
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ااألسططووررةة سبعة 



!
!رروواايیة: ااألسطوررةة سبعة 

االمؤلف: محمد تهھامي 

االتحريیر وواالتدقيیق االلغويي: رريیم آآقبيیق 

االغالفف: رراايي مانزاانيیلال٬، سميیة ااإلتربي 

االطباعة: شركة نوبارر دديیجيیتالل 

ررقم ااإليیدااعع: 2016/22882  

االترقيیم االدوولي: 978-977-90-4402-6 

حقوقق االنشر © محمد تهھامي 2016  

االحقوقق االفكريیة للمؤلف محفوظظة. جميیع االحقوقق محفوظظة٬، ووأأىى ااقتباسس 
أأوو تقليید أأوو إإعاددةة ططبع ددوونن مواافقة خطيیة من االمؤلف يیعرضض صاحبهھ 

 للمساءلة االقانونيیة.



!
!
!
!

ااألسططووررةة سبعة 
!

محمدد تهھامي  !!



!



!!!!
شكرر  !

 تعجزز كلماتت االشكرر عنن إإظظهھارر إإمتناني لشخصيینن لمم 
تكنن لهھذذهه االرروواايیة أأنن تخررجج للنوورر لووال مجهھووددهھھھما وومسانددتهھما 

!االكبيیررةة لي. 
محمدد عباسس كاتبب قصصص االخيیالل االعظظيیمم االذذيي ووجهھني في كلل 

!خططووةة منن خططووااتت هھھھذذاا االعملل ووكانن نعمم االمعلمم ووااألخخ وواالصدديیقق. 
رريیمم آآقبيیقق عاشقة االلغة االعرربيیة وواالتي قامتت بتحرريیرر االرروواايیة في 

ووقتت قيیاسي ووأأخررجتت كلماتهھا ووأأحددااثهھا بشكلل مبددعع ووفرريیدد 
!لتعططي لهھا ررووحاً ووحيیاةة. 

حقا ال أأجدد منن كلماتت االشكرر وواالعررفانن ما أأستططيیع أأنن أأعبرر بهھ 
!عنن ما بددااخلي. 

 شكرراا…



!
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!!!!
 (١۱) !

 ”ما لي أأررااكك شارردداا يیا صدديیقي. أأعلمم أأنن فررااقق جددكك أأمرر 
مؤؤلمم ووأأعلمم أأنكك كنتت شدديیدد ااالررتباطط بهھ٬، وولكنن االحيیاةة البدد أأنن 

!تستمرر.” 
قالهھا محموودد لصدديیقهھ نووحح بعدد أأنن ااررتشفف ررشفة منن فنجانن قهھووتهھ 

!ووهھھھما جالسانن في االمقهھى االمفضلل لدديیهھما. 
!“نووحح … نووحح …” 

كررررهھھھا محموودد عددةة مررااتت بصووتت عالٍل حتى اانتبهھ نووحح ووأأجابب 
!ووكأنهھ كانن في عالمم آآخرر… 

!“معذذررةة يیا صدديیقي. ماذذاا كنتت تقوولل؟” 
“يیبددوو أأنكك مهھموومم بشيء ما غيیرر فررااقق جددكك … ما بكك يیا 

!صدديیقي.” 
!ترردددد نووحح قليیال ثمم أأجابب: 

“في االحقيیقة إإنن فررااقق جدديي كانن مؤؤلما لددررجة كبيیررةة. فقدد كانن هھھھوو 
االصدديیقق وواالمعلمم وواالمحفزز … لقدد كانن كلل االظظهھرر وواالسندد بالنسبة 
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لي. وولكنن ما يیشغلل بالي ااآلنن هھھھوو ما حددثث لي على مدداارر ااأليیامم 
!االستة االماضيیة” 

!ااعتددلل محموودد في جلستهھ ووقالل بقلقق: 
!“ماذذاا حددثث…هھھھلل تعررضتت لمكررووهه” 

ووضع نووحح يیددهه على ووجهھهھ ووكأنهھ يیحاوولل ااستجماعع شتاتت أأفكاررهه 
!ثمم سحبهھا ووقالل: 

“حلمم عجيیبب يیا محموودد! … حلمم عجيیبب يیتكرررر كلل يیوومم على مدداارر 
!االستة أأيیامم االماضيیة بنفسس االتفاصيیلل.” 

!“حلمم … ما هھھھوو هھھھذذاا االحلمم” 
!قالهھا محموودد باستغرراابب ووقلقق شدديیدديینن. 

“أأحلمم كلل يیوومم بجدديي٬، بووجهھ جدديي تحيیططهھ هھھھالة منن نوورر يیقترربب 
مني وويیهھمسس في أأذذني قائال (نووحح ااستيیقظظ لتغيیرر االعالمم … كلمة 

!االسرر سبعة)” 
!أأبتسمم محموودد ووتنهھدد باررتيیاحح قائال: 

“يیا نووحح لقدد أأقلقتني يیا ررجلل! … هھھھذذاا أأمرر عادديي جدداا. فعاددةة يیحلمم 
االمررء باألشخاصص االمقرربيینن لهھ بعدد مووتهھمم مباشررةة لشددةة قرربهھ منهھمم 
ووعددمم تصدديیقهھ لحظظة االفررااقق. ال تقلقق يیا صدديیقي٬، هھھھذذاا أأمرر ططبيیعي 

!
�8



ووسيینتهھي قرريیبا. ووحتى ووإإنن لمم يینتهھي فهھا أأنتت ذذاا تررىى جددكك 
!االعززيیزز كلل يیوومم فلمَم االقلقق؟" 

“ال يیا محموودد. هھھھذذاا ليیسس حلما عادديیا. فليیسس منن االمعقوولل أأنن يیتكرررر 
!كلل يیوومم لمددةة ستة أأيیامم متتاليیة بنفسس االتفاصيیلل” 

!هھھھزز محموودد ررأأسهھ ووكأنهھ غيیرر موواافقق على ووجهھة نظظرر نووحح. 
“كلل ما يیشغلني ااآلنن هھھھوو جملة جدديي االتي يیقوولل فيیهھا (ااستيیقظظ يیا 

!نووحح لتغيیرر االعالمم) … ماذذاا يیقصدد جدديي؟!.” 
!أأخدد محموودد يیفكرر ثمم قالل: 

!“ليیسس هھھھذذاا فقطط … لقدد قلتت أأنهھ ذذكرر كلمة سرر ما٬، صحيیح؟” 
!اانتبهھ نووحح ووقالل: 

!“نعمم نعمم معكك حقق. كانن يیقوولل (كلمة االسرر سبعة)” 
صمتت ااالثنانن حيیثث لمم يیجددوواا أأيي تفسيیرر لهھذذاا االحلمم ووشررددوواا 

!ااالثنانن لبعضض االووقتت ثمم قططع محموودد االصمتت قائال: 
“يیا ررجلل ال تعططي ااألمرر أأكبرر منن حجمهھ. كما قلتت لكك هھھھوو مجرردد 

!حلمم فعقلكك االباططنن مررتبطط بجددكك ووذذكرريیاتكك معهھ بددررجة كبيیررةة.” 
!رردد نووحح في ضيیقق لعددمم تفهھمم محموودد لحالتهھ: 
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“لمم أأعطِط ااألمرر أأكبرر منن حجمهھ يیا محموودد. هھھھذذاا أأمرر غيیرر عادديي 
!ووليیسس خددعة سخيیفة منن عقلي االباططنن.” 

!رربتت محموودد على فخذذ نووحح وواابتسمم: 
“عذذرراا يیا صدديیقي أأنا لمم أأقصدد أأنن أأتفهھ منن رروواايیتكك٬، أأررددتت فقطط أأنن 

!أأخففف عنكك.” 
!ثمم نظظرر في ساعتهھ ووااستططرردد قائال: 

“لقدد تأخرر االووقتت ووالبدد أأنن تسترريیح ووتنالل قسططا كافٍف منن االنوومم. 
غدداا هھھھوو أأوولل يیوومم عملل لكك بعدد ااإلجاززةة االتي أأخذذتهھا بسببب ووفاةة 

!جددكك ررحمهھ هللا. أأتمنى أأنن يیهھدديیكك هللا لما فيیهھ االخيیرر” 
!نظظرر لهھ نووحح نظظررةة ووااهھھھنة ثمم قالل: 

“لقدد بددأأتت أأخشى االنوومم … إإنن ااستمرر هھھھذذاا االحلمم سأصابب 
!بالجنوونن” 

“ال يیا صدديیقي … ااألمرر يیبددوو محيیرراا وولكنن بالتأكيیدد لنن يیصلل لهھذذهه 
االددررجة … تووضأ ووصلي رركعتيینن قبلل أأنن تنامم ووااددعوو هللا أأنن يینيیرر 

!لكك االططرريیقق.” 
!ااستررااحح نووحح لهھذذهه االكلماتت ووأأجابب بابتسامة خفيیفة:  

“شكرراا يیا محموودد على ووقووفكك بجانبي في االفتررةة االماضيیة. نِعمم 
االصدديیقق ووااألخخ أأنتت” 
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!ضحكك محموودد ووقالل: 
!“ليیسس هھھھذذاا فقطط … ددعني أأعززمكك على (االمشارريیبب) أأيیضا” 

ضحكك ااالثنانن ووقاما حيیثث ذذهھھھبب كلل منهھما إإلى سيیاررتهھ ووأأدداارر نووحح 
االمحرركك ثمم نظظرر إإلى االسماء منن االززجاجج سيیاررتهھ ووهھھھوو يیقوولل في 

!نفسهھ: 
“يیا تررىى ماذذاا ستحملل لي هھھھذذهه االليیلة منن مفاجآتت. ماذذاا ستقوولل لي 

!هھھھذذهه االليیلة يیا جدديي” 
!“يیا رربب” 

قالهھا نووحح بصووتت ووااهھھھنن حززيینن وواانططلقق بسيیاررتهھ متجهھا إإلى 
!منززلهھ… 

 ***!
 اانتفضض نووحح منن فررااشهھ بشهھقة قوويیة أأيیقظظتت ززووجتهھ االتي 

!قالتت بفززعع: 
!“نووحح ما بكك؟” 

“إإنهھ االحلمم ذذااتهھ يیا مرريیمم. ال لمم يیعدد حلما٬، هھھھذذهه االمررةة أأصبح ررؤؤيیا٬، 
!لمم يیعدد لدديي شكك في ذذلكك” 

رربتتت مرريیمم على كتفهھ ووضمتهھ إإليیهھا قائلة: 
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!“ااهھھھددأأ يیا نووحح كلل شيء سيیكوونن على ما يیرراامم” 
اانتززعع نووحح نفسهھ منن حضنهھا وواانتفضض قائما منن االفررااشش قائال 

!بتووترر وواانززعاجج: 
“ال لنن أأهھھھددأأ وولنن أأسترريیح حتى أأفسرر هھھھذذاا االـ… هھھھذذهه االررؤؤيیا االتي 

!أأررااهھھھا كلل يیوومم” 
!“ماذذاا تفعلل يیا نووحح. لماذذاا تررتدديي مالبسكك٬، إإلى أأيینن أأنتت ذذااهھھھبب؟” 
كانن نووحح يیررتدديي أأحدد قمصانهھ االبيیضض االمفضلة لدديیهھ وواالتي تليیقق 

!ببشررتهھ االسمررااء ووقوواامهھ االرريیاضي عنددما أأجابهھا بضيیقق: 
“أأرريیدد أأنن أأستنشقق بعضض االهھووااء فأنا لمم أأعدد أأططيیقق االنوومم وولمم أأعدد 

!أأتحملل منظظرر االفررااشش.” 
!ظظهھرر االقلقق على صووتت مرريیمم ووهھھھي تقوولل: 

“حسنا يیا نووحح وولكنن أأبقي هھھھاتفكك متاحا كي يیتسنى لي ااالططمئنانن 
!عليیكك” 

!“حسنا حسنا … ال تقلقي يیا حبيیبتي” 
أأكملل نووحح ااررتددااء مالبسهھ وواانططلقق خاررجج االمنززلل باتجاهه سيیاررتهھ 

ووما إإنن جلسس على كررسي االقيیاددةة ووأأدداارر االمحرركك حتى االتقطط هھھھاتفهھ 
!ووااتصلل بصدديیقهھ محموودد. 
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“محموودد. أأنا في ططرريیقي إإليیكك٬، البدد أأنن نتحددثث. أأكادد أأجنن فال 
!أأستططيیع تحملل ما يیحددثث لي.” 

أأجابب محموودد في قلقق شدديیدد ووهھھھوو يینفضض االنوومم منن عيینيیهھ: 
“خيیرر يیا صدديیقي. أأيینن أأنتت ااآلنن؟ ووما االذذيي حددثث لتخررجج في هھھھذذهه 

!االساعة االمتأخررةة منن االليیلل؟” 
!أأجابب نووحح بتووترر: 

“إإنهھ نفسس االحلمم يیا محموودد٬، نفسس االررؤؤيیا.” 
“هھھھلل هھھھذذاا معقوولل يیا نووحح. لقدد قلتت لكك أأنهھ أأمرر ططبيیعي بسببب شددةة 

!تعلقكك … 
!قاططعهھ نووحح بحددةة: 

“محموودد لنن أأتحددثث معكك عنن هھھھذذاا ااألمرر مررةة أأخررىى إإنن ااستمرريیتت 
!في ااستفززااززيي ووأأنا أأشررحهھ لكك.” 

!ااررتبكك محموودد قائال: 
!“أأنا آآسفف يیا صدديیقي لمم أأقصدد أأنن …” 

!قاططعهھ نووحح مررةة أأخررىى قائال بتووترر: 
!“هھھھناكك شيء جدديیدد في حلمم االيیوومم.” 

“ماذذاا؟!..جدديیدد؟!” 
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“نعمم. لقدد قالل جدديي نفسس االجملة (ااستيیقظظ يیا نووحح لتغيیرر االعالمم. 
!كلمة االسرر سبعة) … ثمم أأتبع قائال…” 

!صمتت نووحح لووهھھھلة ثمم ااستططرردد قائال: 
“(هھھھذذهه آآخرر مررةة ستررااني فيیهھا يیا نووحح. ال تخذذلل جددكك ووال تخذذلل 

!االعالمم. االووددااعع يیا حفيیدديي االحبيیبب.)” 
قالهھا نووحح ووقدد بددأأتت االددمووعع تمأل عيینيیهھ ووااستشعرر محموودد ذذلكك في 

!صووتهھ فقالل مهھددئا: 
!“ااهھھھددأأ يیا صدديیقي. أأيینن أأنتت ااآلنن؟ سآتي إإليیكك حاال.” 

!مسح نووحح ددمووعهھ ووقالل: 
“ال عليیكك يیا صدديیقي. ال ددااعي لترركك منززلكك ووززووجتكك في هھھھذذهه 

االساعة االمتأخررةة منن االليیلل. أأنا آآسفف على اانددفاعي ووإإززعاجي لكك 
!وولكني كنتت بحاجة ألنن أأتكلمم.” 

“ماذذاا تقوولل يیا نووحح أأنتت صدديیقق عمرريي. قلل لي أأيینن أأنتت؟” 
“أأنا ااآلنن في شاررعع قرريیبب منن منززلل أأهھھھلي متجهھا إإلى منززلكك. ال 

!تترركك منززلكك أأنا سآتي إإليیكك.” 
!صمتت محموودد لووهھھھلة ثمم قالل متسائال: 

“لماذذاا لمم ترروويي هھھھذذاا االحلمم لوواالددتكك؟ فلعلل هھھھناكك في ووصيیة جددكك ما 
يیفسرر هھھھذذاا ااألمرر.” 
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!اانتبهھ نووحح لما قالهھ محموودد ووأأجابب: 
“معكك حقق٬، كيیفف فاتني هھھھذذاا؟.. حسنا سأذذهھھھبب لعنددهھھھا ااآلنن 

ووسأتصلل بكك في االصباحح. أأعتذذرر مررةة أأخررىى يیا صدديیقي على 
!إإززعاجكك.” 

“ال تقلل ذذلكك مررةة أأخررىى٬، وولكنن أأليیسس االووقتت متأخرراا على االذذهھھھابب 
!لعنددهھھھا ااآلنن؟.” 

!نظظرر نووحح في ساعتهھ ثمم قالل: 
!"لنن أأستططيیع ااالنتظظارر حتى االصباحح". 

!"حسنا٬ً، سأنتظظرر ااتصالكك٬، لنن أأنامم قبلل أأنن أأسمع منكك".. 
!قالل نووحح مبتسما: 

!“حسنا يیا صدديیقي االعززيیزز. سأوواافيیكك باألخبارر الحقا.” 
لمم تمرر خمسس ددقائقق حتى ووصلل نووحح إإلى منززلل أأهھھھلهھ ووططررقق 

االبابب بلططفف منتظظرراا بضع ددقائقق قبلل أأنن يیقررعع االجررسس٬، ووبعدد 
!ددقيیقتيینن فتحتت وواالددتهھ االبابب وونظظررتت إإليیهھ بقلقق شدديیدد قائلة: 

!“نووحح. هھھھلل أأنتت بخيیرر. هھھھلل حددثث مكررووهه لمرريیمم أأوو البنتكك الرراا؟” 
!ضمهھا نووحح لحضنهھ ووقبلل ررأأسهھا قائال: 

!
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“ال قلقي يیا أأمي كلنا بخيیرر وولكني أأوودد االتحددثث معكك في أأمرر هھھھامم 
!يیخصص جدديي.” 

أأددخلتهھ ووجلسا سوويیا في غررفة االمعيیشة ووأأخذذ نووحح يیرروويي ألمهھ 
تفاصيیلل االحلمم االغرريیبب االذذيي يیررااهه لليیوومم االسابع على االتوواالي ووعلى 

!ااإلضافة االجدديیددةة ووااألخيیررةة في حلمم تلكك االليیلة ثمم قالل: 
“هھھھلل تحددثث جدديي معكك بأيي شيء. هھھھلل ترركك في ووصيیتهھ شيیئا ما 

!يیمكنن أأنن يیفسرر هھھھذذاا االحلمم يیا أأمي؟” 
!قالهھا نووحح آآمال أأنن يیكوونن لددىى وواالددتهھ تفسيیرراا لهھذذاا االلغزز. 

!سكتتت وواالددتهھ ووأأخذذتت تفكرر ثمم قالتت آآسفة: 
“ليیتني أأستططيیع االمساعددةة يیا بني وولكنن جددكك لمم يیفصح لي عنن أأيي 

!شيء يیمكنن أأنن يیفسرر هھھھذذاا االحلمم.” 
نظظرر نووحح في ااألررضض بأسفف ثمم نظظرر لوواالددتهھ ووقامم ليیقبلل ررأأسهھا 

!قائال بحنانن: 
!“ال تشغلي بالكك يیا أأمي… وولكنن أأددعوو أأنن يیهھدديیني هللا للخيیرر” 

!ضمتهھ أأمهھ لحضنهھا ووقالتت: 
“فررااقق جددكك مؤؤلمم لنا جميیعا يیا بني وولعلهھ خصكك بهھذذهه االررؤؤيیا ألنهھ 

كانن يیرريیدد أأنن تكوونن شخصا ناجحا وومؤؤثرراا مثلهھ. فلقدد كانن دداائما 
يیقوولل لي نووحح سيیكوونن خليیفتي.” 
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!اابتسمم نووحح ووقبلل أأمهھ قائال: 
!“ررحمكك هللا يیا جدديي” 

ااتجهھ نووحح نحوو االبابب ووهھھھوو ال يیددرريي ماذذاا سيیفعلل ووإإلى أأيینن سيیتجهھ 
!ووما إإنن أأدداارر مقبضض االبابب حتى ااستووقفتهھ أأمهھ قائلة بانفعالل: 

!“اانتظظرر يیا نووحح. لقدد تذذكررتت أأمرراا هھھھاما” 
!االتفتت إإليیهھا نووحح ووقالل بلهھجة يیملؤؤهھھھا ااألملل: 

!“ماذذاا يیا أأمي … ماذذاا تذذكررتت؟” 
“لقدد جاء جددكك لززيیاررتي قبلل حوواالي عشررةة أأشهھرر منن ووفاتهھ 

ووأأخبررني أأنهھ يیشعرر بأنن أأجلهھ قدد أأقترربب٬، ثمم أأووصاني بأنهھ إإنن تووفى 
أأال يیفتح أأحدد غررفة مكتبهھ مططلقا ووأأنن أأعططيیكك أأنتت بالذذااتت مفتاحح 

االغررفة وومعهھا ظظررفف مغلقق٬، باإلضافة إإلى نسخة منن مفتاحح 
منززلهھ. وولكني نسيیتت ذذلكك ااألمرر تماما بسببب ططوولل االمددةة 

ووالنشغالي ووحززني على فررااقهھ...اانتظظرر سأحضرر لكك االمفتاحح 
وواالظظررفف٬، االحمدد v أأننا لمم نحتج فتح االغررفة ووإإال لمم أأكنن ألسامح 

!نفسي على مخالفة ووصيیتهھ.” 
تسمرر نووحح في مكانهھ ووقلبهھ يینبضض بشددةة فاألمرر بدداا مقلقا ووكأنن 

!ووررااء هھھھذذاا االحلمم حقيیقة قدد تغيیرر مجررىى حيیاتهھ. 
بعدد بضعة ددقائقق عاددتت وواالددتهھ ووفي يیددهھھھا مفتاحح منززلل جددهه وومفتاحح 

غررفة مكتبهھ االخاصص وومعهھا االظظررفف االمغلقق. 
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ااستلمم نووحح االمفاتيیح ثمم أأخذذ االظظررفف ووفتحهھ ووأأخررجج االررسالة بددااخلهھ 
ووأأخذذ يیقررأأ ما فيیهھا ووسررعانن ما نظظرر إإلى أأمهھ نظظررةة تملؤؤهھھھا االددهھھھشة 

وواالتووترر٬، فما كتبهھ جددهه في هھھھذذهه االررسالة ترركهھ ووقدد تضاعفتت 
!حيیررتهھ ووتووتررهه عشررةة مررااتت على ااألقلل. 

 *** !
 ددقق جررسس االبابب في منززلل محموودد فقامتت ززووجتهھ سالي 

!لتفتح االبابب ووما إإنن ررأأتت االططاررقق حتى قالتت مبتهھجة: 
“أأهھھھال نووحح أأنا سعيیددةة بررؤؤيیتكك. تفضلل محموودد بانتظظارركك وولكنهھ في 

!االحمامم منذذ نصفف ساعة” 
قالتهھا ووضحكتت بسخرريیة٬، فابتسمم نووحح اابتسامة خفيیفة ووهھھھوو يیددخلل 

!متجهھاً معهھا إإلى غررفة االمعيیشة ووقالل: 
!“شكرراا سالي” 

!ووقبلل أأنن يیددخال ااستووقفتهھ سالي ووقالتت مستغرربة: 
“ما بكك يیا نووحح تبددوو متعبا جدداا. ووجهھكك شاحبب ووكأنكك لمم تنمم منذذ 

!أأيیامم!” 
!تنهھدد نووحح قائال: 

“معكك حقق يیا سالي فأنا لمم أأنمم جيیدداا منذذ فتررةة وولمم أأنمم مططلقا منذذ 
ليیلة االباررحة.” 
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!“خيیرر يیا نووحح ماذذاا …” 
قاططعهھما محموودد ووهھھھوو يینضمم إإليیهھما ليیددخلوواا جميیعا إإلى غررفة 

!االمعيیشة قائال: 
“أأهھھھال صدديیقي تفضلل تفضلل … سالي منن فضلكك أأعدديي لنا كووبانن 

!منن قهھووتكك االمميیززةة” 
“بلل ثالثة أأكوواابب … أأرريیدد أأنن أأعررفف ما خططبب نووحح فووجهھهھ يیددعوو 

!للقلقق. هھھھلل ووجدد االخرريیططة االمؤؤدديیة لكنزز جددهه” 
!قالتهھا ووأأخذذتت تضحكك بصووتت عالٍل فقاططعهھا محموودد بجدديیة: 

“سالي منن فضلكك االمووضووعع ال يیتحملل سخرريیتكك االمعهھووددةة. هھھھناكك 
!أأموورر تتططلبب بعضض االجدديیة” 

!اانددهھھھشتت سالي ووقالتت بإحررااجج: 
“أأنا آآسفة يیا نووحح لمم أأقصدد االسخرريیة وولكني أأررددتت أأنن أألططفف االجوو 

ووأأررسمم ااالبتسامة على ووجهھكك٬، فأنا بصررااحة لمم أأرركك على هھھھذذاا 
!االحالل منن قبلل حتى عندد ووفاةة جددكك. سأذذهھھھبب ااآلنن ألعدد االقهھووةة” 

!ااستددااررتت سالي لتخررجج للمططبخ فناددااهھھھا نووحح قائال: 
!“ثالثة أأكوواابب يیا سالي٬، نحنن بانتظظارركك” 

ضحكتت سالي بصووتت عالٍل قائلة: 
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“هھھھذذاا ما أأررددتت االووصوولل إإليیهھ فال يیمكنن أأنن أأفووتت هھھھذذهه االجلسة 
!االمهھمة.” 

جلسس نووحح وومحموودد على ااألرريیكة االمرريیحة في غررفة االمعيیشة 
!ووأأططفأ محموودد االتلفازز وونظظرر إإلى نووحح قائال: 

“هھھھيیا ااحكي لي ماذذاا حددثث مع وواالددتكك ليیلة أأمسس. لمم ررفضتت أأنن 
تخبررني على االهھاتفف ووأأصررررتت أأنن نتقابلل بعدد االعملل؟  لقدد قتلني 

!االفضوولل٬، لمم أأستططع االترركيیزز مططلقا في االعملل االيیوومم.” 
“أأنا أأيیضا يیا محموودد. لقدد الحظظ كلل ززمالئي في االبنكك أأني بحالة 

!سيیئة جدداا فلقدد كنتت شارردداا ططوواالل االيیوومم.” 
ااعتددلل نووحح في جلستهھ ليیخررجج ظظررفا منن جيیبهھ االخلفي ووأأعططاهه 

!لمحموودد قائال: 
“ااقررأأ االررسالة ددااخلل هھھھذذاا االظظررفف. لقدد ترركهھا لي جدديي مع وواالددتي 

ووأأووصاهھھھا قبلل أأنن يیتووفى بعشررةة أأشهھرر أأنن تعططيیني إإيیاهھھھا مع مفاتيیح 
غررفة مكتبهھ االخاصة بعدد ووفاتهھ٬، ووأأال يیقوومم أأحدد بفتحهھا غيیرريي.” 

  
!فتح محموودد االررسالة باهھھھتمامم ووقررأأ ما فيیهھا ووقالل بانددهھھھاشش: 

“غيیرر معقوولل. أأنا ال أأصددقق. هھھھذذاا شيء عجيیبب ال نررااهه إإال في أأفالمم 
!االخيیالل!. أأليیستت هھھھذذهه نفسس االجملة االتي يیقوولهھا جددكك في االحلمم.” 

!أأجابب نووحح في حيیررةة: 
!
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“نعمم يیا محموودد لقدد كتبب لي جدديي في هھھھذذهه االررسالة تقرريیبا نفسس 
االجملة االتي يیررددددهھھھا لي في كلل حلمم. (نووحح ااستعدد لتغيیرر االعالمم٬، 

!كلمة االسرر سبعة).” 
!صمتت ااالثنانن قليیال حتى نهھضض محموودد منن مكانهھ قائال: 

“ووماذذاا عنن مفاتيیح غررفة مكتبب جددكك االخاصة؟ البدد أأنن هھھھناكك 
!شيء يیمكنن أأنن يیفسرر لنا هھھھذذاا االحلمم.” 

“نعمم معكك حقق وولهھذذاا جئتكك فأنا أأرريیددكك أأنن تقفف إإلى جانبي فلقدد بددأأ 
يیصيیبني بعضض االخووفف منن هھھھذذاا ااألمرر. أأرريیددكك أأيیضا أأنن تساعددني 
على فكك خيیووطط هھھھذذاا االلغزز فأنتت شدديیدد االمالحظظة وولدديیكك قددررةة فائقة 

!على تحليیلل ااألموورر.” 
!تحرركك محموودد منن مكانهھ قائال: 

“حسنا يیا صدديیقي اانتظظررني بضع ددقائقق حتى أأغيیرر مالبسي 
!ووننططلقق سوويیا إإلى منززلل جددكك.” 

ما إإنن أأنهھى محموودد هھھھذذهه االعباررةة حتى ددخلتت سالي بصيینيیة االقهھووةة 
!قائلة بابتسامتهھا االمبهھجة: 

!“هھھھا هھھھي قهھووتي االمميیززةة االتي (تعددلل االمززااجج)” 
!نظظرر محموودد إإلى نووحح قائال: 

“حسنا يیا صدديیقي. ااستمتع بالقهھووةة حتى أأعوودد إإليیكك.” 
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ووذذهھھھبب متجهھا إإلى غررفة نوومهھ في حيینن نظظررتت سالي إإليیهھ بددهھھھشة 
!ثمم سألتت نووحح: 

!“ما هھھھذذاا هھھھلل ستخررجوونن؟” 
!أأجابهھا نووحح بقليیلل منن ااإلحررااجج: 

“نعمم يیا سالي. عذذرراا فإني بحاجة إإلى ززووجكك بخصووصص أأمرر هھھھامم. 
أأعددكك أأنن أأرروويي لكك كلل االتفاصيیلل الحقا. أأنا خاررجج النتظظارر 

!محموودد في سيیاررتي.” 
قالهھا ددوونن أأنن يیددعع لهھا فررصة للرردد وواانططلقق نحوو االبابب وومنهھ إإلى 
!سيیاررتهھ فأدداارر محرركهھا ووتكيیيیفهھا ووجلسس شارردداا بانتظظارر صدديیقهھ. 

!ماهھھھي إإال ددقائقق قليیلة حتى ددخلل محموودد االسيیاررةة قائال ووهھھھوو يیلهھثث: 
!“لمم لمم تنتظظررني في االمنززلل؟” 

“لمم أأستططيیع أأنن أأرروويي االتفاصيیلل لسالي. فعقلي مشغوولل وومشتتت 
!بما نحنن بصددددهه ااآلنن.” 

“حسنا يیا صدديیقي بإذذنن هللا سنجدد هھھھناكك ما يیرريیحكك وويیططمئنن بالكك. 
!!!اانططلقق.” 
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اانططلقق نووحح بسيیاررتهھ متجهھا إإلى منززلل جددهه ووهھھھوو ال يیعلمم إإنن كانن 
سيیجدد هھھھناكك ما يیططمئنن بالهھ فعال٬، أأمم أأنهھا ستكوونن بدداايیة ألحددااثث 

!يیمكنن أأنن تقلبب حيیاتهھ ررأأسا على عقبب. 
 ***!

 كانتت سالي تشاهھھھدد فيیلما كووميیدديیا على االتلفازز عنددما ررنن 
!هھھھاتفهھا االجوواالل فنظظررتت إإلى ااسمم االمتصلل قبلل أأنن تجيیبب قائلة: 

!“أأهھھھال مرريیمم كيیفف حالكك؟” 
!“بخيیرر يیا سالي … كيیفف حالكك أأنتِت وومحموودد؟” 

“كلنا بخيیرر االحمدد v… ززووجكك كانن عنددنا منذذ قليیلل ثمم خررجج مع 
محموودد … يیبددوو أأنن هھھھناكك أأمرر هھھھامم يیشغلهھ٬، فووجهھهھ ووحالتهھ كانتت 

!تددعوو للقلقق. ما االقصة؟” 
!تنهھددتت مرريیمم قائلة: 

“نووحح في حالل غرريیبب. فليیلة أأمسس ااستيیقظظ فززعا منن االنوومم بسببب 
حلمم يیررااووددهه يیووميیا منذذ ووفاةة جددهه٬، لقدد ترركك االمنززلل في ووقتت متأخرر 
جدداا وولمم يیعدد حتى شررووقق االشمسس فاررتددىى بددلتهھ ليیذذهھھھبب إإلى عملهھ 

في االبنكك وولمم يیتكلمم معي مططلقا٬، حتى أأنهھ نززلل ددوونن أأنن يیتناوولل 
!إإفططاررهه. أأنا قلقة جدداا عليیهھ.” 

“ال تقلقي يیا عززيیززتي .. محموودد معهھ وولنن يیترركهھ بالتأكيیدد. كيیفف 
حالل اابنتكك االجميیلة.” 
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“بخيیرر حالل االحمدد v. حسنا لقدد أأررددتت فقطط ااالططمئنانن عليیكِك٬، 
!فلنبقق على ااتصالل.” 

“بالتأكيیدد سنررتبب لززيیاررتكمم في عططلة ااألسبووعع االقاددمم إإنن شاء هللا.” 
في نفسس االلحظظة االتي أأنهھتت فيیهھا مرريیمم مكالمتهھا مع سالي أأووقفف 

نووحح سيیاررتهھ أأمامم منززلل جددهه وونززلل منهھا هھھھوو وومحموودد ووااتجهھا 
!مباشررةة نحوو االعماررةة. 

!“كيیفف حالكك يیا عمم سعيیدد.” 
!“أأهھھھال أأستاذذ نووحح٬، يیا مررحبب يیا مررحبب بحفيیدد االغالي.” 

قالهھا حاررسس االعماررةة لنووحح ووهھھھوو يیددخلل مع محموودد مسررعا ليیرركبا 
!االمصعدد وويیتجهھا إإلى االططابقق االثالثث حيیثث شقة جددهه. 

أأخررجج نووحح االمفتاحح منن جيیبهھ ووفتح بابب االشقة ثمم ووقفف قليیال أأمامم 
االعفشش االمغططى ووأأخذذ نظظررةة عامة على االمكانن ووكأنهھ يیستررجع 

!ذذكرريیاتهھ االجميیلة مع جددهه االحبيیبب. 
!قاططعهھ محموودد ووهھھھوو يیرربتت على كتفهھ بحنانن قائال: 

!“هھھھيیا لنددخلل يیا صدديیقي.” 
أأفاقق نووحح منن حبلل ذذكرريیاتهھ فأغلقق االبابب ووااتجهھ ببططء نحوو غررفة 

!مكتبب جددهه االمغلقة ووما أأنن فتح االبابب حتى قالل محموودد في اانبهھارر: 
!
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“ما أأفخمهھا !. جددكك كانن ررجال عظظيیما. أأشعرر أأني أأددخلل إإلى 
!مكتبب ررئيیسس االجمهھوورريیة.” 

كانتت جددرراانن االغررفة مبططنة بأجوودد أأنووااعع االخشبب ذذوو االلوونن االبني 
االددااكنن ووفي صددرر االغررفة مكتبة ضخمة ذذااتت ططرراازز فرريیدد أأمامهھا 
مكتبب هھھھائلل يیططابقق لوونن االجددرراانن ووفخامتهھا ووكأنكك ددااخلل غررفة 

!ملكيیة حقا. 
!اابتسمم نووحح ووأأجابب: 

“جدديي كانن أأسططووررةة بكلل االمقايیيیسس. فباإلضافة إإلى كوونهھ ووااحدداا 
منن أأفضلل االجررااحيینن في االعالمم٬، فقدد كانن مهھتما بالعلمم وواالبحثث 

االعلمي وولهھذذاا فقدد قامم بابتكارر عالجج فعالل جدداا لمررضض االسررططانن 
!مما جعلهھ يیحصلل على جائززةة نووبلل للططبب كما تعررفف.” 

“نعمم لقدد كانن حقا ررجال أأسططوورريیا في حيیاتهھ ووفي ااألثرر االعالمي 
!االذذيي ترركهھ بعدد مماتهھ. ررحمهھ هللا” 

!نظظرر نووحح إإلى أأنحاء االغررفة ووقالل متسائال: 
!“ووااآلنن ماذذاا سنفعلل؟ منن أأيینن سنبددأأ” 

!صمتت ااالثنانن ووأأخذذاا يیفكرراانن قليیال٬، ثمم قالل محموودد: 
“ددعنا نفتح أأددررااجج مكتبهھ لنررىى إإنن كانتت تحوويي أأيیة أأووررااقق أأوو أأيي 

!ددليیلل يیمكنن أأنن يیفسرر لنا االحلمم وواالررسالة” 
!
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جلسس نووحح على كررسي االجلدد االفخمم خلفف مكتبب جددهه ووحاوولل فتح 
االددررجج ااألووسطط االكبيیرر تحتت سططح االمكتبب وولكنهھ ووجددهه مغلقا. 

!فأعادد االمحاوولة مع باقي ااألددررااجج فووجددهھھھا جميیعا مغلقة. 
!“إإنهھا جميیعا مغلقة يیا محموودد. ماذذاا سنفعلل ااآلنن؟” 

!“هھھھلل نسيَیتت وواالددتكك إإعططائكك نسخة منن مفاتيیح أأددررااجج االمكتبب؟” 
“ال أأظظنن ذذلكك ما االذذيي سيیجعلهھا تنسى. أأظظنهھا قدد أأعططتني ما ترركهھ 

!لي جدديي بالكاملل.” 
!أأخدد محموودد يیفكرر ثمم قالل: 

“فلتبحثث في هھھھذذهه االخززاانة ووسأبحثث أأنا في االمكتبة علنا نصلل أليیة 
!نتيیجة” 

!ااتجهھ نووحح نحوو االخززاانة ووحاوولل فتحهھا لكنهھ ووجددهھھھا مغلقة أأيیضا. 
!“إإنهھا مغلقة أأيیضا. شيء غرريیبب” 

“االمكتبة ليیسس فيیهھا أأيیة أأووررااقق كلهھا مررااجع علميیة ووكتبب في 
!مختلفف االمجاالتت٬، ال شيء ملفتت للنظظرر على ااإلططالقق.” 

جلسس نووحح على كررسي االضيیفف أأمامم االمكتبب ووااضعا ووجهھهھ بيینن 
كفيیهھ ووسررعانن ما اانضمم إإليیهھ محموودد جالسا على االكررسي االمقابلل 

!ثمم رربتت على فخذذهه قائال: 
!
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“ااهھھھددأأ يیا صدديیقي. البدد منن ووجوودد ددليیلل هھھھنا ووإإال لما ترركك جددكك 
مفتاحح االغررفة وومعهھ تلكك االررسالة ووأأووصى أأال يیددخلهھا أأحدد سووااكك 

!بعدد ووفاتهھ. فلنصبرر وونفكرر قليیال.” 
!“هھھھلل نكسرر ااألددررااجج؟” 

“ال أأظظنن ذذلكك. فكما ترركك لكك جددكك مفتاحح االمكتبب كانن يیمكنن أأنن 
يیترركك مفاتيیح ااألددررااجج. أأظظنن أأنهھ تعمدد غلقق كلل ااألددررااجج وواالخززاائنن 

!كي يیددلكك على االمكانن االصحيیح.” 
!أأجابب نووحح بحيیررةة: 

“ووأأيینن هھھھوو هھھھذذاا االمكانن االصحيیح!. إإذذاا كانتت كلل ااألددررااجج وواالخززاائنن 
!مغلقة فأيینن يیمكنن أأنن نبحثث عددىى عنن ذذلكك؟.” 

!نهھضض محموودد منن كررسيیهھ ووااتجهھ نحوو االمكتبة قائال: 
“ددعني أألقي نظظررةة أأخررىى على االمكتبة. فلتأتي معي لعلكك تجدد 

!شيیئا يینعشش ذذااكررتكك.” 
نهھضض نووحح ووااتجهھ ااالثنانن نحوو مكتبة جددهه االضخمة ووأأخذذاا يینظظرراانن 

بتددقيیقق إإلى كلل ااألررففف حتى تووقفف نووحح عندد ررفف ما ووقالل 
!مستغرربا: 

!“ما هھھھذذاا االصنددووقق يیا تررىى؟” 
!
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“فعال لقدد ررأأيیتهھ ووأأعجبني كثيیرراا. إإنهھ يیشبهھ االصنادديیقق االمصنووعة 
منن االعاجج االتي نجددهھھھا في خانن االخليیلي وواالتي يیووضع االمصاحفف 

!بددااخلهھا.” 
!حاوولل نووحح أأنن يیفتحهھ وولكنهھ ووجدد عليیهھ قفال فقالل: 

“ال أأظظنن أأنن بددااخلهھ مصحفف فهھوو على شكلل مسبع وومنن غيیرر 
!االمنططقي أأنن يیكوونن مصنووعا لمصحفف مستططيیلل االشكلل.” 

!لمعتت عيینا محموودد ووقالل متسائال باهھھھتمامم: 
!“ماذذاا قلتت؟ مسبع؟” 

!“نعمم االصنددووقق سباعي ااألضالعع.” 
!أأمسكك محموودد بكتفف نووحح ووقالل بابتهھاجج: 

“نووحح هھھھلل نسيیتت٬، كلمة االسرر سبعة… االصنددووقق سباعي ااألضالعع 
… كلل ااألددررااجج مغلقة لتووجهھنا إإلى االمكتبة كي نعثرر على هھھھذذاا 

!االصنددووقق.” 
!أأجابب نووحح ووكأنهھ ال يیفهھمم ما يیقصدد محموودد: 

!“ال أأظظنن أأنن هھھھناكك أأيي مغززىى لذذلكك. فالصنددووقق أأيیضا مغلقق بقفلل.” 
!أأجابب محموودد في حماسس: 

!
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“ليیسس مهھما فكسرر هھھھذذاا االقفلل ليیسس باألمرر االصعبب. ددعنا نكسررهه 
!وونفتح االصنددووقق. أأنا متأكدد أأنن ااستنتاجي في محلهھ.” 

!ترردددد نووحح قائال: 
“حسنا ليیسس هھھھناكك ما نخسررهه. ددعني أأكملل معكك حتى االنهھايیة مع 

!أأني غيیرر مقتنع بالعالماتت االتي تتحددثث عنهھا.” 
ذذهھھھبب محموودد نحوو االمكتبب ووأأتى بفتاحة االررسائلل ووحاوولل فتح االقفلل 

!االذذيي ااستجابب سرريیعا. 
نظظرراا ااالثنانن ددااخلل االصنددووقق فلمم يیجددوواا سووىى مجمووعة منن 
االصوورر لجددهه مع بعضض ااألصددقاء وواالعائلة وونووحح في مررااحلل 

!عمرريیة مختلفة. 
“أألمم أأقلل لكك أأننا لنن نجدد أأيي شيء ددااخلل هھھھذذاا االصنددووقق٬، ددعنا نعيیددهه   

!لمكانهھ ووسأشترريي قفال جدديیدداا ألعيیدد كلل شيء كما ترركهھ جدديي.”  
أأخدد محموودد االصنددووقق ووجلسس على االمكتبب ووقلبب االصنددووقق ليیفررغغ 

كلل محتوويیاتهھ على سططح االمكتبب ووأأخذذ يیفررزز كلل ما أأمامهھ بيینما 
!تابعهھ نووحح باستغرراابب ووتررقبب. 

!“ما بكك يیا محموودد ماذذاا ووجددتت؟” 
!قالهھا نووحح لمحموودد بعدد أأنن ررآآهه متسمرراا ووهھھھوو يینظظرر إلحددىى االصوورر. 

“محموودد ماذذاا ووجددتت؟” 
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كررررهھھھا نووحح متجهھا نحوو االمكتبب ليیطّطلع على االصووررةة االتي أأمسكهھا 
محموودد بيیددهه ووما إإنن أأصبح بجانبهھ حتى نظظرر محموودد إإلى نووحح 

!ووأأشارر إإلى االجززء االسفلي يیميینن االصووررةة. 
!“يیا إإلهھي!” 

شهھقق نووحح حيینن ررأأىى ما أأشارر إإليیهھ محموودد فمنن االووااضح أأنهھمم قدد 
ووجددوواا ما يیؤؤكدد أأنن االحلمم كانن ررؤؤيیا ووأأنن هھھھناكك حقيیقة كبيیررةة على 

!ووشكك أأنن تنجلي… 
 *** !

 “أألوو دد. حاززمم كيیفف حالكك٬، أأنا نووحح حفيیدد دد. يیاسيینن ررحمهھ 
!هللا٬، عذذرراا التصالي في ووقتت متأخرر.” 

قالهھا نووحح متكلما منن هھھھاتفهھ االجوواالل مع صدديیقق جددهه االمقرربب ووهھھھوو 
!ماززاالل في مكتبب جددهه مع محموودد. 

“أأهھھھال أأهھھھال. كيیفف حالكك يیا بني. يیمكنكك ااالتصالل في أأيي ووقتت فأنتت 
أأقرربب االناسس لقلبب أأعزز أأصددقائي٬، بلل أأخي االذذيي لمم تلددهه أأمي… 

!ووبالتالي فأنتت حفيیدديي أأيیضا.” 
!اابتسمم نووحح قائال: 

“أأشكرركك يیا ددكتوورر٬، يیعلمم هللا كمم أأكنن لكك منن معززةة أأنا أأيیضا... 
!أأأأأأ... معذذررةة هھھھلل أأنتت متووااجدد في منززلكك ااآلنن؟” 

!
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!أأجابب ددكتوورر حاززمم بتررقبب ووهھھھوو يیستشعرر أأمرراا ما في سؤؤاالل نووحح: 
!“نعمم يیا بني … هھھھلل هھھھناكك ما أأستططيیع أأنن أأقددمهھ لكك.” 

“أأرريیدد أأنن أأززوورركك ااآلنن إإنن أأمكنن ألسألكك عنن أأمرر يیخصص جدديي 
!وولألسفف لنن أأستططيیع ااالنتظظارر حتى االصباحح.” 

!أأجابب ددكتوورر حاززمم بقلقق: 
!“خيیرر يیا بني … بالتأكيیدد يیمكنكك ذذلكك٬، أأنا في اانتظظارركك.” 

أأجابب نووحح مسررعا ووهھھھوو يیشيیرر إإلى محموودد بأنهھ قدد حانن ووقتت 
!االمغاددررةة: 

“شكرراا ددكتوورر حاززمم٬، هھھھوو خيیرر بأذذنن هللا.. أأنا في ططرريیقي إإليیكك 
!ااآلنن.. إإلى االلقاء.” 

!أأغلقق نووحح هھھھاتفهھ ووقالل لمحموودد متنهھدداا: 
“االحمدد v كنتت أأخشى أأنن أأجددهه نائما أأوو غيیرر متووااجدد في منززلهھ٬، 

!لمم أأكنن ألستططيیع ااالنتظظارر ددقيیقة ووااحددةة.” 
!أأجابب محموودد ووهھھھوو يینططلقق مسررعا مع نووحح ليیغاددرراا االمنززلل: 

“االحمدد v يیا صدديیقي … ااططمئنن فنحنن بصدددد كشفف لغزز االحلمم 
!هھھھذذهه االليیلة بإذذنن هللا٬، كي تعوودد لحيیاتكك االططبيیعيیة ووتهھنأ بنوومكك.” 
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اانططلقق ااالثنانن نحوو االمصعدد وومنهھ إإلى سيیاررةة نووحح االذذيي أأخدد يیقوودد 
بسررعة كبيیررةة ووما هھھھي إإال ددقائقق حتى كانا يیددقانن جررسس منززلل 

!االددكتوورر حاززمم. 
!“أأهھھھال أأهھھھال بحفيیدديي االعززيیزز.” 

!قالهھا ددكتوورر حاززمم ووهھھھوو يیفتح ذذررااعيیهھ ليیضمم نووحح إإليیهھ. 
“كيیفف حالكك ددكتوورر حاززمم٬، أأوودد أأنن أأقددمم لكك صدديیقق عمرريي ااألستاذذ 
محموودد صاحبب مصنع غززلل وونسيیج توولى إإددااررتهھ في حيیاةة وواالددهه 

!ووأأكملل االمسيیررةة بعدد ووفاتهھ.” 
!اابتسمم ددكتوورر حاززمم ووصافح محموودد بحررااررةة قائال: 

“منن االووااضح أأنكك قدد ووررثتت قيیمة االصددااقة منن جددكك ررحمهھ هللا يیا 
نووحح. أأهھھھال محموودد سعددتت بررؤؤيیتكك٬، تفضال تفضال … كمم أأنا 

!مسرروورر بززيیاررتكما. ووكأني أأشمم رراائحة جددكك يیا نووحح.” 
ددخلل االجميیع إإلى غررفة االضيیووفف ووما إإنن جلسا حتى حضررتت 

!ززووجة االددكتوورر حاززمم ووقالتت مررحبة: 
!“أأهھھھال نووحح كيیفف حالكك يیا بني. نحنن سعددااء جدداا بززيیاررتكك.” 

!أأجابب نووحح في حررجج ووهھھھوو يینظظرر إإلى دد. حاززمم ووززووجتهھ: 
“أأهھھھال بحضررتكك أأنا أأعتذذرر لززيیاررتي االمباغتة في هھھھذذاا االووقتت 

االمتأخرر وولكنن …” 
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!قاططعهھ دد. حاززمم قائال: 
“ال ددااعي لالعتذذاارر مططلقا. ماذذاا تحبانن أأنن تشرربا؟... ال بلل 

!فلنتناوولل االعشاء معا.” 
!أأجابب نووحح ملووحا بيیددهه: 

“ال ال.. أأشكرركك كثيیرراا يیا ددكتوورر٬، أأنا أأرريیدد أأنن أأتكلمم معكك في أأمرر 
هھھھامم. ووأأعددكك أأنن آآتيیكك في ززيیاررةة خاصة لنتناوولل االعشاء أأوو االغددااء 

!سوويیا.” 
!أأحسس دد. حاززمم بالتووترر على ووجهھ نووحح فقالل لززووجتهھ: 

!“حسنا يیا فاططمة هھھھلل يیمكنكك أأنن تعدديي لنا االشايي بيیدديیكك االجميیلتيینن.” 
!ثمم ااستططرردد مخاططبا نووحح وومحموودد: 

“ررحمم هللا جددكك يیا نووحح … لووال أأنن شجعنا أأنا ووززووجتي فاططمة 
على ااالنتظظامم في االرريیاضة لما كنا ااآلنن في صحة جيیددةة ووما 
ااستططعنا أأنن نخددمم أأنفسنا في هھھھذذاا االسنن. قلل لي ما هھھھوو ااألمرر 

!االعاجلل االذذيي جئتني بصددددهه يیا نووحح؟” 
بددأأ نووحح في سرردد قصة االحلمم االذذيي يیررااووددهه ووصووال إإلى تفاصيیلل 

بحثهھمم في مكتبب جددهه ثمم مدد يیددهه في جيیبهھ ووأأخررجج صووررةة ووأأعططاهھھھا 
!إإلى دد. حاززمم قائال: 

!
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“لقدد ووجددنا هھھھذذهه االصووررةة لكك مع جدديي ضمنن مجمووعة صوورر 
!كانتت في صنددووقق مسبع بمكتبة جدديي االضخمة.” 

!تسلمم دد. حاززمم االصووررةة ووقالل مبتسما: 
“كمم تذذكررني هھھھذذهه االصووررةة بذذكرريیاتت جميیلة حيینن كنا في ررحلة 

!سيیاحيیة لماليیززيیا أأنا ووجددكك. فقدد كانن يیحبب االسفرر كثيیرراا. وولقدد …” 
قاططعهھ محموودد بررفقق مشيیرراا إإلى االجززء االسفلي على يیميینن 

!االصووررةة: 
“هھھھلل الحظظتت حضررتكك٬، مكتووبب هھھھنا ررقمم سبعة. هھھھذذهه االصووررةة هھھھي 
االووحيیددةة االتي كتبب عليیهھا ررقمم سبعة ووسطط كلل االصوورر االتي كانتت 

في االصنددووقق. نفسس كلمة االسرر االتي ذذكررهھھھا جدد نووحح في االحلمم 
ووفي االررسالة االتي ترركهھا لهھ مع وواالددتهھ. وولذذلكك جئناكك لعلل عنددكك 

!ما يیفسرر ااألمرر.” 
!نظظرر دد. حاززمم إإلى االصووررةة قليیال ثمم نهھضض قائال: 

!“اانتظظررااني قليیال.” 
!في هھھھذذهه االلحظظة ددخلتت فاططمة بالشايي ووقالتت مررحبة: 
!“هھھھا هھھھوو االشايي وومعهھ كعكة رراائعة ستعجبكمم كثيیرراا.” 

“حسنا سأتررككمم قليیال لتشرربا االشايي ووتأكال االكعكك ووسأعوودد بعدد 
!!قليیلل. تعالي معي يیا فاططمة لتساعدديیني في أأمرر ما.” 
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ترركك دد. حاززمم ووززووجتهھ نووحح ووصدديیقهھ لفتررةة تجاووززتت االرربع ساعة 
لمم يینططقا خاللهھا بكلمة ووااحددةة٬، فقطط أأخذذاا يیتباددالنن االنظظررااتت 

وويیفرركانن أأيیدديیهھما في اانتظظارر قاتلل ووكأنهھما قدد جلسا لساعاتت 
!ططوويیلة.  

!“أأررااكما لمم تشرربا االشايي؟” 
قالهھا دد. حاززمم ووهھھھوو يیددخلل غررفة االصالوونن وومعهھ صنددووقق مسبع 

!صغيیرر٬، أأصغرر قليیال منن االذذيي ووجددااهه في مكتبة جدد نووحح. 
!“أأعذذررنا يیا ددكتوورر فلسنا بحالة تجعلنا نررغبب بالططعامم أأوو االشرراابب.” 

