
ألشیاءاخاللمننفسھعنیعلنالكونفيابعدً األكثرالنجمأنالفارسیعرف

..بھتحیطالتي
  



)23(
  ..عالمھیحبھمالذیناألشخاصیقاسمالنورفارس

  ..الجرأةیملكونالأنھمإالرغباتھمتحقیقعلىویحثھم
  ..لوحینحامالالشریظھركھذه،أوقاتفي

بفقدانتھیتوإاللذاتكبنعمكاحتفظ..نفسكفياملیًّ فكر":أحدھماعلىمكتوب
  .".شيءكل

  "..الخاصة؟عیوبكترىأالاآلخرین؟لتساعدأنتتكونمن":اآلخرعلىویقرأ
لوحدهیكبرأنیستطیعالأنھا،أیضً یعرفلكنعیوبھ،النورفارسیجھلال

  ..صحبھعنبمنأى
  ..الحقیقةمناقدرً یجمالنأنھمااعتقدإنوحتىاأرضً باللوحینیلقيلذا،

  ..إلیھالمقربینمساعدةلفارساویواصلغبار،إلىمتحولینیسقطان
  :النورفارسرحلةعن" الوتسو"الفیلسوفیقول

المناسبةاللحظةیدركأنیتعلمو..والتافھةالصغیرةاألشیاءلكلاالحترامیبدي"
  ..الضروریةالمواقفلتبني
الطریقةىإلاالنتباهعلىفواظبا،مرارً قوسكاستخدمتقدكنتإنووحتى"
  ..الوترتشدوالسھمبھاتوجھالتي
شاردمتمرسمنذكاءأكثرأنھیثبتفإنھیریده،ماالمبتدئیعرفعندما"

  ..الذھن
فيیخفقمنوكل..البؤسیجلبالكراھیةوتراكمالحظ،یجلبالحبتكریس"

  ..المآسيأمامامفتوحً البابیتركالمشاكلإدراك
"..الشجارعنمختلفأمرالمعركة"



)24(
  ..النوررسفایتأمل
  ..الربانيللنورنفسھویسلمخیمةداخلھادئمكانفيیجلس
  ..شيءأيفيیفكرأالیحاولذلكیفعلعندما
  ..واالستعراضاتوالتحدیاتالملذاتعنیعزف

  ..ذاتھاعنتفصحأنوقدراتھلمواھبھیتیح
اتھبحیتھتمسوفوالقدراتالمواھبتلكفإنحینھ،فيذلكیدركلموإنوحتى

  ..یوموراءایومً كیانھفيوتؤثر
  ..العالمنورمناقبسً یكونبلذاتھ،ھویكونالالفارس،یتأملعندما
  ..وفقھایتصرفأنعلیھوكیفلمسؤولیاتھاإدراكً یمنحھالتأمل
  ..یرشدهنداءیسمعقلبھسكینةفيأنالنورفارسیعرف

  



)25(
  ":زن"لمعلمھ"ھیریقل"یقول

فيالسھمأطلقلمإنباالختناقأحسأنقوسي،أجذبحینما،لحظةيفیحدث"
  "..الحال

  :المعلمویعقب
إن..الرمایةفنتتعلمفلنالسھم،إلطالقاللحظةاستعجالفينفسكأجھدتمتى"
ااضطرابً یحدثقدالذيالشيء..طفلكیدتفتحأنیجبالقوستجذبالتيالید

  "..للراميالحیةاإلرادةنھاإالتصویب،دقةفياأحیانً 
  .".إنجازهیتمفلنبإنجازه،أقملمما":اأحیانً نورالفارسیفكر
یعملالكونیدعأناأیضً علیھولكنیتحرك،أنعلیھ..كذلكاألمریسیراللكن

  ..المطلوبالوقتفي