!جلسس ددكتوورر حاززمم وونظظرر بجدديیة لنووحح قائال: 
“ااسمع يیا نووحح. قدد ززااررني جددكك قبلل ووفاتهھ بعشررةة أأشهھرر ووأأعططاني 

هھھھذذاا االصنددووقق٬، ووذذكرر أأنهھ يیشعرر باقترراابب أأجلهھ ووططلبب مني أأنن 
أأسلمكك االصنددووقق بعدد ووفاتهھ ووططلبب أأيیضا أأنن أأخبرر أأبنائي أأنن يیفعلوواا 
االشيء ذذااتهھ إإنن حانن أأجلي قبلل ذذلكك٬، ووكانن شررططهھ االووحيیدد أأنن تسألل 

عنن االررقمم سبعة... تفضلل يیا بني هھھھذذاا هھھھوو االصنددووقق ووهھھھذذاا مفتاحح 
االقفلل االصغيیرر. أأنا ال أأعلمم ما بددااخلهھ وولمم أأفكرر يیووما في فتحهھ فهھوو 
!أأمانة منن جددكك فقدد أأووصاني أأال يیفتحهھ أأحدد غيیرركك مهھما حصلل.” 

نظظرر نووحح إإلى محموودد في قلقق وومدد يیددهه ووأأخذذ االصنددووقق ووفتحهھ 
ببططء ووترردددد. نظظرر االجميیع ددااخلل االصنددووقق االذذيي كانن فاررغا إإال 

!!منن ررسالة صغيیررةة ملفووفة بشرريیطط ذذهھھھبي. 
!
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فكك نووحح االشرريیطط ووأأخذذ يیقررأأ االمكتووبب في االررسالة ووما إإنن اانتهھى 
!حتى قالل في ضيیقق شدديیدد: 

“يیا إإلهھي … أأنا ال أأحتملل ذذلكك … ال ليیسس كلمة سرر أأخررىى … ال 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!أأررجووكك”... 

!
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!!!!
 (٢۲) !

 جلسس نووحح وومحموودد ووززووجاتهھما في صمتت تامم في غررفة 
االمعيیشة في منززلل نووحح مساء االيیوومم االتالي ووااستمرر االصمتت ططوويیال 

!حتى قططعتهھ سالي ززووجة محموودد قائلة: 
“نووحح لماذذاا لمم تنتبهھ لفحووىى االررسالة٬، لقدد اانززعجتت ووااززدداادد ضيیقكك 
عنددما عررفتت أأنن هھھھناكك كلمة سرر أأخررىى. أأنا أأررىى أأنن االررسالة بهھا 

!مضموونن هھھھامم جدداا.” 
!أأجابب نووحح في ضيیقق: 

“أأنا أأكررهه أأسلووبب ااأللغازز هھھھذذاا ووال أأددرريي لما ااتبعهھ جدديي. أأظظنن أأنني 
سأظظلل أأتنقلل منن ررسالة إإلى أأخررىى وومنن كلمة سرر لغيیررهھھھا حتى 

أأفقدد صوواابي ووأأططرردد منن عملي االذذيي لمم أأعدد أأستططيیع االترركيیزز فيیهھ 
نهھائيیا٬، ووكما تعلموونن فالخططأ في مجالل االبنووكك يیمكنن أأنن يیؤؤدديي إإلى 

!كاررثة.” 
!ررددتت مرريیمم بلهھجة هھھھاددئة في محاوولة لتهھددئة ززووجهھا: 

“سالي معهھا حقق يیا نووحح. فحووىى االررسالة قيیمم جدداا ووال يیجبب أأنن 
تقفف فقطط عندد كلمة االسرر االجدديیددةة. هھھھلل لكك أأنن تقررأأهھھھا عليینا ثانيیة 

!ووددعنا نتأملل ما جاء فيیهھا.” 
!
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نظظرر نووحح إإلى محموودد االذذيي أأوومأ بررأأسهھ موواافقا فأمسكك نووحح 
!بالررسالة ووأأخذذ يیقررأأ ما جاء فيیهھا للجميیع: 

 ————————————————————!
!ااعلمم يیا بني أأنن االشغفف سرر االحيیاةة 

!لقدد خلقتت لتكوونن خليیفة هللا في أأررضهھ ووشغفكك هھھھوو صكك االخالفة  
!تذذكرر أأنكك على مووعدد مع هللا فاذذهھھھبب إإليیهھ بقلبب سليیمم 
!شغفكك سيیجعلكك تكشفف للعالمم معجززةة هللا في خلقهھ 

!اابحثث عنن شغفكك في كنزز ذذكرريیاتكك 
!عنددما تجدد شغفكك ستررىى جنة هللا في ددنيیاهه قبلل أأُخررااهه 

اابحثث عنن شغفكك يیا نووحح ووعنددما تجددهه … 
  

!كلمة االسرر: نقططة االبدداايیة 
 ————————————————————!

!أأغلقق نووحح االررسالة وونظظرر إإلى االجميیع قائال بحنقق: 
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“هھھھا أأنا ذذاا قررأأتهھا مررةة أأخررىى هھھھلل ألحددكمم أأنن يیفسرر لي ما هھھھذذاا 
االـهھرر… أأستغفرر هللا االعظظيیمم. ررحمكك هللا يیا جدديي٬، أأستغفرر هللا 

!االعظظيیمم.” 
!ررددتت سالي بال ترردددد: 

“نووحح يیبددوو أأنن جددكك قدد أأررااددكك أأنن تكوونن أأسعدد االناسس ووأأظظنن أأنهھ 
ترركك لكك ررسائلل إإنن نفذذتت ما فيیهھا فمنن االممكنن أأنن تصبح أأسططووررةة 
مثلهھ. بصررااحة أأنتت ووززووجي محموودد تعيیشانن حيیاةة تقليیدديیة جدداا ووال 
أأرريیدد أأنن أأقوولل كئيیبة. سووااء أأنتت في ررووتيینن االبنكك االيیوومي االقاتلل أأوو 
محموودد في مصنعهھ االمتررهھھھلل االذذيي ال يیملكك حتى االتفكيیرر في ترركهھ 

!ألنهھ ال يیرريیدد أأنن يیتخلى عنن إإررثهھ وومسؤؤووليیاتهھ وولكنن…” 
ررمقتهھا مرريیمم بنظظررةة فيیهھا بعضض االضيیقق في حيینن قاططعهھا محموودد 

!غاضبا: 
!“سالي كفي عنن ذذلكك.” 

!أأكملتت سالي ووكأنهھا لمم تسمع ما قالهھ: 
“وولكنكما ال تعيیشانن االحيیاةة االحقيیقيیة٬، ال تسمعوونن صووتت قلووبكمم!. 
هھھھلل لكمم أأنن تقوولوواا لي متى كانتت آآخرر مررةة قمتمم فيیهھا بعملل شيء 

تحبوونهھ؟ … شيء تشعرروونن معهھ بالسعاددةة االحقيیقيیة ووتنسوونن االووقتت 
وومشاكلكمم ووحتى أأنفسكمم ووأأنتمم تقووموونن بهھ. هھھھلل فكررتمم يیووما في 

االبحثث عما تحبوونن أأمم أأنكمم ررضختمم ألسلووبب حيیاهه فرُرضض عليیكمم؟ 
أأنتت يیا نووحح بحثا عنن لقمة االعيیشش ووأأنتت يیا محموودد االتززااما بميیررااثث 
وواالددكك. أأنا أأررىى أأنن في ررسالة جددكك يیا نووحح ما يیمكنن أأنن يیجعلل منن 
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حيیاتكك سيیمفوونيیة رراائعة ووقصة ملهھمة ووما ذُذكرر في هھھھذذهه االررسالة ما 
!هھھھوو إإال نقططة االبدداايیة.” 

“معذذررةة يیا سالي إإنن ما تقووليینهھ في االحقيیقة يینافي االعقلل ووظظررووفف 
!االمعيیشة.. إإنهھ كالمم عاططفي غيیرر قابلل للتططبيیقق.” 

!قالتهھا مرريیمم باقتضابب ووأأكملتت: 
“هھھھلل ترريیدديینن منن ززووجي ووززووجكك أأنن يیترركوواا أأعمالهھمم ووأأررززااقهھمم 

وويیجرريیا ووررااء ما تهھووىى قلووبهھمم ددوونن أأيي شعوورر بالمسؤؤووليیة. أأنا حقا 
!ال أأصددقق ما تقووليینهھ!.” 

!نظظررتت لهھا سالي بضيیقق ووقالتت في لهھجة تحدديي: 
“وومنن قالل أأنكِك لنن تستططيیعي أأنن تهھتمي بمسؤؤووليیاتكك ووتكسبي 

االكثيیرر منن االمالل ووتمتلكي عمال ناجحا في مجالل تعشقيینهھ في نفسس 
االووقتت!. أأنا أأعتقدد أأنكك لنن تستططيیعي تحقيیقق نجاحح حقيیقي يیترركك 

أأثرراا في االحيیاةة ددوونن أأنن يیكوونن ووررااءهه شغفا حقيیقيیا. نحنن نحيیا في 
عالمم ضيیقق ووفي سجنن بنيیناهه بأنفسنا أأوو زُزجج بنا فيیهھ بررضانا 

االكاملل٬، وومع االووقتت تررسخ بددااخلنا االيیقيینن أأنن هھھھذذاا ما يیجبب أأنن 
تكوونن عليیهھ االحيیاةة وونسيینا لمَم ُخلقنا ووأأنن هللا خلقق لنا رروواائع في 
أأررضهھ عليینا االسعي الكتشافهھا٬، ووأأنن عليینا أأنن نضيیفف بصمتنا 
!لنحوولل االعالمم لمكانن أأجملل وونظظهھرر قددررااتت ووإإبددااعاتت هللا فيیهھ.” 

ااستشعرر محموودد أأنن االجدداالل سيیتحوولل إإلى مشاددةة كبيیررةة فنظظرر إإلى 
!ساعتهھ ثمم نهھضض قائال قبلل أأنن ترردد مرريیمم على ززووجتهھ: 
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“حسنا لقدد تأخرر االووقتت هھھھيیا بنا يیا سالي البدد أأنن نذذهھھھبب.” 
!“اانتظظرر يیا صدديیقي. ددعنا نكملل حووااررنا.” 

“أأعتقدد يیا نووحح أأنن عليیكك االجلووسس بهھددووء مع نفسكك٬، أأنتت بحاجة 
للتفكيیرر ووااستررجاعع ذذكرريیاتكك مع جددكك كي تقرررر إإنن كنتت ستمضي 

ووررااء تنفيیذذ ما جاء في ررسائلهھ ووخووضض االررحلة االتي يیبددوو أأنهھا 
ستططوولل. خذذ ووقتكك يیا نووحح فهھذذاا ااألمرر ال يیمكنن أأنن يیحسمهھ أأحدد 

غيیرركك. سأذذهھھھبب ااآلنن ووسأتصلل بكك غدداا ألططمئنن عليیكك. تصبحوونن 
!على خيیرر.” 

رراافقق نووحح وومرريیمم ضيیفاهھھھما إإلى االبابب ووووددعاهھھھما ثمم أأغلقق نووحح 
!االبابب وونظظرر إإلى ززووجتهھ بضيیقق قائال: 

!“ما هھھھذذاا ااألسلووبب االذذيي تكلمتِت بهھ مع سالي.” 
!قالتت مرريیمم ملووحة بيیددهھھھا: 

“إإنهھا إإنسانة ال تفقهھ شيیئا في االددنيیا سووىى ااالستمتاعع وواالتهھرريیج ووهھھھذذاا 
قدد يیجعلهھا شخصيیة لططيیفة وومسليیة٬، وولكنن أأنن تددعي بأنن االحيیاةة 

يیجبب تعاشش بهھذذهه االططرريیقة ووأأنن االعملل يیجبب أأنن يیكوونن بمررحح وومتعة 
!وومنن هھھھذذاا االهھررااء فهھذذاا كثيیرر!.” 

!“نعمم وولكنن…” 
!قاططعتهھ مرريیمم بحددةة: 
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“ال أأرريیدد أأنن أأتحددثث في هھھھذذاا االمووضووعع. أأنا ذذااهھھھبة للنوومم فعندديي 
ااجتماعع هھھھامم مع ررؤؤسائي في االبنكك صباحا ووأأرريیدد أأنن أأنالل قسططا 

!كافيیا منن االنوومم.” 
تحرركتت مرريیمم باتجاهه غررفة االنوومم ووبعدد بضع خططووااتت تووقفتت 

!وواالتفتتت لنووحح قائلة: 
“ووأأتمنى أأنن تنامم أأنتت أأيیضا ووتنسى هھھھذذاا االمووضووعع االسخيیفف االذذيي 
!قدد يیؤؤثرر على حيیاتكك االمهھنيیة وويیتسببب في أأززمة كبيیررةة في عملكك.” 

قالتهھا وولمم تددعع لهھ فررصة للرردد ووووقفف مكانهھ منددهھھھشا منن حددتهھا 
وولكنن على االررغمم مما قالتهھ فهھوو لمم يیستططع االنوومم ووااتجهھ إإلى 

(االبلكوونة) ووجلسس يیستنشقق االهھووااء ووأأخذذ يیفكرر ووهھھھوو يیقررأأ االررسالة 
مررااتت وومررااتت … فلقدد عززمم أأنن يیأخذذ قرراارراا نهھائيیا هھھھذذهه االليیلة إإنن 
كانن سيیسعى ووررااء كشفف ما تحتوويیهھ ررسائلل جددهه أأمم أأنهھ سيیططوويي 

هھھھذذهه االصفحة تماما وويیعوودد لحيیاتهھ االططبيیعيیة منن جدديیدد… قرراارر 
!خططيیرر وومهھمم قدد يیتررتبب عليیهھ مستقبلهھ كلهھ… 

 *** !
 ااستيیقظظ محموودد ووسالي منن نوومهھما على صووتت جررسس 
االبابب فنظظرر محموودد إإلى االمنبهھ االمووجوودد بجوواارر سرريیررهه ليیجددهھھھا 

!االووااحددةة بعدد منتصفف االليیلل فقالل لسالي متعجبا: 
“منن يیا تررىى االذذيي يیططررقق االبابب في هھھھذذهه االساعة االمتأخررةة!.. (خيیرراا 

!اانن شاء هللا).” 
!
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قالهھا وونهھضض منن سرريیررهه ليیفتح االبابب ووما إإنن ررأأىى االططاررقق حتى 
!اانددهھھھشش ووقالل بقلقق شدديیدد: 

“نووحح … ماذذاا حددثث؟ ما االذذيي أأتى بكك في هھھھذذهه االساعة االمتأخررةة 
!ووقدد كنا عنددكمم منذذ بضع ساعاتت.” 

!نظظرر إإليیهھ نووحح ووكأنهھ يینتظظرر ااإلذذنن بالددخوولل فقالل محموودد بحررجج: 
!“عذذرراا يیا صدديیقي تفضلل ددعنا نتكلمم في االددااخلل.” 

!ددخلل نووحح ووااصططحبهھ محموودد إإلى غررفة االمعيیشة قائال: 
“هھھھلل حددثث خالفف بيینكك ووبيینن مرريیمم؟ سامحني يیا صدديیقي أأعلمم أأنن 
سالي كانتت سخيیفة بكالمهھا٬، فمرريیمم تقددسس االعملل كثيیرراا ووبالتأكيیدد 

فإنن كالمم سالي عنن ااالستمتاعع بالحيیاةة يیعتبرر شيیئا صبيیانيیا بالنسبة 
!لهھا.” 

لمم يیجبب نووحح حتى جلسس ااالثنانن على االكنبة وونظظرر لهھ محموودد 
!بشفقة قائال: 

!“ما بكك يیا نووحح. قلل لي فيیمم تفكرر؟” 
!أأجابب نووحح ووهھھھوو يینظظرر إإلى ااألررضض بصووتت شارردد: 

“سأتبع ررسالة جدديي يیا محموودد. لقدد فكررتت كثيیرراا ووأأعلمم ما يیمكنن 
أأنن تؤؤوولل إإليیهھ ااألموورر في حيیاتي االمهھنيیة ووااألسرريیة٬، لكني ببساططة 
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لنن أأستططيیع أأنن أأتناسى هھھھذذاا االمووضووعع ووأأغلقق صفحتهھ فهھوو يیسيیططرر 
!على كلل ذذررةة في عقلي ووقلبي.” 

!“نعمم االقرراارر يیا نووحح.” 
قالتهھا سالي مبتهھجة ووهھھھي تددخلل االغررفة لتنضمم إإليیهھمم٬، ثمم 

!ااستططررددتت: 
“ووااآلنن ما االذذيي تنوويي فعلهھ؟ ووفقا لما جاء في االررسالة فأنن عليیكك 

أأنن تجدد شغفكك. هھھھلل تعررفف ما هھھھوو أأكثرر شيء تحبهھ في هھھھذذهه 
!االحيیاةة؟” 

!نظظرر نووحح إإلى ااألررضض ووقالل بإحباطط: 
!“ليیسس لدديي أأددنى فكررةة.” 

“معقوولل! فكرر قليیال أأال يیووجدد أأيي مجالل تعشقهھ ووتستمتع بمماررستهھ 
ووتشعرر أأنهھ يینسيیكك االووقتت وومشاكلل االحيیاةة (يینسيیكك نفسكك ززيي ما 

!بيیقوولوواا).” 
“مططلقا٬، أأنا حيیاتي ررووتيینيیة للغايیة. عملي كمدديیرر فررعع في االبنكك 

جعلل منن حيیاتي نمططا تقليیدديیا ووجعلل ترركيیززيي منصبا على االتررقي 
االووظظيیفي االمضموونن وونتيیجة لذذلكك فأنا ال أأقوومم بأيي أأنشططة أأخررىى. 
أأنا أأحبب عملي ووفخوورر بما أأنجززتهھ حتى ااآلنن وولكنن ال يیمكنن أأنن 

!أأسميیهھ شغفا.” 
سكتت االجميیع للحظظة ثمم قالتت سالي: 
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!“هھھھلل معكك االررسالة ااآلنن؟ أأرريیدد أأنن أأعيیدد قررااءتهھا.” 
!“نعمم. لقدد قررأأتهھا كثيیرراا. تفضلي.” 

أأخذذتت سالي االررسالة ووقررأأتهھا أأكثرر منن مررةة ثمم تهھللتت أأسارريیررهھھھا 
!قائلة: 

“هھھھا هھھھوو االمفتاحح … يیقوولل جددكك (اابحثث عنن شغفكك في كنزز 
ذذكرريیاتكك). أأال يیشيیرر جددكك في هھھھذذهه االجملة إإلى االططرريیقة االتي يیجبب 

!أأنن تبحثث فيیهھا عنن شغفكك.” 
!اابتسمم محموودد قائال: 

“كمم أأنتت عبقرريیة يیا سالي. صحيیح يیا نووحح فالعووددةة إإلى ذذكرريیاتت 
االماضي ووأأيیامم االططفوولة وواالمددررسة ستساعددكك على تذذكرر ما كنتت 

!تحبب ووما هھھھي مجاالتكك االمفضلة حيینهھا.” 
!نظظرر نووحح ووقالل بإحباطط شدديیدد: 

“لقدد قررأأتت هھھھذذهه االجملة مرراارراا ووتكرراارراا وولكني حقا لمم أأتذذكرر أأيي 
!شيء على ااإلططالقق…. “ 

!تووقفف نووحح وولمعتت عيیناهه فقالل محموودد: 
!“ماذذاا هھھھلل تذذكررتت شيیئا؟...هھھھيیا أأخبررنا.” 
“كنزز ذذكرريیاتكك. ررحمكك هللا يیا جدديي.”  
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!قالهھا نووحح مبتسما ثمم أأستططرردد: 
“هھھھذذهه عاددةة كانن قدد عووددني عليیهھا جدديي منذذ ططفوولتي ووهھھھي أأنن 

أأحتفظظ بالصوورر االتي تحكي االلحظظاتت وواالذذكرريیاتت االجميیلة ووأأضعهھا 
في صنددووقق ووأأسميیهھ كنزز االذذكرريیاتت. كنا كثيیرراا ما نجلسس سوويیا في 

منززلل أأمي وويیططلبب مني أأنن أأحضرر كنزز االذذكرريیاتت ووأأحكي لهھ 
!تفاصيیلل االصوورر االجدديیددةة االتي أأضفتهھا إإلى االصنددووقق.” 

!قالتت سالي في سرروورر: 
“جددكك هھھھذذاا شخصيیة رراائعة فعلى االررغمم منن نجاحهھ كأسططووررةة منن 

أأساططيیرر االططبب فقدد كانن يیعررفف كيیفف يیستمتع بحيیاتهھ االشخصيیة 
!ووااألسرريیة… ووأأيینن تحتفظظ بكنزز ذذكرريیاتكك هھھھذذاا؟” 

“لقدد حوولتت كلل االصوورر االقدديیمة إإلى نسخة دديیجيیتالل ووأأحتفظظ بهھا مع 
!االصوورر االجدديیددةة على ااآليیبادد االخاصص بي.” 

!قالل محموودد بلهھفة: 
!“ووهھھھلل معكك ااآليیبادد ااآلنن؟” 

“نعمم في االسيیاررةة٬، ددعووني أأنززلل إلحضاررهه. عذذرراا يیا جماعة أأعلمم 
!أأنن االووقتت متأخرر جدداا وولكني بحاجة إإلى ددعمكمم في هھھھذذهه االفتررةة.” 

“ال عليیكك يیا صدديیقي أأنا ووسالي متحمسانن كثيیرراا لمساعددتكك في 
!ررحلتكك الكتشافف ررسائلل جددكك.” 
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قالهھا محموودد ووهھھھوو يیصططحبب نووحح إإلى بابب االشقة ثمم أأتبع قائال 
!بيینما نووحح يیددخلل إإلى االمصعدد:  

!“نحنن بانتظظارركك.” 
نززلل نووحح في االمصعدد مسررعا إإلى سيیاررتهھ ووفتح حقيیبة االسيیاررةة 

ووأأخررجج ااآليیبادد ثمم ااتجهھ عائدداا بسررعة إإلى شقة محموودد االذذيي كانن 
يینتظظررهه على االبابب. ددخلل ااالثنانن ووبددأأ نووحح في فتح ااآليیبادد ووهھھھوو 

يیلهھثث بشددةة ثمم ضغطط على أأيیقوونة أألبووماتت االصوورر ووبددأأ االجميیع في 
ااالططالعع على كنزز االذذكرريیاتت حتى أأووقفتهھمم سالي عندد إإحددىى 

!االصوورر منددهھھھشة:  
“نووحح هھھھلل كنتت تعززفف على آآلة االقانوونن؟ كمم هھھھذذاا رراائع … أأنا 

!أأعشقق هھھھذذهه ااآللة.” 
!اابتسمم نووحح قائال: 

“االعززفف على آآلة االقانوونن كانن كلل حيیاتي. هھھھذذهه االصووررةة االتقططتت 
في حفلل تخررجي منن االمددررسة٬، يیوومهھا ووقفف أأصددقائي ووذذوويیهھمم 
يیصفقوونن لي ما يیقرربب ددقيیقة كاملة٬، فلقدد عززفتت يیوومهھا على آآلة 
االقانوونن أأغنيیة (حلووةة يیا بلدديي) بأسلووبب جدديیدد ووفرريیدد مما أأددهھھھشش 

!االحضوورر. أأيیا ليیتت االشبابب يیعوودد يیووما.” 
!قالهھا نووحح ضاحكا فانددهھھھشش محموودد قائال: 
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“نووحح هھھھذذهه أأوولل مررةة أأررااكك فيیهھا منتشيیا ووووجهھكك منيیرر هھھھكذذاا منذذ ووفاةة 
جددكك ووبدداايیة هھھھذذهه ااألحددااثث. فبمجرردد تذذكرركك آللة االقانوونن ووذذكرريیاتكك 

!معهھا تغيیررتت تماما. هھھھذذهه بالتأكيیدد عالمة يیا صدديیقي.” 
!نظظرر إإليیهھ نووحح ووقالل مستنكرراا: 

“محموودد هھھھلل تمززحح!. لقدد تووقفتت عنن االعززفف منذذ قرراابة ااثني عشرر 
عاما٬، ووال يیمكنن أأنن يیكوونن هھھھذذاا شغفي ااآلنن٬، هھھھي مجرردد ذذكرريیاتت 

!وواانتهھتت.” 
!ضرربتهھ سالي على كتفهھ ضرربة خفيیفة قائلة: 

“سأقتلكك. منن قالل أأنهھا اانتهھتت؟ ما االذذيي يیمنع أأنن تعوودد للعززفف مررةة 
!أأخررىى؟ ما االذذيي يیمنعكك منن إإحيیاء شغفكك منن جدديیدد؟” 

“باv عليیكمم يیا جماعة. هھھھلل منن االمعقوولل بعدد ووصوولي لمنصبب 
مدديیرر فررعع في بنكك كبيیرر ووبعدد نجاحي في عملي هھھھلل سأتحوولل إإلى 
عاززفف قانوونن؟. هھھھلل جننتمم! ثمم إإني إإنن فعلتت ذذلكك ستقتلني مرريیمم٬، 

ددعوونا نقلبب مررةة أأخررىى في االصوورر بالتأكيیدد سنجدد شيیئا آآخرر٬، شيیئا 
!أأكثرر أأهھھھميیة ووقيیمة.” 

!أأجابتت سالي ووهھھھي تستشيیطط غيیظظا: 
“بلل أأنتت االذذيي جننتت العتبارركك أأنكك تررىى نفسكك ناجحا لمجرردد 
تفووقكك في عملل ررووتيیني حوولكك إإلى إإنسانن أأجووفف مفتقدد للمتعة 
ووااإلبددااعع في حيیاتهھ. ثمم عجبا لكك هھھھلل تخشى أأنن تقتلكك ززووجتكك 

ألنكك ترريیدد أأنن تحيیا سعيیدداا؟! ماذذاا حددثث لررجوولتكك؟!” 
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نظظرر إإليیهھا نووحح ووكأنهھا صددمتهھ بحقيیقة مررةة بيینما قالل محموودد 
!مستنكرراا أأسلووبب سالي: 

!“سالي … اانتقي أألفاظظكك٬، كيیفف تتحددثيینن بهھذذهه االططرريیقة مع نووحح!.” 
!ررددتت سالي بحززمم: 

“صدديیقكك البدد أأنن يیستفيیقق مما هھھھوو فيیهھ ووأأنتت أأيیضا يیا محموودد. ال 
تكابرروواا على االووااقع ووتعتبرروواا حيیاتكمم سووااًء كانتت ووظظيیفة أأوو حتى 

عمال خاصص مثاليیة بيینما االووااقع يیقوولل أأنهھا تمتصص كلل ذذررةة حيیاةة منن 
!قلووبكمم.” 

صمتت االجميیع لفتررةة ووكأنن كلماتت سالي ضرربتت على ووترر حساسس 
!حتى قططع نووحح االصمتت قائال: 

“رربما تكووني محقة بعضض االشيء يیا سالي. لقدد كنتت أأددعي االسعاددةة 
وواالنجاحح ووأأنا في االحقيیقة لمم أأشعرر بهھما مططلقا. لقدد جعلتني أأفكرر 
في إإحيیاء حلمي االقدديیمم بأنن أأجعلل منن آآلة االقانوونن أأشهھرر آآلة في 
االعالمم. فهھذذهه ااآللة هھھھي أأغنى ااآلالتت االمووسيیقيیة أأنغاما ووأأططرربهھا 

صووتا٬، هھھھي أأمم ااآلالتت االمووسيیقيیة منن ووجهھة نظظرريي. لططالما حلمتت 
بأنن أأكوونن مثلل يیاّني عاززفف االبيیانوو االمشهھوورر ووأأقوودد بآلة االقانوونن 

فررقة مووسيیقيیة كاملة. وولكنن هھھھلل تعتقدديینن حقا أأنهھ يیمكنن أأنن أأسعى 
ووررااء هھھھذذاا االحلمم ااآلنن بعدد كلل هھھھذذاا ااالنقططاعع وواالمسؤؤووليیاتت ووظظررووفف 

!االمعيیشة االصعبة وواالتقلباتت االتي تحددثث في مصرر وواالعالمم.” 
!أأجابتت سالي بثقة: 
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“ليیسس االمهھمم أأنن أأعتقدد أأنا. االمهھمم أأنن تعتقدد أأنتت يیا نووحح. ثمم إإنكك 
قفززتت بعقلكك فوورراا إإلى مستقبلل بعيیدد جدداا ووأأنتت لمم تبددأأ بالخططووةة 

ااألوولى بعدد ووهھھھي شررااء آآلة قانوونن وواالبددء بالعززفف منن جدديیدد 
مستررجعا متعة االماضي. فلتفعلهھا منن أأجلل إإسعادد نفسكك ااآلنن ددوونن 
أأنن تفكرر في مستقبلل بعيیدد االمنالل أأوو إإذذاا كانن حلمكك قابال للتحقيیقق أأمم 

ال … ااستمتع بشغفكك ووعشش االلحظظة ال غيیرر … في منززلكك … 
مع نفسكك … ووأأنتت ماتززاالل مدديیرر بنكك مررمووقق٬، على ااألقلل 

!سيیكوونن في حيیاتكك ما يیلوونهھا وولوو على سبيیلل االمتعة وواالتسليیة.” 
اابتسمم نووحح ووكأنهھ كانن يینتظظرر هھھھذذهه االكلماتت ليیجدد مبرررراا للعووددةة آللة 

االقانوونن ددوونن خسائرر في حيیاتهھ٬، ثمم أأسندد ظظهھررهه إإلى االكنبة ووفرردد 
!ذذررااعيیهھ ووأأخذذ يیتنفسس االصعددااء قائال: 

“حسنا٬ً، ما االمانع أأنن أأجرربب ووأأنن أأماررسس شيیئاً أأحبهھ إإلى جانبب 
حيیاتي االمززددحمة بأشيیاء ال تعجبني سووااًء ااختررتهھا أأوو فرُرضتت 

!علّي.” 
!نظظرر إإليیهھ محموودد ووقالل: 

!“كأني أأررىى أأمامي نووحا االذذيي أأعررفهھ أأيیامم االصبا." 
!ثمم أأتبع مترردددداا: 

“ال أأرريیدد أأنن أأفسدد عليیكك لحظظتكك وولكني أأذذكرر أأنن جددكك قالل في 
ررسالتهھ (اابحثث عنن شغفكك يیا نووحح ووعنددما تجددهه … كلمة االسرر: 

نقططة االبدداايیة). وويیبددوو لي أأنكك قدد ووجددتت شغفكك٬، فما هھھھوو االمقصوودد 
بنقططة االبدداايیة؟” 

!
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!ااعتددلل نووحح في جلستهھ وونظظرر إإلى محموودد في حيیررةة قائال: 
“يیا إإلهھي … لمم أأهھھھنأ بعدد بهھذذاا االشعوورر االذذيي اافتقددتهھ منن سنيینن. 

!وولكنن معكك حقق٬، ماذذاا يیقصدد جدديي بنقططة االبدداايیة؟.” 
!ثمم صمتت بررهھھھهھ ووقالل بترردددد: 

"أأأأأأ...ددعوونا قبلل ااتخاذذ قرراارر نهھائي٬، نقلبب في االصوورر مررةة أأخررىى 
!!وونفكرر مليیا٬، علنا نكوونن مخططئيینن أأوو….” 

بترر عباررتهھ مع نظظررةة سالي االمستنكررةة فهھزز كتفهھ في ااستسالمم ثمم 
أأخذذوواا يینظظرروونن إإلى بعضهھمم االبعضض ووقدد أأددرركوواا أأنهھمم بصدددد لغزز 

!آآخرر بحاجة إإلى تفسيیرر … لغزز نقططة االبدداايیة! 
 *** !

 أأغلقق نووحح بابب شقة جددهه في حيینن قالل محموودد ووهھھھما 
!يیتجهھانن نحوو غررفة االمكتبب: 

!“إإنن شاء هللا سنجدد ما يیفسرر كلمة االسرر االجدديیددةة هھھھنا.” 
!أأجابهھ نووحح ووهھھھوو متعجبب: 

“في االحقيیقة أأنا ال أأررىى في ررسالة جدديي أأيي إإشاررةة للعووددةة إإلى 
!غررفة مكتبهھ. فلقدد قالل (كلمة االسرر: نقططة االبدداايیة)” 

!
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!اابتسمم محموودد ووأأجابب ووكأنهھ يیقوولل ذذلكك للمررةة ااأللفف: 
“يیا صدديیقي حاوولل أأنن تفهھمم ما أأقصدد … نقططة االبدداايیة إإما أأنن تكوونن 
نقططة االبدداايیة لعززفكك آللة االقانوونن أأوو نقططة االبدداايیة حيیثث ااكتشفتت سرر 

االررقمم سبعة. فإنن كانن يیقصدد ااألوولى فعليینا االذذهھھھابب إإلى االمددررسة 
االتي تعلمتت فيیهھا االعززفف للمررةة ااألوولى. وولكنن االذذهھھھابب إإلى هھھھناكك 

وواالبحثث عنن ددليیلل فيیهھا أأمرر معقدد جدداا وولذذلكك نصحتكك أأنن نأتي إإلى 
هھھھنا أأووال وونبحثث مررةة أأخررىى علل جددكك قدد عنى شيیئا مووجوودداا في 

!االمكتبب عنددما قالل نقططة االبدداايیة.” 
!قالل نووحح ووبلهھجة تحوويي االكثيیرر منن عددمم ااالقتناعع بتحليیلل محموودد: 
“حسنا سأمشي ووررااء ااستنتاجكك حتى االنهھايیة. أأيینن سنبحثث ااآلنن 

!ووعنن ماذذاا؟” 
!أأجابب محموودد بال ترردددد: 

!“في االمكتبة ططبعا.” 
قالهھا ووااتجهھ مسررعا يیتبعهھ نووحح بخططووااتت بططيیئة نحوو مكتبة جددهه 

االضخمة ووأأخذذاا يیبحثانن في ااألررففف االممتلئة بالكتبب عنن أأيي شيء 
!يیمكنن أأنن يیفيیدد. 

!ووبعدد مرروورر أأكثرر منن نصفف ساعة قالل نووحح بضيیقق: 
“محموودد لنن نجدد شيیئا هھھھنا أألمم أأقلل لكك أأنن ااستنتاجكك هھھھذذاا مستبعدد 

جدداا. ددعنا نفكرر ثانيیة فأنا ال أأعتقدد أأنن نقططة االبدداايیة هھھھي االمددررسة. 

!
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ألنهھ منن غيیرر االمنططقي أأنن جدديي كانن متأكدداا بنسبة مائة بالمائة أأنن 
شغفي سيیكوونن آآلة االقانوونن. البدد أأنن نقططة االبدداايیة تعني شيیئا آآخرر 

!غيیرر ذذلكك.” 
أأستمرر محموودد في االبحثث ووكأنهھ لمم يیسمع نووحح فترركهھ نووحح ووجلسس 

يیررااقبهھ على االكررسي أأمامم مكتبب جددهه ووأأسندد ذذررااعهھ على سططح 
االمكتبب في اانتظظارر أأنن يیيیأسس محموودد وويیقتنع أأنن ااستنتاجهھ كانن 

!خاططئا. 
ووبيینما هھھھوو كذذلكك لمحتت عيیناهه كتابا أأبيیضض االلوونن مووجوودداا على 

االررفف االسفلي للمكتبة مررسوومم عليیهھ آآلهھ قانوونن. كانن االكتابب 
!مووضووعا بحيیثث يیكوونن غالفهھ ظظاهھھھرراا. 

!اانددفع نووحح نحوو االمكتبة قائال بلهھفة: 
!“محموودد يیبددوو أأنهھ معكك حقق بما قلتهھ٬، اانظظرر لألسفلل هھھھنا.” 

!تناوولل نووحح االكتابب ووقالل: 
“هھھھذذاا هھھھوو االكتابب االووحيیدد االذذيي ووضع في االمكتبة بحيیثث يیكوونن 

!غالفهھ ظظاهھھھرراا٬، ووهھھھوو كتابب عنن االقانوونن.” 
!“يیا إإلهھي كيیفف لمم أألمحهھ.” 

“لقدد كانن في ااألسفلل بيینما كنتت أأنتت منشغال في االبحثث بددقة في 
!ااألعلى٬، وولكنن يیا تررىى ماذذاا يیووجدد في هھھھذذاا االكتابب.” 

!قالهھا ووأأخذذ يیتصفح صفحاتت االكتابب ووبيینما هھھھوو يیفعلل قالل: 
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“وولكنن كيیفف لجدديي أأنن يیتنبأ أأني سأهھھھتدديي ووأأختارر آآلة االقانوونن عنددما 
!أأبحثث عنن شغفي.” 

“ال عجبب في ذذلكك يیا صدديیقي. لقدد أأحبكك جددكك كثيیرراا ووبالتأكيیدد فهھوو 
كانن يیعلمم عشقكك لهھذذهه ااآللة. فالحالة االتي يیكوونن عليیهھا ااإلنسانن ووهھھھوو 

!يیماررسس ما يیحبهھ ال تخفى على أأحدد.” 
ووما أأنن أأنهھى محموودد عباررتهھ حتى شاهھھھدد نووحح ووهھھھوو يیخررجج ررسالة 
مططوويیة بيینن صفحاتت االكتابب ووناوولل محموودد االكتابب ليیحملهھ حتى 
يیتسنى لهھ أأنن يیفتح االررسالة وويیقررأأ ما فيیهھا ووعنددما اانتهھى نظظرر إإلى 

!محموودد قائال بمززيیج منن االحيیررةة ووااالررتيیاحح: 
“االحمدد v ال يیووجدد كلمة سرر في هھھھذذهه االررسالة وولكنن هھھھلل معنى هھھھذذاا 
أأنهھا نهھايیة االررحلة؟ هھھھلل قصدد جدديي بعدد كلل هھھھذذاا االبحثث أأنن أأكتشفف 

!شغفي ووحسبب؟” 
ووضع محموودد االكتابب على ررفف االمكتبة مررةة أأخررىى وومدد يیددهه لنووحح 

!قائال: 
!“فلتعططني االررسالة ددعني أأقررأأ ما جاء فيیهھا.” 

!!!!!بددأأ محموودد بقررااءةة االررسالة وواالتي جاء فيیهھا… 
!
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!يیا بني ااسعى بكلل جووااررحكك لكي ُتحيیي حيیاتكك بشغفكك 

!بدداايیة االسعي هھھھي أأوولل كلمة خاططبب بهھا هللا ااإلنسانيیة 
!ااقررأأ 

!تعلمم٬، تمتع ووااررتقي بشغفكك ألبعدد االحددوودد 
!االعلمم سيینيیرر لكك االططرريیقق ووسيیددلكك على أأبوواابب لمم تكنن تتخيیلهھا 

!يیا نووحح ااقررأأ كتابكك 
!كفى بنفسكك االيیوومم عليیكك حسيیبا 

 ————————————————————!
!“أأمرر محيیرر فعال” 

!قالهھا محموودد ووهھھھوو يینظظرر إإلى نووحح بحيیررةة ثمم ااستططرردد قائال: 
“وولكنن هھھھناكك أأمرر مباشرر منن جددكك لكك في هھھھذذهه االررسالة. فهھوو قالل 

بووضووحح (يیا نووحح ااقررأأ كتابكك) فلعلهھ يیقصدد هھھھذذاا االكتابب االذذيي ووجددنا   
!االررسالة بددااخلهھ.” 

صمتت نووحح لووهھھھلة ووأأخذذ يیفكرر ثمم قالل: 

!
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“كلل شيء ممكنن. بعدد االذذيي ووجددناهه ااآلنن فلنن أأتفهھ منن أأيي ااحتمالل. 
ددعنا نأخذذ االكتابب ووننططلقق ووسأبددأأ بقررااءتهھ هھھھذذهه االليیلة وولنررىى ماذذاا 

!سيیحددثث بعدد ذذلكك.” 
!“صحيیح يیا صدديیقي. فلنتووكلل على هللا” 

خررجج ااالثنانن منن االمنززلل ووااتجهھا إإلى االسيیاررةة. أأووصلل نووحح محموودد 
ثمم تووجهھ مسررعا للمنززلل ليیجدد مرريیمم وواابنتهھ الرراا نائمتانن٬، فددخلل 

االغررفة ووططبع قبلة حانيیة على ووجهھ الرراا وونظظرر إإلى مرريیمم وولمم يُیرردد 
أأنن يیحددثث أأيي صووتت يیووقظظهھا كي يیتسنى لهھ االتفررغغ لقررااءةة االكتابب 
بهھددووء٬، فاتجهھ مباشررةة إإلى االشررفة ووأأنارر إإضاءتهھا االخافتة ووجلسس 

!!على كررسيیهھ االمفضلل االمرريیح ووفتح االكتابب...ووبددأأ يیقررأأ …  !!!!!!!!!!!!!!!
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!!!!
 (٣۳)!

 نززلل نووحح منن سيیاررتهھ أأمامم محلل االتختت االشررقي في ووسطط 
االبلدد ووأأغلقق بابب سيیاررتهھ ووهھھھوو يیحاوولل ااالتصالل بمحموودد للمررةة 

!االرراابعة وولكنن هھھھاتفهھ كانن خاررجج نططاقق االخددمة فقالل بحنقق: 
!"أأيینن أأنتت يیا محموودد؟ هھھھذذاا ليیسس االووقتت االمناسبب لتغلقق هھھھاتفكك." 
قالهھا ووااتجهھ مباشررةة إإلى ددااخلل االمحلل ذذوو االووااجهھة االعتيیقة ملقيیاً 
نظظررةة سرريیعة على االمكانن منن االددااخلل ووعلى ااآلالتت االمووسيیقيیة 

االمعررووضة وواالتي بدداا منن االووااضح أأنهھا تلقى عنايیة فائقة لتبددوو بهھذذاا 
االشكلل االجذذاابب بالررغمم منن قددمم االمكانن االووااضح وودديیكووررااتهھ االعرريیقة 

االتي تعوودد لعقوودد مما مأل نووحح بشعوورر باألصالة ممززووجج بررااحة 
!غرريیبة فقالل لنفسهھ: 

“يیا لهھ منن مكانن عرريیقق٬، يیبددوو أأنهھ منن ااألماكنن االتررااثيیة لبيیع لآلالتت 
!االمووسيیقيیة.” 

تحرركك ررجلل في أأووااخرر االستيینيیاتت منن عمررهه منن خلفف مكتبب 
!ااالستقبالل باتجاهه نووحح ووقالل ُمررحبا: 

“أأهھھھال يیا أأستاذذ٬، هھھھلل تبحثث عنن شيء معيینن؟ أأنا في خددمتكك؟ نحنن 
بال فخرر أأقددمم محلل لبيیع ااآلالتت االمووسيیقيیة االشررقيیة في مصرر. 

ستجدد عنددنا أأجوودد أأنووااعع ااآلالتت. معكك سعيیدد االهھادديي أأبوو االتختت 
!
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االشررقي٬، فكلل أأصحابب محالتت االمووسيیقي االمجاووررةة أأبنائي ووأأنا 
صدديیقق شخصي ألشهھرر عاززفي ااآلالتت االشررقيیة في مصرر 

!وواالووططنن االعرربي ووبعضض ددوولل االعالمم أأيیضاً.” 
!نظظرر إإليیهھ نووحح مبتسما ثمم قالل: 

!“تشررفنا يیا أأستاذذ سعيیدد٬، ووااضح جدداا أأنهھ مكانن أأصيیلل.” 
!اابتسمم ااألستاذذ سعيیدد ووقالل بوودد: 

!"يیمكنكك مناددااتي بعمم سعيیدد كما يیفعلل االجميیع." 
!صمتت قليیال ثمم قالل مترردددداا: 

“في االحقيیقة يیا أأستاذذ سعيیدد أأنا لمم آآتِت لشررااء آآلة مووسيیقيیة. أأنا هھھھنا 
!ألمرر شخصي.” 

!تفحصهھ عمم سعيیدد بنظظررةة ططوويیلة ثمم قالل بهھددووء ررززيینن: 
!“خيیرر يیا بني.” 

!“إإحمم...هھھھلل تعررفف ررجال يیددعى يیاسيینن ااأللفي؟” 
!تهھللتت أأسارريیرر عمم سعيیدد عنددما سمع ااالسمم ووقالل: 

!
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“هھھھذذاا االررجلل حبيیبي فلقدد كانن دداائمم االحضوورر لصالوونن االمووسيیقى 
االشررقيیة االذذيي كنتت أأقيیمهھ في منززلي في منططقة االحسيینن. هھھھلل 

!تعررفهھ؟ كيیفف حالهھ ااآلنن؟” 
!نظظرر نووحح إإلى ااألررضض ووعلى ووجهھهھ عالماتت االحززنن ثمم قالل: 

!“أأددعوو لهھ بالررحمة” 
ظظهھرر االتأثرر االشدديیدد على ووجهھ االررجلل ووقالل بلهھجة غلبب عليیهھا 

!االحززنن: 
“ال حوولل ووال قووةة إإال باv. لقدد كانن منن خيیررةة االناسس٬، ررحمهھ هللا 

!ووغفرر لهھ. وولكنن منن أأيینن تعررفهھ يیا بني٬، هھھھلل أأنتت قرريیبهھ؟.” 
“أأنا حفيیددهه نووحح. وولقدد جئتكك االيیوومم ألنن جدديي ططلبب مني منن خاللل 

ررسالة ترركهھا لي بخطط يیددهه في آآخرر صفحة في كتابب عنن آآلة 
االقانوونن كانن يیحتفظظ بهھ في مكتبتهھ٬، أأنن أأززوورر بيیتت االتختت االشررقي 

على هھھھذذاا االعنوواانن. ووهھھھا أأنا ذذاا آآتي إإليیكك٬، فهھلل ترركك لكك جدديي أأيي 
!شيء يیخصني؟.” 

!أأخذذ االررجلل يیفكرر قليیال ثمم قالل: 
“نووحح … نعمم نووحح … لقدد تذذكررتت. لقدد أأتى إإلّي جددكك قبلل عشررةة 
أأشهھرر ووترركك لي صنددووقا صغيیرراا ألسلمهھ لحفيیددهه نووحح عنددما يیأتي 
إإلى هھھھنا ووأأووصى وولدديي سالمم أأنن يیفعلل نفسس االشيء في حالل آآتاني 

ااألجلل قبلل أأنن تأتي. وولكنن جددكك ااشتررطط أأال أأسلمكك االصنددووقق حتى 
تقوومم بعملل معيینن.” 
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!نظظرر نووحح إإليیهھ في حيیررةة قائال: 
!“بشررطط أأنن أأقوومم بعملل معيینن؟! ما هھھھوو.” 

!“ااستررحح هھھھنا قليیال. سآتيیكك حاال.” 
جلسس نووحح على كررسي خشبي عتيیقق أأمامم مكتبب ااالستقبالل بيینما 

ددخلل االررجلل إإلى غررفة صغيیررةة ووغابب لفتررةة. ووأأخذذ نووحح يینظظرر إإلى 
مجمووعة ااآلالتت االمووسيیقيیة االمعررووضة بعنايیة ووتنسيیقق مددهھھھشش 
يیشعرركك بعبقق االتارريیخ ووررووعة االفنن االشررقي ااألصيیلل يیحيیططهھا 

صوورر ألشهھرر االعاززفيینن وواالمغنيیيینن أأمثالل أأمم كلثوومم ووعبدد االووهھھھابب 
!ووعبدد االحليیمم ووغيیررهھھھمم.  

أأخذذ نووحح يیددوورر بعيینيیهھ منن آآلة ألخررىى حتى ووقع نظظررهه على آآلة 
االقانوونن فقامم متجهھا إإليیهھا ووأأخذذ يیلمسهھا بأناملل يیدديیهھ ووكأنهھ يیددااعبب 
ططفلتهھ ااألثيیررةة لكنهھ في االووااقع كانن يیددااعبب حلمهھ ووجززًء ددفيیناً منن 

!قلبهھ.  
!“كمم أأفتقددكك يیا عززيیززيي.” 

!“ااشتقتت إإليیهھ أأليیسس كذذلكك؟.” 
اانتززعتت االعباررةة نووحح منن االحالة االتي غررقق بهھا وواالتفتت إإليیهھ 

ووتعبيیررااتت ووجهھهھ تووحي بأنهھ كانن في عالمم آآخرر فصمتت بررهھھھهھ قبلل 
!أأنن يیقوولل مبتسما: 

“لقدد كانتت هھھھذذهه ااآللة عشقي منذذ االصغرر.” 
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!“حسنا...خذذ هھھھذذاا االقانوونن ووأأعززفف لي مقططووعتكك االمفضلة.” 
قالهھا ااألستاذذ سعيیدد ووهھھھوو يیمدد يیددهه ليیناوولل نووحح آآلة قانوونن رراائعة 

االجمالل ذذااتت لوونن أأبيیضض مميیزز يیبددوو أأنهھا مصنووعة حسبب ططلبب 
وومووااصفاتت خاصة ووقدد بدداا هھھھذذاا ووااضحا منن االززخررفة االتي ززيینتت 

!جوواانبهھا فضال عنن االلوونن االغيیرر معتادد لمثلل هھھھذذهه ااآللة . 
! ترردددد نووحح قليیال قبلل أأنن يیمسكك بهھا قائال في عددمم تصدديیقق: 

“ال يیمكنن!. لقدد تووقفتت عنن االعززفف منذذ أأكثرر منن ااثني عشررةة 
!عاما.” 

أأمسكك االررجلل بنووحح منن ذذررااعهھ ووأأجلسهھ على االكررسي االخشبي أأمامم 
!مكتبب ااالستقبالل ووقالل: 

!“تعالل ااجلسس هھھھنا ووااعززفف يیا نووحح … أأططرربني.” 
جلسس نووحح ووهھھھوو ال يیصددقق ما يیحددثث ووقدد ااختلططتت مشاعررهه بيینن 
سعاددةة ووحنيینن لحلمم غابب عنهھ لسنيینن ووبيینن خووفف منن أأنن تعجزز 

!أأصابعهھ عنن ررسمم ااأللحانن على أأووتارر االقانوونن . 
أأخذذ يیلمسس نووحح آآلة االقانوونن ووكأنهھ يیددااعبهھا ثمم لبسس في إإصبعي 

االسبابة االرريیشة االخاصة بالعززفف على ااألووتارر ووبددأأ يیصددرر بعضض 
ااألصووااتت وواالنغماتت ووكأنهھ يیستعدد ذذكرريیاتهھ مع محبووبتهھ. ثمم تووقفف 
قليیال ووأأخذذ يیعززفف مقططووعة شررقيیة ووبعدد بضع ثوواانن تووقفف قائال 

!بحززنن شدديیدد: 
!
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!“ال أأستططيیع … فلقدد نسيیتت كلل شيء لألسفف.” 
رربتت االررجلل على كتفهھ ثمم حملل آآلة االقانوونن ووأأخذذهھھھا إإلى االغررفة 

االصغيیررةة االتي أأتى بهھ منهھا في حيینن جلسس نووحح مووجهھا نظظررهه إإلى 
!ااألررضض في أأسفف شدديیدد. 

“ال عليیكك يیا بني. ااذذهھھھبب لتعلمم ااآللة وواالتددرربب عليیهھا منن جدديیدد وولنن 
يیأخذذ منكك ااألمرر ططوويیال حتى تنشطط ذذااكررتكك ووتعوودد إإلى مستووااكك 

!!االسابقق. لقدد علمتت منن جددكك أأنكك كنتت باررعا بحقق.” 
!قالهھا ااألستاذذ سعيیدد ووهھھھوو يیمسكك بكتفف نووحح مشجعا ثمم أأكملل قائال: 

“هھھھذذاا االقانوونن االذذيي حاوولتت االعززفف عليیهھ مصنووعع خصيیصا لكك 
!وومحفوورر عليیهھ ااسمكك وويیبددوو أأنكك لمم تالحظظ ذذلكك.” 
!نظظرر إإليیهھ نووحح منددهھھھشا بيینما أأكملل االررجلل قائال: 

“لقدد ططلبب مني جددكك في ذذلكك االيیوومم أأنن أأقوومم بتصنيیع أأررووعع آآلة 
قانوونن بلوونن غيیرر معتادد ووأأنن أأحفرر عليیهھا ااسمكك ووأأنن أأسلمكك إإيیاهھھھا 
مع صنددووقق صغيیرر وولكنن بشررطط أأنن تعززفف لي مقططووعة تططرربب 

أأذذني ووترريیني بررااعتكك في االعززفف على ااآللة. يیبددوو أأنن جددكك ووضع 
هھھھذذاا االشررطط ألنهھ أأررااددكك أأنن تعيیدد أأمجاددكك ووذذكرريیاتكك معهھا مررةة 

!أأخررىى.” 
!قالهھا ثمم ناوولل االررجلل نووحح كاررتا٬، أأخذذهه نووحح قائال باستغرراابب: 

!“ما هھھھذذاا؟” 
�62



“هھھھذذاا كاررتت لألستاذذ إإبررااهھھھيیمم نعمانن منن أأشهھرر عاززفي وومددررسي آآلة 
االقانوونن في مصرر حاليیا٬، ووصاحبب بيیتت االشررقق لتعليیمم االمووسيیقى. 
ااذذهھھھبب إإليیهھ وواابددأأ االتددرريیبب وواالمماررسة ووعنددما تستعيیدد مهھاررتكك قمم 

بززيیاررتي مررةة أأخررىى لتأخذذ آآلة االقانوونن االتي صنعتهھا منن أأجلكك 
!وواالصنددووقق االذذيي ترركهھ لكك جددكك.” 

نظظرر نووحح إإلى االكاررتت ووددقاتت قلبهھ االمتساررعة تعكسس خليیططا منن 
االمشاعرر ما بيینن عددمم تصدديیقق ووسعاددةة ال يیجدد لهھا مبررررااً ووبيینن 

خووفف منن االمستقبلل ووما ستؤؤوولل إإليیهھ ااألموورر. فيیبددوو أأنهھ سيیعوودد إإلى 
االعززفف على ااآللة االتي ططالما عشقهھا ووحلمم بهھا وولكنن ماذذاا سيیحددثث 

بعدد ذذلكك … يیا تررىى ماذذاا يیرريیدد لهھ جددهه… ووما االذذيي تحملهھ لهھ 
!ااأليیامم االقاددمة؟ 

 *** !
 “نووحح تووقفف عنن االعززفف لوو سمحتت٬، ال أأرريیدد الرراا أأنن 

!تستيیقظظ فبالكادد نجحتت في جعلهھا تنامم.” 
قالتهھا مرريیمم بحددةة في حيینن نظظرر إإليیهھا نووحح مستنكرراا أأسلووبهھا في 

!االكالمم ووقالل بغضبب: 
“ما بكِك؟ في كلل مررةة أأجلسس فيیهھا ألعززفف االقانوونن تستشيیططيینن 

!غضبا هھھھكذذاا!” 
“أأنا محتاررةة في أأمرركك٬، ستة شهھوورر كاملة قدد مررتت ووأأنتت على هھھھذذاا 
االحالل. تستيیقظظ بعدد االفجرر لتصلي ثمم تعززفف لمددةة ساعة تقرريیبا قبلل 
أأنن تذذهھھھبب لعملكك٬، ووبعدد االعملل تذذهھھھبب لتتددرربب لتعوودد حوواالي االتاسعة 
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مساء ثمم تنعززلل لتعززفف حتى بعدد منتصفف االليیلل. هھھھذذهه ليیستت حيیاةة! 
!إإنن لي ووالبنتكك االمسكيینة عليیكك حقق.” 

!أأحسس نووحح ببعضض االحررجج ووقالل لهھا بلهھجة حانيیة: 
“معكك حقق يیا مرريیمم. وولكني أأتمنى أأنن تتحمليیني ووتقفي بجانبي في 

هھھھذذهه االفتررةة االمهھمة في حيیاتي. فأنا أأرريیدد أأنن أأستعيیدد مستوواايي في 
االعززفف ألذذهھھھبب إإلى االررجلل االذذيي قلتت لكك عنهھ ووأأحصلل على آآلة 

االقانوونن االخاصة بي وواالصنددووقق االذذيي ترركهھ لي جدديي. إإنن لمم أأنجح 
في أأنن أأططرربهھ بحقق فلنن يیعططني االصنددووقق. أأنا أأرريیدد أأنن أأكملل 

مشوواارر ااكتشافف ررسائلل جدديي. أأنا بحاجة إإلى ددعمكك حتى أأصلل 
!لهھددفي.” 

!أأشاحتت مرريیمم بووجهھهھا ووقالتت باستنكارر ووسخرريیة: 
“أأددعمكك في أأنن تضيّیع مستقبلكك االمهھني لتكوونن (مززيیكاتي). أأيي 

!فخرر في هھھھذذاا! عجبا لكك.” 
!نظظرر إإليیهھا نووحح بغضبب شدديیدد ووقالل: 

“منذذ ستة أأشهھرر كانتت حيیاتي بال معنى وولمم أأشعرر فيیهھا بططعمم 
االسعاددةة االحقيیقيیة. هھھھذذهه ااآللة االتي تسخرريینن منهھا هھھھي االتي جعلتني 
كما قالل جدديي أأجدد جنة هللا في ددنيیاهه. لمم أأكنن يیووما أأسعدد مما أأنا 

عليیهھ ااآلنن وولمم أأجدد للددنيیا ططعما منن قبلل. هھھھلل تعلميینن أأنن أأدداائي في 
عملي هھھھوو أأعلى منن أأيي ووقتت مضى٬، ذذلكك ألنن ررووحي ووقلبي في 
سعاددةة غامررةة. أأنا أأعلمم أأني مقصرر في حقكك ووفي حقق اابنتنا الرراا 

وولكنهھا مررحلة مؤؤقتة ووسيیعوودد كلل شيء على ما يیرراامم.” 
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!نظظررتت إإليیهھ مرريیمم بضيیقق فأكملل قائال: 
" سأقابلل محموودد بعدد قليیلل عندد محلل ااألستاذذ سعيیدد ألعززفف لهھ 
مقططووعتي االمفضلة ووأأنا ووااثقق أأنهھ سيیعططيیني أأمانة جدديي هھھھذذهه 

!االمررةة.”  
هھھھززتت ررأأسهھا باستخفافف ثمم ااستددااررتت متجهھة إإلى غررفة االنوومم ووهھھھي 

!تتمتمم: 
!“ال فائددةة منن االحدديیثث معكك. اافعلل ما تشاء.” 

نظظرر إإليیهھا نووحح بأسفف ثمم نهھضض هھھھوو ااآلخرر متجهھا إإلى بابب االمنززلل 
وونززلل حتى ووصلل إإلى االسيیاررةة ثمم ووضع آآلة االقانوونن االتي ااشتررااهھھھا 
ليیتددرربب عليیهھا على االمقعدد االخلفي قبلل أأنن يیقوومم باالتصالل بمحموودد 

!االذذيي أأجابهھ قائال: 
“نووحح كيیفف حالكك يیا صدديیقي. سأنتهھي منن االعملل بعدد رربع ساعة 

!إإنن شاء هللا ووسأقابلكك في مووعددنا عندد بيیتت االتختت االشررقي.” 
!تنهھدد نووحح قائال: 

“أأنا متجهھ إإلى االمحلل ااآلنن. لمم أأستططيیع ااالنتظظارر فمرريیمم قدد بددأأتت 
في تعكيیرر صفوو االحالة االرراائعة االتي أأعيیشهھا منذذ ستة أأشهھرر. ال 

أأددرريي لماذذاا ال ترريیدد أأنن تقفف بجانبي ووتصرر على ااالستخفافف 
!بالمووضووعع.” 
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“ال عليیكك يیا صدديیقي هھھھي بالتأكيیدد قلقة وومستغرربة منن ووضعكك 
االحالي ثمم إإنن معهھا حقق فأنتت منهھمكك تماما في االتددرريیبب ووال 

تقضي أأيي ووقتت معهھمم منذذ فتررةة ططوويیلة. إإنن شاء هللا ستهھددأأ ااألموورر 
هھھھذذهه االليیلة بعدد أأنن تعززفف مقططووعتكك االرراائعة لعمم سعيیدد ووتأخذذ 

!متعلقاتكك منن عنددهه. هھھھلل أأنتت مستعدد؟.” 
!لمعتت عيینا نووحح ووكأنهھ نسي ما كانن يیعكرر مززااجهھ ووقالل: 

“أأنا في أأتمم ااالستعدداادد. سأعززفف على حبيیبتي كما لمم أأعززفف منن 
!قبلل.” 

لمم يیمرر ووقتت ططوويیلل حتى كانن عمم سعيیدد وومحموودد يیجلسانن ووأأمامهھما 
نووحح يیعززفف على آآلة االقانوونن االبيیضاء االرراائعة االتي ترركهھا لهھ جددهه 

ووكأنهھ خاررجج هھھھذذاا االعالمم تماما. كلل نغمة تصددوو بشغفف ليیسس لهھ 
حددوودد٬، كلل ووترر يیحملل مشاعرر ووذذكرريیاتت٬، كلل حرركة إإصبع تحرركك 

!أأحالما كاددتت أأنن تمووتت. 
لمم يیكنن نووحح يیعززفف مجرردد لحنن تددرربب عليیهھ بلل كانن يیعيیشش بكلل 
كيیانهھ لحظظاتت منن االماضي وواالمستقبلل٬، كانن يیررسمم أأنغاما ُتررىى 

!بالعيینن ووتسمع باألذذنن ووتستقرر في االقلبب.  
لقدد كانن ااألمرر مبهھرراا بحقق حتى أأنهھ ما إإنن أأنهھى نووحح االعززفف حتى 

سمع تصفيیقا حارراا منن محموودد ووعمم سعيیدد فنظظرر إإليیهھما مبتسما 
ليیجدد عيینّي ااألخيیرر مبللة بالددمع منن تأثررهه بعززفف نووحح ووحالة 

!االنشووةة االعجيیبة االتي كانن عليیهھا. 
قالل عمم سعيیدد بلهھجة متأثررةة: 
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“ررحمكك هللا يیا ددكتوورر يیاسيینن. لقدد أأخررجتت إإلى االعالمم ما سيیكوونن 
أأسططووررةة في عززفف آآلة االقانوونن. لمم أأستمتع بعززفف رراائع مثلل هھھھذذاا 

منذذ فتررةة ططوويیلة. أأنتت تستحقق بجددااررةة هھھھذذاا االقانوونن يیا بني. البدد أأنن 
تكملل االتددرريیبب وواالعززفف فلقدد خلقتت لهھذذاا ووأأعططاكك هللا االمووهھھھبة االفذذةة 

!االتي ستجعلل لكك شأنا عظظيیما بإذذنن هللا.” 
!نهھضض نووحح ووضمم االررجلل إإليیهھ قائال: 

“شكرراا لكك يیا عمم سعيیدد. فأنتت أأررشددتني إإلى أأستاذذ اابررااهھھھيیمم وومعكك 
حقق بهھذذاا فهھوو أأستاذذ باررعع ووعاززفف قانوونن متميیزز. فلووالهه ما 
!ااستططعتت أأنن أأصلل لهھذذاا االمستووىى في تلكك االفتررةة االقصيیررةة.” 

!اابتسمم عمم سعيیدد قائال: 
“لقدد حانن االووقتت ألسلمكك االصنددووقق االذذيي ترركهھ لكك جددكك٬، اانتظظررني 

!قليیال.” 
ترركهھما ووااتجهھ إإلى االغررفة االصغيیررةة ددااخلل االمحلل بيینما فتح محموودد 

!ذذررااعيیهھ ليیضمم نووحح قائال: 
“كمم أأنا فخوورر بكك يیا صدديیقي. لقدد أألهھمني أأددااؤؤكك وواالحالة ااالستثنائيیة 

االتي كنتت عليیهھا ووأأنتت تعززفف بأنن أأسعى أأنا ااآلخرر الكتشافف 
شغفي. ليیتني قمتت بتصوويیرركك كي تررىى كيیفف كانن حالكك أأثناء 

!االعززفف٬، شيء ال يیصددقق فعال.” 

!
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“شكرراا يیا صدديیقي على ددعمكك لي. فلووال ووقووفكك بجانبي أأنتت 
ووسالي ما ااستططعتت أأنن أأستمرر ووأأنن أأتحملل ساعاتت االتددرريیبب 

!االططوويیلة وواالشاقة في هھھھذذهه االفتررةة.” 
!"تفضلل يیا بني. هھھھذذاا هھھھوو االصنددووقق االذذيي ترركهھ لكك جددكك." 

تناوولل نووحح صنددووقا مسبعا صغيیرراا منن االعمم سعيیدد فلمعتت عيیناهه 
!!وونظظرر إإلى محموودد االذذيي قالل مبتسما: 

“صنددووقق مسبع آآخرر وومررحلة جدديیددةة في ررحلة شغفكك يیا صدديیقي 
!االعززيیزز٬، ااستعدد.” 

 *** !
 ضحكتت سالي بشددةة ووهھھھي تجلسس مع محموودد في غررفة 

االمعيیشة يیشاهھھھدداانن فيیلما كووميیدديیا قدديیما إلسماعيیلل يیاسيینن ووهھھھما 
يیأكالنن (االفيیشارر) بيینما اابتسمم محموودد اابتسامة خفيیفة محاووال 

مجاررااةة ززووجتهھ. ووما أأنن تووقفف االفيیلمم لالستررااحة ااإلعالنيیة حتى 
االتفتتت سالي باتجاهه محموودد لتجددهه شارردداا يیفكرر فأغلقتت االتلفازز 

!ووقالتت: 
!“ما بكك يیا محموودد٬، هھھھلل ااألمرر يیتعلقق بنووحح؟” 

!نظظرر إإليیهھا محموودد بحززنن قائال: 
!
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“نووحح في حالة سيیئة منذذ ما يیقارربب ااألسبووعع٬، منذذ االيیوومم االذذيي قررأأ 
فيیهھ ررسالة جددهه ااألخيیررةة عنددما كنا فيیهھ في محلل ااآلالتت 

!االمووسيیقيیة.” 
!قالتت سالي بقلقق: 

“ماذذاا حددثث ليیصبح بحالة سيیئة؟ لقدد كانن يیعيیشش ااألشهھرر االماضيیة 
!بسعاددةة ووتفاؤؤلل كبيیرريینن.” 

“االررسالة االتي ترركهھا جددهه عادديیة جدداا … ليیستت كباقي االررسائلل. ال 
تحتوويي على كلمة سرر وومضموونهھا ليیسس بهھ ما يیددعوو لفعلل أأيي شيء 
مختلفف عما فعلهھ نووحح في ااألشهھرر االستة االماضيیة. وولذذلكك فهھوو في 

!حيیررةة منن أأمررهه ال يیددرريي ما يیجبب أأنن يیفعلل.” 
!أأجابتت سالي بثقة: 

!“ووبالططبع فقدد تووقفف عنن عززفف آآلة االقانوونن.” 
!نظظرر إإليیهھا محموودد بددهھھھشة قائال: 

!“ووكيیفف عررفتِت ذذلكك؟” 
“عجبا ألمرر ااإلنسانن٬، يیفسدد سعاددتهھ بيیددهه بمجرردد حددووثث أأمرر 

!صغيیرر على عكسس تووقعاتهھ.” 
!أأجابب محموودد في حيیررةة: 

!
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!“ماذذاا تقصدديینن؟” 
“ررسائلل جدد نووحح كانتت االسببب في تغيیرر حيیاتهھ لألفضلل ووجعلتهھ 
يیذذووقق ألوولل مررةة ططعمم االسعاددةة االحقيیقيیة االتي فقددهھھھا منذذ سنووااتت. 

وولكنن عنددما حددثث ما خالفف تووقعاتهھ في االررسالة ااألخيیررةة ترركك كلل 
!شيء ووعادد إإلى قبررهه االقدديیمم االذذيي كانن يیددفنن فيیهھ أأحالمهھ.” 

!هھھھزز محموودد ررأأسهھ مؤؤيیدداا ثمم قالل: 
“وولكنهھ كانن يیتووقع أأنن هھھھناكك االمززيیدد ووأأنن االررسائلل لنن تتووقفف فقطط 
عندد تشجيیعهھ على ااكتشافف شغفهھ وواالبددء بالعززفف٬، فهھوو ااآلنن ال 

يیعررفف ما عليیهھ االقيیامم بهھ. كمثلل منن عززمم على االسفرر لبلدد ما لكنهھ 
تووقفف في منتصفف االططرريیقق ليیجدد نفسهھ تائهھا ال يیددرريي إإلى أأيینن 

!عليیهھ االذذهھھھابب.” 
!قالتت سالي بضيیقق: 

“االلعنة على ررغبة ااإلنسانن االدداائمة في أأنن يیصلل إإلى خطط االنهھايیة. 
لما ال نحيیا ببساططة وونرركزز على ااالستمتاعع بالررحلة بددلل أأنن نشغلل 

بالنا بما سيیكوونن٬، لما ال نكوونن مررنيینن وومنفتحيینن للفررصص االتي 
سيیضعهھا هللا أأمامنا جززااء سعيینا ووعملنا. إإنن ررغبة ااإلنسانن في أأنن 

!يیررىى االمستقبلل بأددقق تفاصيیلهھ هھھھي سببب تعاستهھ.” 
!اابتسمم محموودد ووووضع يیددهه على خدد سالي مددااعبا إإيیاهھھھا قائال: 

“أأنتت رراائعة يیا سالي. إإنن فلسفتكك في االحيیاةة تددعوو فعال للتفاؤؤلل 
وواالتعاملل مع االحيیاةة بليینن ووررفقق.” 
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!تهھللتت أأسارريیرر سالي قائلة: 
!“يیا ال االعجبب!. أأوولل مررةة تثني على ما أأقوولل. ما بكك يیا ررجلل؟” 

!ضحكك محموودد ثمم قالل: 
“بصررااحة منذذ االيیوومم االذذيي ررأأيیتت فيیهھ نووحح يیعززفف على االقانوونن في 
محلل ااآلالتت االمووسيیقيیة٬، أأددرركتت مددىى االنشووةة وواالمتعة االتي يیكوونن 

عليیهھا االمررء ووهھھھوو يیفعلل ما يیعشقق. ووبددأأتت أأفكرر أأنا ااآلخرر في 
!االبحثث عنن شغفي.” 

!قفززتت سالي منن مكانهھا ووأأخذذتت تررقصص ووهھھھي ترردددد: 
!“ززووجي قرررر أأنن يیحيیا سعيیدداا يیا ناسس … أأخيیرراا يیا ناسس.” 

ضحكك محموودد ثمم شرردد بذذهھھھنهھ مررةة أأخررىى ووكأنهھ تذذكرر أأمرراا هھھھاما 
!فقاططعتهھ سالي قائلة: 

“أأررجووكك ال تشرردد مررةة أأخررىى. لمم أأصددقق أأنكك بددأأتت تفكرر في 
!حيیاتكك بشكلل إإيیجابي.” 

!“بررأأيیكك ما االذذيي يیمكنن أأنن نفعلهھ فيیما يیخصص نووحح؟” 
!تووقفتت سالي ووكأنهھا تذذكررتت هھھھذذاا ااألمرر فأخذذتت تتمتمم ثمم قالتت: 

!“هھھھلل تذذكرر ما جاء في ررسالة جددهه؟” 
!
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“ال أأذذكرر كلل ما جاء فيیهھا وولكني أأخذذتت صووررةة لهھا على هھھھاتفي 
ووووعددتت نووحح أأنن أأفكرر ووأأحللل االررسالة علي أأجدد ما يیفيیدد. ددعيیني 

!أأرريیكي إإيیاهھھھا.”  
قالهھا ووأأخررجج محموودد االهھاتفف منن جيیبهھ ووفتح االررسالة منن أألبوومم 

!االصوورر ووأأعططاهھھھا إإلى سالي. 
!أأخذذتت سالي تقررأأ بصووتت عالٍل االررسالة بجدديیة ووترركيیزز شدديیدديینن: 

 ————————————————————!
!يیا بني اابحثث عنن االررفيیقق٬، فهھوو االسندد وواالشرريیكك. 

!وواابحثث أأيیضا عنن معلمم ثمم اابحثث عنن االمعلمم. 
!فمعهھ ستررتقي آلفاقق ليیسس لهھا حددوودد 

!ووسيیثبتت قلبكك على االددرربب وويیفتح لكك كلل ااألبوواابب االمغلقة 
!االمعلمم يیا نووحح. 

 ————————————————————!
“االررسالة ووااضحة جدداا٬، ال أأددرريي ما ددااعي االحيیررةة. فهھي ددعووةة 

لنووحح ليیبحثث عنن معلمم. فلتنصح صدديیقكك أأنن يیبحثث على معلمم جيیدد 
!آللة االقانوونن وويیتتلمذذ على يیدديیهھ.” 
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“لقدد فعلل نووحح هھھھذذاا بالفعلل. فتفسيیررنا للررسالة كانن أأني أأنا االررفيیقق 
االمقصوودد ووأأنن االمعلمم هھھھوو أأستاذذ إإبررااهھھھيیمم االذذيي ددرربب نووحح على مدداارر 
االستة أأشهھرر االماضيیة. فهھوو ووااحدد منن أأبررزز عاززفي آآلة االقانوونن في 

!مصرر إإنن لمم يیكنن في االووططنن االعرربي أأيیضا. ما االجدديیدد ااآلنن؟” 
صمتتت سالي ثمم أأخذذتت تنظظرر مررةة أأخررىى للررسالة ثمم تووقفتت 

!ووحددقتت بعيینهھا بترركيیزز شدديیدد قائلة: 
!“ااتصلل بنووحح ووااططلبب منهھ أأنن يیأتي فوورراا فلقدد ووجددتت االحلل.” 

!نظظرر إإليیهھا محموودد غيیرر مصددقق فأتبعتت قائلة: 
“ال تنظظرر لي هھھھكذذاا٬، هھھھيیا كلمم صدديیقكك. فأنا متأكددةة منن ااستنتاجي 

!ووأأظظنن أأني عررفتت سرر االخططووةة االقاددمة.” 
لمم يیجدد محموودد االفررصة ليیجاددلل أأوو يیستفسرر فلقدد ووضعتت سالي 

االهھاتفف في يیددهه بعدد أأنن ااتصلتت بنووحح ووأأخذذتت تنظظرر لمحموودد 
بتفاخرر ثمم ااعتددلتت ووأأمسكتت بططبقق (االفيیشارر) ووفتحتت االتلفازز كي 

!!تتابع ما تبقا منن االفيیلمم االكووميیدديي االمفضلل لدديیهھا.  !
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!!!!
 (٤) !

 “هھھھا أأنا ذذاا قدد ووصلتت. إإنن كانتت سالي محقة في ااستنتاجهھا 
فهھذذاا يیعني أأنهھا عبقرريیة فعال٬، بغضض االنظظرر عنن االصعووبة 

!ووااإلحررااجج االشدديیدديینن في ااألمرر االذذيي ططلبتت مني االقيیامم بهھ.” 
“إإنن شاء هللا سيیكوونن ااستنتاجهھا صحيیحا يیا صدديیقي فهھوو أأمرر 
!منططقي جدداا ووووااضح في ررسالة جددكك وولكننا لمم ننتبهھ إإليیهھ.” 

!“يیا مسهھلل٬، سأتصلل بكك فوورر اانتهھائي منن االلقاء.” 
قالهھا نووحح منهھيیا ااتصالهھ بمحموودد ثمم ددخلل (بيیتت االشررقق) االمكانن 

االذذيي كانن يیتددرربب فيیهھ على عززفف االقانوونن ططوواالل االستة أأشهھرر 
االماضيیة وومنهھ إإلى غررفة معلمهھ ااألستاذذ إإبررااهھھھيیمم االذذيي اابتسمم فوورر 

!ررؤؤيیتهھ قائال: 
!“إإيینن كنتت يیا نووحح. لقدد اانتظظررتكك ططوويیال.” 
!لمم يینتبهھ نووحح لمغززىى االكلمة فأجابب قائال: 

“عذذرراا أأستاذذ إإبررااهھھھيیمم. ااألسبووعع االماضي كانن عصيیبا للغايیة. فلقدد 
!…أأأأ.. أأأأ…” 
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“ااجلسس يیا نووحح ووأأخبررني ما حددثث. ااعتبررني كوواالددكك ووقصص علّي 
ما يیقلقكك٬، فأنا أأرريیدد أأنن أأساعددكك كي تكملل مسيیررتكك فأنتت ستكوونن 

!ذذوو شأنن عظظيیمم.” 
جلسس نووحح على االكررسي االمقابلل لمكتبب أأستاذذ إإبررااهھھھيیمم ووأأخذذ 
!يیرروويي لهھ قصة جددهه وواالررسائلل االتي ترركهھا حتى اانتهھى قائال: 

“وولكنن االررسالة االثالثة محيیررةة جدداا. فلقدد أأمضيیتت ااألسبووعع االماضي 
في إإحباطط شدديیدد ال أأددرريي ما علّي أأنن أأفعلل٬، فلمم أألحظظ فيیهھا أأيي 
شيء يیددلل على االخططووةة االقاددمة حتى نبهھتني ززووجة صدديیقي 

!محموودد لمقططع مهھمم في االررسالة لمم أأقفف عنددهه كثيیرراا.” 
!نظظرر إإليیهھ أأستاذذ إإبررااهھھھيیمم مبتسما اابتسامة خفيیة ووقالل: 

!“ووما هھھھوو هھھھذذاا االمقططع يیا بني.” 
!ترردددد نووحح كثيیرراا قبلل أأنن يیجيیبب قائال: 

“في االحقيیقة يیا أأستاذذ إإبررااهھھھيیمم أأنا أأدديینن لكك بفضلل كبيیرر في 
مساعددتي على ااستعاددةة مستوواايي في فتررةة ووجيیززةة فأنتت معلمم قدديیرر 
وويیشهھدد االجميیع بمكانتكك االكبيیررةة في عالمم االعززفف على آآلة االقانوونن. 

أأعلمم أأنن ما سأقوولهھ ااآلنن قدد يیبددوو سخيیفا جدداا وويینافي أأددبب االتلميیذذ مع 
!أأستاذذهه وولكنن …” 

!قاططعهھ أأستاذذ إإبررااهھھھيیمم قائال: 
!
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“تكلمم يیا نووحح فأنا أأكنن لكك معززةة خاصة٬، أأررجووكك ال ددااعي للخجلل 
!أأوو ااإلحررااجج.” 

!ااستجمع نووحح شجاعتهھ قبلل أأنن يیقوولل: 
“هھھھناكك مقططع في االررسالة ااألخيیررةة االتي ترركهھا لي جدديي يیقوولل فيیهھ 
(اابحثث عنن معلمم ثمم اابحثث عنن االمعلمم) ثمم ختمم االررسالة بـ (االمعلمم 

!يیا نووحح).” 
!أأعتددلل أأستاذذ إإبررااهھھھيیمم ووأأسندد ظظهھررهه على كررسيیهھ ثمم قالل: 

!“أأكملل يیا نووحح.” 
!أأكملل نووحح في حررجج: 

“أأ..أأ..أأ… ما أأشاررتت إإليیهھ سالي هھھھوو أأنهھ البدد لي أأنن أأبحثث عنن … 
!عمنن هھھھوو … يیا إإلهھي … يیصعبب علي أأنن أأقوولهھا. وولكنن …  

“أأنتت تبحثث عنن االمعلمم … أأنتت جئتني االيیوومم كي أأددلكك على منن 
!هھھھوو أأفضلل مني لتتددرربب على يیدديیهھ٬، أأليیسس كذذلكك.” 

قالهھا أأستاذذ إإبررااهھھھيیمم مبتسما في حيینن نظظرر إإليیهھ نووحح منددهھھھشا منن 
!سعة صددررهه ووبساططة ااستقبالهھ لألمرر ثمم قالل: 

“لمم أأقصدد هھھھذذاا تحدديیدداا أأستاذذ إإبررااهھھھيیمم فأنتت بالتأكيیدد ااألبررعع في 
!مصرر بلل في االووططنن االعرربي كلهھ وولكني أأررددتت أأنن….” 
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!قاططعهھ ااألستاذذ إإبررااهھھھيیمم مررةة أأخررىى قائال: 
“يیا بني … إإنن فووقق كلل ذذيي علمم عليیمم. لكلل مجالل في هھھھذذهه االددنيیا 

أأسرراارر ال يیعططي هللا مفاتيیحهھا إإال لقلة قليیلة منن خلقهھ. ووستجدد دداائما 
ووأأبدداا منن هھھھوو ااألفضلل في كلل االمجاالتت. لقدد أأرراادد لكك جددكك أأنن 

يیكوونن لكك شأنا عظظيیما يیا نووحح وولنن يیحددثث ذذلكك إإال إإذذاا بحثتت عنن 
!االمعلمم.” 

“كمم أأنتت عظظيیمم يیا أأستاذذ إإبررااهھھھيیمم. فلقدد تووقعتت أأنن تغضبب عنددما 
!أأفصح لكك عنن هھھھذذاا ااألمرر.” 

ضحكك أأستاذذ إإبررااهھھھيیمم ثمم ااقترربب منن نووحح ووقالل بصووتت منخفضض 
!غامززاا لهھ بعيینهھ: 

“أأرريیدد أأنن أأررااكك تعززفف على آآلة االقانوونن االبيیضاء االرراائعة االتي 
!ترركهھا لكك جددكك.” 

اانددهھھھشش نووحح منن قوولهھ فمنن االمفررووضض أأنهھ ال يیعلمم شيیئا عنن أأمرر 
االررسائلل هھھھذذاا. ااررتبكك نووحح وولمم يیعررفف ما يیقوولل فأكملل أأستاذذ 

!إإبررااهھھھيیمم: 
“ال تنددهھھھشش٬، لقدد كنتت مووجوودداا مع عمم سعيیدد ووجددكك في نفسس االلقاء 
االذذيي ترركك فيیهھ جددكك ااألمانة مع عمم سعيیدد. ووأأووصاني أأنن أأتووااصلل 
معكك عنددما يیبلغني عمم سعيیدد باستالمكك للصنددووقق. وولقدد أأووصيیتت 

اابنتي أأنن تفعلل نفسس االشيء في حالة ووفاتي. وولذذلكك قلتت لكك عنددما 
ددخلتت علّي ااآلنن أأني كنتت أأنتظظرركك منذذ ووقتت ططوويیلل وولكنكك لمم 

تنتبهھ لما قصددتت.” 
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!قالل نووحح في حيیررةة شدديیددةة: 
!“عجبا لجدديي. لقدد ررتبب ااألموورر بصووررةة مذذهھھھلة.” 

“قلتت لكك يیا نووحح أأنن جددكك أأرراادد لكك شئنا عظظيیما وولذذلكك أأووصى عمم 
سعيیدد أأنن يیددلكك علي لتتددرربب معي ثمم أأووصاني أأنن أأددلكك على االمعلمم 

بعدد أأنن تستلمم االررسالة منن عمم سعيیدد. كنتت أأررااهھھھنن عمم سعيیدد أأنكك 
ستأتي إإلّي ووكنتت على حقق وولكنن لوو كنتت تأخررتت أأكثرر منن هھھھذذاا 

!كنتت سأباددرر باالتصالل بكك.” 
!قالل نووحح في لهھفة: 

“هھھھلل قلتت أأنن جدديي قدد أأووصاكك أأنن تددلني على االمعلمم. هھھھلل معنى 
!ذذلكك أأنكك تعررفف منن هھھھوو االمعلمم االذذيي يیقصددهه جدديي؟” 

“جددكك لمم يیقصدد معلما بعيینهھ٬، وولكنهھ ططلبب مني أأنن أأررشددكك إإلى 
االمعلمم االذذيي سيینقلل مستووااكك إإلى آآفاقق جدديیددةة على حسبب ما أأررىى 
منن أأددااءكك. ووفي االحقيیقة أأددااؤؤكك ووشغفكك ووأأسلووبكك ال يیترركك لي إإال 
ررجال ووااحدداا ألررشددكك إإليیهھ. هھھھوو االووحيیدد االذذيي يیمكنهھ أأنن يیططيیرر بكك 

!إإلى عنانن االسماء.” 
!“منن هھھھوو يیا أأستاذذ إإبررااهھھھيیمم. منن هھھھوو ذذااكك االمعلمم.” 

!نظظرر أأستاذذ إإبررااهھھھيیمم إإلى االسقفف ووقالل متنهھدداا: 
!“إإنهھ ااألسططووررةة االترركي بارراانن شيیرروواانن.” 
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!قالل نووحح باستغرراابب: 
!“منن؟ االترركي بارراانن شيیرروواانن. أأنا لمم أأسمع بهھ قطط.” 

“إإنهھ أأفضلل عاززفف على آآلة االقانوونن في االعالمم إإنن لمم يیكنن في 
االتارريیخ. لمم يیذذعع صيیتهھ كثيیرراا فما أأنن بددأأتت شهھررتهھ تجووبب االعالمم 
منذذ خمسة عشرر عاما حتى تعررضض لحاددثث سيیاررةة أأليیمم أأجلسهھ 

على كررسي متحرركك مصابا بشللل نصفي. اانعززلل بعددهھھھا ثمم ااختفى 
ووال يیعررفف لهھ أأحدد ططرريیقا. سمعتت أأخبارراا أأنهھ ما ززاالل على قيیدد 

االحيیاةة وولكني ال أأعررفف أأيینن يیكوونن. اابحثث عنهھ ووإإنن ووجددتهھ فاذذهھھھبب 
إإليیهھ فوورراا ووتددرربب على يیدديیهھ. بارراانن سيیجعلل منكك أأسططووررةة 

فأسلووبكك وواابتكارركك في االعززفف مشابهھ كثيیرراا لما كانن يیفعلهھ مع 
!االفاررقق ططبعا.” 

صمتت نووحح ووشرردد بذذهھھھنهھ ططوويیال ثمم نظظرر إإلى أأستاذذ إإبررااهھھھيیمم قائال 
!بصووتت ووااهھھھنن: 
!“ووإإنن لمم أأجددهه؟” 

!مالل أأستاذذ إإبررااهھھھيیمم نحووهه مجيیبا بحززمم: 
“ستجددهه٬، االعذذرر االووحيیدد االذذيي يیمكنن أأنن يیمنعكك هھھھوو أأنن يیكوونن قدد 

فاررقق االحيیاةة. يیجبب أأنن تجددهه يیا نووحح. (االمعلمم يیا نووحح)… ووعنددما 
!تتعلمم منهھ ووتعوودد سأكوونن في اانتظظارركك.” 

أأخذذ نووحح يیفكرر في ااألمرر االذذيي يیبددوو أأنهھ سيیحددثث نقلة فاررقة في 
حيیاتهھ. شعرر نووحح بمززيیج منن االتررقبب وواالحماسس ممززووجا بقلقق بالغ٬، 
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فإنن حددثث أأنن ووجدد بارراانن شيیرروواانن هھھھذذاا فإنن ااألمرر سيیتططلبب أأنن 
يیسافرر إإلى ترركيیا ليیتددرربب على يیدديیهھ. تررىى ماذذاا عليیهھ أأنن يیفعلل 

ووقتهھا؟ هھھھلل سيیتقبلل مددررااءهه في االبنكك فكررةة أأنن يیأخذذ إإجاززةة ددوونن 
مررتبب؟ ووإإنن قبلوواا ماذذاا سيیكوونن رردد فعلل مرريیمم ووكيیفف سيیؤؤثرر هھھھذذاا 

!على عالقتهھما االمتووتررةة أأصال هھھھذذهه ااأليیامم؟ 
عشررااتت ااألسئلة كانتت تددوورر بررأأسس نووحح ووهھھھوو يیمشي خاررجا منن 
بيیتت االشررقق متجهھا إإلى سيیاررتهھ … عشررااتت ااألسئلة االتي لمم يیجدد 

لهھا إإجابة وولمم يیمأل عقلهھ ووقلبهھ حيینهھا إإال خووفف كبيیرر منن 
!االمجهھوولل… 

 *** !
          جررتت الرراا نحوو بابب االمنززلل بمررحح عنددما سمعتت صووتت 

االمفتاحح ليیددخلل أأباهھھھا في ساعة متأخررةة بعدد يیوومم ططوويیلل في االعملل 
!ووعنددما ررآآهھھھا فتح ذذررااعيیهھ ووضمهھا إإليیهھ قائال: 

!“حبيیبة وواالددهھھھا … كيیفف حالل أأميیررتي االصغيیررةة.” 
!أأجابتت الرراا بصووتهھا االططفوولي االبررييء: 

!“االحمدد v يیا أأبي. ااشتقتت لكك كثيیرراا.” 
اابتسمم نووحح ووهھھھوو يیضمهھا إإليیهھ بحنانن ثمم أأخذذ بيیددهھھھا ووااتجهھا نحوو 

!غررفة االمعيیشة حيیثث تجلسس مرريیمم أأمامم االتلفازز غيیرر مكتررثة لقددوومهھ. 
“كيیفف حالكك يیا مرريیمم.” 
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نظظررتت إإليیهھ وولمم ترردد فجلسس نووحح على رركبتيیهھ ووأأمسكك بووجهھ الرراا 
!بررفقق قائال: 

“حبيیبتي هھھھلل يیمكنكك أأنن تذذهھھھبي لتعلبي بغررفتكك ااآلنن٬، فأنا أأرريیدد 
االتحددثث مع وواالددتكك قليیال ووبعددهھھھا سآتي أللعبب معكك مططووال حتى 

!تناميینن.” 
ضحكتت الرراا ووجررتت نحوو غررفتهھا في حيینن نهھضض نووحح ليیجلسس 
!على االكررسي االمجاوورر لألرريیكة االتي تجلسس عليیهھا مرريیمم ثمم قالل: 
“هھھھلل يیمكنن أأنن تططفئي االتلفازز قليیال٬، هھھھناكك أأمرر هھھھامم أأرريیدد االتحددثث 

!فيیهھ معكك؟” 
نظظررتت إإليیهھ بعددمم ااكتررااثث ثمم أأمسكتت برريیمووتت االتلفازز لتططفئهھ 

!ووتقوولل بلهھجة ااستفززااززيیة: 
“ال ددااعي ألنن تعدد الرراا بأنكك ستلعبب معهھا ثمم ال تفي بووعددكك. هھھھذذاا 
!أأمرر غيیرر مناسبب٬، هھھھلل ترريیدد أأنن تكررهھھھكك اابنتكك أأوو تفقدد ااألملل منكك.” 

!مالل نووحح نحووهھھھا ووقالل ووهھھھوو يینظظرر إإلى ااألررضض: 
!“لقدد ااستقلتت منن عملي في االبنكك االيیوومم.” 

!اانتفضتت مرريیمم ووكأنن صاعقة قدد نززلتت عليیهھا ووقالتت بصووتت عالٍل: 
!“االلعنة... ماذذاا تقوولل؟ أأنتت بالتأكيیدد مجنوونن. هھھھلل فقددتت عقلكك؟” 
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!نظظرر إإليیهھا نووحح بحززمم قائال: 
“إإنن لمم تلتززمي بأددبب االحوواارر مع ززووجكك سأتررككك وولنن أأكملل ما 

!أأرريیدد أأنن قوولهھ.” 
“ماذذاا ترريیدد أأنن تقوولل بعدد هھھھذذهه االكاررثة؟ كلل ما أأرريیدد أأنن أأعررفهھ هھھھوو 

هھھھلل ااستقلتت بسببب مشكلة في االعملل أأمم بسببب هھھھذذهه االلعنة االتي 
!حلتت عليینا بسببب جددكك االمخبوولل.” 

!ااستشاطط نووحح غضبا ووقالل بحددةة: 
“مرريیمم إإنن لمم تمسكي لسانكك ووتحفظظي أأددبكك سيیكوونن لي تصررفف 
آآخرر معكك. لنن أأسمح لكك أأنن تقوولي ذذلكك على جدديي مررةة أأخررىى. 

وولكي تررتاحيینن … نعمم لقدد ترركتت االعملل كي أأتفررغغ للعززفف على 
آآلة االقانوونن. ووليیسس هھھھذذاا فقطط٬، بلل لقدد عززمتت على االسفرر إإلى ترركيیا 
لمددةة ال أأعلمم مددااهھھھا حتى ااآلنن فأنا ذذااهھھھبب للتعلمم على يیدد أأحدد أأبررزز 

االعاززفيینن على مستووىى االعالمم. أأنا فقطط أأبلغكك إإنن كنتت ترريیدديینن 
!االلحاقق بي إإنن ططالتت االمددةة.” 

!ووضعتت مرريیمم ووجهھهھا بيینن كفيیهھا ووقالتت في عددمم تصدديیقق: 
!“أأنا ال أأصددقق … ال أأصددقق.” 

!ثمم نظظررتت إإلى نووحح ووقالتت بتووسلل: 
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“نووحح أأررجووكك قلل لي أأنكك تمززحح معي. أأنا ال أأصددقق أأنكك قررررتت 
أأنن تضحي بمستقبلكك وومستقبلنا بهھذذهه االبساططة٬، وومنن أأجلل ماذذاا منن 

!أأجلل أأنن تكوونن عاززفا على آآلة مووسيیقيیة.” 
!أأجابهھا نووحح بحنانن عنددما ااستشعرر حالتهھا: 

“مرريیمم أأررجووكِك حاوولي أأنن تفهھمي مووقفي٬، لقدد قددمتت على ططلبب 
إإجاززةة ددوونن مررتبب وولكنهھمم في االبنكك ررفضوواا فاضططررررتت لتقدديیمم 

ااستقالتي٬، فكما قلتت لكِك يیجبب أأنن أأسافرر ألتعلمم منن أأعظظمم عاززفي 
!هھھھذذهه ااآللة.." 

!صمتت بررهھھھهھ قبلل أأنن يیكملل: 
" لقدد شاءتت ااألقدداارر أأنن أأخووضض ررحلة منن شأنهھا أأنن تغيیرر حيیاتي 

بشكلل جذذرريي لألفضلل٬، فأنا لمم أأشعرر بمعنى االسعاددةة إإال بعدد 
ررسائلل جدديي ووعووددتي للعززفف وولووال اانززعاجكك ووتذذمرركك منن ذذلكك 

!لكانتت سعاددتي مكتملة ااآلنن…” 
!قاططعتهھ مرريیمم ووهھھھي تعوودد لحددتهھا مررةة أأخررىى: 

“أأيي أأفضلل هھھھذذاا االذذيي تتكلمم عنهھ!. لقدد كنتت تعيیشش على مدداارر 
ااألشهھرر االماضيیة منعززال تماما وولقدد تحملتت كلل هھھھذذاا على أأملل أأنن 
يیكوونن ما تمرر بهھ نشووةة مؤؤقتة بسببب عووددتكك ألمرر تحبهھ منذذ االصبا 

ووأأنهھ سررعانن ما سيیفترر هھھھذذاا االشعوورر ووتعوودد إإلى ررشددكك مررةة 
أأخررىى. وولكنن يیبددوو أأنكك عاززمم على أأنن تخرربب بيیتكك وومستقبلنا 

!بيیدديیكك منن أأجلل شيء ال قيیمة لهھ.” 
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!تمالكك نووحح أأعصابهھ ووكظظمم غضبهھ ووهھھھوو يیقوولل: 
“يیا مرريیمم لقدد قلتت لكك كثيیرراا أأني لمم أأشعرر بططعمم االسعاددةة إإال مع 
بدداايیة هھھھذذهه االررحلة خاللل ااألشهھرر االماضيیة ووأأعتررفف بتقصيیرريي 

تجاهھھھكك ووتجاهه الرراا في هھھھذذهه االفتررةة وولكنن بالتأكيیدد ستستقرر ااألموورر 
قرريیبا عنددما أأكشفف أأسرراارر ررسائلل جدديي وواالتي أأظظنن أأنهھا قارربتت 

على ااالنتهھاء. أأررجووكِك يیا مرريیمم أأنا بحاجة لددعمكِك فأنتت حبب 
!عمرريي كلهھ. منن سيیقفف بجانبي إإنن لمم تفعلي أأنتِت.” 

!أأشاحتت بيیددهھھھا غاضبة ووهھھھي تقوولل بسخرريیة: 
!“كفى بصدديیقكك االفذذ ووززووجتهھ االمصوونن عوونا لكك.” 

“محموودد ووسالي لمم يیددخرراا جهھدداا لمدد يیدد االعوونن لي ططوواالل االفتررةة 
االماضيیة. فسالي لمم تذذقق ططعمم االنوومم منذذ أأسبووعع لتبحثث لي عنن أأيي 
معلوومة تددلل على مكانن االمعلمم االترركي االذذيي سأذذهھھھبب إإليیهھ ووكانتت 

سعيیددةة أأكثرر مني عنددما ووجددتت معلوومة على مووقع توويیترر منن أأحدد 
تالميیذذ االررجلل االقدداامى عنددما قامم بنشرر صووررةة سيیلفي أأمامم منززلهھ 

!معلقا فيیهھا عنن مددىى سعاددتهھ بمقابلتهھ بعدد سنيینن ططوواالل.” 
!قالتت مرريیمم باستغرراابب: 

“يیا إإلهھي٬، سيیططيیرر عقلي. هھھھلل ااستقلتت منن عملكك ووضحيیتت 
بمستقبلنا ساعيیا ووررااء ررجلل خفي ال يیعلمم أأحدد أأيینن يیكوونن! نووحح هھھھلل 

فقددتت عقلكك بحقق. لنن أأتكلمم عنن سالي فهھي أأصال مجنوونة تعيیشش 
حيیاتهھا بعشوواائيیة وولكنن٬، أأنتت مدديیرر فررعع ناجح بأحدد أأكبرر االبنووكك 
في مصرر يیفتررضض أأنكك تززنن ااألموورر بحكمة فكيیفف لكك أأنن تنساقق 

!
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ووررااء هھھھذذهه ااألموورر كاألعمى!!...بلل كيیفف يیساعددكك ررجلل عاقلل مثلل 
محموودد على االررغمم منن أأنهھ لمم يیفعلل االشيء نفسهھ وويیهھددمم مستقبلهھ 

!وومستقبلل أأسررتهھ بيیددهه.” 
“يیا مرريیمم أأنا لمم أأضحي بمستقبلنا. ال تكرررريي هھھھذذهه االكلمة مررةة 

أأخررىى. لقدد أأخذذتت هھھھذذاا االقرراارر بعدد ووززنن كلل ااألموورر بشكلل سليیمم. 
فإنن لدديي مددخررااتت تكفي مصارريیفنا لمددةة عامم وونصفف على ااألقلل 

كما أأنن سمعتي في االمجالل جيیددةة جدداا فإنن حددثث ووأأررددتت االعووددةة 
للعملل مررةة أأخررىى لنن أأجدد صعووبة في إإيیجادد فررصة عملل جدديیددةة 
وولوو حتى في منصبب وومررتبب أأقلل مؤؤقتا. االتضحيیة االحقيیقيیة هھھھي 

أأنن أأفررطط في حلمي ووهھھھذذهه االفررصة ااالستثنائيیة االتي يیمكنن أأنن تجعلنا 
!نحيیا بسعاددةة ططوواالل حيیاتنا.” 

!قامتت مرريیمم منن مكانهھا ووقالتت باستعالء: 
“تقصدد (االتي تجعلكك تحيیا) فأنا وواابنتكك خاررجج هھھھذذهه االلعبة االصبيیانيیة 

تماما. ااذذهھھھبب حيیثث شئتت يیا نووحح وولكنن ااعلمم أأنكك إإنن عززمتت على 
أأمرر االسفرر هھھھذذاا فسووفف تعوودد لتجدد هھھھذذاا االبيیتت خاليیا ليیتسنى لكك أأنن 

تحيیا ووحددكك ووتأخذذ قررااررااتكك ددوونن أأنن تضع أأيي ااعتبارر لووجووددنا في 
!حيیاتكك.” 

!“يیا مرريیمم أأررجووكك…” 
!قاططعتهھ ووهھھھي تترركك غررفة االمعيیشة متجهھة إإلى غررفة االنوومم: 

!
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“اانتهھى االحوواارر يیا نووحح. ووأأنصحكك أأنن تذذهھھھبب للعبب مع اابنتكك كما 
ووعددتهھا ووأأنن تنامم بجووااررهھھھا هھھھذذهه االليیلة فمنن يیعلمم كمم ستفتقددكك بعدد 

!االيیوومم.” 
ااعتصررتت هھھھذذهه االكلمة قلبب نووحح االذذيي جلسس ووحيیدداا في غررفة 

االمعيیشة ووهھھھوو يیررااجع قررااررهه بعدد بددأأ يیشعرر ببدداايیة اانهھيیارر حيیاتهھ االتي 
ااعتادد عليیهھا … نعمم لقدد كانتت حيیاتهھ االسابقة تفتقدد ططعمم االسعاددةة 

!االحقيیقيیة وولكنهھا كانتت مستقررةة ووهھھھاددئة لسنيینن ططوواالل. 
 *** !

 ووصلل نووحح في تمامم االساعة االعاشررةة صباحا إإلى مكتبب 
ااستقبالل فنددقق تيیررمالل بارركك االذذيي يیقع في قرريیة جووقق شيیددرراا في 

منططقة تيیررمالل االتابعة لمحافظظة يیلوواا. ووعنددما ررأأىى مووظظفف 
!ااالستقبالل قالل باللغة ااإلنجليیززيیة:  

!“صباحح االخيیرر. هھھھناكك حجزز باسمم نووحح صالح منن فضلكك.” 
!اابتسمم االررجلل ووقالل مررحبا بلغة عرربيیة سليیمة: 

“أأهھھھال بكك أأستاذذ نووحح٬، أأتمنى أأنن تكوونن قدد قضيیتت ررحلة ممتعة 
حتى ووصلتت إإلى هھھھنا. ددعني أأفحصص تفاصيیلل االحجزز االخاصة بكك 

ووحتى أأفعلل أأررجوو منكك أأنن تمأل االبيیاناتت االمووجووددةة في هھھھذذهه 
!ااالستماررةة.” 

!“رراائع إإنكك تتحددثث االعرربيیة بططالقة.” 
!
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!أأجابب االررجلل بلباقة قائال: 
!“نعمم سيیدديي٬، أأغلبب مووظظفي االفنددقق يیجيیددوونن االلغة االعرربيیة.” 

نظظرر إإليیهھ نووحح بإعجابب ووأأخذذ نووحح ااالستماررةة ووبعدد أأنن اانتهھى منن 
مأل االبيیاناتت أأخذذ يیجوولل ببصررهه متفحصا االمكانن حتى قاططعهھ 

!مووظظفف ااالستقبالل قائال: 
!“االفنددقق متووااضع أأليیسس كذذلكك سيیدديي؟” 

!“ال بالعكسس لقدد شعررتت بالررااحة منذذ أأنن ددخلتت إإلى هھھھنا.” 
“في االحقيیقة هھھھذذاا هھھھوو االفنددقق االووحيیدد في قرريیة جووقق شيیددرراا وولكننا 
نهھتمم ااهھھھتماما شدديیدداا بأنن يیكوونن االمكانن نظظيیفا ووجميیال ووأأنن يیكوونن 

بسيیططا في نفسس االووقتت ليیتماشى مع ططبيیعة هھھھذذهه االقرريیة االهھاددئة االتي 
ستشعرر فيیهھا بحيیاةة االرريیفف االترركي ووتتعايیشش مع أأططيیبب ناسس 

!شاهھھھددتهھمم في ترركيیا.” 
!اابتسمم نووحح قائال: 

!“كمم أأحتاجج إإلى االبساططة وواالهھددووء هھھھذذهه ااأليیامم. شكرراا لكك.” 
“تفضلل مفتاحح غررفتكك يیا سيیدديي٬، غررفة ٢۲٥. إإنهھا غررفة جميیلة 

تططلل شررفتهھا على االقرريیة. ستصعدد االددررجج منن هھھھنا ووستجددهھھھا على 
يیميینكك مباشررةة في االططابقق االثاني سيیدديي. يیمكنكك أأنن تترركك االحقائبب 

!االخاصة بكك ووسنووصلهھا إإلى غررفتكك حاال.” 
!
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!“شكرراا جززيیال.” 
قالهھا نووحح ووااتجهھ نحوو االددررجج االذذيي أأشارر إإليیهھ مووظظفف ااالستقبالل ثمم 

!تووقفف وواالتفتت عائدداا ليیسألل: 
!“هھھھلل لي بسؤؤاالل منن فضلكك؟” 

!“بالططبع سيیدديي. كيیفف لي أأنن أأخددمكك؟” 
!مالل نووحح نحووهه قائال: 

!“هھھھلل تعررفف أأيینن يیسكنن بارراانن شيیرروواانن؟” 
!أأخذذ االررجلل يیفكرر ثمم هھھھزز ررأأسهھ نافيیا ووقالل: 

!“ال سيیدديي لألسفف. منن يیكوونن هھھھذذاا االررجلل؟” 
ظظهھرر على ووجهھ نووحح ااالحباطط فلقدد تووقع أأنن يیكوونن االمعلمم االذذيي 

!يیقصددهه معررووفا بيینن أأهھھھالي االقرريیة فقالل: 
“ال عليیكك. إإنهھ عاززفف آآلة االقانوونن٬، كانن مشهھوورراا جدداا منذذ سنووااتت 

وولكنهھ ااختفى ووااعتززلل بعدد أأنن تعررضض لحاددثث أأصابهھ بالشللل 
!االنصفي. لقدد ددلني بعضض ااألصددقاء بأنهھ يیسكنن في هھھھذذهه االقرريیة.” 
“عذذرراا سيیدديي لمم أأسمع عنن هھھھذذاا االررجلل منن قبلل. وولكنن يیمكنكك أأنن 

تسألل في االسووقق االشعبي االتابع للقرريیة. فالبدد أأنن يیعررفهھ أأحدد 
!!االبائعيینن هھھھناكك.” 
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!“حسنا شكرراا جززيیال. أأررااكك على خيیرر.” 
حيیاهّه نووحح ووااتجهھ إإلى غررفتهھ ووفتح شباكك االشررفة ووأأخذذ يیلقي نظظررةة 

!على سحرر ووبساططة هھھھذذهه االقرريیة االجميیلة ووهھھھوو يیقوولل في نفسهھ: 
"تررىى أأيینن أأنتت أأيیهھا االمعلمم؟ ووهھھھلل تسكنن هھھھنا حقا أأمم أأنن هھھھذذهه 

!االتغرريیددةة االتي ووجددتهھا سالي خاددعة؟” 
قططع حبلل أأفكاررهه ووتساؤؤالتهھ صووتت ططررقق على بابب غررفتهھ فذذهھھھبب 

ليیفتح االبابب ليیجدد حاملل االحقائبب مبتسما اابتسامة عرريیضة قائال 
!بالعرربيیة: 

!“حقائبكك سيیدديي٬، هھھھلل أأعجبتكك االغررفة؟” 
“نعمم إإنهھا غررفة نظظيیفة ووبسيیططة. نسيیتت أأنن أأسألل٬، هھھھلل هھھھناكك خددمة 

!اانتررنتت هھھھنا؟” 
“بالططبع سيیدديي٬، إإنهھا مجانيیة أأيیضا. هھھھلل هھھھناكك شيیئا آآخرر أأستططيیع 

!مساعددتكك بهھ؟” 
!ترردددد نووحح قبلل أأنن يیسألل: 

“ال أأعررفف إإنن كنتت تستططيیع إإجابة هھھھذذاا االسؤؤاالل أأمم ال وولكنن ال يیووجدد 
!ما نخسررهه. هھھھلل تعررفف أأيینن يیسكنن بارراانن شيیرروواانن؟” 

!فكرر االررجلل قليیال ثمم قالل: 
!
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“أأظظنن أأني سمعتت هھھھذذاا ااالسمم منن قبلل وولكني ال أأذذكرر منن يیكوونن أأوو 
!أأيینن يیسكنن.” 

نظظرر نووحح إإلى ااألررضض ووظظهھرر بعضض االضيیقق على ووجهھهھ فاستططرردد 
!االررجلل قائال: 

“إإذذاا كانن يیسكنن في هھھھذذهه االقرريیة فهھناكك شخصص ووااحدد يیمكنن أأنن 
يیعررفف مكانهھ٬، فهھي تعررفف كلل سكانن هھھھذذهه االقرريیة تقرريیبا.” 

!لمعتت عيیني نووحح ووقالل في لهھفة: 
!“منن تكوونن هھھھذذهه االسيیددةة.” 

!اابتسمم االررجلل ووقالل ووكأنهھ يیقددمم أأهھھھمم شخصيیة في ترركيیا: 
“أأسلي أأررسالنن. صانعة أأفضلل فططيیرر ططاززجج على االصاجج يیمكنن أأنن 
تتذذووقهھ في ترركيیا. إإنهھا اامررأأةة كبيیررةة في االسنن ووتعررفف معظظمم سكانن 

!هھھھذذهه االقرريیة.” 
!قالل نووحح ووااألملل ظظاهھھھرر في نبررااتهھ: 

!“عظظيیمم ووأأيینن أأجدد هھھھذذهه االسيیددةة.” 
“فقطط ااسألل عنهھا أأيي أأحدد في االسووقق االشعبي االقرريیبب منن هھھھنا 

!ووسيیددلكك االجميیع عليیهھا.” 
!أأخررجج نووحح بعضض االنقوودد منن جيیبهھ ووأأعططاهھھھا لحاملل االحقائبب قائال: 
!
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“أأشكرركك بشددةة٬، فلقدد جئتت منن مصرر خصيیصا لمقابلة هھھھذذاا 
!االررجلل.” 

!“في خددمتكك سيیدديي. أأتمنى لكك قضاء ووقتت ممتع هھھھنا.” 
!أأغلقق نووحح االبابب ووقالل لنفسهھ ووهھھھوو يیفتح حقيیبة مالبسهھ: 

“حسنا فلتأخذذ حماما دداافئا يیا نووحح ليیستعيیدد جسددكك نشاططهھ ووتررمي 
هھھھموومكك خلفكك مؤؤقتا٬، ثمم تلبسس مالبسس نظظيیفة ووتذذهھھھبب إإلى ذذلكك 

!االسووقق االشعبي. (نووحح جايیلكك يیا ستت أأسلي).” 
قالهھا ووتحرركك نحوو االحمامم ووهھھھوو يیصّفرر لحنا مصرريیا شهھيیرراا منن أأحدد 

!تلكك ااأللحانن االمالززمة دداائما للحمامم االدداافئ.. 
 *** !

!“صباحح االخيیرر سيیددةة أأسلي.” 
قالهھا نووحح بلهھجة ترركيیة رركيیكة تعلمهھا منن مووقع جووجلل للتررجمة 

فنظظررتت إإليیهھ االسيیددةة االكبيیررةة في االسنن وواالتي تبددوو بصحة جيیددةة 
!ووقالتت مبتسمة بلغة عرربيیة جيیددةة: 

!“صباحح االخيیرر يیا بني.” 
!اانددهھھھشش نووحح منن إإتقانهھا االلغة فاستططررددتت قائلة: 

!
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“ال تنددهھھھشش يیا وولدديي٬، يیبددوو أأنن هھھھذذهه أأوولل ززيیاررةة لكك لهھذذهه االقرريیة. نحنن 
ااعتددنا على ااررتيیادد االقرريیة منن قبلل االعرربب االذذيینن يیستأجرروونن بعضض 

!بيیووتت ااألهھھھالي خاصة في االصيیفف. ما ااسمكك وومنن أأيینن أأتيیتت؟” 
!اابتسمم نووحح قائال: 

! “ااسمي نووحح ووأأنا منن مصرر؟” 
“أأهھھھال نووحح٬، منن االناددرر أأنن يیأتيینا ززوواارر مصرريیوونن٬، عاددةة يیكوونن 

!االززاائرروونن منن االخليیج." 
!لمم يیعلقّق نووحح في حيینن أأشاررتت بيیددهھھھا ووقالتت: 

"اانتظظرر...ددعني أأقددمم لكك ووااحددةة منن أأشهھى االفططائرر االتي أأخبززهھھھا. 
!إإنهھا ساخنة وولذذيیذذةة. أأنا متأكددةة أأنهھا ستعجبكك.” 

مدد نووحح يیددهه ليیأخذذ االفططيیررةة منن يیدد االسيیددةة أأسلي ووهھھھوو يیشمم رراائحتهھا 
!االرراائعة وويیقضمم قططعة صغيیررةة فيیقوولل باستمتاعع: 

“لقدد صددقق منن قالل أأنكِك صانعة فططائرر منن االططرراازز االررفيیع.” 
!ضحكتت االسيیددةة ثمم سألتت: 

!“منن االذذيي قالل لكك ذذلكك يیا تررىى؟” 
“إإنهھ حاملل االحقائبب في فنددقق تيیررمالل بارركك االذذيي أأقيیمم فيیهھ وولكني ال 

!أأعررفف ااسمهھ. كما أأنهھ قالل لي أأمرراا آآخرر عنكك.” 
!
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!“أأمرراا آآخرر! …تررىى ما هھھھوو؟” 
أأخررجج نووحح منن جيیبهھ ووررقة نقدديیة بقيیمة مائة ليیررةة ترركيیة ووأأجابب 

!مبتسما: 
“في االبدداايیة ددعيیني أأددفع ثمنن هھھھذذهه االفططيیررةة االرراائعة االتي لمم أأذذقق 

مثلهھا منن قبلل ووااعتبرريي االباقي إإعجابا مني ببررااعتكك في صناعة 
!االفططائرر.” 

!تهھللتت أأسارريیرر االسيیددةة ووقالتت: 
!“شكرراا لكك يیا وولدديي٬، هھھھذذاا كررمم بالغ منكك.” 

!قضمم نووحح قضمة أأخررىى منن االفططيیررةة ثمم قالل: 
“لقدد قالل لي حاملل االحقائبب أأنكك تعررفيینن كلل أأهھھھالي االقرريیة تقرريیبا. 

!هھھھلل هھھھذذاا صحيیح؟” 
“بالططبع٬، فالجميیع يیشترريي منن عندديي فمعظظمم أأهھھھالي االقرريیة هھھھمم 

!ززبائنن دداائموونن لي.” 
“عظظيیمم جدداا٬، أأنا بحاجة لمساعددتكك. لقدد جئتت منن مصرر خصيیصا 
لمقابلة شخصص يیددعى بارراانن شيیرروواانن قيیلل لي أأنهھ يیسكنن في هھھھذذهه 

االقرريیة وولكني ال أأعلمم أأيینن بالتحدديیدد. فهھلل لكك أأنن تددليیني على 
!منززلهھ.” 

تغيیرر ووجهھ االسيیددةة االكبيیررةة وونظظررتت إإلى نووحح في شكك قائلة: 
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“جئتت منن مصرر خصيیصا لمقابلة ررجلل ال تعلمم أأيینن يیسكنن! ما 
!االذذيي ددفعكك لذذلكك ووماذذاا ترريیدد منهھ؟” 

!ااستشعرر نووحح االقلقق وواالرريیبة في مالمحهھا فقالل مططمئنا إإيیاهھھھا: 
“ااططمئني سيیددةة أأسلي. لقدد نصحني معلمم آآلة االقانوونن االذذيي أأتددرربب 

على يیدديیهھ في مصرر أأنن أأسافرر ألتعلمم منن ااألسططووررةة بارراانن 
شيیرروواانن. هھھھذذهه ااآللة هھھھي شغفي ووحلمي منذذ االصغرر ووأأنا على 
ااستعدداادد للذذهھھھابب إإلى أأقاصي ااألررضض ألتعلمم على يیدديّي أأفضلل 

!االعاززفيینن.” 
نظظررتت االسيیددةة إإلى ووجهھ نووحح تتفحصهھ ووكأنهھا ترريیدد أأنن تستشعرر 

صددقق ما يیقوولل ثمم نظظررتت إإلى ااألررضض في صمتت ااستغررقق ططوويیال 
!حتى قاططعهھا نووحح قائال: 

“سيیددةة أأسلي أأررجووكِك أأنن تددليیني إإنن كنتت تعررفيینن أأيینن هھھھوو. ساعدديیني 
!باv عليیكك.” 

الحظظ نووحح أأنن االسيیددةة تنظظرر خلفهھ باتجاهه بائع االفاكهھة االمقابلل لهھا 
فنظظرر هھھھوو ااآلخرر ليیالحظظ ما يیلفتت نظظررهھھھا فلمم يیجدد ما يیثيیرر ااالنتباهه 

!فأعادد االجملة عليیهھا: 
“سيیددةة أأسلي. أأنا أأعلمم أأني غرريیبب ووليیسس منن االسهھلل أأنن تثقي بي 

وولكنن أأستحلفكك باv أأنن تددليیني على االررجلل إإنن كنتت تعررفيینن مكانهھ 
!وولنن أأنسى لكك هھھھذذاا االجميیلل ططوواالل عمرريي.” 

نظظررتت إإليیهھ االسيیددةة نظظررةة جاددةة قائلة: 
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“ااسمع يیا بني. يیبددوو أأنن هللا يیؤؤيیدد سعيیكك. أأنا لنن أأستططيیع أأنن أأددلكك 
على مكانن بارراانن لووعدد قططعتهھ لهھ وولكنكك محظظووظظ ألنن اابنتهھ كلجيینن 

تشترريي االفاكهھة منن االمحلل االمقابلل لي. فاذذهھھھبب ووحاوولل أأنن تططلبب 
منهھا أأنن تأخذذكك إإلى أأبيیهھا ووإإنن كنتت أأتووقع أأنن تررفضض٬، فبارراانن 

وواابنتهھ يیعيیشانن في شبهھ عززلة كاملة ووال يیرريیدداانن أأنن يیحتكا بأحدد 
إإططالقا إإال شخصا أأوو ااثنانن منن تالميیذذ بارراانن االقدداامى ووصدديیقهھ 

!االمقرربب.” 
نظظرر نووحح خلفهھ ليیجدد فتاةة في االعشرريیناتت منن عمررهھھھا تررتدديي ررددااء 

أأبيیضا ططوويیال بسيیططا ووشعررهھھھا االططوويیلل يیتددلى على ظظهھررهھھھا ووهھھھي 
!تنتقي االفاكهھة بهھددووء ووصمتت ثمم االتفتت إإلى أأسلي قائال: 

“شكرراا لكك سيیددةة أأسلي أأنا ممتنن لكك كثيیرراا. هھھھلل قلتي أأنهھا تسمى 
!كاجيینن؟” 

!“كلجيینن يیا وولدديي. ووفقكك هللا فيیما تسعى إإليیهھ.” 
!“شكرراا سيیددةة أأسلي.” 

قالهھا نووحح ووااتجهھ بخططووااتت بططيیئة نحوو محلل االفاكهھة حتى ااقترربب 
!منن االفتاةة فقالل بلهھجة ترركيیة رركيیكة: 

!“صباحح االخيیرر آآنسة كلجيینن.” 
نظظررتت إإليیهھ االفتاةة برريیبة ووأأخذذتت خططووتيینن إإلى االخلفف وولمم ترردد فقالل 

!باللغة ااإلنجليیززيیة: 
!
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!“ااسمي نووحح منن مصرر. هھھھلل تتحددثيینن ااإلنجليیززيیة؟” 
ااستمررتت االفتاهه في صمتهھا ووهھھھي تنظظرر إإليیهھ بنفسس االنظظررااتت االتي 
تملؤؤهھھھا االرريیبة وواالشكك٬، حاوولل نووحح أأنن يینططقق بجملة أأخررىى وولكنن 

سررعانن ما ووجدد االفتاةة تددفع االحسابب ووتحملل كيیسس االفاكهھة ووتمشي 
!بخططى مسررعة تارركة االمكانن. 

اانددهھھھشش نووحح منن ررددةة فعلهھا ووااستشعرر االحررجج منن صاحبب االمحلل 
االذذيي نظظرر إإليیهھ بشكك فترركهھ ووااتجهھ هھھھوو ااآلخرر مسررعا في محاوولة 
لتعقبب االفتاةة االتي أأخذذتت تسيیرر ووسطط ططررقق ضيیقة بيینن ااألشجارر 

!ووهھھھوو يیتعقبهھا منن بعيیدد متمنيیا أأال تشعرر بهھ. 
ااستمرر نووحح ماشيیا خلفف االفتاةة ما يیقارربب االعشرر ددقائقق٬، ووعنددما 
ووصال إإلى أأططرراافف االقرريیة ررآآهھھھا تددخلل مسررعة إإلى بيیتت بسيیطط 
مبني منن االخشبب حوولهھ حدديیقة ووااسعة جميیلة٬، فنظظرر حوولهھ في 

محاوولة إليیجادد أأيي عالمة مميیززةة في االمكانن وولكنهھ لمم يیجدد شيیئا مما 
أأثارر قلقهھ منن أأنن يیكوونن قدد ضلل االططرريیقق ووأأنهھ لنن يیستططيیع االعووددةة 
منن حيیثث أأتى بسهھوولة٬، فلقدد كانن كلل ترركيیززهه منصبا على االفتاةة 

!ووأأنن يیتخفى جيیدداا حتى ال تستشعرر تعقبهھ إإيیاهھھھا.  
!“حسنا يیبددوو أأنهھ ال سبيیلل إإال االمضي قددما.” 

قالهھا نووحح متجهھا بترريیثث إإلى االمنززلل االخشبي االذذيي ددخلتهھ االفتاةة 
!ووهھھھوو ال يیعلمم ما االذذيي يینتظظررهه في االددااخلل. 

 *** !
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 كانتت االساعة تقترربب منن االسابعة مساء عنددما ااتجهھتت 
مرريیمم نحوو االططاوولة االتي يیجلسس عليیهھا محموودد في االمقهھى االمفضلل 

!لدديیهھ هھھھوو وونووحح ووما إإنن ووصلتت حتى مددتت يیددهھھھا لتصافحهھ قائلة: 
“أأعتذذرر عنن االتأخيیرر يیا محموودد٬، فالرراا لمم ترردد أأنن تترركني أأبدداا 

فانتظظررتت حتى سنحتت االفررصة ووأألهھتهھا أأمي ببعضض ااأللعابب حتى 
!تمكنتت منن االخررووجج.” 

!اابتسمم محموودد ووقالل: 
!“حبيیبتي الرراا كمم أأفتقددهھھھا٬، ماذذاا ترريیدديینن أأنن تشرربي؟” 

“ال شيء فأنا لنن أأستططيیع االجلووسس ططوويیال. لقدد أأررددتت مقابلتكك االيیوومم 
!ألتناقشش معكك بخصووصص أأمرر هھھھامم.” 

ااعتددلل محموودد في جلستهھ وونظظرر إإلى مرريیمم ووكأنهھ يیتووقع االمووضووعع 
!االذذيي ترريیدد أأنن تتحددثث فيیهھ ووقالل: 

!“أأنا في خددمتكك يیا مرريیمم٬، كيیفف لي أأنن أأساعددكك؟” 
!نظظررتت إإليیهھ مرريیمم باستعططافف قائلة: 

“أأنا ال أأرريیددكك أأنن تساعددني أأنا بلل أأرريیددكك أأنن تساعدد صدديیقق عمرركك 
!نووحح.” 

!عقدد محموودد حاجبيیهھ ووقالل بقلقق: 
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!“هھھھلل حددثث مكررووهه لنووحح؟ هھھھلل ااتصلل بكك؟” 
“محموودد أأال تررىى أأنن ما يیفعلهھ صدديیقكك وواالططرريیقة االتي يیتصررفف بهھا 

!هھھھي خططرر كبيیرر يیجبب أأنن تنقذذهه منهھ؟” 
!تساءلل محموودد باستغرراابب: 

“أأيي خططرر هھھھذذاا االذذيي تتحددثيینن عنهھ يیا مرريیمم؟” 
!أأجابتت مرريیمم بغيیظظ: 

!“محموودد ال ددااعي للفف وواالددوورراانن. كنن مباشرراا معي أأررجووكك.” 
“يیا مرريیمم أأنا ال أأعررفف فعال ما هھھھوو االخططرر االذذيي تتحددثيینن عنهھ. إإنن 

كنتِت تعتبرريینن سفرر نووحح إإلى ترركيیا ووسعيیهھ ووررااء شغفهھ ووحلمهھ 
!خططرراا فاسمحي لي أأنن أأقوولل لكِك أأنكِك تبالغيینن كثيیرراا في هھھھذذاا ااألمرر.” 

“أأبالغ! ماذذاا تقوولل يیا محموودد. هھھھلل تعتبررهھھھا مبالغة أأنن يینعززلل 
صدديیقكك عنن اابنتهھ ووززووجتهھ بالشهھوورر وويینفرردد بالتددرريیباتت وواالعززفف 
على تلكك ااآللة؟ هھھھلل تعتبررهھھھا مبالغة أأنن يیررفضض تررقيیة مهھمة في 

عملهھ ألنهھ ال يیرريیدد االمززيیدد منن االمسؤؤووليیاتت كي يیتفررغغ آللتهھ؟ هھھھلل 
تعتبررهھھھا مبالغة أأنن يینتهھي بهھ ااألمرر أأنن يیستقيیلل منن عملهھ االذذيي نجح 

فيیهھ وويیصبح بال ووظظيیفة أأوو ددخلل؟ هھھھلل تعتبررهھھھا مبالغة أأنن يیسافرر 
صدديیقكك إإلى ترركيیا باحثا عنن ررجلل غرريیبب ال يیعررفف أأيینن يیكوونن 

وويیمكثث هھھھناكك فتررةة ال يیعلمهھا إإال هللا حتى يیتعلمم على يیدديیهھ؟ هھھھلل كلل 
!هھھھذذاا مبالغة أأمم أأنهھ االجنوونن بعيینهھ.” 
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نظظرر محموودد إإلى ااألررضض ووكأنهھ ال يیجدد ما يیقوولل ثمم ررفع ررأأسهھ 
!محاووال تهھددئة مرريیمم: 

“يیا مرريیمم … إإنن لمم أأكنن أأعررفف نووحح جيیدداا العتبررتهھ جنوونا كما 
تقووليینن. وولكنن ما حددثث مع نووحح هھھھوو أأمرر ااستثنائي٬، بددأأ منن ذذلكك 
االحلمم االعجيیبب وواانتهھى بالررسائلل االتي ترركهھا لهھ جددهه ووااحددةة تلوو 

!ااألخررىى.” 
!ااستمررتت مرريیمم في حددتهھا ووغضبهھا ووهھھھي تقوولل: 

“أأليیسس لدديیهھ عقلل يیززنن بهھ ااألموورر؟ ددعكك منن نووحح ااآلنن٬، ماذذاا عنكك 
ووأأنتت االصدديیقق االذذيي ططالما كانن هھھھاددئا ررززيینا يیحللل ااألموورر بمنططقيیة 

وويیعططي االنصيیحة االحقة … كيیفف ااستططعتت أأنن تترركهھ ددوونن أأنن 
تنبهھهھ أأنن ااستمررااررهه في أأفعالهھ هھھھذذهه سيیجعلهھ يیفقدد كلل ما بناهه على 

!مدداارر االسنيینن.” 
صمتت محموودد قليیال ثمم نظظرر مباشررةة إإلى عيینّي مرريیمم ووقالل بلهھجة 

!مشفقة: 
“إإنن كنتت قدد ررأأيیتِت نووحح ووهھھھوو يیعززفف على آآلة االقانوونن في محلل 

ذذلكك االررجلل بائع ااآلالتت االشررقيیة لعررفتِت حقيیقة ااألمرر. يیا مرريیمم لقدد 
شاهھھھددتت صدديیقق عمرريي كما لمم أأررهه منن قبلل. لقدد ررأأيیتت إإنسانا يیوولدد 

منن جدديیدد٬، ررأأيیتت فيیضا منن االسعاددةة وواالمتعة وواالنوورر يیخررجج منن 
نووحح ووكأنهھ يیعززفف لحنا منن االجنة. أأنا نفسي قدد تغيیررتت منذذ ذذلكك 
االيیوومم ووبددأأتت أأفكرر في أأنن أأكتشفف شغفي ووأأسعى ووررااء حلمي أأنا 

!ااآلخرر.” 
!
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!قالتت مرريیمم في عددمم تصدديیقق: 
!“يیا إإلهھي! ماذذاا أأصابكمم٬، حتى أأنتت يیا محموودد.” 

!ثمم لفتت ررأأسهھا ووهھھھي تكملل: 
“وولكنن ال… اانظظرر إإليیكك. بالررغمم منن تأثرركك االشدديیدد بما ررأأيیتت 

ووتفكيیرركك في ااألمرر فأنتت لمم تتخذذ خططووااتت جدديیة كما فعلل نووحح 
ألنكك ررجلل مسؤؤوولل ال يیرريیدد أأنن يیخرربب بيیتهھ ووحيیاتهھ. فلماذذاا لمم 

تحذذرر نووحح ووتططلبب منهھ االتأني ووأأال يینددفع وويیغامرر بكلل شيء بهھذذهه 
!االبساططة.” 

“نووحح لمم يیخاططرر يیا مرريیمم. لقدد فكرر كثيیرراا ووحسبب كلل ااالحتماالتت 
قبلل أأنن يیقددمم على أأيي خططووةة. فهھوو يیددخرر ما يیكفيیكمم لمددةة تقترربب منن 

عامم وونصفف ثمم إإنن االسمعة االتي بناهھھھا في عملهھ خاللل االسنووااتت 
االماضيیة تضمنن لهھ االعووددةة للعملل بسهھوولة ووإإيیجادد فررصة جيیددةة 

ووقتما أأرراادد. أأما بالنسبة لي فأمرريي مختلفف وويیحتاجج إإلى تررتيیباتت 
عدديیددةة. فلقدد ووررثتت االمصنع منن أأبي ووأأعتبررهه أأمانة ال يیمكنن أأنن 
أأفررطط فيیهھا. ال أأرريیدد أأنن تقوولل االعائلة أأني خنتت ثقة وواالدديي٬، لذذلكك 

يیجبب أأنن أأتصررفف بحكمة ووبرروويیة ووأأنن أأجدد شخصا مووثووقا 
!يیستططيیع أأنن يیكملل االمسيیررةة بنجاحح.” 
!ثمم مالل نحووهھھھا ووقالل بصووتت خافتت: 

“االمخاططررةة االحقيیقيیة يیا مرريیمم هھھھي ما نفعلهھ ااآلنن٬، أأنن نضحي بعمررنا 
سعيیا ووررااء حيیاةة ززاائفة بسببب خووفنا منن االمجهھوولل. إإنن لمم نفعلل كلنا 

كما فعلل نووحح وونتحلى بالشجاعة االكافيیة كي نقاتلل منن أأجلل 
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أأحالمنا٬، ستأتي االلحظظة االتي ننددمم فيیهھا نددما يیعتصرر قلووبنا على 
كلل لحظظة ضاعتت منن عمررنا كنا أأسررىى فيیهھا للخووفف وواالشكك 
!بقددررتنا على أأنن نحيیا بأسلووبنا ووليیسس بأسلووبب فررضض عليینا.” 

تسمررتت مرريیمم في مكانهھا ووهھھھي تنظظرر إإليیهھ بذذهھھھوولل ووكأنهھا بددأأتت 
تددرركك حقيیقة كانتت تحاوولل ددفنهھا في مكانن عميیقق في قلبهھا وولكنهھا 
سررعانن ما أأفاقتت ووأأشاحتت بيیددهھھھا ووكأنهھا ال ترريیدد أأنن تسمع ذذلكك 
!االصووتت االذذيي يیأتي منن أأعماقق نفسهھا ووهھھھي تقوولل بغضبب شدديیدد: 
“ال فائددةة … يیبددوو أأنن معاشررتكك لسالي علمتكك ااالستهھتارر ووعددمم 

االمسؤؤووليیة … حسنا … أأرريیددكك أأنن تووصلل ررسالة مني إإلى نووحح 
!في حالل ااتصلل أأوو ااتصلتت بهھ أأنتت.” 

تغاضى محموودد عنن ااإلهھھھانة االووااضحة تقدديیرراا للظظررفف االذذيي تمرر بهھ 
!ووقالل باقتضابب: 

!“بالتأكيیدد.” 
“قلل لهھ أأني أأنتظظرر منهھ عندد عووددتهھ إإلى االقاهھھھررةة أأنن يیررسلل ووررقة 
االططالقق إإلى منززلل وواالددتي. فقدد ااخذذتت قرراارريي بترركك االمنززلل أأنا 

وواابنتي منن ااآلنن٬، لنن أأسمح لهھ أأنن يیضيیع مستقبلنا أأوو أأنن تررىى اابنتي 
!وواالددهھھھا ووهھھھوو يیجلسس في االمنززلل بال عملل كالمررأأةة االضعيیفة.” 

!رردد محموودد بأسفف: 
!“ال حوولل ووال قووةة إإال باv. أأسألل هللا أأنن يیلهھمكِك االصوواابب.” 

!
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!“أأحررىى بكك أأنن تددعوو هللا أأنن يیلهھمم صدديیقكك االصوواابب.” 
قالتهھا مرريیمم ووهھھھي تقفف ووتمسكك حقيیبة يیددهھھھا تارركة االمكانن بغضبب 

لفتت نظظرر االجالسيینن في حيینن ووضع محموودد ووجهھهھ بيینن كفيیهھ ثمم قالل 
!لنفسهھ بصووتت خافتت: 

“كانن هللا بعوونكك يیا صدديیقي … أأسألل هللا أأنن يیثبتت قلبكك وويیهھدديیكك 
!إإلى االخيیرر.” 

 ***
 ااقترربب نووحح منن بابب االمنززلل االخشبي ووعنددما أأووشكك أأنن 
يیططررقق االبابب ووجددهه مفتووحا فددفعهھ بررفقق شدديیدد ووهھھھوو يیقوولل بصووتت 

!مررتفع باللغة ااإلنجليیززيیة: 
!“مساء االخيیرر. هھھھلل يیووجدد أأحدد في االبيیتت.” 

ووما أأنن فُتح االبابب حتى ااررتدد نووحح إإلى االخلفف مصعووقا فعلى ُبعدد 
أأمتارر قليیلة كانن يیجلسس ررجلل في منتصفف االخمسيیناتت منن عمررهه 

على كررسي متحرركك ووفي يیددهه بنددقيیة قدديیمة مووجهھة نحوو نووحح ووقالل 
!بلهھجة إإنجليیززيیة حاسمة: 

“عدد منن حيیثث أأتيیتت ووال تنططقق بكلمة أأخررىى ووإإال سأفررغغ هھھھذذهه 
!االبنددقيیة في ررأأسكك.” 

!قالل نووحح مهھددئا للررجلل وواالخووفف يیجرريي في عررووقهھ: 
“حسنا حسنا … سأنصررفف … ااهھھھددأأ أأررجووكك ووال تتهھوورر.” 
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قالهھا نووحح ووهھھھوو يیغلقق االبابب وويینددفع خاررجا حتى ووصلل إإلى مسافة 
آآمنة فالتفتت يینظظرر باتجاهه االبيیتت ووأأخذذ يیلتقطط أأنفاسهھ بعدد هھھھذذاا 

!ااالستقبالل االغيیرر متووقع ووهھھھوو يیحددثث نفسهھ قائال: 
“يیا إإلهھي! كيیفف يیكوونن هھھھذذاا هھھھوو بارراانن معلمم االقانوونن! لقدد كادد أأنن 

!يیقتلني!” 
أأخذذ نووحح يینظظرر حوولهھ ووسررعانن ما ااكتشفف أأنهھ قدد ضلل االططرريیقق 
تماما ووال يیددرريي كيیفف يیعوودد إإلى االفنددقق فأخذذ يیتلفتت يیمنة وويیسررةة 

علهھ يیجدد منن يیددلهھ فلمم يیجدد أأحدداا ووكادد أأنن يیيیأسس لووال أأنن لمح ببصررهه 
ررجال عجووززاا يیرروويي حدديیقة منززلهھ االخشبي االذذيي يیقع على بعدد 

!عشررااتت ااألمتارر منن منززلل االفتاةة. 
!“حسنا٬، لنررىى كيیفف سيیستقبلني هھھھذذاا االررجلل أأيیضا.” 

قالهھا نووحح لنفسهھ ووهھھھوو يیقترربب ببططء منن االررجلل االعجووزز ووما أأنن 
ووصلل لسوورر حدديیقتهھ حتى قالل باللغة ااإلنجليیززيیة بصووتت مررتفع 

!ووبتووجسس: 
“مساء االخيیرر سيیدديي. أأنا سائح وولقدد ضللتت االططرريیقق هھھھال تددلني 

!كيیفف أأصلل إإلى فنددقق تيیررمالل بارركك؟” 
نظظرر االررجلل إإليیهھ ثمم أأشارر لهھ بالددخوولل ووهھھھوو اليیززاالل يیسقي االززررعع. 
ددخلل نووحح االحدديیقة ووااقترربب منن االررجلل االذذيي قالل بإنجليیززيیة رركيیكة 

!وولكنهھا مفهھوومة: 
!
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“أأهھھھال بكك يیا بني. ما االذذيي ددفعكك للمجيء إإلى هھھھنا٬، فنحنن في 
!منططقة متططررفة منن االقرريیة ال يیأتيیهھا االسائحوونن عاددةة؟” 

!ترردددد نووحح قليیال قبلل أأنن يیحسمم أأمررهه قائال: 
“سأكوونن صاددقا معكك ووأأررجوو أأنن تتفهھمم مووقفي. في االحقيیقة٬، لقدد 

ددلني أأحددهھھھمم في االسووقق على اابنة بارراانن شيیرروواانن ووعنددما حاوولتت 
االتحددثث معهھا ووسؤؤاالهھا عنن وواالددهھھھا لمم تجبب ووترركتني ووااتجهھتت 

مسررعة إإلى هھھھنا فاضططررررتت إإلى تعقبهھا ألعلمم أأيینن يیسكنن االمعلمم 
!بارراانن. وولكني لمم أأرركزز في االططرريیقق وولذذلكك ال أأددرريي كيیفف أأعوودد.” 

!قالل االررجلل بتعجبب: 
“أأتيیتت لمقابلة بارراانن! مستحيیلل يیا بني. بارراانن يیحيیا في عززلة تامة 

ووأأخذذ عهھدداا على كلل منن يیعررفهھ في االقرريیة أأال يیددلوواا أأيي غرريیبب 
!على مكانهھ مهھما كانن االسببب. ماذذاا ترريیدد منهھ؟” 

!“إإنهھا قصة ططوويیلة سيیدديي. ال أأرريیدد أأنن أأثقلل عليیكك.” 
!اابتسمم االررجلل ووهھھھوو يینهھي رريي االحدديیقة وويیمسكك نووحح منن كتفهھ قائال: 
“أأنا أأعشقق سماعع االقصصص االمثيیررةة. ااسمح لي أأنن أأددعووكك لكووبب 

!منن االشايي في منززلي االمتووااضع كي تحكي لي قصتكك.” 
!قالل نووحح متعجبا: 

“كمم أأنتت مضيیافف يیا سيیدديي. لماذذاا إإذذاا ااستقبلني بارراانن بالبنددقيیة 
!وواالشرر يیتططايیرر منن عيینيیهھ٬، لقدد كادد أأنن يیقتلني.” 
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!ضحكك االررجلل ووااتجهھ إإلى منززلهھ مشيیرراا إإلى نووحح أأنن يیتبعهھ قائال: 
“هھھھكذذاا هھھھوو بارراانن شيیرروواانن٬، عجيیبب هھھھذذاا االررجلل. ال تأخذذ عليیهھ٬، 

فأهھھھلل االقرريیهھ هھھھنا مضيیافوونن ووططيیبوونن جدداا ووبارراانن كذذلكك وولكنن لمنن 
!يیعررفهھ جيیدداا.” 

فررحح نووحح في نفسهھ ألنهھ ووجدد منن يیبددوو أأنهھ يیعررفف بارراانن جيیدداا ثمم 
تبع االررجلل حتى ددخال إإلى االمنززلل االذذيي ووجددهه بسيیططا جدداا وولكنهھ 

!جميیلل وونظظيیفف. 
!أأشارر لهھ االررجلل أأنن يیجلسس على أأرريیكة مرريیحة أأمامم االمددفئة ثمم قالل: 

!“اانتظظررني قليیال حتى أأعدد لنا كووبانن منن االشايي.” 
!“شكرراا سيیدديي ال أأرريیدد أأنن أأتعبكك.” 

!“ال عليیكك أأنتت ضيیفف عززيیزز.” 
ووماهھھھي إإال بضع ددقائقق حتى عادد االررجلل بالشايي ووووضعهھ على 
االمنضددةة أأمامم ااألرريیكة االتي يیجلسس عليیهھا نووحح ثمم جلسس بجووااررهه 

!قائال: 
“حسنا ااشرربب االشايي ووااحكِك لي بالتفصيیلل ما هھھھي قصتكك ووما االذذيي 

!ددفعكك لتأتي لمقابلة بارراانن.” 
ااررتاحح نووحح للررجلل كثيیرراا ووبددأأ يیرروويي لهھ كلل شيء بدداايیة بحلمم جددهه 

ووصووال إإلى سببب قددوومهھ لمقابلة بارراانن. ووبعدد أأنن اانتهھى قالل: 
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“أأررجووكك سيیدديي إإنن كانن بإمكانكك أأنن تتووسطط لي عندد بارراانن لتجعلهھ 
!يیقابلني سأكوونن شاكرراا لكك مددىى االحيیاةة.” 

!صمتت االررجلل قليیال ثمم نظظرر إإلى نووحح بإعجابب قائال: 
“في االحقيیقة قصتكك هھھھذذهه أأقرربب إإلى االخيیالل يیا بني وولكني أأستشعرر 
فيیكك االصددقق. ووأأنا معجبب جدداا بحماسكك ووشغفكك ووسعيیكك االجادد في 
ططلبب االعلمم٬، فقدد كنتت أأعملل مددررسا ووكنتت أأددعمم ططالبي االمجتهھدديینن 

!أأصحابب االططمووحح االكبيیرر.” 
!ثمم صمتت قليیال قبلل أأنن يیقوولل بحررجج: 

“وولكنن يیا بني لنن أأستططيیع االتووسطط لكك لمقابلة بارراانن … فأنا ال 
!يیمكنني أأنن أأخلفف عهھدديي معهھ أأبدداا.” 

!قالل نووحح متووسال: 
“أأررجووكك سيیدديي … حيیاتي كلهھا متووقفة على مقابلة بارراانن وويیبددوو 

أأنكك منن االمقرربيینن لدديیهھ ووأأنا متأكدد أأنهھ لنن يیغضبب منكك عنددما 
!يیستمع لقصتي.” 

“أأنا منن أأقرربب االناسس لبارراانن في هھھھذذهه االقرريیة إإنن لمم أأكنن االووحيیدد االذذيي 
يیثقق فيیهھ وويیتعاملل معهھ. فلقدد ووقفتت أأنا وواابني االططبيیبب بجانبهھ في 

أأثناء مررضض ززووجتهھ قبلل أأنن تمووتت ووهھھھوو ال يینسى لنا هھھھذذاا 
!االجميیلل… وولكنن…” 

سكتت االررجلل قليیال ووكأنهھ تذذكرر شيیئا قبلل أأنن يیكملل قائال: 
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“ااسمع يیا بني٬، يیبددوو أأنن االقددرر يیددعمكك. فبعدد ثالثة أأيیامم سنقيیمم حفلة 
عيیدد ميیالدد حفيیدديي هھھھنا كما ااعتددنا أأنن نفعلل كلل عامم. ووسيیحضرر 

!بارراانن وواابنتهھ لالحتفالل معنا. سأعططيیكك فررصة االعمرر.” 
!تهھللتت أأسارريیرر نووحح ووهھھھوو يیقوولل: 

“كمم أأنا شاكرر لكك سيیدديي. إإذذنن ستأذذنن لي بالحضوورر ووااالحتفالل 
!معكمم كي أأنتهھزز االفررصة ألتحددثث مع بارراانن.” 

!ضحكك االررجلل ثمم قالل: 
!“ال لنن أأفعلل ذذلكك بالتأكيیدد.” 

!نظظرر إإليیهھ نووحح بإحباطط شدديیدد فأكملل االررجلل: 
“سأعططيیكك االفررصة بأنن تأتي لتعززفف لنا على آآلة االقانوونن كهھدديیة 

أأقددمهھا لحفيیدديي في يیوومم عيیدد ميیالددهه. ووددعنا نررىى كيیفف ستكوونن ررددةة 
فعلل بارراانن عنددما يیستمع لعززفكك. فأنا أأعررفهھ جيیدداا٬، لنن يیستططيیع أأنن 
يیقاوومم آآلة االقانوونن وواالعاززفيینن االمهھررةة عليیهھا. لقدد كانن يیحلمم دداائما أأنن 
يیؤؤسسس مددررسة عالميیة لتعليیمم آآلة االقانوونن وونشررهھھھا في االعالمم كلهھ 

!لووال االحاددثث االذذيي أأصابهھ.” 
!شرردد نووحح بذذهھھھنهھ ووقالل بتووترر: 

“وولكنن ماذذاا سيیحددثث إإنن لمم يیعجبهھ عززفي أأوو ووجددهه جيیدداا وولكنن ال 
!يیررقى للمستووىى االمططلووبب؟” 

!رربتت االررجلل على كتفهھ ووقالل مططمئنا: 
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“ال تقلقق يیا بني. إإنن ما ررأأيیتهھ في عيینيیكك ووأأنتت تحكي قصتكك يیؤؤكدد 
أأنكك تعززفف منن أأعماقق قلبكك ووبالتأكيیدد ستالمسس أألحانكك قلبب ووررووحح 
بارراانن ووعنددهھھھا سيیتمسكك هھھھوو بكك ووسيیعططيیكك االفررصة االتي أأتيیتت منن 

!أأجلهھا.” 
أأنهھى االررجلل كالمهھ تارركا نووحح شارردداا قلقا فهھوو أأمامم تحدٍد مصيیرريي 

!… أأكوونن أأوو ال أأكوونن. 
 ***

 االتفف االررجلل االعجووزز مع حفيیددهه وواابنهھ ووززووجة اابنهھ 
ووبعضض ااألصددقاء ووأأفرراادد ااألسررةة االمقرربيینن حوولل ططاوولة عليیهھا 

!كعكة عيیدد االميیالدد ووبعضض االفططائرر ثمم قالل: 
!“حسنا ددعوونا نبددأأ ااالحتفالل فيیبددوو أأنن بارراانن سيیتأخرر.” 

ما إإنن أأنهھى جملتهھ حتى سمع صووتت ططررقق على االبابب فقالل 
!مبتهھجا: 

!“مؤؤكدد أأنهھ بارراانن. لقدد جاء في االووقتت االمناسبب.” 
!قالهھا ووااتجهھ نحوو االبابب ووفتحهھ مررحبا: 

“أأهھھھال بصدديیقي االعززيیزز وواابنتهھ االغاليیة. تفضال٬، لقدد كنا على ووشكك 
!االبددء باالحتفالل.” 

اابتسمم بارراانن ووأأشارر البنتهھ أأنن تددفع االكررسي لألمامم ليیددخال وويینضما 
!!للحضوورر حوولل االططاوولة ثمم حيیاهھھھمم بارراانن قائال بهھددووء: 
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!“مساء االخيیرر٬، كلل عامم وواالبططلل االصغيیرر بخيیرر.” 
“هھھھيیا بنا٬، حانن ووقتت ااالحتفالل. سأططفئ ااألنوواارر ووليیشعلل أأحددكمم 

!االشمووعع.” 
قالهھا االررجلل االعجووزز ووهھھھوو يیططفئ أأنوواارر االمنززلل بيینما قامم اابنهھ 
بإشعالل االشمووعع في كعكة عيیدد االميیالدد ثمم بددأأ االجميیع بالغناء 

ووعنددما اانتهھوواا أأخذذوواا يیصفقوونن ثمم قامم االجميیع بتقبيیلل االططفلل االصغيیرر 
االذذيي يیحتفلل بعيیدد ميیالددهه االثالثث وويیسلموونن على وواالدديیهھ متمنيینن لهھ 

!مستقبال سعيیدداا. 
ووفي ووسطط هھھھذذهه ااألجووااء قامم االررجلل االعجووزز بإشعالل أأنوواارر االمنززلل 

باستثناء رركنن صغيیرر يیحتوويي على كررسيیيینن ووططاوولة صغيیررةة 
!ووخلفهھما ستارر ترركهھ مظظلما ثمم قالل بصووتت عالٍل: 

!“أأررجوو منن االجميیع أأنن تعيیررووني اانتباهھھھكمم. فلدديي مفاجأةة لكمم.” 
تمتمم االجميیع ثمم ووقفوواا في حالة تررقبب ووااالبتسامة تعلوو ووجووهھھھهھمم ثمم 

!أأكملل االعجووزز قائال: 
“لقدد قابلتت بالصددفة منذذ بضعة أأيیامم شابا أأتى منن مصرر في ررحلة 

سيیاحيیة ووعلمتت منهھ أأنهھ يیعززفف على آآلة مووسيیقيیة نحبهھا جميیعا. 
لذذلكك ططلبتت منهھ أأنن يیكوونن معنا االيیوومم ليیعززفف لنا بعضض ااأللحانن 

االجميیلة كهھدديیة مني لحفيیدديي وولكمم جميیعا في يیوومم ميیالددهه. ااسمحوواا 
!لي أأنن أأقددمم لكمم نووحح صالح.” 

!
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صفقق االجميیع بحررااررةة ووتررقبب ووأأخذذوواا يیلتفتوونن حوولل االمكانن ليیرروواا 
منن أأيینن سيیخررجج نووحح. في ووسطط االتصفيیقق خررجج نووحح منن خلفف 
االستارر إإلى ذذلكك االرركنن االمظظلمم ووأأخذذ آآلة االقانوونن ووجلسس ووااضعا 
إإيیاهھھھا على فخذذيیهھ بيینما االحضوورر يیحاوولوونن تفحصص مالمحهھ منن 

ووسطط االظظالمم وولكنهھا كانتت مختفيیة لحدد كبيیرر مما ززاادد حالة االتررقبب 
!ووااإلثاررةة عندد االجميیع. 

!“آآلة االقانوونن.” 
قالهھا بارراانن بصووتت خافتت لمم يیالحظظهھ أأحدد ووووجهھهھ ال يیعبرر عنن أأيي 
اانفعالل وولكنهھ كانن يیحملل كّما هھھھائال منن ااالنددهھھھاشش وواالتررقبب فلمم يیكنن 

يیتووقع هھھھذذهه االمفاجأةة أأبدداا. فمنن ذذلكك االذذيي يیجررؤؤ أأنن يیأتي بعاززفف 
!آللة االقانوونن في حضووررهه. 

أأما اابنتهھ كلجيینن فقدد كانتت تعلوو ووجهھهھا اابتسامة خفيیفة ووأأخذذتت 
تنظظرر لوواالددهھھھا منن حيینن آلخرر لتتابع مالمحهھ وورردد فعلهھ االذذيي لمم يیكنن 

!ووااضحا. 
عنددما صمتت االجميیع ااعتددلل نووحح في جلستهھ ثمم نظظرر منن بيینن 

االحضوورر ليیررىى االمعلمم بارراانن فسررتت في جسددهه ررهھھھبة عنددما ووجددهه 
!يیجلسس بهھددووء ووال يیعكسس أأيي مالمح على ااإلططالقق. 

أأغلقق نووحح عيینيیهھ ووأأخذذ نفسا عميیقا ووكأنهھ يیعدد نفسهھ ألنن يینفصلل 
عما حوولهھ وويیددخلل إإلى عالمهھ االخاصص ليیكوونن هھھھوو ووآآلتهھ ااألثيیررةة 

ووحددهھھھما ووأأيیضا كي يیخففف منن حددةة تووتررهه بسببب ااالختبارر 
!االمصيیرريي االذذيي يیتعررضض لهھ.  

!
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ثمم فتح عيینيیهھ ووقامم بإصدداارر بعضض االنغماتت ليیتأكدد منن سالمة 
!ااألووتارر. ثمم بددأأ االعززفف..  

لقدد ااختارر أأنن يیعززفف االمقططووعة االخالددةة أألفف ليیلة ووليیلة لكووكبب 
!االشررقق أأمم كلثوومم.  

لمم يیكنن نووحح في هھھھذذهه االلحظظة يیعززفف بأناملهھ فقطط٬، وولكنن بقلبهھ ووكلل 
جووااررحهھ في حالة عشقق ليیسس لهھا مثيیلل. نعمم لقدد كانن ااختبارراا 

مصيیرريیا بالنسبة لهھ وولكنن ما أأنن بددأأ بالعززفف حتى نسي كلل شيء 
وولمم يیعدد يیسمع سووىى صووتت ااأللحانن االصاددررةة عنن أأووتارر آآلتهھ االتي 

كانن في حالة اانسجامم كاملل معهھا وومع االنغماتت االساحررةة االتي 
!تصددررهھھھا. 

ظظلل نووحح يیعززفف لستة ددقائقق كاملة ووقدد خططفتت أألحانهھ االجميیع إإلى 
عالمم سحرريي خاصص حتى أأنهھمم تمنوواا لوو لمم تنتهھي االمقططووعة منن 

!فررطط ااالستمتاعع وواالمشاعرر االرراائعة االتي كانوواا فيیهھا...  
فتح نووحح عيینيیهھ بعدد أأنن اانتهھى ليیجدد االجميیع في حالة صمتت تامم 

سررعانن ما تحوولل إإلى تصفيیقق حارر وورردددد االبعضض بالترركيیة االتي لمم 
!يیفهھمهھا: 
!“رراائع!” 

!“لمم أأستمع لعززفٍف على آآلة االقانوونن بهھذذاا االجمالل منن قبلل.” 
!“ما هھھھذذاا االعززفف االرراائع.” 

!
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ووووسطط كلل هھھھذذاا االتررحيیبب وواالتصفيیقق وواالجملل االتشجيیعيیة لمم يیرركزز 
نووحح إإال على ووجهھ بارراانن شيیرروواانن االذذيي لمم تتغيیرر مالمحهھ االجامددةة 
!وولكنن كانن مرركززاا ببصررهه على ووجهھ نووحح محاووال ررؤؤيیة مالمحهھ. 

!“تعالل يیا نووحح ددعع االناسس تررىى ووجهھكك.” 
قالهھا االررجلل االعجووزز باإلنجليیززيیة وورردددد االجميیع بعضض االجملل 

بالترركيیة ووكأنهھمم يیؤؤيیددوونن ما قالل. فقامم نووحح منن مكانهھ ووهھھھوو يیضمم 
آآلة االقانوونن إإلى صددررهه ثمم خررجج نحوو االططاوولة ووهھھھوو يیبتسمم وويیحّي 

االحضوورر محاووال أأال يیلتفتت ببصررهه عنن بارراانن. 
وولكنن ما أأنن ررآآهه بارراانن حتى اانددهھھھشش اانددهھھھاشا بالغا ووظظهھرر على 

!ووجهھهھ معالمم غضبب ووضيیقق شدديیدديینن ووقالل البنتهھ: 
!“هھھھيیا بنا نعوودد إإلى االمنززلل.” 

لمم تستجبب كلجيینن ووكأنهھا ما ززاالتت في االعالمم االسحرريي االذذيي أأخذذهھھھمم 
إإليیهھ نووحح بألحانهھ ووأأخذذتت تنظظرر إإليیهھ باستغرراابب ووإإعجابب ووهھھھي 

!تتذذكرر كيیفف كانن لقاءهھھھما في سووقق االقرريیة. 
!“كلجيینن. قلتت لكك هھھھيیا بنا.” 

!قالهھا بارراانن بصووتت حادد خافتت فانتبهھتت كلجيینن ووقالتت بحررجج: 
!“عذذرراا يیا أأبي لمم أأسمعكك.” 

!“ااددفعي االكررسي ووددعيینا نترركك هھھھذذاا االمكانن فوورراا.” 
!
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تررددددتت كلجيینن قليیال وولكنهھا ااستجابتت لططلبب أأبيیهھا ووددفعتت االكررسي 
!االمتحرركك نحوو االبابب. ووعنددما شاهھھھددهھھھما االعجووزز أأووقفهھما قائال: 

!“بارراانن إإلى أأيینن أأنتت ذذااهھھھبب. ما ززلنا في أأوولل ااالحتفالل.” 
!نظظرر إإليیهھ بارراانن نظظررةة قاسيیة ووقالل: 

!“شكرراا على االددعووةة ووااعلمم أأنن لنا حدديیثا آآخرر في ووقتت الحقق.”  
قالهھا ووأأشارر البنتهھ باالستمرراارر قددما فددفعتت كلجيینن االكررسي ووهھھھي 

تشعرر باإلحررااجج منن أأسلووبب أأبيیهھا ثمم فتحتت االبابب ووخررجتت 
!مسررعة باتجاهه االمنززلل. 

لمم يیفهھمم نووحح االجملة ااألخيیررةة االتي قالهھا بارراانن بالترركيیة ووأأخذذ يینظظرر 
إإلى االعجووزز ليیفهھمم منن مالمحهھ مددلوولل االجملة االذذيي كانن ووااضحا 
وولكنهھ لمم يیرردد تصدديیقهھ فووجدد االعجووزز يینظظرر إإليیهھ بأسفف٬، ووعنددهھھھا 

فهھمم نووحح أأنهھا قدد تكوونن نهھايیة ررحلتهھ ووصددمة كبيیررةة في حلمهھ االذذيي 
!أأتى منن أأجلل تحقيیقهھ. 

 *** !
 ااستيیقظظتت كلجيینن مع شررووقق االشمسس كعاددتهھا كلل صباحح 
حيیثث تستمتع بررووعة االططبيیعة منن حوولهھا٬، لكنن هھھھذذهه االمررةة سمعتت 
صووتت لحنن عذذبب يیأتي منن خاررجج االمنززلل فنهھضتت منن االسرريیرر 
متررقبة وونظظررتت منن نافذذةة غررفتهھا إإلى االحدديیقة فانددهھھھشتت عنددما 
ررأأتت أأباهھھھا يیجلسس على كررسيیهھ االمتحرركك ووسطط االحدديیقة وويیعززفف 

!
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على آآلة االقانوونن االخاصة بهھ نفسس االمقططووعة االرراائعة االتي كانن 
!يیعززفهھا نووحح باألمسس.  

ااررتددتت كلجيینن ررددااءهھھھا ااألبيیضض االططوويیلل ووااتجهھتت مسررعة إإلى 
حيیثث يیجلسس وولكنهھا تووقفتت بعيیدداا عنهھ قليیال ووأأخذذتت تستمع إإلى 

!أألحانهھ منن خلفهھ حتى اانتهھى ثمم قالتت: 
!“لقدد أأططرربكك ذذلكك االشابب باألمسس يیا وواالدديي أأليیسس كذذلكك؟” 

!تفاجأ بارراانن فالتفتت إإلى اابنتهھ قائال: 
!“كلجيینن٬، صباحح االخيیرر يیا حبيیبتي منذذ متى ووأأنتت تقفيینن هھھھنا.” 
!“منذذ منتصفف االمعززووفة تقرريیبا. ما ررأأيیكك في ذذااكك االشابب؟” 

!تجاهھھھلل بارراانن االسؤؤاالل ووأأجابب قائال: 
“لقدد اانتهھيیتت. ما ررأأيیكك في أأنن نتناوولل االفططوورر سوويیا هھھھنا في االحدديیقة 

!فالنسيیمم رراائع هھھھذذاا االصباحح؟” 
جلستت كلجيینن على ااألررضض متكئة بكتفهھا على رركبة وواالددهھھھا 

!وونظظررتت في عيینيیهھ قائلة: 
!“لمم ال تجيیبب على سؤؤاالي يیا أأبي؟ هھھھلل هھھھناكك ما تخشاهه؟” 

!رردد عليیهھا بارراانن في ضيیقق: 
!
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!“لمم أأنتِت مهھتمة كثيیرراا بأمرر ذذلكك االغرريیبب؟” 
!نظظررتت كلجيینن إإلى عيینيیهھ مباشررةة قائلة: 

“ألني لمم أأسمع بأحدد غيیرركك ااستططاعع أأنن يیعززفف على آآلة االقانوونن 
بهھذذاا ااإلحساسس االعجيیبب إإال هھھھذذاا االشابب. ووأأنا متأكددةة أأنهھ أأثرر فيیكك 

!كثيیرراا.” 
!أأشاحح بارراانن بووجهھهھ وولمم يیرردد فأتبعتت كلجيینن قائلة: 

!“لماذذاا تخشى هھھھذذاا االشابب لهھذذهه االددررجة يیا أأبي؟” 
!تنهھدد بارراانن ووأأمسكك ووجهھ اابنتهھ بكفهھ ووقالل: 

“أأنا ال أأرريیدد لغررباء ال نعررفف عنهھمم شيیئا أأنن يیددخلوواا حيیاتنا يیا اابنتي. 
فكما تعررفيینن ووأأذذكرركك مرراارراا أأنني قدد سعيیتت أأنا ووأأنتت منذذ سنووااتت 

أأنن نحيیا بسالمم بعيیدداا عنن صخبب االمدديینة ووشررااسة االحيیاةة ووشرر 
االناسس. لقدد صددمني سائقق مخموورر ووأأضاعع مستقبلي في عزز مجدديي 
ووترركني عاجززاا ال أأستططيیع االحررااكك. وولمم تستططع االسلططاتت أأنن تجددهه 
فهھرربب وولمم يیتمم االعثوورر عليیهھ٬، ووُترركتت أأنا ألددفع االثمنن ووضاعع حقي 
وومستقبلي. وومنذذ ذذلكك االحيینن قررررتت أأنن االعززلة هھھھي االططرريیقق االووحيیدد 
كي نحيیا بسالمم ووأأمانن. ووال مجالل بأيي حالل منن ااألحوواالل للغررباء 

!في حيیاتنا. فهھمم قدد يیفتحوونن عليینا أأبوواابا ال نددرريي ما تكوونن.” 
!رربتتت كلجيینن على يیدديیهھ بحنانن ووقالتت: 

!
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“معكك حقق يیا أأبي وولكني أأشعرر أأنن هھھھذذاا االشابب قدد أأررسلهھ إإليیكك 
االقددرر. هھھھناكك سرر عجيیبب في هھھھذذاا االشابب كما أأنن أأسلووبب عززفهھ فيیهھ 

كمم منن االشغفف ووااإلحساسس غيیرر عادديي. هھھھلل تتفقق معي في هھھھذذهه 
!االنقططة يیا أأبي؟” 

!ظظهھررتت مالمح ااالستسالمم في عيینن بارراانن ووهھھھوو يیقوولل: 
“بلى يیا اابنتي. لمم أأرَر أأوو أأسمع منذذ ززمنن عنن أأحدد يیعززفف على آآلة 
االقانوونن بهھذذهه االططرريیقة ووهھھھذذاا ااالحساسس االمميیزز. فلدديیهھ أأسلووبب فرريیدد 

!يیقترربب كثيیرراا منن أأسلووبي االمفضلل في االعززفف. وولكنن …” 
!سكتت قليیال ثمم قالل في لهھجة حاسمة: 

“وولكنن مهھما حددثث لنن نفتح االبابب للغررباء لددخوولل حيیاتنا مررةة 
أأخررىى. هھھھيیا بنا لنددخلل للددااخلل ووال ددااعي لفتح هھھھذذاا االحوواارر معي 

!مررةة أأخررىى.” 
!“هھھھلل نسيیتت حلمكك يیا أأبي؟” 

!تووقفف بارراانن ووحددقق باستنكارر في عيیني اابنتهھ االتي أأكملتت قائلة: 
“لططالما كنتت تقوولل لي أأنكك كنتت تحلمم بإنشاء مددررسة لتخرريیج 

أأعظظمم عاززفي آآلة االقانوونن ووأأنكك ترريیدد أأنن تنشرر هھھھذذهه ااآللة في االعالمم 
أأجمع. هھھھذذاا االشابب ررسالة منن االقددرر لكي تعوودد إإلى االحلمم منن جدديیدد 

!بعدد كلل هھھھذذهه االعززلة يیا أأبي.” 
لمم يیجدد بارراانن ما يیقوولهھ فأكملتت كلجيینن: 

!
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“لمم ال تعوودد للبحثث عنن أأفضلل االمووااهھھھبب في االعززفف على االقانوونن 
ووتددرريیبهھمم ووإإخررااجهھمم إإلى االعالمم. وواالبدداايیة هھھھوو هھھھذذاا االشابب ااالستثنائي 

!االذذيي سمعناهه باألمسس وواالذذيي يیسعى ووررااءكك منذذ أأيیامم.” 
!رردد بارراانن بغضبب شدديیدد: 

“ال أأرريیددكك أأنن تتحددثي في هھھھذذاا االمووضووعع مررةة أأخررىى؟ هھھھلل 
!تفهھميینن؟” 

قالهھا ووااتجهھ إإلى االمنززلل ووهھھھوو يیددفع كررسيیهھ بعنفف فلحقتت بهھ كلجيینن 
!ووأأمسكتت بمقبضض االكررسي لتددفعهھ بددال عنهھ قائلة: 

“سامحني يیا أأبي. أأنا لمم أأقصدد أأنن أأضايیقكك. لقدد أأررددتت فقطط أأنن 
!أأططلعكك على ما في قلبي ووما أأفكرر فيیهھ منذذ ااألمسس.” 

لمم يیرردد بارراانن حتى ددخال االمنززلل ووأأغلقتت كلجيینن االبابب ثمم تووقفتت 
!قليیال فقاططعهھا بارراانن قائال: 

!“أأددخليیني إإلى غررفتي. أأرريیدد أأنن أأبقى لووحدديي قليیال.” 
بددأأتت كلجيینن في ددفع االكررسي بحززنن ووما أأنن ووصال إإلى بابب 

!غررفة بارراانن حتى سمعا ططررقا على االبابب فقالتت كلجيینن: 
!“تررىى منن يیكوونن االططاررقق؟” 

!أأجابب بارراانن بحنقق: 
!
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“البدد أأنهھ ذذلكك االعجووزز االذذيي ددعا ذذلكك االشابب باألمسس٬، اافتحي االبابب 
!فسيیجدد مني ما يیررددعهھ على أأنن يیقوومم بمثلل هھھھذذاا ااألمرر مررةة أأخررىى.” 

ترركتهھ كلجيینن ووااتجهھتت نحوو االبابب لتفتحهھ ووما أأنن ررأأتت االططاررقق 
حتى ووقفتت متسمررةة عاجززةة عنن االنططقق٬، فكما تووقع وواالددهھھھا لقدد كانن 

جاررهھھھمم االعجووزز وولكنهھ لمم يیأتت ووحددهه بلل أأتى بنووحح معهھ ووبدداا أأنن 
!االمووقفف على ووشكك ااالنفجارر. 

 *** !
!“اانتظظررني هھھھنا يیا نووحح منن فضلكك.” 

قالهھا جارر بارراانن االعجووزز ووهھھھوو يیحرركك ررأأسهھ ووكأنهھ يیستأذذنن كلجيینن 
بالددخوولل٬، فتنحتت جانبا لتفسح لهھ االططرريیقق ليیددخلل ووما أأنن فعلل حتى 

!ووجدد بارراانن أأمامهھ على كررسيیهھ ووهھھھوو يینظظرر إإليیهھ بغضبب قائال: 
“لقدد خذذلتني ووخنتت االعهھدد وويیجبب أأنن تعلمم أأنني ال أأررحبب في 

منززلي بمنن يیخوونن االعهھدد بعدد االيیوومم. خذذ هھھھذذاا االشابب االذذيي جئتت بهھ 
!ووااذذهھھھبب ااآلنن ووال ددااعي ألنن تنهھي ما بيیننا بشكلل سيء.” 
!تنهھدد االعجووزز ووكأنهھ يیعذذرر بارراانن فيیما يیقوولل ثمم رردد قائال: 

“ااسمع بارراانن أأنا لمم أأخنن االعهھدد وولمم آآتي بالشابب لبيیتكك ألفررضهھ 
!عليیكك كأمرر ووااقع.” 

نظظرر إإليیهھ بارراانن بددهھھھشة مستنكرراا ووهھھھمم أأنن يیقوولل شيیئا وولكنن االعجووزز 
قاططعهھ قائال: 

!
�118



“لقدد حرركك هھھھذذاا االشابب شيیئا ساكنا في قلبكك منذذ سنووااتت. لقدد كنتت 
أأررمقكك ببصرريي ليیلة ااألمسس ووعلى االررغمم منن أأنكك حاوولتت أأنن 
تخفي تعابيیرر ووجهھكك وولكني أأعررفكك جيیدداا ووقدد الحظظتت االسعاددةة 

!االغامررةة في عيینيیكك.” 
كانتت كلجيینن تقفف جانبا تررااقبب االحوواارر حيینن االتفتت إإليیهھا االعجووزز 

!قائال: 
“ووأأنا متأكدد أأنن اابنتكك شعررتت بذذلكك أأيیضا إإنن لمم تكنن قدد حددثتكك عنهھ 

!بالفعلل.” 
نظظررتت كلجيینن إإلى ااألررضض مستشعررةة االحررجج في حيینن أأكملل 

!االعجووزز قائال: 
“لقدد بعثث االقددرر هھھھذذاا االشابب إإلى هھھھنا. فلوو سمعتت قصتهھ ستددرركك ما 

أأددرركتهھ ووأأيیقنتت بهھ منذذ أأنن االتقيیتهھ. لقدد أأتى منن بالددهه بسببب قصة 
عجيیبة وويیحملل في قلبهھ حلما كبيیرراا ووإإصرراارراا أأكبرر على تحقيیقهھ. 

لقدد أأصيیبب هھھھذذاا االشابب بإحباطط ووااكتئابب ووكأنن حيیاتهھ قدد اانتهھتت 
عنددما اانصررفف االضيیووفف وواانتهھى حفلل ااألمسس ووكادد أأنن يیيیأسس 

وويیعوودد إإلى بالددهه لووال أأنن هھھھددأأتهھ ووططلبتت منهھ االمبيیتت عندديي حتى 
نقابلكك في االصباحح. لوو عادد هھھھذذاا االررجلل يیا بارراانن إإلى بالددهه ددوونن أأنن 

تسمع ما عنددهه فستكوونن قدد أأضعتت حلما كبيیرراا … حلمهھ ووحلمكك 
!أأنتت أأيیضا بارراانن.” 

!نظظرر إإليیهھ بارراانن مستغرربا في حيینن أأكملل االعجووزز: 
!
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“نعمم بارراانن حلمكك أأنتت أأيیضا. أألمم تقلل لي ذذااتت يیوومم أأنكك كنتت تحلمم 
أأنن تصلل بآلة االقانوونن للعالميیة. هھھھذذاا االشابب يیحلمم كحلمكك وويیمكنكك 

!أأنن تحققق منن خاللهھ ما لمم تستططع تحقيیقهھ أأنتت.” 
نظظرر بارراانن إإلى ااألررضض مفكرراا ثمم ررفع ررأأسهھ وونظظرر إإلى اابنتهھ االتي 

عبرر ووجهھهھا عنن تأيیيیددهھھھا لما قالهھ جاررهھھھما االعجووزز االذذيي قططع 
!االصمتت قائال: 

“ال تجعلل حاددثث االماضي ووما تعررضتت لهھ يیفسدد االمستقبلل … 
!مستقبلكك وومستقبلل االشابب االذذيي يیعوولل حلمهھ عليیكك.” 

سررتت قشعرريیررةة في جسدد بارراانن عندد سماعهھ هھھھذذهه االجملة ااألخيیررةة 
وواالتي يیبددوو أأنهھا مستت حلمهھ االقدديیمم ووبددأأتت بمسح االصددأأ االذذيي تررااكمم 

!منذذ سنيینن ثمم أأكملل االعجووزز بلهھجة حانيیهھ: 
“بارراانن. لقدد بعثث االقددرر هھھھذذاا االشابب ليیبثث في حلمكك االحيیاةة. أأنا ال 
أأططلبب منكك سووىى أأنن تستمع لقصتهھ ثمم تحكمم بنفسكك ووتقرررر ماذذاا 

!ترريیدد أأنن تفعلل.” 
أأخذذ بارراانن يیفكرر كثيیرراا ووسكتت االجميیع في تررقبب لما سيیقوولهھ. ووبعدد 

!فتررةة صمتت دداامتت بضع ددقائقق نظظرر إإلى اابنتهھ قائال: 
!“كلجيینن. أأددخلي ذذلكك االشابب.” 

!تهھللتت أأسارريیرر كلجيینن وواالعجووزز االذذيي رربتت على كتفهھ قائال: 
“نعمم االقرراارر يیا جارريي االعززيیزز.” 
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اانددفعتت كلجيینن مسررعة لتفتح االبابب ووتددعوو نووحح للددخوولل قائلة 
!بخجلل: 

!“تفضلل. أأبي يیرريیدد أأنن يیقابلكك.” 
تووقفف نووحح لووهھھھلة ووكأنهھ لمم يیصددقق ما سمع ثمم ددخلل بخططووااتت 

حذذررةة بططيیئة حتى ووقفف أأمامم بارراانن وواالعجووزز قائال ووهھھھوو يینظظرر إإلى 
!ااألررضض في أأددبب االتلميیذذ أأمامم معلمهھ: 

“شكرراا لكك سيیدد بارراانن أأنن سمحتت لي أأنن أأتحددثث معكك.” 
لمم يیجبب بارراانن وولكنهھ ددفع كررسيیهھ االمتحرركك متجهھا لغررفة االمعيیشة 

!ثمم تبعتهھ كلجيینن قائلة: 
!“تفضال إإلى غررفة االمعيیشة.” 

ااتجهھ االجميیع للجلووسس في غررفة االمعيیشة االبسيیططة في هھھھذذاا االبيیتت 
االذذيي تشعرر فيیهھ أأنكك ووسطط االططبيیعة حيیثث صنع كلل شيء تقرريیبا منن 

!االخشبب وومنن االموواادد االططبيیعيیة حوولهھمم. 
جلسس االجميیع في صمتت حتى ووكزز االعجووزز نووحح في فخذذهه ووكأنهھ 

!يیددعووهه للحدديیثث فتنحنح نووحح ثمم قالل: 
“ااسمح لي سيیدد بارراانن أأنن أأعررفكك بنفسي. ااسمي نووحح منن مصرر 

ووكنتت أأعملل مدديیرراا ألحدد فررووعع بنكك منن االبنووكك االعالميیة االشهھيیررةة. 
أأنا متززووجج ووعندديي ططفلة ااسمهھا الرراا أأحبهھا كثيیرراا. أأما عنن االسببب 

!االذذيي ددفعني للقددوومم إإلى هھھھنا فقصتي كاآلتي …” 
!
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ووبددأأ نووحح بسرردد االقصة منذذ أأنن آآتاهه جددهه في االحلمم حتى ووصوولهھ 
!لترركيیا لمقابلة بارراانن وواانتهھى قائال: 

“سيیدد بارراانن لقدد ااستقلتت منن ووظظيیفتي ووترركتت اابنتي ووززووجتي 
ووجئتت منن بلدديي إإلى هھھھنا ووأأنا أأحملل في قلبي حلما أأعززمم على 
تحقيیقهھ. ووأأتمنى منن هللا أأنن تساعددني في تحقيیقق هھھھذذاا االحلمم. فأنا 

على يیقيینن أأنكك أأنتت االمعلمم االذذيي أأرراادد لي جدديي أأنن أأبحثث عنهھ. سيیدد 
بارراانن إإنن آآلة االقانوونن بالنسبة لي ليیستت مجرردد آآلة. إإنهھا االعشقق 

وواالسحرر. إإنهھا ااآللة االتي تنسج منن خاللهھا أأنغاما لتررسمم االعالمم كما 
!ترريیدد أأنن تررااهه ووتحيیا بهھ. آآلة االقانوونن هھھھي ررووحح االحيیاةة بالنسبة لي.” 

!اانددفعتت كلجيینن قائلة: 
“عجبا يیا أأبي. هھھھذذهه االجملة شبيیهھة بجملتكك. فقدد كنتت دداائما تقوولل لي 

!(آآلة االقانوونن هھھھي االحيیاةة).” 
!نظظرر بارراانن إإلى نووحح قائال: 

“ااسمع يیا فتى. إإنن االقصة االتي رروويیتهھا لي هھھھي أأقرربب للخيیالل منهھا 
!إإلى االووااقع. ووأأنا أأتعجبب كيیفف صددقهھا ووااقتنع بهھا هھھھذذاا االعجووزز.” 

نظظرر االعجووزز وونووحح إإلى بعضهھما االبعضض بيینما أأكملل االعجووزز 
!قائال: 

“وولكني سأساعددكك. ليیسس ألني منبهھرر بقصتكك وولكنن ألني لمم أأسمع 
عززفا كالذذيي عززفتهھ باألمسس منذذ سنيینن ططوواالل. أأنتت مووهھھھووبب ددوونن 
شكك وولكنن ماززاالل أأمامكك االكثيیرر لتتعلمهھ مع أأنن مووهھھھبتكك ووعشقكك 
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لآللة إإنن صحا سيیمكنانكك منن أأنن يیكوونن لكك باعع ططوويیلل في 
االمووسيیقى ووعالمم االقانوونن باألخصص. فأتمنى أأال تخوونن االثقة فأنا 

!سأقوومم بما كنتت أأتجنبهھ منذذ سنيینن ططوويیلة.” 
أأشررقق ووجهھ كلجيینن بيینما رربتت االعجووزز مبتسما على كتفف نووحح 
!االذذيي يیبددوو أأنهھ لمم يیستووعبب االمووقفف أأوو يیصددقق ما حددثث فقالل: 

!“هھھھلل يیعني ذذلكك أأنكك وواافقتت على أأنن أأتعلمم آآلة االقانوونن على يیدديیكك؟” 
!أأجابب بارراانن بجدديیة: 

“ال تسألني عنن ااألمرر مررتيینن.” 
“لمم أأقصدد وولكني ال أأصددقق ما أأسمع. أأنا مدديینن لكك بحيیاتي فأنتت ال 
تعلمم مددىى ااألملل االذذيي أأحيیيیتهھ في قلبي بموواافقتكك. وولكنن هھھھلل لي أأنن 

!أأسألل كمم ستستغررقق فتررةة االتددرريیبب.” 
!نظظرر إإليیهھ بارراانن بضيیقق: 

!“يیبددوو أأنكك منن االنووعع االذذيي يیسألل كثيیرراا ووأأنا ال أأحبب ذذلكك.” 
!رردد نووحح في حررجج: 

“عذذرراا سيیدد بارراانن وولكني جئتت إإلى ترركيیا بتأشيیررةة سائح وواالتي 
!ستنتهھي صالحيیتهھا بعدد ٩۹٠۰ يیووما.” 

!قالل بارراانن في حززمم: 
!
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!“هھھھذذاا ليیسس منن شأني.” 
!بددتت على نووحح عالماتت االحيیررةة وواالتووترر فتددخلل االعجووزز قائال: 
“ال تقلقق يیا نووحح سأحاوولل أأنن أأجدد لكك عمال منن خاللل عالقاتي 

ووبذذلكك نستططيیع ااستخررااجج تأشيیررةة عملل لتقيیمم هھھھنا حتى تنتهھي منن 
!فتررةة االتددرريیبب.” 

!اابتسمم نووحح ووقالل للعجووزز في ااررتيیاحح: 
“شكرراا سيیدديي. أأنا ال أأعررفف كيیفف أأشكرركك على إإيیمانكك بي 

!وومساعددتكك لي.” 
!اابتسمم االررجلل ووقالل: 

“ليیسس هھھھذذاا فقطط٬، عليیكك أأنن تحضرر أأمتعتكك منن االفنددقق. فأنتت ستقيیمم 
معي في بيیتي لتكوونن قرريیبا منن معلمكك ووتساعددني في ررعايیة 

االحدديیقة. فكما ررأأيیتت أأنا أأسكنن ووحيیدداا وويیأتي اابني ووحفيیدديي 
!ليیززووررااني بيینن االحيینن ووااآلخرر.” 

!“هھھھذذاا كثيیرر حقا٬، ال أأعررفف كيیفف سأرردد لكك االجميیلل.” 
!ضحكك االعجووزز ووهھھھوو يیقوومم منن مجلسهھ قائال: 

!“فقطط ال تخذذلل ثقة االمعلمم فيیكك.” 
قالهھا ووااتجهھ نحوو االبابب مغاددرراا ووهھھھوو يیقوولل: 
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!“ووااآلنن سأتررككما لتبددئا أأوولل ددررسس.” 
!“ليیسس ااآلنن.” 

ااستووقفهھ بارراانن بحززمم ووهھھھوو يیددفع كررسيیهھ مغاددرراا غررفة االمعيیشة 
!ووخلفهھ اابنتهھ ثمم أأكملل قائال: 

!“سنبددأأ يیوومم ااألحدد مع بدداايیة ااألسبووعع االقاددمم عندد شررووقق االشمسس.” 
ترركك بارراانن وواابنتهھ نووحح وواالعجووزز ووحددهھھھما في غررفة االمعيیشة ثمم 

!قالل نووحح بصووتت خافتت: 
“لماذذاا عليینا ااالنتظظارر أأسبووعا كامال! أأنا ال أأططيیقق ااالنتظظارر كلل هھھھذذاا 

!االووقتت. لماذذاا ال نبددأأ االيیوومم أأوو حتى غدداا.” 
“تحلى بالصبرر يیا بني ووااحتفلل بهھذذاا ااالنجازز٬، فلقدد حصلتت على ما 
ترريیدد. ووااآلنن عليیكك أأنن تستمتع ووتتمررنن ووتططرربني كلل ليیلة بعززفكك 

!االرراائع حتى يیحيینن مووعدد االددررسس ااألوولل.” 
حرركك نووحح ررأأسهھ موواافقا بابتسامة خفيیفة ثمم شرردد بذذهھھھنهھ فقدد بددأأ 
االشكك يیساووررهه. لمم يیكنن يیددرريي إإنن كانن سيیتحملل أأسلووبب معاملة 

االمعلمم االقاسيیة تلكك أأمم أأنن ااألموورر ستتأززمم بيینهھما في االقرريیبب 
!االعاجلل. 

 *** !
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 ااقترربتت كلجيینن منن نووحح االذذيي كانن ووااقفا شارردداا يیتأملل 
غررووبب االشمسس أأمامم منززلل بارراانن ووما أأنن أأصبحتت خلفهھ حتى 

!قالتت: 
!“لماذذاا تبددوو حززيینا االيیوومم؟ هھھھلل حددثث ما ضايیقكك منن أأبي؟” 

!االتفتت إإليیهھا نووحح مبتسما ووأأجابب: 
“أأهھھھال كلجيینن. كيیفف الحظظتي ذذلكك؟ في االحقيیقة إإنهھ أأمرر شخصي 

ليیسس لهھ عالقة بالمعلمم بارراانن على ااإلططالقق. بالعكسس … فمنذذ 
أأرربعة أأشهھرر لمم أأكنن أأتخيیلل للحظظة أأنن تكوونن عالقتي بأبيیكك كما هھھھي 
 v عليیهھ االيیوومم. فأنا أأعتبررهه أأبا لي ووهھھھوو يیعاملني كابنهھ تماما. االحمدد

!أأني ااستططعتت أأنن أأكسبب ثقتهھ ووحبهھ.” 
!ااقترربتت كلجيینن لتقفف بجووااررهه ووتتأملل االغررووبب معهھ ثمم قالتت: 

“كنتت متأكددةة منن أأنن عالقتكك بأبي ستتحسنن. فلقدد أأعجبب بكك كثيیرراا 
منذذ أأوولل يیوومم سمعكك فيیهھ ووأأنتت تعززفف٬، وولكنهھ لمم يیرردد أأنن يیستسلمم 

لذذلكك ااإلحساسس. فليیسس منن االسهھلل أأبدداا بلل منن االمستحيیلل أأنن يیسمح 
!لغرريیبب بددخوولل حيیاتهھ.” 

!نظظرر إإليیهھا نووحح ووترردددد قليیال قبلل أأنن يیسألهھا: 
!“هھھھلل تستمتعيینن بحيیاتكك في هھھھذذاا االووضع؟” 

تعجبتت كلجيینن منن االسؤؤاالل وولمم تجبب فحاوولل نووحح ااإليیضاحح قائال: 

!
�126



“أأنا أأقصدد أأنن أأسألل إإنن كنتت تستمتعيینن بهھذذهه االووحددةة وواالعززلة االتي 
فررضهھا عليیكك وواالددكِك منذذ سنيینن. فمنن االصعبب على ااإلنسانن أأنن 

!يیحيیا هھھھكذذاا ددوونن ااحتكاكك بالبشرر.” 
!نظظررتت كلجيینن لقررصص االشمسس االذذيي ااقترربب منن االززوواالل ووأأجابتت: 
“وولماذذاا اافتررضتت أأنن االسعاددةة تأتي منن ااالحتكاكك بالبشرر؟ االسعاددةة 
قرراارر ددااخلي. أأنتت تستططيیع أأنن تشعرر بالسعاددةة أأيینما كنتت ووووقتما 
أأررددتت. لقدد ااختررتت هھھھذذهه االحيیاةة بمحضض إإررااددتي. فأنا أأحيیا بسالمم 
ووأأمانن كامليینن ووسطط االططبيیعة االساحررةة ووووسطط معاررفنا في هھھھذذهه 

االقرريیة االتي يیسكنهھا أأناسس ططيیبوونن كجاررنا االعجووزز. ال يیفتررضض أأنن 
!يیرريیدد ااإلنسانن شيیئا أأكثرر منن ذذلكك.” 

!صمتتت قليیال ثمم سألتهھ: 
“هھھھلل لي أأنن أأسألكك عنن ذذلكك ااألمرر االشخصي االذذيي قلتت أأنهھ االسببب 

!في االحززنن االذذيي أأررااهه في عيینيیكك االيیوومم؟” 
!“قبلل أأنن أأجيیبكك… هھھھلل لي أأنن أأعلقّق على آآخرر ما قلتي؟” 
!“بالتأكيیدد وولكنن٬، تررىى ما االذذيي أأثارر فضوولكك فيیما قلتهھ؟” 

!قالل نووحح في حررجج: 
“لقدد قلتي (ال يیفتررضض أأنن يیرريیدد ااإلنسانن شيیئا أأكثرر منن ذذلكك). 

وولكني أأظظنن أأنن هھھھناكك شيیئا مهھما جدداا ال يیستططيیع ااإلنسانن أأنن يیحيیا 
بددوونهھ.” 
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!نظظررتت إإليیهھ كلجيینن متسائلة: 
!“ووما هھھھوو هھھھذذاا االشيء يیا تررىى؟” 

شعرر نووحح بالحررجج فلقدد ظظنن أأنهھا ستستنتج ما يیقصدد فترردددد قليیال 
!قبلل أأنن يیقوولل: 

“االحبب مثال. أأال تظظنيینن أأنهھ شيء ال يیستططيیع ااإلنسانن أأنن يیحيیا 
!بددوونهھ؟” 

!ضحكتت كلجيینن بصووتت خافتت ثمم أأجابتت: 
!“وومنن قالل لكك أأني ال أأحبب؟” 

!اانددهھھھشش نووحح ووقالل: 
“حقا؟ كيیفف ذذلكك؟ منن هھھھوو سعيیدد االحظظ االذذيي يیمكنن أأنن تكووني قدد 

!أأحببتهھ ووسطط هھھھذذهه االعززلة؟” 
!“أأعذذررني إإنن قلتت أأنن هھھھذذاا قصوورر كبيیرر في االتفكيیرر منكك.” 

!صددمتت جملة كلجيینن ااألخيیررةة نووحح فقالل: 
!“ماذذاا تقصدديینن؟” 

“لماذذاا تحصرر االحبب في االعالقة بيینن االررجلل وواالمررأأةة؟ أأنا أأحبب كلل 
شيء حوولي ووأأستمتع بانسجامي مع االكوونن ووخالقق االكوونن. بالنسبة 

!لي االحبب هھھھوو حالة تناغمم كاملل مع االحيیاةة ووهھھھوو أأشملل بكثيیرر منن 
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مجرردد عالقة بيینن ررجلل وواامررأأةة. ووفي االحقيیقة أأنا أأخشى منن هھھھذذهه 
االعالقة ووأأظظنن أأنهھا يیمكنن أأنن تقضي على حالة ااالنسجامم وواالتناغمم 

!تلكك في مووااقفف كثيیررةة.” 
!تعجبب نووحح ووتساءلل: 

“كيیفف يیمكنن لعالقة حبب بيینن ررجلل وواامررأأةة أأنن تفسدد تناغمم ااإلنسانن 
!مع االحيیاةة.” 

!نظظررتت كلجيینن نحوو ااألفقق مجيیبة: 
“عنددما ررأأيیتت كمم ااأللمم وواالحززنن االذذيي كانن فيیهھ أأبي بعدد فررااقق 

وواالددتي أأصبحتت أأخشى هھھھذذهه االعالقة. فعنددما يیقلل االحبب أأوو يیختفي 
بسببب أأقدداارر االكوونن أأوو ظظررووفف االمعيیشة يیتحوولل ااإلنسانن إإلى 

!شخصص محملل بالهھموومم وويیفقدد اانسجامهھ مع االحيیاةة.” 
!صمتت نووحح وومألتت عيینيیهھ االحززنن ثمم قالل: 

!“معكك حقق٬، فهھذذاا هھھھوو ااألمرر االشخصي االذذيي سألتني عنهھ.” 
!“حقا ووكيیفف ذذلكك؟ ماذذاا حددثث؟” 

!نظظرر نووحح إإلى ااألررضض ووقالل بلهھجة حززيینة متنهھدداا: 
“لمم أأستططع أأنن أأكلمم ززووجتي منذذ أأنن ووصلتت إإلى ترركيیا. أأنا اافتقددتهھا 

كثيیرراا ووأأشتاقق لسماعع صووتت اابنتي الرراا االتي كانن عيیدد ميیالددهھھھا 
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االباررحة. كمم أأتمنى أأنن أأكلمهھا ووأأهھھھنئهھا بعيیدد ميیالددهھھھا وولكنن ززووجتي 
!ال ترردد على ااتصاالتي ووال تررغبب بالحدديیثث معي.” 

!نظظررتت كلجيینن إإليیهھ ووسألتت بانددهھھھاشش: 
“هھھھلل هھھھذذاا معقوولل؟ أأنتت ال تعررفف أأيي شيء عنن أأسررتكك منذذ أأنن 

!أأتيیتت إإلى هھھھنا؟” 
“ال أأنا أأططمئنن عليیهھمم باستمرراارر منن صدديیقي محموودد. وولكنن ززووجتي 
مرريیمم ترركتت االمنززلل غاضبة ووال ترريیدد االتحددثث معي ووتحررمني منن 

سماعع صووتت اابنتي بسببب اانددفاعي ووررااء حلمي ووترركي لهھمم 
وولووظظيیفتي ووسفرريي إإلى هھھھنا. هھھھي تعاقبني على سعيیي ووررااء 

!سعاددتي ووتتهھمني بالجنوونن ووعددمم االمسؤؤووليیة.” 
سكتتت كلجيینن ووكأنهھا تعططي االفررصة لنووحح ليیستكملل وويیخررجج كلل 

!ما بددااخلهھ: 
“في االحقيیقة أأنا حززيینن جدداا ألنهھا لمم تقفف بجانبي في هھھھذذهه االفتررةة 

االحررجة منن حيیاتي وولمم تتفهھمم ما بددااخلي. ووما يیحززنني أأكثرر أأنهھا 
نسيیتت كلل ما كانن بيیننا منن حبب كبيیرر. فهھي آآخرر شخصص كنتت 

!أأتصوورر أأنن يیتخلى عني.” 
!ااستمررتت كلجيینن في صمتهھا فأكملل نووحح: 

“هھھھلل تعررفي كلجيینن … أأحيیانا أأتساءلل لماذذاا دداائما ططرريیقق االسعاددةة 
ممهھدد باألشووااكك وواالقررااررااتت االصعبة وواالتضحيیاتت. أأنا لمم أأططلبب 

االكثيیرر عنددما أأررددتت أأنن أأستعيیدد شغفي ووأأستمع لصووتت قلبي. لماذذاا 
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أأووااجهھ بكلل هھھھذذاا االكمم منن االصعابب ووأأضططرر إإلى أأنن أأضحي 
!بأسررتي وواابنتي ووعملي منن أأجلل ذذلكك.” 

!اابتسمتت كلجيینن مجيیبة: 
“أأنتت لمم تضحي منن أأجلل االسعاددةة يیا نووحح … كما أأنن االططرريیقق 

االممهھدد باألشووااكك االذذيي سررتت فيیهھ هھھھوو ليیسس ططرريیقق االسعاددةة. االسعاددةة 
يیا نووحح ططرريیقق ممهھدد بالمتعة وواالقيیمة وواالسالمم. ااألشووااكك وواالصعابب 
االتي تووااجهھهھا هھھھي مووجووددةة في االططرريیقق االقدديیمم االذذيي كنتت مووجوودداا 

فيیهھ وولكنهھا تبددوو ووااضحة عندد حددووددهه فيیززدداادد ااأللمم عنددما تأخذذ 
قرراارركك في االتحرررر منن هھھھذذاا االططرريیقق االمظظلمم منن أأجلل االعبوورر إإلى 

!االنوورر وواالحيیاةة االووااسعة االرراائعة خاررجج هھھھذذاا االططرريیقق االشائكك.” 
!سكتتت قليیال ثمم أأتبعتت: 

“عززمكك أأنن تسيیرر في االططرريیقق االصحيیح يیكشفف لكك االكثيیرر منن 
ااألموورر االتي لمم تنتبهھ لهھا أأوو تغافلتت عنهھا. عنددما تسيیرر في ططرريیقق 
االحقق يیززدداادد بصرركك ووبصيیررتكك ووتررىى االحقائقق جليیة كما لمم تررااهھھھا 

!منن قبلل. فمثال …” 
!تررددددتت كلجيینن قليیال قبلل أأنن تكملل قائلة: 

“فمثال منن معاني االحبب االحقيیقي هھھھوو ددعمم منن تحبب ووتتمنى لهھ 
االخيیرر كيیفما ااررتآهه االمحبووبب ووأأنن تقفف بجانبهھ مهھما حصلل. وولكنن 

!ما فعلتهھ ززووجتكك يیددلل على …” 
سكتتت كلجيینن ووشعررتت بالحررجج مع نهھايیة جملتهھا ااألخيیررةة فقالتت: 
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“علّي االددخوولل ااآلنن إليیقاظظ وواالدديي. سيیبددأأ االددررسس بعدد قليیلل. ووأأنتت 
!ااذذهھھھبب لتحضرر آآلة االقانوونن.” 

نظظرر إإليیهھا نووحح بصمتت ووفي قلبهھ شعوورر عجيیبب ووكأنن هھھھناكك االكثيیرر 
منن ااألموورر االتي تجلتت أأمامم عيینيیهھ لمم يیددرركك أأهھھھميیتهھا أأوو حقيیقتهھا منن 

!قبلل. 
ثمم أأخذذ يیتابع كلجيینن ببصررهه حتى ددخلتت االمنززلل ثمم االتفتت لمشاهھھھددةة 

آآخرر لحظظاتت االغررووبب وواالشمسس تختفي تماما في ااألفقق ثمم اانصررفف 
ليیستعدد لددررسهھ مع االمعلمم بارراانن ووفي ددااخلهھ تساؤؤالتت عدديیددةة 

أأثاررتهھا كلجيینن بتعليیقهھا ااألخيیررةة حوولل مستقبلل أأسررتهھ عندد عووددتهھ 
!إإلى مصرر. 

 *** !
 أأنهھى نووحح عززفف مقططووعة رراائعة على آآلة االقانوونن أأمامم 

معلمهھ ووكالعاددةة كانن في عالمم آآخرر منن ااألنغامم االسحرريیة. ووبيینما هھھھوو 
مغمضض االعيینيینن ليیستشعرر صددىى آآخرر نغمة عززفتهھا أأناملهھ قاططعهھ 

!بارراانن قائال: 
!“رراائع يیا نووحح … لمم أأحلمم في حيیاتي بتلميیذذ أأفضلل منكك.” 

!اابتسمم نووحح اابتسامة عرريیضة ووقالل: 
!“ذذلكك ألني لمم أأحلمم في حيیاتي بمعلمم أأفضلل منكك.” 
ضحكك بارراانن ثمم صمتت قليیال ووترردددد قبلل أأنن يیقوولل: 

!
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“في االحقيیقة يیا نووحح أأنا أأعتبرركك مثلل وولدديي ووأأكثرر ووأأتمنى أأنن تبقى 
!هھھھنا دداائما وولكنن …” 

بدداا االقلقق على ووجهھ نووحح ووكأنهھ كانن يیخشى هھھھذذهه االلحظظة منذذ فتررةة 
!فأكملل بارراانن قائال: 

“وولكنن هھھھذذاا هھھھوو االددررسس ااألخيیرر ووتستططيیع أأنن تعوودد إإلى بلددكك في أأيي 
!ووقتت تشاء.” 

!ااستقبلل نووحح االجملة بنظظررةة فيیهھا حززنن عميیقق ووقالل: 
“لقدد كنتت أأخشى هھھھذذهه االلحظظة على االررغمم منن يیقيیني أأنهھا ستأتي. 
وولكنن هھھھلل أأنتت متأكدد أأننا اانتهھيینا منن كلل شيء؟ أألمم يیعدد هھھھناكك ما 

تعلمني إإيیاهه؟ أأعلمم أأننا قدد أأمضيینا أأكثرر منن ستة أأشهھرر منن االتددرريیبب 
!االمستمرر وولكنن أأنا دداائما أأتشووقق للمززيیدد منكك.” 

!باددلل بارراانن نووحح االنظظررةة االحززيینة ووأأجابب قائال: 
“لقدد علمتكك كلل أأسرراارر هھھھذذهه ااآللة االساحررةة. إإنهھا ااآللة االجامعة … 

ااآللة ااألمم عندد االشررقق ووما علمتكك إإيیاهه سيیجعلكك تأخذذهھھھا ووتظظهھرر 
ررووعتهھا للغرربب أأيیضا. لقدد تعلمتت مني ووأأتقنتت ما ال يیعررفهھ إإال 
االقليیلل منن عاززفي االقانوونن على مستووىى االعالمم. ووعليیكك ااآلنن أأنن 

تتططوورر ووتتقددمم بما علمتكك إإيیاهه ووتصنع مددررستكك ووأأسلووبكك االخاصص 
!في االعززفف.” 

“في االحقيیقة أأنا لمم أأتعلمم منكك آآلة االقانوونن فقطط وولكني تعلمتت قيیمم 
وومعاني ووعررفتت معنى للحيیاةة لمم أأعررفهھ منن قبلل. لنن أأنسى ما 

!علمتني إإيیاهه أأبدداا.” 
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!مالل نحووهه بارراانن وونظظرر في عيینيیهھ مباشررةة قائال: 
“ليیسس االمهھمم أأنن تتذذكرر ما قلتهھ لكك. االمهھمم أأنن تستفيیدد منن هھھھذذهه 

االمعلووماتت ووتحققق االحلمم االذذيي لمم أأستططيیع تحقيیقهھ. البدد أأنن ترريي 
االعالمم عبقرريیة هھھھذذهه ااآللهھ ووتأسرر قلووبهھمم بأنغامهھا. أأرريیدد أأنن أأسمع 

عنكك قرريیبا جدداا. إإنن لمم يیذذعع صيیتكك فسيیكوونن قدد ذذهھھھبب جهھدديي ووثقتي 
!بكك هھھھباًء.” 

!أأخذذ نووحح نفسا عميیقا ثمم قالل بثقة: 
“لنن يیمنعني منن تحقيیقق هھھھذذاا االحلمم إإال االمووتت بإذذنن هللا. أأعددكك أأنن 

أأعملل بكلل ما آآتاني هللا منن ططاقة ألجعلل منن آآلة االقانوونن أأسططووررةة 
!يیحكي عنهھا االتارريیخ وويیكتبب لهھا مجدداا جدديیدداا في عالمم االمووسيیقى.” 

ما أأنن أأنهھى نووحح هھھھذذهه االجملة حتى ددخلتت عليیهھمم كلجيینن بصيینيیة 
االشايي ااألخضرر االتي ااعتاددتت تقدديیمهھا إإليیهھمم مع اانتهھاء ووقتت 

!االددررسس. 
نظظررتت كلجيینن إإلى كليیهھما فشعررتت بشيء غرريیبب في أأعيینهھمم 

!فسألتت نووحح: 
!“ما بكما؟ لمم يیبددوو على ووجووهھھھكمم االحززنن؟” 

!“سأذذهھھھبب لالستررااحة في غررفتي قليیال. سأررااكك الحقا يیا نووحح.” 
قالهھا بارراانن ووهھھھوو يیددفع االكررسي االمتحرركك ليیذذهھھھبب إإلى غررفتهھ بيینما 
تابعتهھ كلجيینن بنظظررهھھھا ووما أأنن خررجج حتى االتفتتت إإلى نووحح لتسألهھ: 

!
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!“ماذذاا حددثث يیا نووحح؟” 
ووضع نووحح ووجهھهھ بيینن كفيیهھ ووفرركهھ بيیدديیهھ قبلل أأنن يینظظرر إإلى 

!ااألررضض مجيیبا: 
“لقدد كانن ددررسس االيیوومم هھھھوو االددررسس ااألخيیرر يیا كلجيینن. يیمكنني ااآلنن 

!االعووددةة إإلى بلدديي في أأيي ووقتت.” 
تسمررتت كلجيینن في مكانهھا ووااررتعشتت يیددااهھھھا ووهھھھي تضع االصيینيیة 

!على االططاوولة ووقالتت مظظهھررةة االفررحة: 
“رراائع٬، هھھھذذاا يیعني أأنكك ستنتقلل إإلى مررحلة جدديیددةة في ررحلتكك 
!لتحقيیقق حلمكك. االمررحلة االقاددمة هھھھي مررحلة االمجدد بالتأكيیدد.” 

!اابتسمم نووحح ووقالل: 
“أأعلمم أأنن هھھھذذهه االلحظظة كانتت قاددمة ال محالة وولكني لمم أأتخيیلل أأنهھا 

ستجعلني حززيینا لهھذذهه االددررجة. منن االططبيیعي أأنن أأكوونن متشووقا 
للعووددةة لبلدديي ووأأهھھھلي ووأأسررتي ووأأصددقائي ووأأبددأأ مررحلة جدديیددةة منن 
حلمي كما تقووليینن٬، وولكنن أأنا ال أأتخيیلل االحيیاةة بددوونكما. لقدد تغيیررتت 

كثيیرراا في االفتررةة االتي قضيیتهھا معكما ووتعلمتت منكِك أأنتِت بالذذااتت 
!االمعنى االحقيیقي للسعاددةة.” 

!نظظررتت كلجيینن إإلى ااألررضض بحررجج ووهھھھي تقوولل: 
“سنفتقددكك كثيیرراا يیا نووحح وولكنن ما سووفف يیصبررنا أأننا سنسمع عنكك 

كلل خيیرر ووسنررااكك قرريیبا في ااألخبارر ووأأنتت تجووبب االعالمم لتعلي مجدد 

!
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آآلة االقانوونن … االحلمم االذذيي ططالما حلمم بهھ أأبي. ووأأعلمم أأنهھ فعلل معكك 
ما لمم يیفعلهھ مع أأيّیا منن تالميیذذهه ططوواالل حيیاتهھ. فلقدد ااختارركك أأنتت 

!بالذذااتت لتكوونن خليیفتهھ.” 
في هھھھذذهه االلحظظة ددخلل عليیهھما بارراانن االغررفة مررةة أأخررىى ووهھھھوو يیددفع 
!كررسيیهھ االمتحرركك وومدد يیددهه إإلى نووحح ليیأخذذ ما يیضعهھ في كفهھ قائال: 

“هھھھذذهه يیا نووحح هھھھدديیة صغيیررةة لكك. إإنهھا االرريیشة االتي أأضعهھا في 
أأصابعي ووأأنا أأعززفف على آآلة االقانوونن. االبسهھا دداائما ووأأنتت تعززفف 
يیا نووحح حتى تتذذكررني ووتعررفف أأنن أأناملكك هھھھي خليیفة أأناملل بارراانن 

!شيیرروواانن. ووحتى تتذذكرر حلمنا االمشترركك.” 
ظظهھررتت مالمح االتأثرر على ووجهھ نووحح ماززجتهھا بعضض االددمووعع في 

!عيینيیهھ قبلل أأنن يیقوولل: 
“شكرراا يیا معلمي االعظظيیمم. أأعددكك أأني لنن أأعززفف بددوونهھا أأبدداا فلي 

االشررفف أأنن أأحاكي أأناملل أأحدد أأعظظمم عاززفي آآلة االقانوونن في 
!االتارريیخ.” 

قالهھا ووسادد االصمتت االممززووجج بالحززنن على االجميیع ووما هھھھي إإال 
لحظظاتت حتى كانن نووحح خاررجج االمنززلل يیقفف ووسطط االحدديیقة االووااسعة 
يیتأملل في االنجوومم وويیفكرر في االمررحلة االقاددمة االتي ستكوونن بالتأكيیدد 

االتحدديي ااألكبرر في ررحلتهھ. فهھوو ااآلنن ال يیحملل فقطط مسؤؤووليیة ووصيیة 
!!جددهه بلل أأيیضا ووصيیة ووثقة ووحلمم معلمهھ.  !
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!!!!
 (٥) !

 جلستت مرريیمم في غررفة االمعيیشة في بيیتت وواالددهھھھا تقررأأ 
البنتهھا الرراا قصتهھا االمفضلة بيینما كانتت وواالددتهھا جالسة على 

االكررسي االمجاوورر تشاهھھھدد مسلسال عرربيیا على االتلفازز عنددما سمعا 
صووتت جررسس االبابب فانططلقتت الرراا منن مكانهھا ووهھھھي تجرريي نحوو 

!االبابب قائلة: 
!“أأنا أأنا سأفتح االبابب. اانتظظرر أأيیهھا االططاررقق.” 

ووما أأنن ووصلتت الرراا إإلى االبابب ووفتحتهھ حتى صررختت منن االفررحة 
!قائلة بصووتت عالي: 

!“أأبيیيیيیيیي. إإنهھ أأبي يیا أأمي … إإنهھ أأبي يیا جددتي.” 
ثمم ااررتمتت الرراا في حضنن نووحح االذذيي أأخذذ يیقبلهھا وويیضمهھا إإليیهھ بشددةة 

!ووهھھھوو يیقوولل: 
!“حبيیبة ووأأميیررةة وواالددهھھھا. كيیفف حالكك لقدد اافتقددتكك كثيیرراا.” 

!ررددتت الرراا بصووتهھا االططفوولي االمالئكي: 
!
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“ووأأنتت أأيیضا يیا أأبي اافتقددتكك كثيیرراا ووكنتت أأسألل أأمي عنكك كلل يیوومم 
تقرريیبا وولكنهھا قالتت أأنكك رربما لنن تعوودد إإليینا مررةة أأخررىى… ما هھھھذذاا 

!االشيء االكبيیرر االذذيي تحملهھ؟” 
ضايیقتت هھھھذذهه االجملة ااألخيیررةة نووحح وولكنهھ لمم يیرردد أأنن يیشعرر الرراا 

!بذذلكك فقالل مبتسما: 
“أأنظظرريي ماذذاا أأحضررتت لكك. إإنهھا عررووستكك االمفضلة وولكنن بالحجمم 

!االكبيیرر.” 
قفززتت الرراا منن االفررحة ووااررتمتت في حضنن أأبيیهھا ووأأخذذتت تقبلهھ 

!ووفي هھھھذذهه ااألثناء قالتت مرريیمم ألمهھا: 
!“ال أأرريیدد مقابلتهھ. منن فضلكك ااستقبليیهھ أأنتت يیا أأمي.” 

لمم تعططي ألمهھا فررصة االرردد وواانددفعتت مسررعة نحوو غررفة نوومهھا 
!فلمحهھا نووحح بططررفف عيینهھ منن عندد االبابب ووناددتهھا الرراا قائلة: 

!“أأمي لقدد عادد أأبي.” 
ووقفتت مرريیمم للحظظة ووجاءتت عيینهھا في عيینن نووحح وولكنهھا عاددتت 

!مسررعة إإلى غررفتهھا ددوونن إإبددااء أأيي ااهھھھتمامم لقددوومم نووحح. 
!“حمدداا v على سالمتكك يیا بني تفضلل. ال تقفف عندد االبابب كثيیرراا” 
قالتهھا وواالددةة مرريیمم ووهھھھي تشيیرر إإلى نووحح بالددخوولل فددخلل ممسكا يیدد 

اابنتهھ ووقالل: 

!
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“شكرراا يیا حماتي االعززيیززةة. لقدد اافتقددتكك كثيیرراا٬، كيیفف حالكك ووكيیفف 
هھھھي صحتكك؟” 

  
!“بخيیرر حالل يیا حبيیبي. ااستررحح يیا بني.” 

!جلسس نووحح ووأأمسكك ووجهھ الرراا بكفيیهھ ووقبلهھا ثمم قالل: 
“أأستسمحكِك حبيیبتي أأنن تذذهھھھبي لتنادديي أأمكك ووتقوولي لهھا أأني أأفتقددهھھھا 

!كثيیرراا.” 
!“حاضرر أأبي. سأعوودد حاال.” 

قالتهھا ووجررتت مسررعة لغررفة وواالددتهھا بيینما نظظرر نووحح إإلى حماتهھ 
!قائال بتأثرر: 

!“هھھھلل يیررضيیكِك ما فعلتهھ مرريیمم يیا حماتي؟” 
!نظظررتت إإليیهھ حماتهھ بحززنن ووقالتت: 

“في االحقيیقة أأنا حززيینة جدداا لما آآلل إإليیهھ االووضع بيینكما وولكنن 
ااعذذررني يیا نووحح٬، مرريیمم معهھا حقق هھھھذذهه االمررةة. لقدد كنتت منفصال 

عنهھما لشهھوورر ططوويیلة ثمم جاء هھھھذذاا االسفرر االذذيي ترركتهھما منن أأجلهھ 
!ددوونن حتى أأنن تحدددد مووعدداا ووااضحا لعووددتكك.” 

“وولكنن يیا حماتي إإنهھا ظظررووفف ااستثنائيیة وولقدد شررحتهھا لمرريیمم وولكنهھا 
!ررفضتت أأنن تقفف بجانبي.” 
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“مرريیمم ططيیبة يیا نووحح وولكنهھا تقددسس االعملل وواالمسؤؤووليیة وولقدد شعررتت 
بعددمم ااألمانن كثيیرراا في االفتررةة االماضيیة. ووأأثرر فيیهھا كثيیرراا تجاهھھھلكك 

ألمررهھھھا ووأأنتت تعلمم أأنهھا ترركتت االمنززلل بعدد سفرركك ووططلبتت 
!ااالنفصالل.” 

!ااعتددلل نووحح ووقالل مدداافعا عنن نفسهھ: 
“أأقسمم باv أأني لمم أأعلمم بهھذذاا االططلبب إإال عندد عووددتي منن االسفرر. لمم 
يیشأ صدديیقي محموودد أأنن يیبلغني بهھ حتى ال يیؤؤثرر ذذلكك على االمهھمة 

!االتي سافررتت منن أأجلهھا.” 
!هھھھززتت حماتهھ ررأأسهھا نافيیة ووهھھھي تقوولل: 

“حتى لوو كانن هھھھذذاا صحيیحا يیا نووحح. لوو كنتت مكانكك لقططعتت سفرريي 
!ووعددتت بعدد أأنن ااستشعررتت تددهھھھوورر االمووقفف.” 

“لقدد حاوولتت كثيیرراا ااالتصالل بمرريیمم. ططوواالل هھھھذذهه االفتررةة كنتت أأتصلل 
بهھا بشكلل يیوومي وولمم أأيیأسس وولكنهھا لمم ترردد على ااتصاالتي مططلقا 

!ووحررمتني منن أأنن أأتحددثث مع اابنتي ووبالذذااتت في يیوومم عيیدد ميیالددهھھھا.” 
!قالتت حماتهھ بحررجج: 

“معكك حقق وولكنن عليیكك أأنن تعذذررهھھھا فما قمتت بهھ كانن تجاهھھھال كامال 
لهھا ووتكوونتت لدديیهھا قناعة مع االووقتت أأنن هھھھددفكك االذذيي تسعى ووررااءهه 

أأغلى عنددكك منن أأيي شيء حتى ززووجتكك وواابنتكك. حتى أأمكك ززااررتنا 
ووحاوولتت تهھددئة االووضع وولكنن عنددما سمعتت االقصة كاملة منن مرريیمم 

وواافقتهھا على ترركهھا للمنززلل ووغضبتت كثيیرراا منن تصررفكك.” 

!
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!قالل نووحح محبططا حززيینا: 
“نعمم لقدد ووبختني أأكثرر منن مررةة عنددما كنتت أأتصلل ألططمئنن عليیهھا 

وولكنن يیا حماتي لماذذاا ال يیرريیدد أأحدد أأنن يیفهھمم أأنهھ أأمرر ااستثنائي 
!ووسيینتهھي ووسيیعوودد كلل شيء على ما يیرراامم.” 

مالتت حماتهھ بررأأسهھا ووكأنهھا تددعووهه ألنن يیقوولل شيیئا أأكثرر منططقيیة 
!ووقالتت: 

“يیا نووحح أأنتت غائبب تماما عنن ررعايیة أأسررتكك منذذ أأكثرر منن عامم. 
كيیفف ترريیددهھھھا أأنن تصبرر ووأأنتت ال تعررفف نهھايیة ما أأنتت مقددمم عليیهھ٬، 

لقدد ضحيیتت بعملكك ووددخلكك ووعررضتت أأسررتكك للخططرر. أأعذذررنا 
!جميیعا يیا نووحح فما قمتت بهھ أأمرر يیهھزز ااستقرراارر أأيي بيیتت.” 

!قالل نووحح في ااستسالمم: 
“يیبددوو أأنن معكِك حقق يیا حماتي وولكنن كال االخيیارريینن كانن صعبا٬، 

االتخلي عنن حلمي أأوو تحملل بعدد ززووجتي وواابنتي. وولكنن فعال يیبددوو 
أأنني تمادديیتت كثيیرراا في ااالنشغالل عنن ززووجتي وواابنتي وولمم أأووااززنن 
بيینن شغفي ووبيینن ووااجبهھمم علي. هھھھلل لي أأنن أأددخلل لمرريیمم ووأأحاوولل 

!ااالعتذذاارر منهھا؟” 
!فررحتت حماتهھ ووقالتت: 

!“بالتأكيیدد ووأأسألل هللا أأنن يیووفقق بيینكما.” 
!
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قامم نووحح متجهھا إإلى غررفة مرريیمم في االلحظظة االتي خررجتت فيیهھا الرراا 
!تجرريي مسررعة نحووهه قائلة: 

“أأمي تقوولل أأنهھا تشعرر بالتعبب ااآلنن يیا أأبي. تعالل لتلعبب معي قليیال 
!حتى تسترريیح أأمي ووتستططيیع االخررووجج لمقابلتكك.” 

!نززلل نووحح على رركبتيیهھ ووقبلل الرراا ووقالل: 
“حسنا حبيیبتي. اانتظظرريیني عندد جددتكك ووسأذذهھھھبب ألططمئنن على أأمكك 

!ووأأعوودد فوورراا لنلعبب سوويیا.” 
هھھھززتت الرراا ررأأسهھا موواافقة ووقامم نووحح متجهھا لغررفة مرريیمم ووططررقق 
االبابب وولكنهھ لمم يیسمع أأيي رردد فأدداارر مقبضض االبابب ببططء ووأأددخلل 

!ررأأسهھ منن فتحة االبابب ليیشاهھھھدد مرريیمم تجلسس في كبرريیاء فقالل لهھا: 
!“هھھھلل يیمكنني االددخوولل؟ لقدد اافتقددتكك كثيیرراا يیا حبيیبتي.” 

!نظظررتت إإليیهھ مرريیمم باستنكارر ووقالتت بحددةة ووحززمم: 
“ااسمع يیا نووحح مهھما دداارر بيیننا منن حدديیثث ستكوونن االنهھايیة ووااحددةة. 

ووأأظظنن أأنن صدديیقكك االووفي أأووصلهھا إإليیكك. ال تأتي إإلى هھھھنا مررةة 
أأخررىى إإال وومعكك ووررقة اانفصالنا فأنا لستت على ااستعدداادد ألنن أأكملل 

!حيیاتي مع (مززيیكاتي).” 
تسمرر نووحح مكانهھ ووأأغضبتهھ االكلمة كثيیرراا فددخلل ووأأغلقق االبابب خلفهھ 

!ووقالل متمالكا غضبهھ: 
!
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“لقدد تكلمتت مع حماتي ااآلنن وومع أأمي أأكثرر منن مررةة ووبددأأتت 
أأستشعرر خططأيي يیا مرريیمم. لقدد كانن علّي أأنن أأووااززنن بيینن شغفي 

ووسعيیي ووررااءهه ووبيینن ووااجبي تجاهھھھكمم. أأررجوو منكك أأنن تسامحيیني 
ووأأنن تعططيیني فررصة أأخررىى. لقدد أأنهھيیتت فتررةة إإعدداادديي ووتددرريیبي ووأأنا 
ااآلنن سأرركزز فقطط على ااالنتشارر ووأأنن أأحوولل ما تعلمتهھ إإلى مشررووعع 

ناجح عنن ططرريیقق تكوويینن فررقة مووسيیقيیة ووأأنن أأكوونن مشهھوورراا 
!في…” 

!قاططعتهھ مرريیمم بحددةة ووقالتت: 
“مشهھوورراا في االعززفف ووررااء االررااقصاتت ووااألفررااحح وواالتخووتت!!!. لمم 
تعدد االمشكلة االكبررىى ااآلنن أأنكك اانشغلتت عنا يیا نووحح. االمشكلة أأنكك 

ضحيیتت بعملل مررمووقق ووسمعة ططيیبة ووددخلل ممتازز وورركضتت ووأأنتت 
فاقدد لعقلكك تماما ووررااء شيء ليیسس لهھ أأيي مستقبلل٬، ووحتى إإنن كانن 

لهھ مستقبلل فأنا ال أأقبلل أأنن تذذهھھھبب اابنتي إإلى االمددررسة وويیسألووني في 
االمقابلة االشخصيیة عنن ووظظيیفتكك ألقوولل لهھمم أأنكك عاززفف آللة 

االقانوونن. هھھھلل تتخيیلل ماذذاا سيیكوونن رردد فعلهھمم وورردد فعلل االمجتمع تجاهه 
!ذذلكك.” 

!اانددهھھھشش نووحح منن منططقهھا ووقالل مستنكرراا: 
“ووماذذاا في ذذلكك يیا مرريیمم؟ إإنهھ فنن ررااقي ووال عيیبب فيیهھ أأبدداا. ثمم 

!إإنن…” 
!أأشاررتت إإليیهھ مرريیمم بيیددهھھھا أأنن يیتووقفف ووقامتت ووووااجهھتهھ مباشررةة قائلة: 
!
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“ااسمع يیا نووحح. سأعططيیكك فررصة أأسبووعا ووااحدداا آآخرر. إإما أأنن تترركك 
هھھھذذاا االعبثث االذذيي تقوومم بهھ ووإإما أأنن تززووررنا االمررةة االقاددمة وومعكك 

ووررقة ااالنفصالل. وومنن فضلكك أأخررجج ااآلنن ألني أأرريیدد أأنن أأسترريیح 
!قليیال.” 

شعرر نووحح باليیأسس االكاملل بعدد كلماتهھا ااألخيیررةة ووهھھھزز ررأأسهھ مستسلما 
ووفتح االبابب ليیخررجج وويیقابلل حماتهھ االتي كانتت ووااقفة تنتظظرر خررووجهھ 

!بتررقبب وونظظرر إإليیهھا ووقالل بحززنن: 
!“يیبددوو أأنهھ ال فائددةة يیا حماتي. لقدد أأغلقق قلبب مرريیمم تجاهھھھي تماما.” 

!سألتهھ حماتهھ بقلقق: 
!“ماذذاا قالتت لكك يیا بني؟” 

“سأذذهھھھبب ااآلنن يیا حماتي وويیمكنكك أأنن تتحددثي معهھا لعلكك تستططيیعيینن 
!إإيیجادد حلل لووضعنا.” 

قالهھا نووحح وونظظرر إإلى الرراا االتي غلبهھا االنوومم على ااألرريیكة ووهھھھي 
تضمم عررووستهھا االجدديیددةة إإليیهھا فاقترربب منهھا ووقبلهھا ووااتجهھ إإلى االبابب 

ووقبلل أأنن يیخررجج االتفتت ليیلقي نظظررةة أأخيیررةة على اابنتهھ ووهھھھي نائمة 
كالمالكك ووفي ددااخلهھ فيیضانن منن االحززنن يیعتصرر قلبهھ ووهھھھوو ال يیعلمم 
كيیفف سيیستططيیع االعززفف وواالتقددمم بحلمهھ كما ووعدد معلمهھ في ووسطط 

!كلل هھھھذذهه االظظررووفف االقاسيیة االتي تكسرر منن عززيیمة أأيي إإنسانن.  
 ***!

!
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!“إإنن االووضع حررجج حقا يیا صدديیقي.” 
قالهھا محموودد لنووحح ووهھھھوو يیقوودد سيیاررتهھ ببططء مقترربا منن بيیتت االشررقق 

!حيیثث سيیقابلل نووحح ااألستاذذ إإبررااهھھھيیمم معلمم آآلة االقانوونن.  
“نعمم يیا محموودد أأنا حقا ال أأددرريي ماذذاا سأفعلل. لقدد أأغلقتت مرريیمم كلل 

!ااألبوواابب في ووجهھي.” 
!رردد محموودد بأسفف: 

“ليیتني أأستططيیع مساعددتكك في هھھھذذاا ااألمرر وولكنن فعال االقرراارر 
صعبب… هھھھا قدد ووصلنا٬، ال تشغلل بالكك ااآلنن. فلترركزز فقطط على 

!هھھھذذهه االلحظظة االمهھمة االتي جئتت منن أأجلهھا.” 
!تنهھدد نووحح قائال: 

“في االحقيیقة يیا محموودد أأنا لمم أأعدد أأددرريي هھھھلل أأنططلقق كما نوويیتت 
ووأأططلبب منن ااألستاذذ إإبررااهھھھيیمم االمساعددةة فيیما أأنوويي عملهھ أأمم أأنتظظرر 

!قليیال حتى أأقرررر ماذذاا سأفعلل مع مرريیمم.” 
!سكتت محموودد قليیال ثمم قالل: 

!“هھھھلل عنددكك أأيي نيیة في االتخلي عنن حلمكك؟” 
“هھھھذذاا منن رراابع االمستحيیالتت يیا محموودد. وولكنن كلما أأفكرر أأنن هھھھناكك 

ااحتمالل أأنن تضيیع أأسررتي ووأأنن أأبتعدد عنن اابنتي أأعجزز عنن 
االتفكيیرر.” 
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!رربتت محموودد على فخذذ نووحح قائال: 
“إإذذاا كانن منن االمستحيیلل أأنن تتخلى عنن حلمكك فإذذاا مقابلتكك لألستاذذ 
إإبررااهھھھيیمم ااآلنن حتميیة ووال غنى عنهھا وولذذلكك ال ددااعي لتأجيیلهھا. هھھھيیا 

!بنا يیا صدديیقي.” 
قالهھا محموودد ووهھھھوو يیفتح بابب سيیاررتهھ ثمم ااتجهھا كالهھھھما ليیددخال بيیتت 
!االشررقق ووما أأنن ددخال منن االبابب حتى سألل نووحح مووظظفف ااالستقبالل: 

!“هھھھلل ااألستاذذ إإبررااهھھھيیمم مووجوودد.” 
!“نعمم سيیدديي إإنهھ في مكتبهھ. ما ااسمكك حتى أأبلغهھ؟” 

!“نووحح صالح.” 
!نهھضض االررجلل منن مكتبهھ عنددما سمع باسمم نووحح ووقالل: 

!“أأهھھھال أأهھھھال أأستاذذ نووحح٬، أأستاذذ إإبررااهھھھيیمم بانتظظارركك. تفضال معي.” 
!“ال عليیكك أأنا أأعررفف ططرريیقي.” 

قالهھا نووحح ووهھھھوو يیتجهھ مع محموودد باتجاهه مكتبب ااألستاذذ إإبررااهھھھيیمم 
!ووططررقق على االبابب ططررقة خفيیفة قبلل أأنن يیفتحهھ وويیددخلل ررأأسهھ قائال: 

!“االسالمم عليیكمم معلمي االكبيیرر.” 
تهھللتت أأسارريیرر ااألستاذذ إإبررااهھھھيیمم وونهھضض منن خلفف مكتبهھ فاتحا 

!ذذررااعيیهھ ليیضمم نووحح إإليیهھ وويیقوولل: 
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“أأهھھھال بالعاززفف ااألسططوورريي. لقدد كنتت في قمة االسعاددةة عنددما 
ااتصلتت بي لتعلمني أأنكك عددتت إإلى مصرر ووأأنكك ترريیدد مقابلتي. لقدد 

أأططلتت غيیابكك كثيیرراا في ررحلتكك… أأهھھھال أأستاذذ محموودد٬، تفضال 
!تفضال.” 

جلسس ااالثنانن على كررسيیيینن أأمامم االمكتبب ووقالل ااألستاذذ إإبررااهھھھيیمم 
!ماززحا: 

“ماذذاا تشرربانن؟ … أأوو تأكالنن؟ ألنن أأمامكك ووقتت ططوويیلل يیا نووحح 
لتحكي لي كلل ما حددثث معكك ططوواالل االستة أأشهھرر أأوو أأكثرر 

!االماضيیة.” 
!ضحكك االجميیع ثمم قالل نووحح: 

“في االحقيیقة لقدد كانتت بدداايیة االررحلة صعبة جدداا. فبارراانن شيیرروواانن 
يیعيیشش في عززلة كاملة وومنن شبهھ مستحيیلل أأنن يیصلل غرريیبب إإليیهھ. 

!وولووال تووفيیقق هللا تعالى لما ااستططعتت مقابلتهھ أأبدداا.” 
!اانددهھھھشش أأستاذذ إإبررااهھھھيیمم قائال: 
!“يیا للعجبب وولما كلل ذذلكك.” 

أأخذذ نووحح يیرروويي خالصة ما جررىى معهھ في ترركيیا ووكيیفف تططووررتت 
!عالقتهھ بمعلمهھ بارراانن حتى قالل: 

“ووكانتت االووصيیة ااألخيیررةة منهھ لي هھھھوو أأنن أأكوّونن فررقة مووسيیقيیة منن 
ثالثث آآالتت ررئيیسيیة آآلة االقانوونن٬، االنايي٬، وواالعوودد. ووططلبب مني أأنن 

!
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أأقوودد هھھھذذهه االفررقة وونعززفف أألحانا لمم يیعززفهھا أأحدد بهھذذهه االططرريیقة منن 
قبلل٬، سووااء كانتت أألحانا شررقيیة أأمم غرربيیة. فلقدد تعلمتت منهھ أأسرراارراا 
كثيیررةة في ااستخدداامم كلل إإمكانيیاتت آآلة االقانوونن ووسنستططيیع أأنن نبهھرر 

!االعالمم بهھا إإنن شاء هللا.” 
نظظرر إإليیهھ أأستاذذ إإبررااهھھھيیمم ووعلى ووجهھهھ اابتسامة كبيیررةة قائال: 

“رراائع. يیبددوو أأنكك أأصبحتت ااآلنن االمعلمم ووأأني يیجبب أأنن أأتعلمم منكك 
!االكثيیرر. كمم أأنا سعيیدد بما حققتهھ يیا نووحح.” 

“االعفوو يیا أأستاذذيي. فلووالكك بعدد فضلل هللا تعالى لما ووصلتت إإلى ما 
!أأنا عليیهھ االيیوومم.” 

!ااعتددلل أأستاذذ إإبررااهھھھيیمم في جلستهھ ووقالل بجدديیة: 
“حسنا٬، ددعنا نضع ما ترريیدد مووضع االتنفيیذذ. ااترركني بضعة أأيیامم كي 
أأفكرر ووأأططررحح االفكررةة على مجمووعة منن أأفضلل عاززفيینن االنايي االذذيینن 

تخررجوواا منن بيیتت االشررقق. أأما االعوودد فعلى االررغمم منن ثقتي بما 
أأقددمهھ هھھھنا وولكنن االحقق يیقالل٬، ال يیعلى على تالمذذةة نصيیرر شمة 

وولذذلكك ددعني أأجرريي ااتصاالتي ووسأحدددد لكك مووعدداا لمقابلة أأفرراادد 
االفرريیقق االمقتررحيینن لترروواا إإنن كانن بيینكمم اانسجامم حقيیقي أأمم أأنن عليینا 

!االبحثث عنن آآخرريینن.” 
!“رراائع. أأهھھھمم شيء بجانبب االعززفف االجيیدد هھھھوو …” 

!قاططعهھ أأستاذذ إإبررااهھھھيیمم قائال: 
“االشغفف وومشارركتكك نفسس االحلمم٬، هھھھذذاا أأمرر مسلمم بهھ.” 
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!“ااتفقنا٬، على برركة هللا. سأنتظظرر ااتصالكك على أأحرر منن االجمرر.” 
!قالهھا نووحح ووهھھھمم ووااقفا فاستووقفهھ أأستاذذ إإبررااهھھھيیمم قائال: 

“إإلى أأيینن أأنتت ذذااهھھھبب. لنن أأتررككك حتى تعززفف لي مقططووعة ساحررةة 
ألررىى كيیفف تططوورر مستووااكك وولعلي أأتعلمم منكك بعضض االتقنيیاتت 

!االجدديیددةة.” 
!ضحكك نووحح ووقالل: 

!“على االررحبب وواالسعة أأستاذذيي.” 
!“ددعني أأحضرر لكك آآلة االقانوونن االخاصة بي.” 

قالهھا أأستاذذ إإبررااهھھھيیمم ثمم نهھضض ليیحضرر آآلة االقانوونن في حيینن قالل 
!محموودد: 

“كمم أأنا مسرروورر منن ثقتكك يیا صدديیقي. كنتت في االماضي تترردددد 
!كثيیرراا قبلل أأنن تعززفف وولكنن يیبددوو أأنكك تمكنتت منن أأددووااتكك تماما.” 

“لقدد أأصبحتت أأنا ووآآلة االقانوونن كيیانا ووااحدداا يیا محموودد. فلقدد تعلمتت 
منن بارراانن كيیفف أأنسجمم مع ااآللة ووأأعاملهھا على أأنهھا قططعة منن 
كيیاني. هھھھذذهه االحالة منن ااالتصالل ووااالنسجامم حتى مع االجماددااتت 

!تحددثث فررقا هھھھائال في قددررتكك ووأأددااءكك.” 
ما أأنن أأنهھى نووحح عباررتهھ حتى ووجدد أأستاذذ إإبررااهھھھيیمم يیمدد يیددهه إإليیهھ بآلة 

االقانوونن قائال: 
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“منن ااآلنن فصاعدداا ال تفاررقق آآلة االقانوونن االخاصة بكك وواالتي صنعهھا 
!لكك جددكك خصيیصا.” 

اابتسمم نووحح ووتسلمم آآلة االقانوونن ووأأخذذ يیددااعبهھا وويیهھمسس لهھا بططرريیقة 
أأددهھھھشتت محموودد ووأأستاذذ إإبررااهھھھيیمم ثمم بددأأ بعززفف مقططووعة أأنا في 

!اانتظظارركك لكووكبب االشررقق… 
لمم يیستططع محموودد أأنن يیططررفف بجفنهھ ططوواالل االمقططووعة ووكأنن أألحانن 
نووحح أأذذاابتت كلل ما بددااخلهھ منن خووفف تجاهه أأنن يینتبهھ لشغفهھ ووحلمهھ 

االخاصص هھھھوو ااآلخرر. فلقدد أأخذذهه نووحح إإلى عالمم رراائع منن االعشقق 
!وولمسس قلبهھ كما لمم يیحددثث منن قبلل.  

أأما أأستاذذ إإبررااهھھھيیمم فلمم تفاررقق ااالبتسامة ووجهھهھ ووأأخذذ يیتمايیلل مع 
!االعززفف ووكأنهھ يیسمع تغرريیدداا عذذبا منن ططيیوورر في حدديیقة غّناء. 

ووما أأنن أأنهھى نووحح االعززفف حتى نهھضض أأستاذذ إإبررااهھھھيیمم منن مكانهھ 
!ووهھھھوو يیصفقق بحررااررةة قائال: 

“هھھھذذاا منن أأررووعع ما يیكوونن … إإنهھ إإبددااعع ووحالة منن االعشقق ليیسس لهھا 
مثيیلل. لقدد صنع منكك بارراانن أأسططووررةة بحقق. يیا إإلهھي كمم هھھھوو مددهھھھشش 

!ما سمعتهھ.” 
!اابتسمم نووحح وونظظرر إإلى ااألررضض في تووااضع قائال: 

!“تلميیذذكك أأستاذذيي االعظظيیمم.” 
!
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“بلل أأنتت االذذيي يیصح أأنن تكوونن أأستاذذيي. حسنا … أأعتقدد أأنهھ قدد 
!حانن االووقتت ألططلعكك على شيء هھھھامم. اانتظظررني قليیال.” 

ترركك أأستاذذ إإبررااهھھھيیمم االمكتبب بيینما نظظرر نووحح إإلى محموودد ليیجددهه 
!شارردداا فقالل لهھ: 

!“ما بكك يیا صدديیقي. أألمم يیططرربكك عززفي؟” 
!نظظرر إإليیهھ محموودد في حالة منن االشرروودد ووقالل: 

“بالعكسس يیا صدديیقي. لقدد تأثررتت بكك كثيیرراا كأوولل مررةة سمعتكك عندد 
عمم سعيیدد ووحرركتت بددااخلي أأحالمي االقدديیمة وولكنن هھھھذذهه االمررةة أأنتت 

في حالة مختلفة تماما … لمم تؤؤثرر بي فقطط بلل شحنتت منن 
عززيیمتي ألسعى ووررااء شغفي أأنا ااآلخرر. هھھھنيیئا لكك يیا صدديیقي على 
ما ووصلتت إإليیهھ. أأنا أألمسس االسعاددةة بقلبي فقطط عنددما أأشاهھھھددكك٬، فما 
بالكك بشعوورركك أأنتت. ال يیمكنن أأنن تتخلى عنن حلمكك بأيي حالل منن 

!ااألحوواالل يیا نووحح … مهھما كانتت االعووااقبب يیا صدديیقي.” 
فهھمم نووحح ما يیقصدد فهھزز ررأأسهھ موواافقا في االلحظظة االتي ددخلل عليیهھما 

أأستاذذ إإبررااهھھھيیمم ووهھھھوو يیمدد يیددهه إإلى نووحح حامال صنددووقا مسبعا 
!صغيیرراا. 

!ضحكك نووحح وونظظرر إإلى محموودد قائال: 
!“االررسالة االرراابعة … هھھھي بنا إإلى ااألمامم. نحنن لهھا.” 
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قالهھا نووحح ووكأنهھ أأصبح ووااثقا منن خططاهه مستعدداا أليي تحدد تحملهھ لهھ 
االررسالة. وولكنن هھھھلل ما جاء في هھھھذذهه االررسالة سيیكوونن فعال بالبساططة 

!االتي ااستقبلهھا نووحح أأمم أأنهھا ستحملل نقلة فاررقة أأخررىى في ررحلتهھ. 
 *** !

        ددخلتت سالي إإلى غررفة االمعيیشة حاملة صيینيیة االشايي قائلة 
!بفررحح: 

!“كمم ااشتقتت لجلساتت فكك االشفررااتت وواالكلماتت االسرريیة تلكك يیا نووحح.” 
!ضحكك نووحح وومحموودد ثمم قالل ااألخيیرر: 

!“يیبددوو أأنن لدديیكِك شغفا كبيیرراا لفكك ااأللغازز.” 
ضحكتت سالي ووهھھھي تضع صيینيیة االشايي على االططاوولة ووتجلسس 

!على االكررسي االمجاوورر ووهھھھي تقوولل: 
“ووااآلنن ااقررأأ علّي ما جاء في هھھھذذهه االررسالة يیا نووحح. ددعني أأحلل لكك 

!هھھھذذاا االلغزز بلمح االبصرر.” 
!ضحكك نووحح ووقالل بلهھجة ساخررةة: 

“ال أأظظنن أأني بحاجة إإليیكِك هھھھذذهه االمررةة. فإما أأنن ااألمرر سهھلل ووإإما أأني 
!تمررستت على فهھمم لغة جدديي.” 

“يیا لكك منن ناكرر للجميیلل.” 
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!ضحكك االجميیع ثمم أأووقفهھمم نووحح قائال: 
“حسنا حسنا … ددعووني أأقررأأ عليیكمم ما جاء في االررسالة لتؤؤكددوواا 

!لي ما فهھمتهھ منهھا.” 
!ااعتددلتت سالي في كررسيیهھا قائلة بمررحح: 

!“كلنا آآذذاانن صاغيیة.” 
!بددأأ نووحح بقررااءةة االررسالة بصووتت عالل وواالتي جاء فيیهھا: 

 ————————————————————!
!عنددما تمتلكك شغفكك٬، عليیكك أأنن تفتخرر بهھ أأمامم االعالمم 
!ااجعلل االعالمم يیررىى ررووعة عالمكك االسحرريي االخاصص 
!ااجذذبب قلووبهھمم ووأأررهھھھمم ووأأسمعهھمم ما يیهھووسس عقوولهھمم 

!أأخررجج فيیضض نوورركك االددااخلي ليیضيء االظظالمم … كلل االظظالمم 
!اابحثث عنن كلل ووسيیلة فعالة لتبهھرر االجميیع بعبقرريیة شغفكك 

!كنن في قلبب االحددثث٬، أأوو ااصنع االحددثث 
!ووعنددما تفعلل٬، كلمة االسرر: االمسررحح االكبيیرر 

 ————————————————————!
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!“ووااآلنن ددعووني أأشاررككمم ما فهھمتهھ منن هھھھذذهه االررسالة.” 
!قالتت سالي باستنكارر: 

“إإنهھا ووااضحة كالشمسس هھھھذذهه االمررةة. ال تتحذذلقق عليینا ووتددعي 
!االذذكاء.” 

!“يیا محموودد أأسكتت ززووجتكك ووإإال سيیحثث ما ال يیحمدد عقباهه.” 
!غططتت سالي ووجهھهھا تددعي االخووفف قائلة: 

“يیا إإلهھي٬، أأررجووكك ال تقتلني. أأنا في غايیة االررعبب٬، أأنقذذني يیا 
!محموودد.” 

ضحكك االجميیع ثمم قالل نووحح محاووال أأنن يیضفي بعضض االجدديیة على 
!االجلسة: 

“حسنا لنتحددثث جدديیا ااآلنن. في االبدداايیة أأنا أأتووقع أأنن جدديي يیقصدد 
بالمسررحح االكبيیرر ذذلكك االخاصص بدداارر ااألووبرراا االمصرريیة. ووما جاء 

بالررسالة هھھھوو باختصارر ددعووةة ألنن أأصلل للناسس بكلل االووسائلل 
!االممكنة.” 

!قالل محموودد: 
“أأتفقق معكك تماما يیا صدديیقي. هھھھذذهه االمررةة أأكدد جددكك مررتانن على 

كلمة االسرر ووكأنهھ يیعني هھھھذذاا االمكانن تحدديیدداا. فإنن منن يیصلل ألنن يیقددمم 
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حفال على االمسررحح االكبيیرر بدداارر ااألووبرراا يیجبب أأنن يیكوونن بالتأكيیدد 
!ذذاائع االصيیتت.” 

!هھھھزز نووحح ررأأسهھ موواافقا: 
“أأتفقق معكك يیا صدديیقي. البدد أأنن أأكوونن معررووفا بددررجة كبيیررةة. حتى 

ااآلنن لمم يیسمع أأحدد عني ووعلى ما أأعتقدد عنن أأحدد منن أأعضاء 
!فررقتي االتي يیسعى أأستاذذ أأبررااهھھھيیمم لتجميیعهھا.” 

“بالضبطط. وولكنن أأعتقدد أأنن ااألستاذذ إإبررااهھھھيیمم بعالقاتهھ يیمكنهھ أأنن 
!يیررعى حفال كبيیرراا في االمسررحح االكبيیرر وويیقددمكك منن خاللهھ.” 
!نظظرر نووحح إإلى سالي فووجددهھھھا صامتة ووشاررددةة االذذهھھھنن فقالل: 

!“ما ررأأيیكك يیا سالي؟ أأررىى أأنكِك لمم تعلقي على االررسالة.” 
!نظظررتت إإليیهھ سالي ووقالتت بجدديیة: 

“ال أأظظنن أأنن ررسائلل جددكك بهھذذهه االبساططة وواالسططحيیة. هھھھناكك أأمرر بيینن 
!االسططوورر لمم تالحظظانهھ.” 

!تعجبب نووحح ووقالل: 
!“ما هھھھوو هھھھذذاا ااألمرر.” 

!ضحكتت سالي: 
!
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“قبلل أأنن أأقوولل٬، كمم ستددفع مقابلل ذذلكك… غرراامة على غرروورركك. أألمم 
!تقلل أأنكك لستت بحاجة إإلي هھھھذذهه االمررةة.” 

!ووكززهھھھا محموودد مبتسما ووقالل: 
!“كفى تهھرريیجا يیا سالي. هھھھلل هھھھناكك حقا ما الحظظتهھ بيینن االسططوورر.” 

!ررفعتت سالي ررأأسهھا بتفاخرر ووقالتت: 
“تعالوواا يیا أأووالدد أأعلمكمم أأصوولل االفررااسة. تأمال معي آآخرر جملتيینن 

… (اابحثث عنن كلل ووسيیلة فعالة لتبهھرر االجميیع بعبقرريیة شغفكك٬، كنن 
!في قلبب االحددثث٬، أأوو ااصنع االحددثث) … هھھھنا يیكمنن االسرر.” 
!نظظرر إإليیهھا نووحح ووكأنهھ لمم يیستووعبب ما قالتت فأكملتت قائلة: 

“لوو اافتررضنا أأنن أأستاذذ إإبررااهھھھيیمم لدديیهھ عالقاتت يیمكنهھ منن خاللهھا أأنن 
يیصلل بكك إإلى االعررضض على االمسررحح االكبيیرر٬، أأليیسس منن حقهھ أأنن 
يیكوونن لكك أأررضيیة وولوو بسيیططة يیستططيیع منن خاللهھا االتحددثث بثقة 
عنكك ووعما تقددمهھ٬، أأمم أأنكك ستحررجهھ ووتجعلهھ يیفاووضض منن أأجلل 

!شخصص مجهھوولل.” 
!“أأنا حقا ال أأفهھمم شيیئا. ماذذاا تقصدديینن؟ ماذذاا علّي أأنن أأفعلل بالتحدديیدد؟” 
“أأنا أأقصدد أأنن آآخرر جملتيینن منن ررسالة جددكك تحتوويي تأكيیدداا على أأنهھ 
يیتووجبب عليیكك االقيیامم بصناعة االحددثث أأوو االتووااجدد في قلبب حددثث ما 

!ووأأنن تستغلل كلل االووسائلل االفعالة للووصوولل إإلى االناسس.” 
!
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!قالل نووحح بسخرريیة: 
!“شكرراا لكِك لقدد فهھمتت كلل شيء ااآلنن.” 

“أأنا أأعررفف أأنن حددوودد عقلكك االضيیقة لنن تستووعبب هھھھذذاا االكالمم 
!االعميیقق.” 

!قالل نووحح بضيیقق: 
!“عددنا للمززااحح مررةة أأخررىى.” 

!ضحكتت سالي ثمم قالتت: 
“هھھھا هھھھي ااقتررااحاتي االعمليیة لتططبيیقق ررسالة جددكك. أأووال عليیكك أأنن 

تتووااجدد على أأكثرر مووااقع االتووااصلل ااالجتماعي شهھررةة. ووأأقتررحح أأنن 
تبددأأ بصفحة على االفيیسس بووكك٬، ووأأنن تصنع لفررقتكك مارركة مسجلة 
ووتصوورر االفررقة مع مصوورر محتررفف. ثمم تقوومم بتسجيیلل فيیدديیووهھھھاتت 
بشكلل ااحترراافي ووجووددةة عاليیة ووأأنتمم تعززفوونن بأسلووبب فرريیدد أأغانن 

مختلفة ووساحررةة ثمم تضعوواا هھھھذذهه االفيیدديیووهھھھاتت على االصفحة. هھھھذذاا ما 
يیخصص االجملة ااألوولى وواالتي تقوولل (اابحثث عنن كلل ووسيیلة فعالة 

لتبهھرر االجميیع بعبقرريیة شغفكك). عنددما تتووااجدد على ااالنتررنتت 
وومووااقع االتووااصلل ااالجتماعي وويیكوونن لكك حضوورر بشكلل أأوو بآخرر 

سيیفخرر بكك ااألستاذذ إإبررااهھھھيیمم ووهھھھوو يیتحددثث عنكك أأمامم االمسؤؤووليینن عنن 
!االمسررحح االكبيیرر.” 

!“بددأأتت أأفهھمم ما تقصدديینن٬، وولكنن ماذذاا عنن االجملة االثانيیة؟” 
!
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“ااإلعالمم يیا عززيیززيي. ووهھھھذذاا ما يیجبب أأنن تفكرر فيیهھ. فاإلعالمم يیختصص 
بتغططيیة ااألحددااثث إإما أأنن يیكوونن في قلبهھا أأوو يیصنعهھا. وولذذلكك عليیكك 

أأنن تفكرر بفكررةة جدديیددةة وومختلفة تجذذبب إإليیكك ااإلعالمم ووتتيیح لكك 
االظظهھوورر في أأكبرر االقنووااتت االتليیفززيیوونيیة ووااإلذذااعيیة. عنددهھھھا فقطط 

!سيیكوونن مكانكك االططبيیعي على االمسررحح االكبيیرر.” 
!لمعتت عيینا محموودد قائال: 

!“يیا لكك منن عبقرريیة٬، أأنا ال أأعشقكك منن فررااغغ.” 
!لمم يیعلقق نووحح ووظظهھررتت على ووجهھهھ عالماتت االقلقق فقالل محموودد: 

!“ما بكك يیا صدديیقي؟” 
“معكك كلل االحقق فززووجتكك عبقرريیة فعال٬، وولكنن لنن أأستططيیع أأبدداا أأنن 

أأقوومم بذذلكك. فشغفي هھھھوو آآلة االقانوونن ووما تحددثتِت عنهھ يیا سالي يیحتاجج 
إإلى شرركاتت تسوويیقق ضخمة ووال يیمكنني أأنن أأصنع ذذلكك ووحدديي… 

بلل ال أأستططيیع على ااإلططالقق. فمعلووماتي عنن االتسوويیقق محددووددةة 
!جدداا.” 

!أأجابتت سالي بثقة: 
“ال تقلقق. فقطط أأترركك لي نفسكك ووااعتبررني منذذ ااآلنن مسؤؤوولة 

االعالقاتت االخاررجيیة وواالتسوويیقق لفررقة … صحيیح ماذذاا ستسمي 
!االفررقة؟” 

!
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لمم يیجبب نووحح ووشرردد بذذهھھھنهھ ووشعرر بالتووترر االشدديیدد فهھوو لمم يیعتدد 
االظظهھوورر أأمامم االناسس وومووااجهھة ااألضووااء لهھذذهه االددررجة. لقدد حلمم أأنن 
يیجووبب االعالمم بآلتهھ االتي يیعشقهھا وولكنن يیبددوو أأنهھ لمم يیددرركك أأنهھ كي 
يیفعلل ذذلكك البدد أأنن يیتغيیرر كثيیرراا وويیعتادد على أأموورر لمم يیتخيیلل أأنهھ 

!سيیقوومم بهھا منن قبلل. 
 *** !

 “أأمي تعالي بسررعة … بسررعة يیا أأمي. يیا جددتي تعالي 
!بسررعة٬، تعالوواا جميیعا.” 

قالتهھا الرراا بلهھفة ووصووتت عالل ووهھھھي تنادديي مرريیمم منن االمططبخ 
!وواالتي جاءتت مسررعة ووقالتت بقلقق بالغ: 
!“ما بكك حبيیبتي؟ هھھھلل حددثث لكك مكررووهه.” 

!ثمم جاءتت االجددةة قائلة بلهھفة: 
!“خيیرر يیا مرريیمم ماذذاا حددثث لالرراا.” 

!“أأنظظرريي يیا أأمي … أأبي في االتلفازز.” 
نظظررتت مرريیمم إإلى االتلفازز بددهھھھشة ووكأنهھا ال تصددقق ما تررىى ووجلستت 
بجوواارر اابنتهھا لتشاهھھھدد نووحح يیحلل ضيیفا على ووااحددةة منن أأكبرر االبرراامج 

االحوواارريیة االمسائيیة في االووططنن االعرربي وواالمذذيیعة االشهھيیررةة تقددمهھ 
!قائلة: 
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“معنا االيیوومم ضيیووفف غيیرر عادديیيینن. ااستططاعوواا بأنغامهھمم االساحررةة 
ووأأسلووبهھمم االفرريیدد ااختررااقق قلووبب االماليیيینن في ووقتت قصيیرر جدداا. إإنن 
عدددد االمشاهھھھددااتت لفيیدديیووهھھھاتهھمم على يیووتيیووبب قدد قارربتت االمليیوونن أأما 

االمتابعيینن على صفحتهھمم في االفيیسبووكك فقدد تجاووززوواا هھھھذذاا االررقمم٬، 
ووكلل هھھھذذاا في أأقلل منن ثالثة أأشهھرر. سنتعررفف االيیوومم على قصتهھمم٬، 
كيیفف بددأأوواا ووكيیفف ااستططاعوواا أأنن يیصلوواا إإلى االناسس بهھذذهه االسررعة 

ووما هھھھي أأحالمهھمم ووططمووحاتهھمم للمستقبلل. ررحبوواا معي بفررقة سبعة 
!االمووسيیقيیة.” 

اانططلقق تصفيیقق ووصفيیرر حادد منن االجمهھوورر االحاضرر للحلقة ررجج 
ااالستدديیوو ووااستمرر قرراابة نصفف ددقيیقة كاملة ثمم سألتت االمذذيیعة نووحح 

!قائلة: 
!“سنبددأأ معكك يیا نووحح عررفنا بكمم ووكيیفف بددأأتمم.” 

“شكرراا لهھذذهه االمقددمة االرراائعة أأستاذذةة منى. لقدد االتقيیتت مع أأفرراادد 
االفررقة حسامم ووززيیادد منذذ ما يیقارربب االثالثة أأشهھرر ووعنددما تعررفنا 

على بعضنا ووتشارركنا أأحالمنا شعررنا ووكأنن هھھھناكك صددااقة تجمعنا 
منذذ سنووااتت فأصبحنا أأكثرر منن ااألخووةة٬، كما أأننا نتشارركك نفسس 

االحلمم وواالررغبة االجامحة لنشرر سحرر االمووسيیقى االشررقيیة في االعالمم 
كلهھ. بددأأنا نتددرربب معا بقيیاددةة أأستاذذيي ووعاززفف آآلة االقانوونن االشهھيیرر 

إإبررااهھھھيیمم شووقي صاحبب بيیتت االشررقق لتعليیمم االمووسيیقى ووااآلالتت 
االشررقيیة تحدديیدداا. ووفي االحقيیقة هھھھوو منن ررشح لي حسامم عاززفف االنايي 

!ووززيیادد عاززفف االعوودد ووتلميیذذ ااألسططووررةة نصيیرر شمة.” 
!اانتقلتت االمذذيیعة بسؤؤاالهھا إإلى حسامم قائلة: 

!
�160



!“أأظظنن يیا حسامم أأنكك أأصغرر عاززفف في هھھھذذهه االفررقة أأليیسس كذذلكك؟” 
!ضحكك حسامم ووقالل بثقة تسبقق سنهھ: 

“نعمم. عمرريي ١۱٨۸ عاما٬، وولكنن عشقي للنايي ليیسس لهھ حددوودد. بددأأتت 
أأتددرربب عليیهھ منذذ خمسس سنووااتت وولمم يیفاررقني منذذ ذذااكك االيیوومم 

!ووأأصبح جززء مني.” 
“ممتازز. ووأأنتت يیا ززيیادد جئتت منن مددررسة شهھيیررةة جدداا لتخرريیج أأعظظمم 
!عاززفي االعوودد في االووططنن االعرربي. لماذذاا قررررتت ااالنضمامم للفرريیقق.” 

!اابتسمم ززيیادد لسؤؤاالهھا ووأأجابب قائال: 
“معكك حقق. فمددررسة نصيیرر شمة تخرّرجج دداائما عاززفيینن مبددعيینن ووأأنا 

أأعتبرر أأحدد أأقرربب تالميیذذ ااألستاذذ نصيیرر لهھ وولمم أأتخيیلل أأنن أأعززفف 
في فررقة مستقلة عنهھ مططلقا. وولكنن عنددما قابلتت نووحح ووسمعتت 

قصتهھ ووحلمهھ ووما يینوويي أأنن يیقوومم بهھ منن خاللل هھھھذذهه االفررقة لمم 
!أأستططع أأنن أأررفضض هھھھذذهه االفررصة فوواافقتت فوورراا.” 

!تووجهھتت االمذذيیعة إإلى نووحح قائلة: 
!“إإذذاا أأنتت يیا نووحح تعتبرر قائدد االفرريیقق.” 

“كلنا قاددةة منن خاللل شغفف كلل منا آللتهھ وولكنن نعمم أأنا االذذيي سعيیتت 
لتكوويینن االفرريیقق ووساعددني أأستاذذ إإبررااهھھھيیمم ووووفقنا هللا جميیعا لبعضنا 

!فكما يیقالل االططيیوورر على أأشكالهھا تقع.” 
!
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!اابتسمتت االمذذيیعة ووسألتت نووحح قائلة: 
“ما االسرر ووررااء تسميیة االفرريیقق ااسمم سبعة في حيینن أأنكمم ثالثة أأفرراادد 

!فقطط؟ أأمم أأنن هھھھناكك أأفرراادد آآخرريینن تسعوونن لجذذبهھمم إإلى فررقتكمم.” 
!ضحكك نووحح ووقالل: 

!“لقدد ااختررنا هھھھذذاا ااالسمم لكي تسألي وويیسألنا االجميیع هھھھذذاا االسؤؤاالل.” 
!تعجبتت االمذذيیعة ووسألتت: 

!“كيیفف ذذلكك؟” 
“في االحقيیقة أأررددنا منن خاللل هھھھذذاا ااالسمم االذذيي ال يیتماشى مع عددددنا 
أأنن نلفتت االنظظرر لووصيیة جدديي االذذيي كانن االسببب في كلل ما قمنا بهھ 

!وومنن عنددهه بددأأتت االقصة كلهھا.” 
ظظهھرر على ووجهھ مرريیمم االضيیقق عنددما سمعتت هھھھذذاا االجززء في حيینن 

!سألتت االمذذيیعة: 
“يیبددوو أأنن هھھھناكك قصة عجيیبة ووررااء بدداايیة االفررقة سبعة وولكنن 
!سنكتشفف االتفاصيیلل بعدد هھھھذذاا االفاصلل ااإلعالني. اابقوواا معنا.” 

!قالتت الرراا بسعاددةة بالغة: 
“هھھھلل ررأأيیتِت يیا أأمي. أأبي أأصبح مشهھوورراا …أأنا سعيیددةة ألني سأكوونن 

اابنة ررجلل مشهھوورر.” 
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تعجبتت مرريیمم منن قددررةة الرراا االتي تجاووزز عمررهھھھا االثالثث سنووااتت 
بقليیلل أأنن تقوولل مثلل هھھھذذاا االكالمم وولمم تستططع ااإلجابة … فقطط ضمتهھا 
إإليیهھا ووجلستت منتظظررةة االفقررةة االثانيیة وواالتي ااستغررقتت أأكثرر منن رربع 

ساعة … فيیبددوو أأنن االمعلنيینن قدد تنافسوواا منن أأجلل االتووااجدد على 
!االشاشة مع هھھھذذهه االحلقة تحدديیدداا. 

“عددنا معكمم مررةة أأخررىى وواالفررقة سبعة … نووحح ووحسامم ووززيیادد. 
تووقفنا قبلل االفاصلل عندد قصة تسميیة االفرريیقق ووقلتت لي يیا نووحح أأنهھا 

!بددأأتت مع جددكك.” 
“صحيیح… بددأأتت االقصة بحلمم ررااووددني ااستمرر سبعة أأيیامم كاملة بعدد 

!ووفاةة جدديي ررحمهھ هللا…” 
ووبددأأ نووحح يیسرردد االقصة باختصارر متحددثا عنن ررسائلل جددهه وواالررقمم 

!سبعة االذذيي تكرررر كثيیرراا ووعنددما اانتهھى تنهھددتت االمذذيیعة قائلة: 
!“يیا لهھا منن قصة عجيیبة حقا.” 

!ثمم تووجهھتت لززيیادد متسائلة: 
“ما االذذيي ددفعكمم للنززوولل إإلى االشاررعع في أأماكنن كثيیررةة ووبعضهھا 

معررووفف باززددحامهھ … فلقدد عززفتمم كثيیرراا في شاررعع االمعزز ووأأماكنن 
مختلفة في ووسطط االبلدد ووفي محططاتت مترروو ااألنفاقق ووغيیررهھھھا. منن 

!صاحبب هھھھذذهه االفكررةة؟” 
!ضحكك ززيیادد قائال: 
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“إإنهھ حسامم … أأصغررنا سنا ووأأكثررنا جررأأةة ووجنوونا. فلقدد ااقتررحح أأنن 
نقوومم بشيء غرريیبب كي نصلل للناسس بسررعة وونلفتت ااألنظظارر. 
ووفعال أأخذذ االناسس يیصوورروونن عززفنا بهھووااتفهھمم االمحموولة ووبددأأتت 

االفيیدديیووهھھھاتت تنتشرر على مووااقع االتووااصلل ااالجتماعي بشكلل غيیرر 
معقوولل. في نفسس االووقتت ااهھھھتممنا كثيیرراا بظظهھووررنا بشكلل ملفتت على 

فيیسس بووكك وويیووتيیووبب. فابنن عمي يیمتلكك شرركة تسوويیقق االكتررووني 
ووقامم بمساعددتنا كثيیرراا بالظظهھوورر بهھذذاا االشكلل ااالحترراافي ووتسجيیلل 

!االفيیدديیووهھھھاتت بجووددةة عاليیة.” 
“ممتازز وولكنن أألمم تتعررضوواا للمضايیقاتت منن االناسس أأوو منن أأفرراادد 

!ااألمنن.” 
!أأجابب حسامم قائال: 

“لقدد تووقعنا أأنن يیحددثث هھھھذذاا وولذذلكك ططووررنا ططرريیقة غيیرر تقليیدديیة 
لعززفف أأغنيیة (حلووةة يیا بلدديي) فعنددما يیقترربب ااألمنن نبددأأ بعززفف 

ااألغنيیة وويیبددأأ االناسس بالتفاعلل معنا وويیبتسمم أأفرراادد ااألمنن وويیترركوونا 
نكملل االعززفف. ووأأحيیانا أأخررىى لمم يیتأثرروواا بهھا ووأأمرروونا بترركك االمكانن 

ووفعلنا ذذلكك بهھددووء ووددوونن تعنتت. وولكنن في االغالبب كنا نجدد تفهھما 
كبيیرراا منن أأفرراادد ااألمنن االحمدد v. وولحسنن حظظنا أأنن لقططاتت ددخوولل 

أأفرراادد ااألمنن تجعلل االناسس يیبددئوونن بالتصوويیرر ظظنا منهھمم أأنن هھھھناكك 
أأززمة كبيیررةة ستحددثث ووذذلكك ساعدد في اانتشارر االلحنن وواالتووززيیع 

!االمميیزز االذذيي اابتكررناهه لألغنيیة.” 
!“رراائع. فلنستمع ااآلنن ألغنيیة حلووةة يیا بلدديي منن فررقة سبعة.” 
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بددأأ االثالثة بعززفف ااألغنيیة بألحانن ووأأسلووبب ال يیووصفف. عنددما 
تنظظرر لكلل ووااحدد منهھمم تجددهه في حالة عشقق يیصعبب ووصفهھا مع 
آآلتهھ ووبيینهھمم اانسجامم ناددرر االووجوودد يیجعلل ألنغامهھمم سحرراا خاصا 

!يیأخذذكك لعالمم منن االجمالل االالمحددوودد. 
أأنهھى االفرريیقق ااألغنيیة ووسطط تصفيیقق حارر وواانبهھارر منن االمذذيیعة االتي 

!قالتت: 
!“هھھھذذاا شيء ال يیصددقق. لمم أأسمع شيیئا بهھذذهه االررووعة في حيیاتي.” 
ااستمرر االحوواارر بيینهھمم نصفف ساعة أأخررىى غلبب عليیهھا عززفهھمم 

لمقططووعاتت غرربيیة ووشررقيیة مشهھووررةة جعلتت كلل منن في ااالستوودديیوو 
!في حالة ااستثنائيیة منن االططرربب.  

“لقدد مرر االووقتت سرريیعا على ووااحددةة منن أأفضلل حلقاتت بررنامجنا. 
وونعددكمم أأنن يیكوونن االفرريیقق سبعة معنا قرريیبا مررةة أأخررىى لكي نستمتع 

!بالمززيیدد منن عززفهھمم االذذيي ال يیمكنن أأنن يیووصفف.” 
!ووما أأنن أأنتهھى االبررنامج حتى قالتت االجددةة: 

“االحمدد v أأنكك ااستجبتِت لي وولمم تصرريي على ررغبتكك باالنفصالل. 
!كما قلتت لكك ززووجكك يیحبكك ووعليیكك االصبرر قليیال.” 

سادد االصمتت على االجميیع بيینما جلستت مرريیمم شاررددةة االذذهھھھنن غيیرر 
مصددقة لما ررأأتهھ. فلقدد شاهھھھددتت ززووجهھا بصووررةة لمم تررهھھھا وولمم 

تتخيیلهھا منن قبلل. وويیبددوو أأنهھا قدد بددأأتت تددرركك ما كانن يیعنيیهھ عنددما 
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حاوولل أأنن يیفهھمهھا قيیمة سعي ااإلنسانن ووررااء شغفهھ ووما يیحددثهھ ذذلكك 
!منن تأثيیرر على حيیاتهھ كلهھا. 

 ***
 في تررقبب ووتووترر شدديیدديینن جلسس نووحح ووفررقتهھ خلفف 

كووااليیسس االمسررحح االكبيیرر بدداارر ااألووبرراا يیحاوولوونن االسيیططررةة على 
ددقاتت قلبهھمم االمتساررعة قبلل أأنن يیأتي إإليیهھمم أأستاذذ إإبررااهھھھيیمم مسررعا 

!ووهھھھوو يیقوولل: 
!“ااستعددوواا يیا شبابب ستددخلوونن االمسررحح بعدد عشرر ددقائقق منن ااآلنن.” 
لمم يیررددوواا ووأأخذذوواا يیتباددلوونن االنظظررااتت ووعلى ووجهھهھمم عالماتت خووفف 

!شدديیدد فقالل أأستاذذ إإبررااهھھھيیمم بحززمم: 
“مالي أأررىى االخووفف يیمأل قلووبكمم٬، هھھھذذهه هھھھي االلحظظة االتي حلمتمم بهھا 

منذذ أأوولل يیوومم ااجتمعتمم فيیهھ٬، هھھھذذاا هھھھوو االحلمم االكبيیرر. ال أأرريیددكمم أأنن 
تخافوواا منن االجمهھوورر أأوو منن رردد فعلهھمم٬، كلل ما أأرريیددهه هھھھوو أأنن تددخلوواا 

االمسررحح ووتستمتعوواا بكلل لحظظة. فقطط ااستمتعوواا٬، ااستمتعوواا 
بأنغامكمم٬، بآالتكمم٬، ااستمتعوواا باللحظظاتت االفرريیددةة لووجووددكمم على 

أأعظظمم مساررحح ااألووبرراا٬، كوونوواا في حالة اانسجامم تامم مع االمووسيیقى 
وومع بعضكمم. ووكلما أأززااددتت متعتكمم على االمسررحح كلما كانن 

االعززفف خاررجا منن قلووبكمم قبلل أأناملكمم ووكلما ووصلتمم أأكثرر لقلووبب 
!االجمهھوورر." 

!صمتت بررهھھھهھ ثمم قالل بقووةة: 
"هھھھلل أأنتمم مستعددوونن لتحقيیقق االحلمم االكبيیرر يیا شبابب؟” 
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!
!سكتت االجميیع للحظظاتت ثمم قالل نووحح بلهھجة تبثث االثقة في االنفووسس: 

“على برركة هللا. لقدد ااجتهھددنا كثيیرراا وولنن يیخيیبب هللا مجهھووددنا. هھھھيیا بنا 
لننقلل االجمهھوورر إإلى عالمنا االسحرريي االخاصص وونددخلهھمم إإلى عالمم 

!ااألنغامم االساحررةة. هھھھيیا فلنرريي االعالمم ررووعة ما نقددمم.” 
قالهھا نووحح ووهھھھوو يیتقددمم ليینظظرر منن خلفف االستارر وويیررىى ذذلكك االمشهھدد 

!االمهھيیبب ثمم يیلتفتت لفررقتهھ قائال: 
“يیا إإلهھي … تعالوواا اانظظرروواا إإلى هھھھذذاا االمشهھدد االرراائع. إإنن االمسررحح 
ممتلئ عنن آآخررهه. لنن نخيیبب االيیوومم أأملل االجمهھوورر ووسنعززفف أألحانن 

!االعمرر.” 
اانضمم إإليیهھ أأستاذذ إإبررااهھھھيیمم ووباقي أأعضاء االفرريیقق ليیشاهھھھددوواا مشهھدداا 

مهھيیبا أللفف ووثالثمائة شخصص يیمثلوونن االسعة االكاملة للمسررحح ووهھھھمم 
!يیجلسوونن في تررقبب ووحماسس منتظظرريینن ظظهھوورر االفررقة سبعة. 

!ووبيینما هھھھمم كذذلكك جاء أأحدد االمسؤؤووليینن عنن تنظظيیمم االحفلل قائال: 
!“باقي خمسس ددقائقق.” 

نظظرر أأعضاء االفرريیقق لبعضهھمم االبعضض ووهھھھززوواا ررؤؤووسهھمم تأكيیدداا 
!الستعددااددهھھھمم االكاملل ثمم قالل حسامم عاززفف االنايي ووأأصغررهھھھمم سنا: 

!“سنشعلل االمسررحح االيیوومم. فلنجعلهھا ليیلة ال تنسى.” 
!
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!االتفتت نووحح ألستاذذ إإبررااهھھھيیمم مضيیفا: 
“وولنن نخذذلكك يیا أأستاذذ إإبررااهھھھيیمم. فلووال مجهھووددكك ووااتصاالتكك االمكثفة 

!بعدد تووفيیقق هللا لما كنا هھھھنا االيیوومم.” 
!“االيیوومم يیوومكمم يیا شبابب.” 

 قالهھا ااألستاذذ إإبررااهھھھيیمم قبلل أأنن يُیخررجج نووحح هھھھاتفهھ االمحموولل وويیضغطط 
!على شاشتهھ قائال: 

!“سأجرريي ااتصاال أأخيیرراا قبلل ااغالقق االهھاتفف.” 
!ووضع االهھاتفف على أأذذنهھ في اانتظظارر االرردد االذذيي جاء قائال: 
!“نووحح كيیفف حالكك يیا صدديیقي. كلنا شووقق لسماعكك االيیوومم.” 

“محموودد هھھھلل تررىى االمسررحح كيیفف هھھھوو ممتلئ عنن آآخررهه؟ أأددعوو لي يیا 
!صدديیقي.” 

“مووفقق إإنن شاء هللا. أأنا ال أأططيیقق ااالنتظظارر لررؤؤيیتكمم ووسماعع أأنغامكمم 
!االرراائعة.” 

!“أألمم تررىى مرريیمم؟ هھھھلل أأبلغتهھا بالحفلل؟” 
!سكتت محموودد قليیال ووقالل بمررحح: 
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“نعمم أأبلغتهھا ووإإنن لمم تأتي فهھي االخاسررةة. رركزز فقطط على حلمكك 
!االيیوومم يیا نووحح. االيیوومم يیوومكك يیا أأسططووررةة آآلة االقانوونن.” 

شعرر نووحح بالحززنن فقدد كانن يیتمنى أأنن تررىى مرريیمم وواابنتهھ ما ووصلل 
!إإليیهھ منن شهھررةة ووإإنجازز فاقق كلل ما كانن عليیهھ في االماضي. 

!“هھھھيیا لقدد حانن االووقتت لتددخلوواا االمسررحح يیا شبابب.” 
قالهھا أأحدد منظظمي االحفلل مشيیرراا إإلى االفرريیقق بالددخوولل. فتقددمم نووحح 

!ووووقفف عندد ااألستاذذ إإبررااهھھھيیمم قائال: 
!“ستررىى منا ما لنن يیصددقهھ عقلكك.” 

ثمم غمزز بعيینهھ ووهھھھوو يینظظرر للشبابب ووكأنهھمم أأعددوواا شيیئا سيیفووقق كلل 
!االتووقعاتت.  

أأخذذ االثالثة مكانهھمم على االمسررحح ااستعدداادداا لفتح االستارر وولمم يیلبثوواا 
إإال ددقيیقة حتى بددأأ االستارر يیفتح بالفعلل ووسطط تصفيیقق حادد ررجج أأنحاء 
االمكانن فقامم نووحح ووفررقتهھ ليیحيیوواا االجمهھوورر وويیشكررووهھھھمم على حفاووةة 

ااالستقبالل ثمم عاددوواا ألماكنهھمم مررةة أأخررىى لتنططفئ جميیع أأضووااء 
االمسررحح االكبيیرر عدداا تلكك االمسلططة عليیهھمم في مشهھدد مليء بالسحرر 

!وواالمهھابة في آآنن ووااحدد.. 
كانوواا يیجلسوونن بشكلل نصفف دداائرريي يیتووسططهھمم نووحح بآلة االقانوونن 

االبيیضاء االمميیززةة ووعنن يیميینهھ ززيیادد عاززفف االعوودد ووعنن شمالهھ حسامم 
!عاززفف االنايي٬، ثمم أأشارر نووحح بإصبعهھ ووبددأأوواا بالعززفف. 
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في االبدداايیة ظظهھرر ااررتعاشش أأناملهھمم االذذيي يیعكسس تووتررهھھھمم حتى أأنن 
االقلقق قدد بددأأ يیتسللل لقلبب سالي وومحموودد وولكنن سررعانن ما اانددمجوواا 
بعالمهھمم االساحرر وونسوواا أأمرر االمئاتت االذذيینن يیملؤؤوونن االقاعة ووذذهھھھبوواا 
بعيیدداا مع لحنهھمم االمفضلل (حلووةة يیا بلدديي) وواالذذيي بددأأوواا بهھ لكسرر 

!تووتررهھھھمم ووكسبب االجمهھوورر...  
توواالتت ااألنغامم وواالمقططووعاتت ووأأخذذتت تتددفقق بعذذووبة وواانسيیابيیة 

كشاللل صافي خططفف قلووبب ووأأسماعع االجميیع ليیأخذذهھھھمم إإلى مكانن 
آآخرر٬، كما ساهھھھمم االظظالمم في أأنن يیتخيیلل كلل فرردد منن االمئاتت 

االمتووااجدديینن نفسهھ في أأررووعع مكانن يیحلمم بهھ ليیعيیشهھ ووكأنهھ ووااقع 
!يیستططيیع لمسهھ.  

كانن االتصفيیقق مددوويیا بيینن كلل مقططووعة ووااألخررىى ووااستمرر االعززفف 
لمددةة ساعة كاملة عززفف فيیهھا االفرريیقق االكثيیرر منن ااألغاني االشررقيیة 

!االخالددةة ووقدد تمنى االحضوورر لوو ظظلل االفرريیقق سبعة يیعززفف لألبدد. 
مضتت االساعة ااألوولى سرريیعا بعددهھھھا أأنيیررتت أأنوواارر االمسررحح 

لالستررااحة ووأأغلقق االستارر ووددخلل نووحح ووفررقتهھ للكووااليیسس ليیستقبلهھمم 
!أأستاذذ إإبررااهھھھيیمم ووعلى ووجهھهھ عالماتت االتأثرر قائال: 

“أأنتمم االيیوومم اانضممتمم لقائمة أأررووعع منن عززفف على هھھھذذاا االمسررحح 
االعرريیقق. وولنن أأبالغ إإنن قلتت أأنن هھھھذذاا االمسررحح لمم يیشهھدد مثيیال لررووعة 

!عززفكمم.” 
بددتت االفررحة على ووجووهه االشبابب ووجلسوواا يیتباددلوونن االتهھاني ثمم قالل 

!نووحح: 
!
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“بقي االجززء االثاني منن االحفلل وواالمفاجأةة االكبررىى االتي أأعددددناهھھھا 
!للحضوورر. ااستعددوواا يیا شبابب.” 

!“أأيي مفاجأةة؟ هھھھلل حضررتمم شيیئا مختلفا عما تددرربنا عليیهھ سوويیا؟” 
!قالهھا ااألستاذذ إإبررااهھھھيیمم في تعجبب فرردد ززيیادد مبتسما: 

!“اانتظظرر ووستررىى أأستاذذنا االعززيیزز.” 
مررتت رربع ساعة جاء بعددهھھھا منظظمم االحفلل ليیططلبب منهھمم االعووددةة 
ألماكنهھمم مررةة أأخررىى ثمم فتح االستارر ووسطط تصفيیقق حارر ااستمرر 

!لددقيیقة كاملة٬، ثمم ااقترربب نووحح على االميیكررووفوونن ووقالل: 
“شكرراا لكمم سيیددااتي ووساددتي على تشرريیفكمم لنا االليیلة. ااسمحوواا لنا 

في االجززء االثاني منن االحفلل أأنن نقددمم بعضض ااأللحانن االغرربيیة وواالتي 
لمم تعززفف منن قبلل على آآالتت شررقيیة على ااإلططالقق. أأررجوو أأنن تنالل 

!إإعجابكمم.” 
ثمم أأشارر بإصبعهھ ووبددأأ االفرريیقق بعززفف ذذلكك االلحنن االشهھيیرر لفيیلمم 
تايیتانكك بأسلووبب ووإإعاددةة تووززيیع شررقي يیفووقق االخيیالل مما جعلل 

مشاعرر كلل االمستمعيینن بمنن فيیهھمم ااألستاذذ إإبررااهھھھيیمم عباررةة عنن خليیطط 
منن ااالنبهھارر وواالذذهھھھوولل ووااالستمتاعع٬، لددررجة جعلتت االجمهھوورر لمم 

يیكتفي بالتصفيیقق بلل ووقفوواا على أأررجلهھمم مصفقيینن بشكلل متووااصلل 
قرراابة االددقيیقتيینن مما جعلل ددمووعع االتأثرر وواالفررحح تجاهھھھدد لتنسابب منن 
عيیني االنووحح االذذيي ظظلل يیرردددد في سررهه (االحمدد v االحمدد v االحمدد 

   ...(v!
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ااستمرر نووحح ووررفاقهھ بالعززفف لخمسس ووأأرربعيینن ددقيیقة أأخررىى كانن 
فيیهھا االجميیع بقمة ااالستمتاعع باأللحانن االغرربيیة االمددمجة بتووززيیع 

شررقي فرريیدد أأضافف لهھا ررووحا مميیززةة. ثمم ختمم نووحح ووررفاقهھ االحفلل 
!بمقططووعتهھمم االشهھيیررةة (حلووةة يیا بلدديي) كما بددأأوواا.. 

 ووفوورر اانتهھائهھمم تنهھدد ثالثتهھمم ووأأخذذوواا نفسا عميیقا ثمم قاموواا ووأأمسكوواا 
بأيیدديي بعضهھمم االبعضض ليیحيیوواا االجمهھوورر االذذيي نهھضض مررةة أأخررىى 

منن مقاعددهه في تصفيیقق حارر ووصفيیرر ووكلماتت تشجيیعيیة لمم تتووقفف 
!حتى بعدد إإغالقق االستارر.. 

أأُغلقق االستارر ووعاددوواا للكووااليیسس ليیستقبلهھمم أأستاذذ إإبررااهھھھيیمم بذذررااعيیهھ 
االمفتووحتيینن ووضمهھمم إإليیهھ جميیعا ثمم سجدد االجميیع شاكرريینن هللا على 
!هھھھذذاا االنجاحح االذذيي ليیسس لهھ مثيیلل ووقالل ووهھھھوو في حالة فررحة غامررةة: 
“سنقوومم بتنظظيیمم حفلل كبيیرر في بيیتت االشررقق لالحتفالل بهھذذاا االنجاحح 

!االعظظيیمم.” 
!اابتسمم نووحح باررتيیاحح ووقالل: 

“االحمدد v رربب االعالميینن. شكرراا لكمم يیا شبابب لقدد حققنا أأوولل خططووةة 
كبيیررةة في حلمنا. االخططووةة االقاددمة هھھھي االعالميیة بإذذنن هللا. فبمجمووعة   

ااألغاني االغرربيیة االتي أأعددنا تووززيیعهھا ووعززفهھا على آآالتنا االشررقيیة 
!سنقوومم بجذذبب اانتباهه االغرربب إإنن شاء هللا.” 

!صاحح االجميیع: 
“إإلى االعالميیة بإبددااعاتنا االشررقيیة.” 

!
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“حسنا سأذذهھھھبب ااآلنن فأنا بحاجة ماسة إإلى االنوومم فلمم أأنمم منذذ أأسبووعع 
!تقرريیبا.” 

قالهھا نووحح ضاحكا ووهھھھوو يیشيیرر بيیددهه ليیووددعع االفرريیقق وولكنن في ددااخلهھ 
حززنن عميیقق على غيیابب اابنتهھ االتي تمنى أأنن تررىى أأباهھھھا في قمة 

!مجددهه ووشهھررتهھ في هھھھذذاا االيیوومم االهھامم في حيیاتهھ. 
خررجج نووحح منن بابب االمسررحح االخلفي حيیثث ساحة اانتظظارر االسيیاررااتت 

!ليیجدد محموودد يیتصلل بهھ ووقالل ااألخيیرر فوورر فتح االخطط: 
“لمم أأشعرر بالفخرر في حيیاتي كما أأشعرر بهھ االيیوومم٬، فأنا صدديیقق 

شخصي ألشهھرر عاززفيینن االعالمم. أأنا في قمة االسعاددةة منن أأجلكك يیا 
!صدديیقي ووسالي تقوولل لكك (ووهللا ووعملووهھھھا االررجالة).” 

!ضحكك نووحح ووقالل: 
!“شكرراا يیا صدديیقي فلووال ددعمكمم لما كنتت هھھھنا االيیوومم.” 

“أأيینن أأنتت ااآلنن. هھھھيیا بنا نحتفلل٬، فسالي ستددعوونا جميیعا على االعشاء 
!االفاخرر.” 

“أأنا ااآلنن في ساحة ااالنتظظارر. أأشكرر لي سالي وولكني حقا مجهھدد 
!جدداا ووبحاجة للنوومم فلمم أأنمم منذذ أأسبووعع منن أأجلل ااالستعدداادد للحفلل.” 

!رردد محموودد بلهھجة متعاططفة ووكأنهھ فهھمم صدديیقهھ: 
!
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“حسنا يیا صدديیقي. ااستررحح االيیوومم ووسأتصلل بكك غدداا لتحدديیدد مووعدد 
!لالحتفالل٬، فال يیجبب أأنن نفووتت عررضض سالي االناددرر.” 

!ضحكك نووحح ووما أأنن أأغلقق االهھاتفف حتى قالل محموودد لسالي: 
“البدد ووأأنهھ حززيینن لغيیابب مرريیمم وواابنتهھ. لقدد كانن يیأملل أأنن تحضرر 

!ووتررىى إإنجاززهه االكبيیرر فتقرررر االعووددةة إإلى بيیتهھا.” 
!قالتت سالي بحنقق شدديیدد: 

“مسكيینن حقا صدديیقكك هھھھذذاا٬، فالتضحيیة كبيیررةة. أأسررتهھ منن أأجلل 
!حلمهھ. تبا لمرريیمم … أأيي ززووجة هھھھذذهه.” 

ووفي هھھھذذهه ااألثناء تووجهھ نووحح للسايیسس االذذيي اابتسمم اابتسامة عرريیضة 
!ووقالل: 

“أأهھھھال أأستاذذ نووحح٬، أأتمنى أأنن تكوونن ووفقتت االيیوومم. تفضلل مفتاحح 
!سيیاررتكك.” 

!أأخذذ نووحح االمفتاحح قائال: 
!“االحمدد v لقدد كانتت حفلة رراائعة.” 

ااتجهھ نووحح لسيیاررتهھ ووفتح االبابب ليیضع آآلة االقانوونن على االمقعدد 
االخلفي ثمم أأغلقق االبابب ووفتح بابهھ ااألمامي ووما أأنن ددخلل االسيیاررةة 

حتى صعقق٬، فقدد لمحتت عيیناهه صنددووقا مسبعا صغيیرراا على االمقعدد 
!!االمجاوورر لهھ. 
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!“يیا إإلهھي! كيیفف جاء االصنددووقق إإلى هھھھنا؟!!” 
خررجج نووحح منن سيیاررتهھ ووأأخذذ يیبحثث عنن االسايیسس ليیسألهھ وولكنهھ 

!تالشى ووكأنن لمم يیكنن لهھ ووجوودد منن ااألساسس..  
عادد مررةة أأخررىى ووهھھھوو ال يیصددقق ما يیررىى ووعقلهھ يیسألل بتووترر عنن 

االذذيي ووضع لهھ االصنددووقق في االسيیاررةة ووتررىى ماذذاا ستحملل االررسالة 
!االجدديیددةة االتي بددااخلهھ منن مفاجآتت.  

!“يیا إإلهھي! لنن أأستططيیع االنوومم أليیامم أأخررىى قاددمة!!” 
!!قالهھا نووحح ووهھھھوو يیتصلل بمحموودد ليیعلمهھ بهھذذهه االمفاجأةة االغيیرر متووقعة. 

 *** !
        “ال أأحدد يیستططيیع ررفضض ددعووةة عشاء منن سالي. لمم يیكنن 

!هھھھناكك ددااعع الددعاء االتمنع.” 
قالتهھا سالي بسخرريیة عنددما ررأأتت نووحح يیتجهھ نحوو االططاوولة االتي 
كانتت تجلسس عليیهھا مع محموودد في ذذلكك االمططعمم االفاخرر في أأحدد 

!أأشهھرر االفناددقق االمططلة على االنيیلل. 
!قامم محموودد ووفتح ذذررااعيیهھ ليیضمم نووحح ثمم قالل: 

“أألفف مبررووكك يیا صدديیقي … كانن حفال أأسططوورريیا وولقدد أأبددعتت أأنتت 
ووفررقتكك بصووررةة تفووقق االخيیالل.” 
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هھھھزز نووحح ررأأسهھ شاكرراا ثمم جلسس ووعلى ووجهھهھ عالماتت ااإلجهھادد 
ووووضع االصنددووقق االمسبع االصغيیرر االذذيي ووجددهه في االسيیاررةة على 

!سططح االططاوولة ووقالل مررهھھھقا: 
“لقدد بددأأتت أأشعرر باإلجهھادد االشدديیدد. صنددووقق جدديیدد ووتحدد جدديیدد 

!ووتضحيیاتت جدديیددةة. إإلى متى يیا تررىى؟” 
!قالتت سالي مستنكررةة: 

“ما هھھھذذهه االكآبة االتي تتحددثث بهھا. يیجبب أأنن تفررحح بلل منن االمفتررضض 
أأنن تكوونن أأسعدد االناسس ااآلنن بإنجاززكك االتارريیخي ووتحقيیقكك لحلمم كبيیرر 

لططالما حلمتت بهھ. لمم االكآبة؟ … أأال تستططيیع أأنن تبتهھج لبضع 
!ساعاتت.” 

لمم يیجبب نووحح وونظظرر إإلى ااألررضض بيینما سألل محموودد محاووال تغيیيیرر 
!ددفة االحدديیثث: 

!“أألمم تعررفف منن االذذيي ترركك لكك هھھھذذاا االصنددووقق يیا نووحح؟”  
!أأشاحح نووحح بيیددهه ووبدداا االضيیقق على ووجهھهھ ووهھھھوو يیقوولل: 

“لمم أأعررفف. لقدد ااختفى االسايیسس تماما ووكأنهھ (فصص ملح وودداابب). لقدد 
!مللتت منن هھھھذذهه ااأللغازز. كلل مررةة تتعقدد ااألموورر أأكثرر.” 

!نظظررتت لهھ سالي مستنكررةة ووقالتت بغيیظظ شدديیدد: 
!
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“يیا إإلهھي٬، أأنا ال أأصددقق ما أأسمع! ما االمشكلة في االمووضووعع. أأنتت 
ااآلنن في ررحلة صعوودد مستمررةة ووتتحرركك نحوو حلمكك بخططووااتت 

ثابتة ووالبدد أأنن تكوونن مستمتعا بكلل لحظظة ووبكلل إإنجازز. لماذذاا تررىى 
االحيیاةة بهھذذاا االسوواادد. إإنن كنتت مكانكك النتظظررتت ررسالة جدديیددةة منن 
!جدديي ألعررفف ما هھھھي االخططووةة االقاددمة لتحقيیقق ااإلنجازز ااألكبرر.” 

!ررفع نووحح ررأأسهھ وونظظرر إإلى سالي قائال: 
!“معكك حقق يیا سالي وولكني …” 

!قاططعتهھ سالي قائلة بغضبب: 
“وولكنكك كنتت تتمنى أأنن تحضرر مرريیمم لتررااكك ووتعلنن أأسفهھا ووتعوودد 

إإلى منززلهھا. أأنا ال أأعلمم لماذذاا تتشبثث بهھذذهه االمررأأةة االتي لمم تؤؤمنن بكك 
!ووبحلمكك لحظظة ووااحددةة. لماذذاا ال تنساهھھھا وو…” 

!قاططعهھا محموودد قائال بحددةة: 
“سالي … ال ددااعي لهھذذاا االكالمم. نووحح ليیسس بحالة تسمح أأنن نفتح 
هھھھذذاا االمووضووعع ااآلنن. فلنهھددأأ جميیعا وولنخترر ماذذاا سنأكلل ثمم نقررأأ 

!االررسالة لنررىى ما جاء فيیهھا هھھھذذهه االمررةة.” 
!سكتتت سالي ووشعررتت بالحررجج بيینما قالل نووحح: 

“أأنا أأعتذذرر لكمم إلفسادديي عليیكمم متعة هھھھذذهه االليیلة ووسعاددتكمم بنجاحي. 
وولكنن يیا سالي ليیستت مرريیمم هھھھي االسببب في ضيیقي. أأنا حززيینن ألني 

كنتت أأتمنى أأنن تررىى الرراا ما ووصلل إإليیهھ وواالددهھھھا ووأأنن تفتخرر بي أأمامم 
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االجميیع٬، وولكنن سيیحددثث ذذلكك قرريیبا إإنن شاء هللا. ووااآلنن ددعووني أأخترر 
!أأغلى ااألططباقق ألستغلل هھھھذذهه االددعووةة االمجانيیة.” 

قالهھا نووحح محاووال أأنن يیعيیدد االررووحح االمررحة للجلسة وواابتسمتت سالي 
وومحموودد ووأأخذذاا يیططلبانن االعشاء منن االناددلل ووما أأنن اانتهھيیا حتى 

أأمسكك محموودد بالصنددووقق ووفتحهھ ووأأخررجج االووررقة االصغيیررةة االتي 
!بددااخلهھ ووبددأأ يیقررأأ عليیهھمم االررسالة وواالتي جاء فيیهھا: 

 ————————————————————!
!عنددما يیكبرر شغفكك ستنهھكك قووااكك ما لمم تستثمرر مووااررددكك بعنايیة 

!االغي منن حيیاتكك كلل ما يُینقصهھا 
!ووأأضفف لحيیاتكك كلل ما يیززيیددهھھھا 

تستططيیع أأنن تنجزز االكثيیرر بالقليیلل 
!فكلما خفف حملكك ثقلل َقددرركك 

!االبساططة مفتاحح االسعاددةة … ووااإلبددااعع 
!كنن بسيیططا تنعمم بالقليیلل ووأأشكرر هللا ُتعططى االمززيیدد 

!كلمة االسرر: بيیتت االنووبة 
 ————————————————————!
!
�178



“هھھھذذهه معجززةة! ووكأنن جددكك مووجوودد معنا ااآلنن وويیعلمم حالكك وويیووجهھ 
!إإليیكك هھھھذذهه االررسالة في ووقتهھا االمناسبب تماما. عجيیبب هھھھذذاا االررجلل.” 

!قالتهھا سالي وومالمح االحيیررةة وواالتعجبب تمأل ووجهھهھا بيینما قالل نووحح: 
“بلل تقصدديینن (عظظيیمم هھھھذذاا االررجلل) … إإنني بحاجة شدديیددةة ألنن 

أأسمع هھھھذذاا االكالمم ااآلنن. فعال لقدد أأثقلتت على نفسي كثيیرراا ووكنتت 
أأبذذلل مجهھوودداا مضاعفا في أأشيیاء قليیلة ااألهھھھميیة ووكنتت أأتعاملل مع 

كلل شيء ووكأنهھ أأهھھھمم شيء. ووااألهھھھمم منن ذذلكك أأني كنتت قليیلل االشكرر. 
فكيیفف لي أأنن أأحززنن ووقدد أأكررمني هللا بهھذذاا االنجاحح االكبيیرر هھھھذذهه 

!االليیلة.” 
!غمززتهھ سالي قائلة: 

“ووقالل أأيیضا (االغي منن حيیاتكك كلل ما يُینقصهھا) … هھھھلل فهھمتت 
!ذذلكك.” 

!سكتت نووحح ووهھھھزز ررأأسهھ مؤؤيیدداا بأسفف في حيینن قالل محموودد بسررعة: 
!“هھھھلل لفتتت نظظرركك كلمة االسرر؟ هھھھلل تعلمم ما االمقصوودد ببيیتت االنووبة؟” 

!ررفع نووحح ررأأسهھ ووفكرر قليیال قبلل أأنن يیقوولل: 
“أأعتقدد أأني أأعررفف االمقصوودد. هھھھناكك بيیتت في االنووبة ااشتررااهه جدديي 

منذذ فتررةة كبيیررةة ووفي يیوومم تخررجي منن االكليیة كتبب جدديي االبيیتت 
بإسمي ووأأهھھھددااهه لي ووكانن يیذذكررني دداائما أأنن أأعتني بهھذذاا االبيیتت ووأأال 
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أأبيیعهھ مهھما حصلل. إإنهھ منن أأررووعع االبيیووتت وويیططلل على أأررووعع مشهھدد 
!يیمكنن أأنن تررااهه عيیناكك.” 

!لمعتت عيینا سالي ووهھھھي تقوولل: 
!“أأنا أأعشقق االنووبة٬، لنن أأسمح لكما بالذذهھھھابب منن ددووني"  

!اابتسمم نووحح ووقالل: 
“بالتأكيیدد … فهھناكك ستنعميینن بحيیاةة هھھھاددئة ووررااحة بالل ليیسس لهھا 

مثيیلل. وويیبددوو أأنن جدديي أأرراادد أأنن آآخذذ ااستررااحة لفتررةة ووأأنن أأعيیدد 
االتووااززنن في حيیاتي ووأأررتبب أأووررااقي منن جدديیدد ألررىى ما علّي 

االتخلصص منهھ ووما علّي أأنن أأبقيیهھ أأوو أأضيیفهھ لحيیاتي حتى أأستططيیع 
!ااالستمرراارر في االتقددمم.” 

!قالل محموودد مؤؤيیدداا: 
“بالضبطط يیا صدديیقي. أأنتت فعال بحاجة إإلى ااستررااحة. فأنتت تتحرركك 

بال تووقفف منذذ فتررةة ططوويیلة. وولقدد تحملتت االكثيیرر حتى ووصلتت إإلى 
!هھھھذذهه االنقططة.” 

!قالتت سالي رراافعة ااصبعهھا ووكأنهھا تلفتت نظظررهھھھما ألمرر هھھھامم: 
“نحنن … ووليیسس أأنتت فقطط …أأنن أأيیضا بحاجة إإلى ااستررااحة. 

!سأعدد االحقائبب منن االليیلة وولننططلقق غدداا إإلى االنووبة!” 
ضحكك نووحح ووقالل: 
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“بعدد غدد إإنن شاء هللا. فأنا بحاجة إإلى االنوومم وواالررااحة ووسأذذهھھھبب غدداا 
بعدد أأنن أأستيیقظظ مباشررةة إإلى أأمي آلخذذ مفتاحح بيیتت االنووبة. سأتصلل 

!بكك يیا محموودد عنددما أأكوونن جاهھھھززاا.” 
!أأحضرر االناددلل االشوورربة في هھھھذذهه االلحظظة فقالتت سالي: 

“رراائع. رراائع. رراائع. عشاء شهھي ووررحلة ألررضض االسالمم االددااخلي. 
 ”.v نحنن في حلمم جميیلل. االحمدد!

ضحكك االجميیع ووأأخذذوواا يیستمتعوونن بالعشاء االفاخرر االمقددمم لهھمم 
ووططوواالل االجلسة كانن نووحح يیفكرر في جملة جددهه االتي قالل فيیهھا (االغي 

!منن حيیاتكك كلل ما يُینقصهھا). 
هھھھلل عليیهھ حقا أأنن يیتخلصص منن عالقتهھ بمرريیمم بعدد أأنن أأصبحتت 

االعائقق االووحيیدد أأمامم سعاددتهھ االكاملة أأمم أأنن هھھھناكك ما يیمكنن أأنن يینقذذ 
!!!!!!!!!!!!!!هھھھذذهه االعالقة في االقرريیبب االعاجلل؟ 

!
�181



!!!!
 (٦) !

 “يیا لهھ منن منظظرر خالبب. أأنا أأرريیدد أأنن أأعيیشش هھھھنا بقيیة 
!حيیاتي٬، االلعنة على االقاهھھھررةة!” 

قالتهھا سالي ووهھھھي تنظظرر إإلى االنيیلل ااألززررقق االصافي منن شررفة 
االمنززلل االنووبي االذذيي يیمتلكهھ نووحح. ذذلكك االمنززلل االذذيي يیحتوويي على 

!أأثاثث بسيیطط وويیتمتع بدديیكوورر تقليیدديي مع أألوواانن ساططعة وومتبايینة. 
اابتسمم نووحح وونظظرر إإلى ااألفقق ووكأنهھ يیستررجع ذذكرريیاتت االماضي 

!ووقالل: 
“لقدد كددتت أأنسى هھھھذذاا االمنززلل لووال االررسالة ااألخيیررةة منن جدديي. ال 
أأددرريي لماذذاا نخنقق أأنفسنا بالعيیشش في االقاهھھھررةة بيینما أأررضض مصرر 

!مليیئة باألماكنن االتي تبعثث االبهھجة وواالسعاددةة في االنفسس.” 
!أأخذذ محموودد نفسا عميیقا ليیستنشقق االهھووااء االنقي ثمم قالل: 

“معكك حقق يیا صدديیقي. االمكانن هھھھنا قططعة منن االجنة ووأأهھھھلل االنووبة 
منن أأططيیبب االناسس. وولكنن االمشكلة في االتعليیمم وواالصحة وواالمصالح 

!ووااألشغالل االتي تتمرركزز كلهھا في االقاهھھھررةة.” 
!ررددتت سالي بسخرريیة: 
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“ووهللا إإنن قلة هھھھذذهه ااألشيیاء أأفضلل منن كثررتهھا. االعيیشش في االقاهھھھررةة 
يیمثلل سببا أأساسيیا للمررضض االذذيي نصابب بهھ سووااء منن ضغطط 

عصبي أأوو أأمررااضض بددنيیة أأخررىى بسيیططة كانتت أأوو خبيیثة٬، ثمم هھھھلل 
تعتقدد أأنن االتعليیمم سيیثرريي نفووسس ووعقوولل أأووالددنا أأكثرر منن حيیاتهھمم 

ووسطط هھھھذذهه االططبيیعة االخالبة. لوو كانن عندديي ططفلل لعلمتهھ هھھھنا 
خصووصا أأنن االتعليیمم عبرر ااالنتررنتت أأصبح متاحا للجميیع ووغيیرر 

مررتبطط بمكانن معيینن. أأما عنن االمصالح ووااألشغالل فأعتقدد أأنن فررصص 
االعملل االحرر ال حصرر لهھا٬، كما أأنن االحيیاةة االبسيیططة االتي ستعيیشهھا 

هھھھنا ستجعلكك تستمتع بالقليیلل وولنن تحتاجج إإلى ااألموواالل االططائلة االتي 
تنفقهھا ددوونن فائددةة لمحاوولة تحسيینن جووددةة حيیاتكك في االقاهھھھررةة. هھھھنا 
تستططيیع أأنن تحيیا بجووددةة حيیاةة فووقق االووصفف بأقلل االقليیلل. يیا ليیتت 

االناسس يیعقلوونن وويیغيیرروونن عاددااتهھمم االتي خنقتهھمم كرراائحة عووااددمم 
!سيیاررااتت االقاهھھھررةة.” 
!اابتسمم نووحح قائال: 

“يیبددوو أأنن شغفكك هھھھوو تحفيیزز االناسس للحيیاةة ببساططة ووسعاددةة يیا سالي. 
!أأنتت دداائما تعططيیني ددفعة لألمامم. ليیتت محموودد يیستجيیبب.” 

!ضحكك محموودد وورردد قائال: 
“لقدد بددأأتت بالفعلل وولكنن بخططووااتت صغيیررةة جدداا. لقدد ااشترريیتت كتابا 

عنن ززررااعة االنباتاتت االمنززليیة ووهھھھا أأنا أأستررجع شغفي بالززررااعة 
!رروويیدداا رروويیدداا.” 

!فررحح نووحح ووقالل: 
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!“رراائع يیا صدديیقي. لمم تخبررني بذذلكك منن قبلل.” 
!أأجابب محموودد بحررجج: 

“في االحقيیقة لقدد قمتت بذذلكك قبلل االسفرر إإلى هھھھنا بيیوومم ووااحدد. لقدد كانن 
حفلل ااألووبرراا االضرربة ااألخيیررةة لكلل االمخاووفف االتي سكنتت بددااخلي. 

عنددهھھھا قلتت لنفسي (عليیكك أأنن تبددأأ يیا محموودد ووال تشغلل بالكك 
بالخططووااتت االقاددمة االتي ال يیعلمهھا إإال هللا. فقطط علّي أأنن أأبددأأ 

بالخططووةة ااألوولى ووأأنن أأسألل هللا أأنن يیفتح علّي وويیيیسرر لي باقي 
!االخططووااتت.” 

“ِنعمم ما فعلتت يیا صدديیقي. ااتبع ررسائلل جدديي ووستصلل إإلى نتائج 
!مبهھررةة بإذذنن هللا.” 

!قالتت سالي بسخرريیة: 
“حسنا كفانا كالما تحفيیززيیا. أأنا جائعة جدداا. هھھھلل يیووجدد هھھھنا ما يیمكنن 

!أأنن نأكلهھ.” 
“فنددقق ااناكاتوو يیقع بالقرربب منن هھھھنا. لقدد ذذهھھھبتت مررةة مع جدديي إإلى 

هھھھناكك لنتذذووقق االووجباتت ااإلقليیميیة االمميیززةة في االمططعمم بيینما نستمتع 
!بالررقصاتت وواالمووسيیقى االنووبيیة االتقليیدديیة.” 

!قفززتت سالي مبتهھجة ووقالتت: 
“ممتازز هھھھيیا بنا. كمم أأتشووقق ألررىى ووأأستمتع بكلل رركنن في هھھھذذهه االبلددةة 

االخالبة.” 
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!أأووقفهھا محموودد قائال: 
“ال أأرريیدد أأنن أأفسدد عليیكِك فررحتكك يیا سالي وولكننا هھھھنا في مهھمة. 

أأنسيیتي أأننا جئنا لنفكك شفررةة كلمة االسرر في ررسالة جدد نووحح 
!ااألخيیررةة.” 

!نفختت سالي بإحباطط فرردد نووحح مسررعا: 
“ال عليیكك يیا محموودد فال ددااعي للعجلة. سيیأتي االووقتت االمناسبب 
وولكنن عليینا أأنن نتنززهه قليیال وونأكلل وويیمكننا أأنن نجلسس في االمساء 

!لنفكرر في كلمة االسرر.” 
!هھھھززتت سالي ررأأسهھا مؤؤيیددةة بشددةة ووقالتت: 

!“دداائما أأتغنى بحكمتكك يیا نووحح. نعمم االررأأيي ررأأيیكك.” 
ضحكك االجميیع ووهھھھمم يیخررجوونن منن االشررفة باتجاهه االبابب ووكانن 

آآخررهھھھمم محموودد االذذيي خررجج ببططء وونظظررهه يیجووبب االمكانن االجذذاابب 
ببساططتهھ ووتررااثهھ االفرريیدد ثمم ووقفف فجأةة ووناددىى على نووحح االذذيي كادد 

!هھھھوو ووسالي أأنن يیصال إإلى االبابب قائال: 
!“نووحح. اانتظظرر. أأنظظرر هھھھنا.” 

أأشارر محموودد بيیددهه على لووحة معلقة على االحائطط عليیهھا صووررةة 
شخصيینن يیحتضنانن أأووالدد ووبناتت صغارر ووهھھھمم يیضحكوونن ببررااءةة 

!ووتلمع أأسنانهھمم منن ووررااء سمررةة ووجووهھھھهھمم االجميیلة. 
!
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!عادد نووحح ليینظظرر إإلى االصووررةة وواابتسمم قائال: 
“ررحمم هللا جدديي. كانن يیأتي إإلى هھھھنا كثيیرراا وويیقوومم بأعمالل خيیرر 
عدديیددةة ألهھھھالي االنووبة ووأأططفالهھمم. وولكني ال أأعلمم منن يیكوونن ذذلكك 

االشخصص االذذيي يیقفف بجانبهھ في االصووررةة. وولكنن منن مالمحهھ أأعتقدد 
!أأنهھ منن أأهھھھالي أأسوواانن أأوو االنووبة.” 

لمم يیرردد محموودد وولكنهھ نقرر عددةة مررااتت بإصبعهھ على االززااوويیة االيیمنى 
!في أأسفلل االصووررةة ووهھھھوو يیبتسمم اابتسامة االنصرر. 

نظظرر نووحح إإلى حيیثث أأشارر محموودد في االصووررةة فاررتدد منددهھھھشا بيینما 
!قالتت سالي في تعجبب بالغ: 

!“يیا لكك منن قوويي االمالحظظة. إإنهھ االررقمم سبعة ذذااتهھ!” 
!أأوومأ محموودد بررأأسهھ موواافقا ثمم قالل: 

“بالضبطط ووهھھھذذاا يیعني أأنن االررسالة االجدديیددةة بحووززةة ذذلكك االررجلل االذذيي 
!يیقفف بجوواارر جددكك يیا نووحح.” 

صمتت االجميیع ووأأخذذ نووحح يیفكرر بمنن يیكوونن هھھھذذاا االررجلل ووأأيینن يیسكنن 
!ووماذذاا تحملل االررسالة االقاددمة منن تحدديیاتت. 

 *** !
        سمعتت االسيیددةة ررقيیة ذذااتت االمالمح االمرريیحة االهھاددئة وواالتي 

في منتصفف االخمسيیناتت منن عمررهھھھا ططررقا على بابب منززلهھا 
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االمططلي بألوواانن مبهھجة كمعظظمم بيیووتت االنووبة فقامتت لتفتح االبابب 
ووعندد ررؤؤيیتهھا للططاررقق تهھللل ووجهھهھا ررغمم ااإلجهھادد االظظاهھھھرر عليیهھا 

!ووقالتت بصووتت هھھھاددئئ مررحبة بهھ: 
!“أأهھھھال بكك يیا عمم سليیمانن.” 

اابتسمم االررجلل ذذوو االبشررةة االسمررااء وواالجلبابب وواالططاقيیة االبيیضاء ووقالل 
!ووهھھھوو يیتكئ على عصاهه االسووددااء: 

!“كيیفف حالكك سيیددةة ررقيیة. معي ضيیفف يیستأذذنن لمقابلتكك.” 
!أأغمضتت عيیناهھھھا قليیال ووبددتت عليیهھا عالماتت ااإلجهھادد ووهھھھي تقوولل: 

!“مررحبا بكك ووبضيیفكك يیا عمم سليیمانن. تفضال.” 
قالتهھا ووهھھھي تفتح االبابب على مصررااعيیهھ ووتددعوو االررجلل ووضيیفهھ 

للددخوولل مشيیررةة إإلى ساحة االجلووسس االخاررجيیة االمظظللة االتي تقع في 
!االجهھة االغرربيیة منن االمنززلل. 

!عنددما جلسس االجميیع قالل عمم سليیمانن: 
“ددعيیني أأعررفكك على ااألستاذذ نووحح صالح. إإنهھ حفيیدد االددكتوورر يیاسيینن 

!ااأللفي صدديیقق االمررحوومم.” 
!ررفعتت االسيیددةة ررأأسهھا مبتسمة ووكأنن ررووحهھا ررددتت إإليیهھا ووقالتت: 
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“يیا مررحبا يیا مررحبا بحفيیدد االددكتوورر االغالي. لقدد كانن أأعزز أأصددقاء 
ززووجي ررحمهھ هللا ووكانا يیقوومانن سوويیا بمشارريیع خيیرريیة كثيیررةة بددأأتت 
في االقاهھھھررةة ووااستمررتت في االنووبة. عنددما جاء ززووجي إإلى هھھھنا أأوولل 

مررةة ووقع في غرراامم االمكانن ووعززمم على أأنن ننتقلل أأنا ووااألووالدد 
لنعيیشش بقيیة حيیاتنا هھھھنا٬، حتى أأننا نقلنا أأووالددنا إإلى إإحددىى االمددااررسس 
هھھھنا. على االررغمم منن أأنن االمددااررسس هھھھنا بسيیططة وولكنهھا ترربى ااألووالدد 

في بيیئة خالبة ووتعلمهھمم على أأيیدديي معلميینن أأكفاء. ااألططفالل هھھھنا 
كلهھمم بررااءةة ووررغبة في االتعلمم وواالتقددمم. ررحمهھ هللا كمم كانن يیحبب 

!االنووبة ووكانن يیعططي وويیعملل منن أأجلل أأهھھھلهھا بكلل جووااررحهھ.” 
!قالل نووحح بأسفف: 

“االبقاء v يیا سيیددتي. لقدد تأثررتت كثيیرراا عنددما علمتت أأنن ززووجكك 
تووفي منن أأسبووعع فقطط٬، وولكنن أأنا على يیقيینن أأنهھ في االجنة ااآلنن. لقدد 
أأخبررني عمم سليیمانن عنن االجناززةة االمهھيیبة االتي قامتت لهھ منن أأهھھھالي 
االنووبة. االكلل يیذذكررهه بالخيیرر ووأأسألل هللا أأنن يیجعلل كلل مجهھووددااتهھ في 

!ميیززاانن حسناتهھ.” 
!أأّمنن االجميیع على ددعووااهه ثمم سادد االصمتت قليیال حتى قالتت االسيیددةة: 

!“ددعني أأقوومم ألعدد لكمم االشايي.” 
!أأشارر لهھا نووحح بيیددهه أأنن تبقى مكانهھا قائال: 

“ال ددااعي سيیددتي لقدد جئتت ألقددمم ووااجبب االعززااء ووأأسألكِك عنن أأمرر 
صغيیرر إإنن سمحتِت لي. أأعلمم أأنن االووقتت غيیرر مالئمم وولكني هھھھنا في 

ررحلة قصيیررةة ووسأعوودد إإلى االقاهھھھررةة في أأسررعع ووقتت.” 
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نظظررتت إإليیهھ االسيیددةة ووبدداا على ووجهھهھا عالماتت االتررقبب ووهھھھي تقوولل: 
!“تفضلل ااسألل يیا بني.” 

!شعرر نووحح ببعضض االحررجج قبلل أأنن يیقوولل: 
“أأوودد أأووال أأنن أأذذكرركك باسمي مررةة أأخررىى. ااسمي نووحح … نووحح 

!صالح. نووحح صالح يیا سيیددتي.” 
سكتت نووحح قليیال ليیررىى ماذذاا ستقوولل االسيیددةة االتي لمم تنططقق بلل هھھھززتت 

!بررأأسهھا فقطط فاستكملل نووحح قائال: 
!“أأال يیذذكرركك هھھھذذاا ااالسمم بأيي شيء؟” 

تعجبتت االسيیددةة منن االسؤؤاالل ووأأخذذتت تفكرر ووعلى ووجهھهھا عالماتت 
!االتووجسس ثمم قالتت: 

“في االحقيیقة ال يیا بني. هھھھذذهه أأوولل مررةة أأسمع أأوو أأعررفف عنكك. هھھھلل 
!هھھھناكك أأمرر ما تتحررجج أأنن تقوولهھ؟” 

!لمم يیعررفف نووحح ماذذاا يیقوولل فسألهھا سؤؤااال مباشرراا: 
!“هھھھلل ترركك االمررحوومم أأيي ووصيیة سيیددتي؟” 
!بدداا االقلقق على ووجهھ االسيیددةة ووهھھھي تقوولل: 

“أأترريیدد أأنن تقوولل أأنن هھھھناكك ما يیجعلل لكك نصيیبا في االميیررااثث أأمم 
ماذذاا؟” 
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!أأشاحح نووحح بيیددهه نافيیا ووهھھھوو يیقوولل: 
“ال … ال مططلقا سيیددتي. أأنا فقطط أأسألل إإنن كانن قدد ذذكرر ااسمي في 
أأيي ووصيیة منن ووصايیاهه. هھھھلل ترركك شيیئا باسمي لتعططووني إإيیاهه بعدد 

!ووفاتهھ مثال.” 
قامتت االسيیددةة بحززمم ووقدد تووجستت خيیفة وولمم تشعرر باالررتيیاحح لهھذذهه 

!ااألسئلة ووقالتت لعمم سليیمانن: 
“ماذذاا هھھھناكك يیا عمم سليیمانن؟ ما هھھھذذهه ااألسئلة االمرريیبة االتي يیسألهھا 

!ضيیفكك؟” 
نظظرر عمم سليیمانن إإلى نووحح بتعجبب وولمم يیفهھمم االددااعي منن ووررااء كلل 

!هھھھذذهه ااألسئلة ووقالل بحررجج شدديیدد: 
!“عذذرراا يیا سيیددتي فاألستاذذ نووحح لمم يیأتي إإال للخيیرر بالتأكيیدد.” 

!أأكملل نووحح مسررعا: 
“أأنا ال أأقصدد مضايیقتكك سيیددتي. كلل ما هھھھنالكك أأنن جدديي ترركك لي 
بعضض االووصايیا عندد مجمووعة منن أأصددقائهھ ووفي ررسالتهھ ااألخيیررةة 

إإشاررةة إإلى ززووجكك. ووعنددما علمتت بأمرر ووفاتهھ ظظننتت أأنهھ قدد يیكوونن 
!أأووصى بتسليیمي شيیئا ما عنددما آآتي إإليیكمم.” 

!قالهھا ووقامم منن مجلسهھ مكمال: 
!
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“أأررجوو أأنن تلتمسي لي االعذذرر سيیددتي فلمم أأقصدد أأنن أأززعجكك. هھھھيیا بنا 
!يیا عمم سليیمانن.” 

!قالتت االسيیددةة بلططفف بعدد أأنن هھھھددأأتت قليیال: 
“عذذرركك معكك يیا بني. شررفتني ووشكرراا على تقدديیمكك لووااجبب 

!االعززااء.” 
!“شكرراا سيیددتي.” 

قالهھا نووحح ووهھھھوو يیتجهھ مسررعا نحوو بابب االمنززلل ووهھھھوو يیشعرر بتووترر 
!ووحررجج شدديیدديینن ووما أأنن خررجا حتى قالل لهھ عمم سليیمانن: 

“ما هھھھذذهه ااألسئلة يیا نووحح. لوو كنتت أأخبررتني بهھذذاا ااألمرر لكنتت فكررتت 
معكك في كيیفيیة عررضض ااألمرر على االسيیددةة ررقيیة بددال منن هھھھذذاا 

!ااالحررااجج.” 
“سامحني يیا عمم سليیمانن. ظظننتت أأنهھا على علمم بالمووضووعع ووأأنن 

!ااألمرر سيیكوونن أأيیسرر منن ذذلكك بكثيیرر.” 
!قالهھا نووحح ووهھھھوو يیخررجج هھھھاتفهھ ليیتصلل بمحموودد االذذيي أأجابب: 
!“ططمني يیا صدديیقي. هھھھلل حصلتت على االررسالة االساددسة؟” 

!قالل نووحح بأسفف: 
“ززووجتهھ ال تعررفف شيیئا عنن االمووضووعع. نحنن في ووررططة.” 
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!تعجبب محموودد ووفكرر قليیال قبلل أأنن يیقوولل: 
“ال ددااعي للتووترر يیا نووحح. هھھھناكك االعدديیدد منن ااالحتماالتت. فإما أأننا 
تررجمنا االررقمم سبعة على االصووررةة بشكلل خاططئ ووكانن االمقصوودد 
شيیئا آآخرر غيیرر هھھھذذاا االررجلل٬، أأوو أأنن االسيیددةة ال تذذكرر بسببب حززنهھا 

على فررااقق ززووجهھا وويیمكنن أأنن تتذذكرر بعدد أأنن تهھددأأ قليیال. نحنن 
!بانتظظارركك أأنا ووسالي٬، تعالل ووسنفكرر سوويیا في االخططووةة االقاددمة.” 
أأغلقق نووحح االهھاتفف وونظظرر إإلى االنيیلل ووهھھھوو ال يیشعرر باالررتيیاحح هھھھذذهه 
االمررةة. فيیبددوو أأنن هھھھناكك أأمرراا ما قدد حددثث أأددىى إإلى اانقططاعع االحلقاتت 

!االمووصوولة االتي ترركهھا لهھ جددهه منن خاللهھا ررسائلهھ. 
لقدد كانن يیخشى هھھھذذهه االلحظظة دداائما … فليیسس منن االمنططقي أأنن يیظظلل 
كلل شيء بهھذذهه االصووررةة االمثاليیة االتي ررتبهھا جددهه بعدد ما يیقرربب منن 

!سنة وونصفف على ووفاتهھ.  
وولكنن ما االعملل ااآلنن؟ هھھھلل حقا خانهھمم االذذكاء في تررجمة مددلوولل 

االررقمم سبعة على االصووررةة٬، أأمم أأنهھ فقدد حلقة االووصلل للررسالة 
!االساددسة ووبالتالي كلل االررسائلل ااألخررىى؟ 

 *** !
 “صباحح االخيیرر. كيیفف حالكك يیا صدديیقي؟ هھھھلل تفتقددنا أأمم أأنكك 

!مستمتع ووحددكك في ذذلكك االمكانن االخالبب.” 
قالهھا محموودد عبرر هھھھاتفهھ االخلوويي منن غررفة معيیشتهھ في االقاهھھھررةة 

فرردد نووحح ووهھھھوو يیجلسس في شررفة منززلهھ في االنووبة قائال: 
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“بالططبع أأفتقددكمم يیا صدديیقي. وولكنن ال أأخفي عليیكك االمكانن هھھھنا 
جذذاابب لددررجة أأني أأفكرر جدديیا في أأنن أأنقلل إإقامتي إإلى هھھھنا. إإنن جوو 
االقاهھھھررةة ملئ بالتلووثث االحسي وواالمعنوويي أأيیضا. نحنن نحررمم أأنفسنا 

!بأيیدديینا منن االمتعة وواالسالمم االددااخلي.” 
“كمم تنوويي أأنن تبقى بعدد؟ لقدد مضى على بقائكك ووحددكك أأكثرر منن 

!ثالثة أأيیامم.” 
!تنهھدد نووحح ثمم قالل: 

“ال أأددرريي يیا صدديیقي٬، رربما أأسبووعع آآخرر. أأنا آآملل أأنن تتذذكرر تلكك 
االسيیددةة أأيي شيء ووتأتيیني بما أأنتظظرر ووأأتووقع٬، فهھذذاا هھھھوو ااألملل 

ااألخيیرر. فلقدد فكررنا ووبحثنا كثيیرراا ووال يیووجدد أأيي ددليیلل في ررسالة 
جدديي أأوو في االصووررةة االمعلقة في االمنززلل هھھھنا إإال هھھھذذاا االررجلل 

!بجووااررهه. البدد ووأأنن عنددهه مفتاحح االررسالة االقاددمة.” 
!سمع نووحح ططررقا على بابب االمنززلل فقالل: 

“عذذرراا يیا صدديیقي. سأضططرر ألنن أأغلقق معكك ااآلنن فهھناكك منن 
!يیططررقق على االبابب.” 

أأغلقق نووحح االهھاتفف ووااتجهھ نحوو االبابب ووفتحهھ مبتسما اابتسامة خفيیفة 
!مررحبا لررؤؤيیة عمم سليیمانن االذذيي قالل: 

“صباحح االخيیرر أأستاذذ نووحح. كيیفف حالكك االيیوومم؟ معي ضيیفف يیوودد 
!لقائكك.” 
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نظظرر نووحح لمنن يیقفف بجوواارر عمم سليیمانن فووجدد سيیددةة شابة في 
!االثالثيینيیاتت منن عمررهھھھا وواالتي باددررتت قائلة: 

!“صباحح االخيیرر.” 
!“صباحح االخيیرر. كيیفف يیمكنني خددمتكك يیا سيیددتي؟” 

!ااستشعررتت االسيیددةة االحررجج قبلل أأنن تقوولل: 
!“معي شيء يیخصكك.” 

!تعجبب نووحح ووقالل بلهھفة: 
!“حقا!!. وولكنن هھھھلل لي أأنن أأعررفف منن تكوونيینن سيیددتي؟” 

!اانتبهھ نووحح أأنهھ لمم يیددعووهھھھما للددخوولل فقالل بحررجج: 
“عذذرراا سيیددتي. تفضلل يیا عمم سليیمانن … تفضلي سيیددتي … 

!فلنتحددثث في االددااخلل إإنن لمم تمانعا.” 
قالهھا ووفتح االبابب مشيیرراا إإليیهھما بالددخوولل ووما أأنن جلسا في منططقة 

!ااستررااحة االضيیووفف حتى قالتت االشابة: 
!“أأنا حنانن اابنة االسيیددةة ررقيیة االتي ززررتهھا منذذ أأيیامم.” 

!ررفع نووحح حاجبيیهھ منددهھھھشا ووقالل: 
!
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“أأهھھھال ووسهھال بكك. االبقاء ٬v، أأررجوو أأنن تكوونن وواالددتكك قدد سامحتني 
!على ما صددرر مني فلمم أأقصدد إإززعاجهھا أأبدداا.” 

!اابتسمتت االشابة قائلة: 
!“بالعكسس. أأنا االتي يیجبب أأنن تعتذذرر لكك.” 

!تعجبب نووحح قائال: 
!“االعفوو٬، وولكنن لماذذاا؟” 

!ااعتددلتت االشابة في جلستهھا ثمم قالتت: 
“لقدد كنتت ااالبنة ااألقرربب لقلبب وواالدديي ووفي ذذااتت يیوومم ددعاني 

للحضوورر إإلى بيیتهھ هھھھنا منذذ ما يیقارربب االسنتانن وونصفف ووأأووصاني 
أأنن أأتذذكرر ااسمم نووحح صالح جيیدداا ووأأعلمني بمكانن ذذلكك االصنددووقق 

االذذيي يیتووجبب علّي إإعططائكك إإيیاهه فوورر ززيیاررتكك لنا. وولكني نسيیتت أأنن 
أأخبرر أأمي باألمرر قبلل أأنن أأغاددرر إإلى االقاهھھھررةة حيیثث أأعيیشش مع 

ززووجي ووأأووالدديي بحكمم عملل ززووجي هھھھناكك. لقدد سافررتت قبلل قددوومكك 
بيیوومم ووااحدد فقطط. ووما أأنن أأنهھيیتت ززيیاررتكك لنا حتى ااتصلتت بي أأمي 

ووأأخبررتني كمم هھھھي قلقة مما حددثث. عنددهھھھا تذذكررتت ووصيیة أأبي 
ووشررحتت لهھا ااألمرر. أأنا أأعتذذرر عنن تأخرريي بضعة أأيیامم قبلل أأنن 

!أأعوودد بسببب االتززااماتت ززووجي ووأأووالدديي.” 
!تنفسس نووحح االصعددااء ووقالل: 
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“االحمدد v … االحمدد v. شكرراا جززيیال لكِك يیا سيیددتي٬، لقدد كددتت أأفقدد 
ااألملل. أأنتت ال تعلميینن مددىى أأهھھھميیة هھھھذذاا االصنددووقق بالنسبة لي ففيیهھ 

!ووصيیة هھھھامة منن جدديي.” 
!اابتسمتت االشابة ووقالتت: 

“االحمدد v أأني جئتت في االووقتت االمناسبب قبلل أأنن تترركك االنووبة. لقدد 
كنتت على ااتصالل يیوومي بعمم سليیمانن ووأأووصيیتهھ أأنن يیعططيیكك عنووااني 

!في االقاهھھھررةة في حالل سفرركك قبلل قددوومي.” 
أأنهھتت جملتهھا ااألخيیررةة ووووضعتت االصنددووقق على ااألرريیكة االتي 

!كانتت تجلسس عليیهھا ووهھھھي تنهھضض قائلة: 
“ووااآلنن سأتررككك مع ووصيیتكك ووسأذذهھھھبب ألقضي االيیوومم مع أأمي قبلل 
أأنن أأعوودد إإلى االقاهھھھررةة صباحح االغدد إإنن شاء هللا. أأكرررر ااعتذذاارريي لكك 

!مررةة أأخررىى.” 
!قالل نووحح في حررجج: 

!“وولكني لمم أأقددمم لكِك شيیئا تشرربيینهھ. ال يیصح هھھھذذاا.” 
!ضحكتت االشابة ووقالتت: 

!“ال عليیكك فأنا في عجلة منن أأمرريي… هھھھيیا بنا يیا عمم سليیمانن؟” 
أأوومأ عمم سليیمانن بررأأسهھ مؤؤيیدداا ووتحرركك ااالثنانن نحوو االبابب وولحقق 

نووحح بهھما حتى أأووصلهھما إإلى االبابب ووقالل مووددعا: 
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“سالمي لوواالددتكك ووااسمحي لي أأنن أأززووررهھھھا قبلل أأنن أأسافرر إإلى 
!االقاهھھھررةة كي أأعتذذرر مررةة أأخررىى ووأأططمئنن عليیهھا.” 

!اابتسمتت االشابة ووقالتت: 
!“بالتأكيیدد. تسعددنا ززيیاررتكك في أأيي ووقتت.” 

ووما أأنن غاددرراا حتى أأغلقق نووحح االبابب ووااتجهھ للمجلسس ليیأخذذ 
!االصنددووقق ثمم خررجج بهھ إإلى االشررفة ووجلسس ليیفتحهھ وويیقررأأ االررسالة. 
أأمسكك نووحح بالررسالة يیقررأأهھھھا باهھھھتمامم سررعانن ما تحوولل إإلى قلقق 

!فجذذبب هھھھاتفهھ ليیتصلل بمحموودد االذذيي رردد قائال: 
!“منن كانن االططاررقق يیا صدديیقي؟” 

!أأجابب نووحح بصووتت قلقق: 
“لقدد ااستلمتت االصنددووقق االمسبع االجدديیدد ووقررأأتت االررسالة يیا محموودد. 

!وولكنن هھھھذذهه االمررةة االررسالة عجيیبة ووال أأفهھمم منهھا أأيي شيء.” 
!ضحكك محموودد قائال: 

“ال تقلقق يیا صدديیقي. منذذ متى كانتت االررسائلل ووااضحة. إإنهھا دداائما 
!!!!قليیلة االجملل عميیقة االمعنى وومعهھا كلمة سرر غامضة.” 
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!رردد نووحح بصووتت شارردد: 
!“محموودد. االررسالة هھھھذذهه االمررةة مكوونة منن ثالثث كلماتت فقطط!!” 

  ***!
        ططررقق نووحح على بابب مكتبب أأستاذذ إإبررااهھھھيیمم في بيیتت االشررقق 

!فسمعهھ منن االددااخلل يیقوولل: 
!“تفضلل.” 

فتح نووحح االبابب ووما أأنن ررآآهه أأستاذذ إإبررااهھھھيیمم حتى تهھللتت أأسارريیررهه 
!ووقالل: 

!“نووحح … أأيینن كنتت؟ … لقدد ااختفيیتت فجأةة بعدد حفلل ااألووبرراا.” 
!أأجابب نووحح بحررجج: 

“عذذرراا أأستاذذيي فلقدد كنتت بحاجة ماسة إإلى االررااحة بعدد االمجهھوودد 
االشاقق االذذيي بذذلناهه٬، وولذذلكك ذذهھھھبتت إإلى منززلي االخاصص في االنووبة 
االذذيي ترركهھ لي جدديي منن أأجلل أأنن أأسترريیح قليیال ووأأررتبب أأووررااقي 

!للمررحلة االقاددمة.” 
!اابتسمم أأستاذذ إإبررااهھھھيیمم قائال: 

“االنووبة… يیا لهھا منن بلددةة ساحررةة. علنا يیووما ما ننظظمم حفال كبيیرراا 
هھھھناكك.” 
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!نظظرر نووحح إإلى ااألررضض ووترردددد قليیال قبلل أأنن يیقوولل: 
“في االحقيیقة لمم تكنن فقطط لالستررااحة. لقدد أأشارر جدديي في ررسالتهھ 

!ااألخيیررةة أأنن أأذذهھھھبب هھھھناكك.” 
!ااعتددلل أأستاذذ إإبررااهھھھيیمم في جلستهھ ووقالل باهھھھتمامم: 

“ذذهھھھبتت إإلى هھھھناكك منن أأجلل االبحثث عنن ررسالة جدديیددةة أأليیسس كذذلكك؟ 
!ووهھھھلل ووجددتهھا؟” 

!نظظرر إإليیهھ نووحح قائال: 
!“نعمم ووجددتهھا وولذذلكك جئتكك االيیوومم لتساعددني في فهھمم االررسالة.” 

!“بالتأكيیدد. ماذذاا جاء فيیهھا؟” 
!أأجابب نووحح بإحباطط: 

!“االررسالة منن ثالثث كلماتت هھھھي (تبنى االقضيیة نووبلل).” 
!قالل أأستاذذ إإبررااهھھھيیمم منددهھھھشا: 

!“فقطط!” 
!“نعمم٬، هھھھذذهه االكلماتت االثالثث فقطط.” 

قالل أأستاذذ إإبررااهھھھيیمم بحيیررةة: 
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!“إإنهھا حقا ررسالة غرريیبة.” 
!هھھھزز نووحح ررأأسهھ مؤؤيیدداا ثمم قالل: 

“لقدد فكررتت كثيیرراا في معنى االررسالة ووتووصلتت الستنتاجج أأوودد أأنن 
أأشاررككك فيیهھ. وولكنن في حالل صحة ااستنتاجي فسأكوونن أأمامم مشكلة 

!أأكبرر.” 
في هھھھذذهه االلحظظة ددخلل حسامم عاززفف االنايي ووأأصغرر عضوو في 

!االفررقة سبعة ووقالل بسعاددةة بالغة: 
“نووحح االعظظيیمم … كيیفف حالكك يیا ررفيیقي. أأيینن كنتت ططوواالل هھھھذذهه 
!االمددةة؟ وومتى سنعاوودد االتددرريیبب وواالتحضيیرر للمررحلة االقاددمة؟” 

!اابتسمم نووحح ووقالل: 
!“حسامم … كمم ااشتقتت لسماعع عززفكك على االنايي.” 

!أأضافف ااألستاذذ إإبررااهھھھيیمم قائال: 
“ااجلسس يیا حسامم … لقدد جئتت في ووقتكك فنحنن بحاجة لبعضض 

!ااألفكارر ااإلبددااعيیة.” 
!نظظرر إإليیهھ نووحح ووقالل مؤؤيیدداا: 

!“صحيیح … جئتت في ووقتكك.” 
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ووأأخذذ نووحح يیلخصص االحوواارر االذذيي دداارر بيینهھ ووبيینن أأستاذذ إإبررااهھھھيیمم منذذ 
!قليیلل ثمم قالل: 

“لقدد ااستنتجتت منن االررسالة أأنن جدديي يیرريیددني أأنن أأتبنى قضيیة 
مررضض االسررططانن. فهھي نفسس االقضيیة االتي كانتت االسببب بحصوولهھ 

على جائززةة نووبلل٬، ووهھھھذذاا هھھھوو معنى (تبنى االقضيیة نووبلل). ما 
!ررأأيیكما؟” 

!سكتت االجميیع ليیفكرروواا قليیال ثمم قالل حسامم: 
!“أأررىى أأنهھ ااستنتاجج منططقي تماما.” 

!نظظرر نووحح لألستاذذ إإبررااهھھھيیمم ووكأنهھ يیرريیدد سماعع ررأأيیهھ فقالل: 
“أأنا أأؤؤيیدد حسامم٬، ااستنتاجج سليیمم. وولكنن ما هھھھي االمشكلة االكبيیررةة االتي 

!ستووااجهھكك في حالل صحة ااستنتاجكك.” 
!ررفع نووحح حاجبيیهھ ووكأنن االمشكلة تبددوو ووااضحة تماما ووقالل: 

“كيیفف لي أأنن أأفعلل ذذلكك٬، لقدد كانتت كلل ررحلتي في االفتررةة االماضيیة 
مرركززةة على ااكتشافف ووتططوويیرر شغفي بآلة االقانوونن. كيیفف لي ااآلنن 

أأنن أأتبنى قضيیة مررضض االسررططانن؟ كما أأني لستت ططبيیبا في 
!ااألساسس!” 

!أأخذذ أأستاذذ إإبررااهھھھيیمم يیفكرر ثمم االتفتت إإلى حسامم قائال: 
“ما ررأأيیكك يیا حسامم؟” 
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!اابتسمم حسامم بخبثث ووقدد جلسس ووااضعا قددما فووقق ااألخررىى ثمم قالل: 
!“االحلل سهھلل جدداا. وولكنن ثمنن ااإلددالء بهھ سيیكوونن كبيیرراا.” 

!قالل نووحح بانفعالل: 
“باv عليیكك يیا حسامم٬، لستت قاددرراا على االتحملل … فلمم أأنمم منذذ أأيیامم 

!ووأأشعرر فعال بإجهھادد كبيیرر … قلل لي ماذذاا تررىى بال مقددماتت.” 
!تعجبب حسامم منن حددةة نووحح فاعتددلل ووقالل: 

!“ااهھھھددأأ يیا ررفيیقي. لقدد كنتت أأمززحح معكك فقطط.” 
!ااستشعرر نووحح االضيیقق النفعالهھ فقالل بصووتت هھھھاددئئ: 

“سامحني يیا حسامم٬، لمم أأقصدد أأنن أأنفعلل وولكني في حالة تووترر 
شدديیددةة منذذ ااستالمي لهھذذهه االررسالة. أأخشى أأنن أأكوونن قدد سررتت في 
ططرريیقق خاططئ ووأأنن جدديي أأرراادد منن كلل تلكك االررسائلل االسابقة أأنن 

!يیووجهھ نظظرريي لمررضض االسررططانن.” 
!قاططعهھ أأستاذذ إإبررااهھھھيیمم قائال: 

“مستحيیلل يیا نووحح. أأنسيیتت آآلة االقانوونن االتي صنعهھا خصيیصا منن 
أأجلكك. لقدد أأرراادد لكك جددكك هھھھذذاا االططرريیقق ووليیسس غيیررهه وولكنن عليینا أأنن 

!نجدد االعالقة بيینن شغفكك بآلة االقانوونن ووعالجج مررضض االسررططانن.” 
اانتبهھ نووحح لهھذذهه االحقيیقة فقالل: 
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!“صحيیح… كيیفف نسيیتت هھھھذذاا؟! … حسامم … هھھھاتت ما عنددكك.” 
!قالل حسامم بابتسامة خفيیفة: 

“ااألمرر بسيیطط جدداا. كلل ما عليیكك فعلهھ هھھھوو تووظظيیفف شغفكك لخددمة 
قضيیة مررضض االسررططانن٬، ووهھھھناكك مئاتت ااألفكارر لفعلل ذذلكك وولكنن 
االفكررةة ااألقرربب وواالتي ستؤؤدديي لصددىى إإعالمي ووااسع االنططاقق في 

!االعالمم كلهھ هھھھي كاآلتي.” 
ثمم مدد حسامم يیددهه ليیأخذذ ووررقة فاررغة منن على مكتبب ااألستاذذ 

إإبررااهھھھيیمم ثمم أأخذذ قلمم ررصاصص منن االمجمووعة االتي كانتت في علبة 
!ااألقالمم ثمم كتبب على االووررقة بخطط كبيیرر (٥٠۰٪).  

نظظرر نووحح ووااألستاذذ إإبررااهھھھيیمم للووررقة ثمم تباددال االنظظررااتت قبلل أأنن يیقوولل 
!نووحح بضيیقق: 

!“أأنا ال أأفهھمم شيیئا؟” 
!ضحكك حسامم ثمم قالل: 

“سنخصصص ٥٠۰٪ منن عائددااتت حفالتنا للمؤؤسساتت االمعنيیة بعالجج 
مررضض االسررططانن في كلل بلدد نسافرر إإليیهھ لنقيیمم حفال لنا. هھھھذذهه االفكررةة 

ستصنع صددىى كبيیرر في ااألووساطط ااإلعالميیة االعالميیة ووستساهھھھمم 
!بشكلل كبيیرر في تموويیلل عالجج مررضض االسررططانن في االعالمم كلهھ.” 

ااررتدد نووحح ووااألستاذذ إإبررااهھھھيیمم في مقعددهھھھما ووسادد االصمتت قليیال قبلل 
أأنن يیقوولل أأستاذذ إإبررااهھھھيیمم: 
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!“مددهھھھشش!” 
!ثمم أأضافف نووحح: 

!“أأقلل ما تووصفف بهھ هھھھوو كلمة عبقرريي.” 
!ضحكك حسامم ووقالل ماززحا: 

!“هھھھذذاا أأقلل ما عندديي.” 
!ثمم أأكملل قائال بجدديیة: 

“عليینا ااآلنن أأنن نتصلل بززيیادد لنضع سوويیا خططة تسوويیقيیة متكاملة 
نحدددد فيیهھا أأكبرر االمؤؤسساتت االمعنيیة بعالجج مررضض االسررططانن 

وونددشنن حملة كبيیررةة في كلل ووسائلل ااإلعالمم وونحدددد االمددنن االتي 
سنسافرر إإليیهھا! باختصارر أأمامنا عملل كثيیرر … فقضيیة بهھذذاا االحجمم 

مع حلمنا ووشغفنا االكبيیرريینن ستجعلنا قاددرريینن على إإحددااثث تغيیيیرر 
!كبيیرر في االعالمم.” 

لمعتت عيینا نووحح ووشعرر بنفسس ذذلكك ااإلحساسس االمهھيیبب االذذيي شعرر بهھ 
مع أأوولل مررةة ااكتشفف فيیهھا شغفهھ … فعنددما ترربطط شغفكك بقيیمة 

!كبيیررةة تصبح االحيیاةة ذذااتت معنى ووعمقق ووأأثرر فووقق االووصفف. 
وولكنن قبلل أأنن يیبددأأ نووحح بهھذذاا االعملل االضخمم كانن عليیهھ أأووال أأنن يیضع 

!حدداا فاصال وونهھائيیا في أأمرر أأسررتهھ ووعالقتهھ بمرريیمم. 
 *** !!
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         جلسس نووحح في سيیاررتهھ أأمامم مددررسة الرراا ليیشاهھھھددهھھھا منن 
بعيیدد في أأوولل يیوومم لهھا في االمددررسة ووخفقق قلبهھ بسررعة عنددما ررآآهھھھا 
تحملل حقيیبتهھا ووتسيیرر مع وواالددتهھا ووووجهھهھا االبررييء ممتأل بالسعاددةة٬، 

ووعنددما ااقرربتا منن بابب االمددررسة نززلل نووحح منن سيیاررتهھ ووناددىى 
!عليیهھا قائال: 

!“الرراا حبيیبتي.” 
نظظررتت إإليیهھ الرراا ووأأفلتتت يیدد وواالددتهھا ووجررتت نحووهه ووااررتمتت في 

!حضنهھ ثمم قالتت: 
“أأبي … االمووسيیقارر االمشهھوورر. كمم أأنا سعيیددةة لحضوورركك االيیوومم. لقدد 

أأصبحتت كبيیررةة ااآلنن ووأأذذهھھھبب إإلى االمددررسة. أأنا لستت خائفة 
!ووسأحاوولل أأنن أأستمتع ووأأكوونن تلميیذذةة ذذكيیة ووناجحة مثلكك يیا أأبي.” 

!اابتسمم نووحح ووأأمسكك ووجهھهھا ووقبلل جبيینهھا ووقالل: 
!“أأنا متأكدد منن ذذلكك حبيیبتي. أأنا دداائما فخوورر بكك.” 

!قاططعتهھما مرريیمم قائلة بحززمم: 
!“الرراا هھھھيیا بنا ال يیجبب أأنن نتأخرر في أأوولل يیوومم لكك في االمددررسة.” 

!ااررتمتت الرراا في حضنهھ مررةة أأخررىى ووقالتت: 
“سالمم يیا أأبي٬، أأررااكك الحقا. أأررجووكك يیا أأبي ال تبتعدد عنا كثيیرراا. أأنا 

دداائما في شووقق إإليیكك.” 
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رربتت نووحح على كتفهھا ووقبلل يیدديیهھا قائال ووهھھھوو يینظظرر إإلى مرريیمم: 
!“إإنن شاء هللا سنجتمع قرريیبا في منززلنا مررةة أأخررىى حبيیبتي.” 

نظظررتت إإليیهھ مرريیمم بتعجبب وولمم تعلقق ثمم أأمسكتت الرراا منن يیددهھھھا 
!ووددخال بابب االمددررسة. 

مرر ما يیقرربب منن االساعة على ددخوولهھما قبلل أأنن تخررجج مرريیمم منن 
بابب االمددررسة متووجهھة إإلى سيیاررتهھا وواانددهھھھشتت عنددما ررأأتت نووحح 

!في اانتظظاررهھھھا فقالتت باقتضابب: 
“نووحح. هھھھلل ما ززلتت هھھھنا؟ … آآهه صحيیح نسيیتت أأنكك بال عملل. 

!معذذررةة أأنا عندديي عملل هھھھامم ووالبدد أأنن أأذذهھھھبب ااآلنن.” 
!اابتسمم نووحح محاووال االتغاضي عنن سخرريیتهھا قائال: 

“لقدد مرر أأكثرر منن عامم على تررككِك للمنززلل ووخاللل هھھھذذاا االعامم مررتت 
مووااقفف كثيیررةة حررمتت فيیهھا منكِك وومنن اابنتي٬، وومررررتت بلحظظاتت 

كنتت فيیهھا بحاجة شدديیددةة لتكوونوواا معي٬، مع ذذلكك لمم أأستططع أأنن أأفووتت 
أأوولل يیوومم البنتنا في االمددررسة٬، وولهھذذاا جئتت وواانتظظررتكك ألنتهھزز هھھھذذهه 

!االفررصة وونذذهھھھبب معا إإلى مكانن ما لنتحددثث قليیال.” 
!ررددتت مرريیمم متعمددةة تجاهھھھلل مشاعررهه قائلة: 

!“ال يیمكنن … يیجبب أأنن أأذذهھھھبب ااآلنن.” 
!حافظظ نووحح على هھھھددووئهھ ووهھھھوو يیقوولل: 
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“مرريیمم البدد أأنن نتكلمم وونصّفي ما بيیننا أأررجووكِك. إإلى متى سنظظلل 
هھھھكذذاا. أأنا أأددعووكِك لنتناوولل ططعامم ااالفططارر سوويیا في مططعمنا 

!االمفضلل.” 
!نظظررتت إإليیهھ مرريیمم بنظظررةة حاددةة قائلة: 

“لقدد تحددثنا كثيیرراا وومووقفي كانن ووااضحا. أأنتت االذذيي تماططلل ووال 
!ترريیدد أأنن تنهھي هھھھذذاا ااألمرر.” 
!أأخذذ نووحح نفسا عميیقا ووقالل: 

“مرريیمم ليیسس منن االمناسبب أأنن نتحددثث في االشاررعع هھھھكذذاا٬، ددعيینا 
!نذذهھھھبب لمكانن هھھھاددئئ وونتحددثث قليیال.” 

!قالتت مرريیمم بصووتت منفعلل: 
!“ليیسس هھھھناكك ما نتحددثث فيیهھ. أأنا لنن أأغيیرر مووقفي وو …” 

!أأشارر لهھا نووحح بالتووقفف ووقالل: 
“حسنا ددعيینا على ااألقلل نددخلل إإلى االسيیاررةة قبلل أأنن يیلفتت اانفعالكك 

!أأنظظارر االناسس.” 
تأففتت مرريیمم قبلل أأنن تفتح بابب سيیاررتهھا ووتجلسس بددااخلهھا ووتبعهھا 

نووحح ليیجلسس في االمقعدد االمجاوورر ووما أأنن هھھھمم بالكالمم حتى أأووقفتهھ 
!قائلة: 
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“أأنا لنن أأغيیرر مووقفي. ال تظظنن أأنن االشهھررةة االتي حظظيیتت بهھا 
ستجعلني أأنبهھرر ووأأتأثرر ووأأشعرر أأنكك كنتت على حقق. في نهھايیة 

ااألمرر هھھھي شهھررةة مؤؤقتة ووززاائفة نتيیجة تسليیطط ااإلعالمم االضووء على 
ما قمتمم بهھ منن عززفف في االشووااررعع مثلل متسوولي أأووررووبا. أأنتت 

تسيیرر في ططرريیقق أأعمى االعيینيینن ووال تتبع سووىى هھھھووااكك االشخصي 
وولقدد مللتت حقا منكك وولكني ال أأرريیدد أأنن أأررفع قضيیة خلع مررااعاةة 

لشعوورر اابنتنا٬، فهھي في قمة االفخرر بكك ووبشهھررتكك ووال أأرريیدد أأنن 
!أأخبررهھھھا بالحقيیقة االصاددمة.” 

!قالل نووحح بأسفف شدديیدد: 
“مثلل االمتسووليینن يیا مرريیمم … أأهھھھذذاا كلل ما ررأأيیتِت مما قمتت بهھ منن 

إإنجازز. أأيیعززفف االمتسووليینن في االمسررحح االكبيیرر بدداارر ااألووبرراا يیا 
!مرريیمم؟” 

!ثمم ااعتددلل في جلستهھ ووقالل: 
“أأرريیدد أأنن أأعلمكك بأمرر هھھھامم ووجدديیدد علهھ يیحددثث فاررقا في نظظررتكك لما 

أأقوومم بهھ. سأقوومم في االمررحلة االقاددمة ووبناء على ووصيیة جدديي 
ااألخيیررةة بتخصيیصص نسبة 50٪ منن عائددااتت حفالتي لتموويیلل 
مؤؤسساتت مررضى االسررططانن في االعالمم كلهھ. أأال تعتبرريینن ذذلكك 
إإسهھاما جليیال للقضاء على مررضض االعصرر. كيیفف كانن لي أأنن 

أأساهھھھمم ووأأنن أأكوونن ذذوو بصمة ووغايیة نبيیلة كهھذذهه إإنن ااستمرريیتت في 
!مجالل االبنووكك االذذيي كانن يیستنززفف ررووحي.” 

!قالتت مرريیمم بتكبرر: 
!
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“إإنهھا مجرردد ووسيیلة ذذكيیة إليیجادد غايیة نبيیلة تبرررر شعوورركك بتفاهھھھة ما 
تقوومم بهھ. لقدد سأمتت منن محاووالتكك هھھھذذهه٬، أأررجووكك ال تحاوولل مجدددداا 

أأنن تثبتت أأنن االحقق معكك ووأأني أأنا االتي ال تقددرر ووضعكك ووظظررووفكك وو 
… وو … وو… لقدد أأصبحتت ممال حقا وومهھما قلتت أأوو فعلتت فلنن 

يیتغيیرر مووقفي حتى تفيیقق منن االغيیبووبة االتي غررسهھا فيیكك جددكك 
!االمخبوولل.” 

!قالل نووحح بحززمم شدديیدد: 
“يیبددوو أأنهھ ال أأملل فعال٬، ووااضح أأنكك مستمررةة في عناددكك ووتكبرركك يیا 
مرريیمم. لقدد مرر سنة على خالفنا حاوولتت فيیهھا أأنن أأستسمحكك ووأأشررحح 

لكك كثيیرراا وولكنن منن االووااضح أأنكك عاززمة على إإنهھاء عالقتنا 
!وواالمضي ووحددكك في االحيیاةة.” 

!ثمم أأخذذ نفسا عميیقا قبلل أأنن يیقوولل: 
“ووأأنا سأعططيیكِك ما تمنيیتِت يیا مرريیمم. يیعلمم هللا كمم يیعصرر قلبي قرراارر 
بعدديي عنكك ووعنن الرراا٬، وولكنن لمم يیعدد بيیدديي ما أأفعلل أأوو أأقوولل. لقدد 

ظظننتت أأنكِك ستغيیرريینن مووقفكِك بعدد ررؤؤيیة نجاحاتي وولكنن لألسفف منن 
!االووااضح أأنكِك ما ززلتِت مصررةة." 

!أأخذذ نفسا عميیقاً ثمم قالل: 
"حسنا٬ً، ستكوونن عنددكك ووررقة اانفصالنا في خاللل أأسبووعع على 
ااألكثرر. وولكنن ااعلمي أأنكِك أأنتِت االتي ااختررتِت هھھھذذاا االخيیارر وولمم 

!تسمعي صووتت االحقق ال بعقلكك ووال بقلبكك.” 
!أأغمضتت مرريیمم عيینهھا ووقالتت ببرروودد شدديیدد: 
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!“علّي ااآلنن االذذهھھھابب للعملل فلقدد تأخررتت كثيیرراا.” 
!نظظرر لهھا نووحح باشمئززاازز قائال: 

“لمم تعوودديي مرريیمم االتي أأحببتهھا. وومنن ااآلنن فصاعدداا ليیسس لكك مكانن 
في حيیاتي٬، ووما سيیرربططني بكِك فقطط هھھھوو اابنتنا الرراا االتي أأتمنى أأال 

!تؤؤثرريي سلبا على نظظررتهھا لي.” 
قالهھا وواانددفع خاررجا منن االسيیاررةة ووما أأنن أأغلقق االبابب حتى اانططلقتت 

مرريیمم مسررعة مما أأددىى إإلى تططايیرر االغبارر االكثيیفف في ووجهھ نووحح 
وواالذذيي نظظرر إإليیهھا ووهھھھوو يیحملل في قلبهھ تجاهھھھهھا كررااهھھھيیة كبيیررةة بقددرر 

!حبهھ لهھا. 
!ااتجهھ نووحح لسيیاررتهھ ووهھھھوو يیجرريي ااتصاال بمحموودد االذذيي أأجابب قائال: 

!“قلل لي أأنهھا ااستجابتت ووأأنكمم ااآلنن (سمنن على عسلل).” 
!رردد نووحح بحززنن شدديیدد: 

!“سأذذهھھھبب للمأذذوونن ااآلنن ألتممم إإجررااءااتت ااالنفصالل.” 
!صعقق محموودد ووقالل مذذعوورراا: 

“ماذذاا تقوولل؟ ال حوولل ووال قووةة إإال باv … ال حوولل ووال قووةة إإال 
 ”!vبا!

رردد نووحح بهھددووء قائال: 

!
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“هھھھذذهه إإررااددةة هللا يیا محموودد. لقدد حاوولتت ووصبررتت كثيیرراا وولكنن لمم يیعدد 
هھھھناكك مجالل للمماططلة أأكثرر منن ذذلكك. أأنا على ووشكك ددخوولل مررحلة 
مهھمة منن حيیاتي ال تتحملل مززيیدداا منن االحززنن أأوو ااألموورر االمعلقة. 

كما أأنني منن ااآلنن فصاعدداا لنن أأتحملل مسؤؤووليیة نفسي فقطط٬، فهھناكك 
قضيیة كبررىى عززمتت على أأنن أأتبناهھھھا وولنن أأخذذلل أأصحابهھا منن أأجلل 

!أأموورر شخصيیة.” 
!أأجابب محموودد بحززنن: 

!“ثبتكك هللا يیا صدديیقي … ووكتبب لكك ما يیررضيیكك وويیسعددكك.” 
!قالل نووحح بجدديیة: 

“االمهھمم. لقدد ااتصلتت بكك ااآلنن ألعلمكك أأني سأسافرر مررةة أأخررىى إإلى 
االنووبة ووهھھھذذهه االمررةة للررااحة وواالعززلة فقطط ووليیسس بحثا عنن سرر آآخرر. 
أأنا بحاجة ألنعززلل قليیال ووأألمم شتاتت أأموورريي. أأرريیددكك أأنن تتووااصلل 
مع أأفرراادد فررقتي ووتعلمهھمم باألمرر ووتططمئنهھمم أأني لنن أأتأخرر عليیهھمم 

!كثيیرراا. فأنا أأعلمم أأني لوو ااتصلتت بهھمم لنن يیترركووني أأسافرر.” 
!قالل محموودد مططمئنا: 

“ال تقلقق يیا صدديیقي سأعلمهھمم٬، ووأأسألل هللا أأنن يیثلج صددرركك وويیفررجج 
!هھھھمكك.” 

أأنهھى نووحح االمكالمة ووأأدداارر محرركك سيیاررتهھ ووتحرركك ووهھھھوو ال يیعلمم 
كيیفف ستكوونن االحيیاةة بددوونن أأسررةة تقفف بجووااررهه ووتفررحح معهھ 

ووتشارركهھ كلل خططووةة. في كلل لحظظة يیفكرر فيیهھا يیعتصرر قلبهھ أألمم بالغ 

!
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على ما آآلتت إإليیهھ ااألموورر٬، لكنهھ تمنى أأنن يیجدد في ررحلتهھ االجدديیددةة 
إإلى االنووبة شفاء لحززنن فررااقهھ ألسررتهھ ووددعما لما هھھھوو مقبلل عليیهھ في 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!حيیاتهھ منن جدديیدد. 
!
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!!!!
 (٧۷) !

          خررجج نووحح مع أأفرراادد فررقتهھ منن بيیتت االشررقق في ساعة 
متأخررةة منن االليیلل بعدد يیوومم ططوويیلل منن االبررووفاتت وواالتددرريیباتت حيینن 

!قالل ززيیادد: 
“لقدد ااشتقتت لهھذذهه ااأليیامم منذذ حفلل ااألووبرراا. في االحقيیقة لقدد كنتت قلقا 

أأنن تنسحبب منن االفرريیقق يیا نووحح بعددما عررفتت منن صدديیقكك أأنكك 
سافررتت إإلى االنووبة في ررحلة نقاهھھھة. وولكنن االحمدد v لمم يیددمم غيیابكك 

!ططوويیال.” 
!اابتسمم نووحح ووقالل: 

“ال تقلقق يیا ززيیادد. فما نقوومم بهھ ليیسس مماررسة لهھوواايیة. بلل إإنهھا 
!أأصبحتت قضيیة عمرريي االتي لنن أأتناززلل عنهھا حتى آآخرر نفسس لي.” 

!ررفع حسامم كفهھ لألعلى ليیسلمم على نووحح ووززيیادد قائال: 
“حسنا٬، علّي االذذهھھھابب ااآلنن ألنالل قسططا منن االررااحة. سالمم يیا 

!شبابب.” 
!“خذذني معكك. تصبح على خيیرر يیا نووحح٬، نررااكك غدداا إإنن شاء هللا.” 
!
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قالهھا ززيیادد وورراافقق حسامم باتجاهه سيیاررتهھما بيینما تووجهھ نووحح إإلى 
االجهھة االمعاكسة حيیثث رركنن سيیاررتهھ. ووفي منتصفف االططرريیقق 

ااعتررضتهھ سيیاررةة سووددااء فاررهھھھة تووقفتت بجووااررهه مباشررةة فتررااجع 
نووحح خائفا٬، في نفسس االلحظظة نززلل االززجاجج االخلفي االمعتمم ليیكشفف 
عنن ررجلل مسنن في االستيیناتت منن عمررهه ذذوو شعرر وولحيیة بيیضاء 

!ووقالل بلهھجة حاززمة بهھا هھھھيیبة كبيیررةة: 
!“ال تخفف يیا نووحح. أأرريیددكك أأنن ترراافقني ااآلنن.” 

!لمم يینططقق نووحح فعاوودد االررجلل حدديیثهھ بنفسس االلهھجة االمؤؤثررةة: 
“قلتت لكك ال تخفف. معي شيء يیخصكك منن جددكك االددكتوورر يیاسيینن 

!ااأللفي.” 
!اانددهھھھشش نووحح ووقالل بترردددد: 

!“ووما االذذيي يیددرريیني أأنكك تقوولل االصددقق.” 
!نظظرر إإليیهھ االررجلل بحددةة ووقالل بحسمم: 

!“اارركبب بجوواارريي يیا نووحح.” 
لمم يیستططع نووحح أأنن يیقاوومم هھھھذذهه االكارريیززما وواالهھيیبة فتحرركك ببططء 

!ليیرركبب بجوواارر االررجلل االذذيي اابتسمم قائال: 

!
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“أأرريیددكك أأنن تسترريیح ااآلنن حتى نصلل إإلى فيیلتي االخاصة ووال تقلقق 
فسنعيیددكك إإلى هھھھنا حيینن ننهھي حدديیثنا. كلل ما أأرريیددكك أأنن تعررفهھ ااآلنن 

!أأنن جددكك بالتأكيیدد فخوورر بكك ووبكلل ما قمتت بهھ.” 
تعجبب نووحح ووهھھھمّم بقوولل شيء وولكنن قاططعهھ االررجلل بإشاررةة منن يیددهه 

!ثمم أأغمضض عيینيیهھ ووقالل للسائقق: 
!“اانططلقق يیا إإسالمم.” 

جلسس نووحح ططوواالل االططرريیقق في تررقبب ووتووجسس بيینما االررجلل بجووااررهه 
يیجلسس مغمضض االعيینيینن بهھددووء تامم. مررتت خمسس ووأأرربعوونن ددقيیقة 

قبلل أأنن يیصلوواا إإلى فيیال رراائعة في منططقة االساددسس منن أأكتووبرر 
تحيیططهھا حدديیقة مليیئة بالززهھھھوورر وواالنباتاتت ذذااتت ااأللوواانن االززااهھھھيیة 

!وومسلطط عليیهھا أأضووااء خاررجيیة أأضافتت للمشهھدد سحرراا خاصا.  
تووقفتت االسيیاررةة أأمامم مددخلل االفيیال وونززلل االسائقق ليیفتح االبابب لنووحح 

!ثمم أأسررعع للبابب ااآلخرر ليیفتحهھ لذذلكك االررجلل االمهھيیبب وواالذذيي قالل: 
!“ااتبعني يیا نووحح.” 

نظظرر إإليیهھ نووحح ووتحرركك خلفهھ ووكأنهھ منوومم مغناططيیسيیا حتى ددخال 
االفيیال وومنهھا لغررفة مكتبب لمم يیررىى نووحح لفخامتهھا مثيیال ووجلسس 

االررجلل على أأرريیكة منن االجلدد ااألسوودد ووأأشارر إإلى نووحح بيیددهه ليیجلسس 
!بجووااررهه قائال: 

!“ماذذاا تشرربب؟” 
!
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!ترردددد نووحح ووقالل بقلقق: 
!“ال ددااعي. فقطط أأرريیدد أأنن …” 

!“ااجلسس يیا نووحح.” 
قاططعهھ االررجلل ووأأشارر للخاددمم االذذيي كانن يیقفف على االبابب منتظظرراا 

!االتعليیماتت قائال: 
!“أأغلقق االبابب منن فضلكك ووال تددعع أأحدداا يیددخلل عليینا.” 

!“حاضرر سيیدديي.” 
خررجج االخاددمم ووأأغلقق االبابب بيینما جلسس نووحح على االكررسي االمجاوورر 

!لألرريیكة وونظظرر إإلى االررجلل االذذيي اابتسمم قائال: 
“ما كلل هھھھذذاا االقلقق وواالتووترر. أأليیسس منن االمفتررضض أأنكك تنتظظرر ررسالة 

!جدديیددةة منن جددكك؟” 
!اانددهھھھشش نووحح ووقالل: 

!“هھھھلل تحملل ررسالة منن جدديي؟” 
“بالططبع. أأنا أأحملل االررسالة ااألخيیررةة ووأأشررفتت على كلل االررسائلل 

!االسابقة أأيیضا.” 
حرركك نووحح ررأأسهھ ووقططبب حاجبيیهھ في عددمم فهھمم أأوو تصدديیقق لما يیقوولهھ 

!االررجلل ثمم قالل بصووتت خافتت: 
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!“هھھھلل قلتت االررسالة ااألخيیررةة.” 
!تمطططط االررجلل ووااتكأ بجسمهھ على ااألرريیكة ثمم قالل: 

“ددعني أأشررحح لكك. فيیبددوو أأنكك لنن تتحملل االمززيیدد منن االغمووضض.” 
!ثمم أأعتددلل االررجلل وونظظرر إإلى نووحح مباشررةة ووقالل: 

!“ااسمي مصططفى٬، مصططفى االحاوويي.” 
!فكرر نووحح قليیال ووقالل: 

!“أأظظنن أأني سمعتت هھھھذذاا ااالسمم منن قبلل.” 
!ضحكك االررجلل قائال: 

“بالتأكيیدد يیا بني. ووباألخصص إإنن كنتت تتابع قوواائمم أأغنى أأغنيیاء 
!االعالمم. ستجددني في االمرركزز االعاشرر في االقائمة.” 

بددتت على نووحح مالمح االهھددووء ووخفتت حددةة تووتررهه بيینما أأكملل 
!االررجلل قائال: 

“تعررفتت على جددكك أأثناء مررضض اابنتي أأنجليینا منن ززووجتي 
ااألمرريیكيیة بمررضض االسررططانن. حيینهھا أأجمع كلل ااألططباء ااألمرريیكانن 

على أأنن حالتهھا ليیسس لهھا عالجج أأكيیدد أأوو فعالل وونصحني أأحدد 
ااألططباء هھھھناكك أأنن أأتووااصلل مع جددكك ووأأعلمني أأنهھ ططوورر أأساليیبب 
جدديیددةة في عالجج االمررضض يیمكنن أأنن تحددثث فررقا في حالة اابنتي. 
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ووفعال فقدد كانن شفاؤؤهھھھا على يیدديیهھ بفضلل منن هللا سبحانهھ ووتعالى. 
!وومنذذ ذذلكك االحيینن أأدديینن لهھ بعمرريي ووأأصبحتت عالقتنا ووططيیددةة جدداا.” 

!جلسس نووحح يینصتت باهھھھتمامم شدديیدد في حيینن أأكملل االررجلل قائال: 
“لقدد سافرر جددكك إإلّي قبلل ووفاتهھ بما يیقرربب منن ثمانيیة أأشهھرر 

ووأأعلمني بالووصايیا االتي ترركهھا لكك ووططلبب مني تخصيیصص أأحدد 
ررجالي لتعقبكك وومتابعة أأخبارركك خططووةة بخططووةة ووسلمني ررسالتيینن. 

ووااحددةة منهھا ترركناهھھھا لكك في االسيیاررةة بعدد حفلل ااألووبرراا. فلمم يیقاوومم 
!االسايیسس ططلبب ررجالي بفتح االسيیاررةة بعددما ددفعوواا لهھ مئتانن جنيیهھ.” 

!ضحكك االررجلل ووسطط تعجبب نووحح االذذيي قالل: 
!“إإذذنن فأنتت االذذيي ترركتت لي تلكك االررسالة!” 

!لمم يیجبب االررجلل وولكنن أأكملل قائال: 
“وواالررسالة ااألخيیررةة االتي ططلبب مني أأنن أأسلمهھا لكك في االووقتت 
االمناسبب بعدد تبنيیكك لقضيیة مررضض االسررططانن. لقدد كنتت أأتابع 

أأخبارركك ووعنددما أأبلغني ررجالي أأنكك بددأأتت تنشرر أأخبارراا على مووااقع 
االتووااصلل ااالجتماعي االخاصة بفررقتكك ووبما تنوووونن فعلهھ منن 
تخصيیصص ٥٠۰٪ منن عوواائدد حفالتكمم لددعمم مؤؤسساتت عالجج 

!االسررططانن في االعالمم كلهھ تحرركتت إإليیكك على االفوورر.” 
!ثمم نظظرر إإليیهھ مباشررةة ووأأكملل: 

!
�218



“بغضض االنظظرر عنن ووصيیة جددكك٬، فإنن ما تقوومم بهھ يیا نووحح يیمثلل 
ررغبتي ووووصيیتي االشخصيیة. فأنا عاززمم على تخصيیصص ٨۸٠۰٪ منن 
ثررووتي لددعمم مؤؤسساتت االسررططانن وومساعددةة االماليیيینن على االشفاء 

!منن هھھھذذاا االمررضض االلعيینن كشكرر v على شفاء اابنتي.” 
!لمم يیصددقق نووحح ما سمعهھ فقالل محاووال أأنن يیفهھمم: 

!“ماذذاا يیعني هھھھذذاا سيیدديي؟ أأنا ال أأصددقق ما أأستنتجهھ.” 
!ضحكك االررجلل ووقالل: 

“ااستنتاجج صحيیح يیا نووحح. لقدد ااتفقتت مع جددكك على تسخيیرر كلل 
عالقاتي وونفووذذيي لددعمم قضيیتكك … أأوو قضيیتنا جميیعا إإنن جازز 

االتعبيیرر. وولذذلكك قلتت لكك أأنن جددكك فخوورر جدداا بكك٬، لقدد قاوومتهھ في 
االبدداايیة ووقلتت لهھ كيیفف يیمكنن أأنن تضع مصيیرر قضيیة مهھمة كهھذذهه في 

يیدد حفيیددكك ووكيیفف ستتأكدد أأنهھ سيیتبع وويینفذذ االررسائلل ووهھھھلل سيیكوونن 
قاددرراا على ااستنباطط معانيیهھا. وولكنهھ كانن ووااثقا وومؤؤمنا بكك لددررجة 

!غيیرر معقوولة٬، وويیبددوو أأنن إإيیمانهھ كانن بمحلهھ.” 
ظظهھررتت عالماتت االفررحة االغامررةة ممززووجة بالتأثرر على ووجهھ نووحح 

!فأكملل االررجلل قائال: 
“لقدد ررأأيیتكك تحاوولل نشرر االخبرر االخاصص بفررقتكمم ووما تنوووونن االقيیامم 

بهھ على مووااقع االتووااصلل ااالجتماعي ووووجددتت االخبرر قدد بددأأ 
باالنتشارر في بعضض االصحفف االقووميیة وولكني سآخذذ تلكك 

االمحاووالتت لمستووىى أأعلى بكثيیرر. سأتووااصلل مع أأصحابب االنفووذذ 
ووااتخاذذ االقرراارر ووووسائلل ااإلعالمم في االعالمم لنددشنن أأكبرر حملة لددعمم 
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مررضض االسررططانن في كلل ددوولل االعالمم االفقيیرر منهھا وواالغني. أأنا أأمتلكك 
مؤؤسسة إإعالميیة ضخمة ستقوومم بهھذذاا االددوورر كامال ووما عليیكك االقيیامم 
بهھ فقطط هھھھوو االترركيیزز على تقدديیمم أأررووعع ما عنددكك أأنتت ووفررقتكك. أأرريیدد 

لعررضض ااألووبرراا االقاددمم أأنن يیكوونن أأفضلل مما كانن عليیهھ بمئة مررةة. 
نرريیددهه عررضا مبهھرراا لمم يیررىى االعالمم مثيیال لهھ منن قبلل. اافعلل أأنتت 

!ذذلكك ووأأترركك االباقي لي.” 
!قالل نووحح ووااالبتسامة تمأل ووجهھهھ: 

!“أأنا ال أأصددقق ما أأسمع. أأنا في حلمم بالتأكيیدد.” 
!ضحكك االررجلل وورربتت على فخذذ نووحح قائال: 

“لقدد أأثبتت جددااررةة غيیرر مسبووقة يیا نووحح ووبذذلتت جهھدداا كبيیرراا 
ووأأظظهھررتت شغفا ليیسس لهھ مثيیلل٬، وولذذلكك تستحقق كلل االددعمم لمساعيیكك. 

لنن أأددخرر أأيي جهھدد ألصنع منكك أأسططووررةة حقيیقيیة. سنبددأأ إإططالقق 
االحملة االعالميیة بحفلل لمم يیشهھدد االعالمم لهھ مثيیلل عندد سفح ااألهھھھررااماتت 

حيیثث عززفف أأسططووررةة االبيیانوو يیاّني ووسنددعوو كلل االعالمم ليیشاهھھھددكك 
ووسنبثث االحفلل حيیا في كلل االعووااصمم االكبررىى في االعالمم. سنرريي 
االعالمم أأسططووررةة آآلة االقانوونن ووسحرر االشررقق عنددما يیجتمعانن مع 

!بعضهھما.” 
!أأخذذ نووحح نفسا عميیقا ووقالل: 

!“يیا إإلهھي! ال يیستططيیع عقلي ااستيیعابب ما تقوولل.” 
قالل االررجلل بحسمم: 
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“البدد أأنن تررىى ووتصددقق هھھھذذاا االمشهھدد يیا نووحح. حانن االووقتت ألنن تأخذذ 
!حلمكك ألبعدد منن حددوودد االسماء.” 

!أأوومأ نووحح بررأأسهھ ثمم بدداا عليیهھ أأنهھ تذذكرر شيیئا مهھما فسألل قائال: 
!“وولكنن ماذذاا عنن االررسالة ااألخيیررةة؟” 

!اابتسمم االررجلل قائال: 
“االررسالة ااألخيیررةة لنن أأسلمكك إإيیاهھھھا إإال على االمسررحح لتقررأأهھھھا على 
االناسس قبلل بدداايیة تلكك االحفلة ااألسططوورريیة االتي سنعددهھھھا لكك. ررسالة 

منكك وومنن جددكك إإلى االعالمم أأجمع قبلل إإططالقق أأكبرر حملة في 
!االتارريیخ لددعمم ووتططوويیرر عالجج مررضض االسررططانن.” 

حددقق نووحح في االررجلل بذذهھھھوولل عنددما سمع عباررتهھ ااألخيیررةة. ووأأخذذ 
يیفكرر فيیما يیمكنن أأنن تحتوويیهھ هھھھذذهه االررسالة االمووجهھة للعالمم أأجمع في 

!ذذلكك االيیوومم ااألسططوورريي. 
!قططع االررجلل حبلل أأفكاررهه ووقالل: 

“ال تشرردد بذذهھھھنكك كثيیرراا. فقطط ااستعدد أأنتت ووفررقتكك كما لمم تستعددوواا 
منن قبلل. ووتخيیلل هھھھذذاا االيیوومم بكلل تفاصيیلهھ ووصددقق أأنن حلمكك سيیغيیرر 

!االعالمم.” 
 *** !
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         “صباحح االخيیرر يیا كلجيینن. كيیفف حالكك ووحالل معلمي 
!االعظظيیمم.” 

قالهھا نووحح عبرر هھھھاتفهھ االخلوويي ووهھھھوو يیحتسي االشايي في شررفة منززلهھ 
!فررددتت كلجيینن بسعاددةة: 

“صباحح االخيیرر يیا نووحح. أأيینن كنتت ططوواالل ااألسبووعيینن االماضيیيینن؟ لقدد 
!تعووددنا أأنن نططمئنن على أأخبارركك مررةة في ااألسبووعع على ااألقلل.” 

!اابتسمم نووحح ووأأجابب ووفي صووتهھ مززيیج منن االحززنن وواالترردددد: 
“في االحقيیقة لقدد كانن ااألسبووعانن االماضيیانن منن أأصعبب االفتررااتت 

االتي مررتت علّي في حيیاتي وولكنن رربما كافأني هللا في االنهھايیة بشبهھ 
!معجززةة.” 

!قالتت كلجيینن بتعجبب: 
“ووهھھھلل هھھھذذاا يیعني أأنن أأووااسيیكك أأمم أأفررحح لكك٬، أأخبررني باv عليیكك ماذذاا 

!حددثث ووال ددااعي ألسلووبب االتشوويیقق هھھھذذاا.” 
!ترردددد نووحح قبلل أأنن يیجيیبب بأسفف: 

“هھھھلل تذذكرريینن حيینن قلتِت لي أأنن االحبب االحقيیقي يیددفع صاحبهھ لمسانددةة 
!منن يیحبب في أأيّي ططرريیقق ااختاررهه. كانن معكك كلل االحقق.” 

!“ال أأفهھمم ماذذاا تقصدد.” 
!
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!أأكملل نووحح بلهھجة حززيینة: 
“لقدد حاوولتت كثيیرراا مع ززووجتي أأنن تعوودد إإلى االمنززلل ووأأنن تسامحني 
على تقصيیرريي ووأأررددتت أأنن أأثبتت لهھا منن خاللل نجاحي ووخصووصا 

بعدد حفلل ااألووبرراا أأني أأسيیرر في ططرريیقق مشررفف لهھا هھھھي وواابنتي٬، 
وولكنن يیبددوو أأنن قلبهھا قدد أأغلقق تماما وولمم تعدد تررىى أأوو تسمع إإال 

!صووتت االكبرريیاء بددااخلهھا.” 
!قالتت كلجيینن بتأثرر: 

!“يیحززنني كثيیرراا أأنن أأسمع ذذلكك.” 
“لقدد كنتت في ااأليیامم االماضيیة أأنهھي إإجررااءااتت ااالنفصالل. كلل ما 

!يیؤؤلمني حقا هھھھوو بعدديي عنن اابنتي.” 
!أأجابتت كلجيینن بلهھجة حاوولتت أأنن تخفي فيیهھا سعاددتهھا بهھذذاا االخبرر: 

“أأمرر مؤؤلمم حقا وولكنن ماذذاا كانن عليیكك أأنن تفعلل أأكثرر منن هھھھذذاا. 
ووبالتأكيیدد ستررىى اابنتكك بيینن االحيینن ووااآلخرر ووشهھررتكك ستجعلهھا في 

ااررتباطط دداائمم بكك ووبأخبارركك ووستززدداادد فخرراا بما تقوومم بهھ ووتززدداادد 
!ززووجتكك نددما أأنهھا ترركتكك.” 

!قالل نووحح بصووتت خافتت: 
!“آآملل ذذلكك.” 
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حوولتت كلجيینن منن نبررتهھا لتحاوولل أأنن تخررجج نووحح منن حالة االتأثرر 
!ووقالتت: 

!“ووما هھھھوو ذذلكك ااألمرر ااألشبهھ بالمعجززةة؟” 
سررتت االحيیوويیة في عررووقق نووحح مررةة أأخررىى عنددما تذذكرر هھھھذذاا ااألمرر 

!ووقالل بحماسس: 
“لقدد قابلتت صدديیقا لجدديي ااسمهھ مصططفى االحاوويي. إإنهھ على قائمة 
أأغنى عشررةة أأشخاصص في االعالمم ووهھھھوو منن يیحملل االووصيیة ااألخيیررةة 
االتي ترركهھا لي جدديي. قالل لي أأنهھ كانن يیتابع وويیشررفف على ررحلتي 

منذذ االبدداايیة ووأأنن جدديي أأووصاهه أأنن يیددعمني عنددما أأصلل لهھذذهه 
!االمررحلة منن ررحلتي.” 

!قالتت كلجيینن في حماسس ووسعاددةة بالغة: 
!“هھھھذذاا خبرر رراائع. فعال إإنهھا مكافأةة هللا لكك.” 

!أأكملل نووحح بنفسس االحماسس قائال: 
“هھھھوو ااآلنن يیجهھزز منن خاللل مؤؤسستهھ ااإلعالميیة أأكبرر حملة عالميیة 
لددعمم مكافحة مررضض االسررططانن ووذذلكك منن خاللل تخصيیصص ٥٠۰٪ 

منن عوواائدد حفالتت فررقتي لتططوويیرر عالجج االمررضض في االعالمم بأسررهه. 
في االفتررةة االقاددمة سأجووبب االعالمم أأجمع ألططرربب قلووبب االناسس بآلة 

االقانوونن ووأأشفي مررضاهھھھمم بعوواائدد االحفالتت. سأكوونن ااألسططووررةة االتي 
!أأررااددهھھھا االمعلمم بارراانن ووسأحققق االحلمم االذذيي ووعددتهھ بهھ.” 
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!“عظظيیمم عظظيیمم. سيیططيیرر أأبي فررحا بتلكك ااألخبارر.” 
!قالل نووحح بلهھجة تحملل االجدديیة: 

!“في االحقيیقة أأنا أأرريیدد منكك جميیلل االعمرر.” 
!أأجابتت كلجيینن بشكلل فوورريي قائلة: 

!“بالتأكيیدد. لنن أأددخرر جهھدداا في مساعددتكك في أأيي شيء.” 
!اابتسمم نووحح ووقالل: 

“سنططلقق االحملة االعالميیة منن خاللل حفلل أأسططوورريي سيینظظمم على 
أأعلى مستووىى منن االتقنيیاتت وواالخبررااتت عندد سفح ااألهھھھررااماتت٬، 

ووسيیتمم بثث االحفلل على االهھووااء مباشررةة في كلل عووااصمم االعالمم. 
ووأأعتمدد عليیكِك بأنن تقنعي االمعلمم بارراانن بحضوورر االحفلل االذذيي سيیقامم 

!بعدد شهھرريینن منن ااآلنن بإذذنن هللا.” 
!صعقتت كلجيینن ووقالتت: 

“يیا إإلهھي٬، هھھھذذاا ططلبب شبهھ مستحيیلل. لنن يیقبلل أأبي أأنن يیترركك مكانهھ 
هھھھنا أأبدداا٬، ووحتى إإنن قبلل فإنن جلووسهھ على االكررسي االمتحرركك يیعتبرر 

!مشكلة كبيیررةة بحدد ذذااتهھا.” 
!قالل نووحح بتفهھمم: 
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“أأعررفف ذذلكك بالتأكيیدد وولكنن عندديي أأملل كبيیرر أأنن يیحضرر شخصيیا 
ليیررىى بعيینيیهھ حلمهھ ووهھھھوو يیتحققق وويیشاهھھھدد تلميیذذهه ووهھھھوو يیغيیرر االعالمم بآلة 

!االقانوونن االتي يیشارركهھ عشقهھا.” 
!سادد االصمتت قليیال قبلل أأنن تجيیبب كلجيینن: 

“سأحاوولل أأنن أأعررضض عليیهھ ااألمرر ووسأبذذلل قصاررىى جهھدديي 
!إلقناعهھ. وولكنن ال أأستططيیع أأنن أأعددكك٬، فهھوو أأمرر بغايیة االصعووبة.” 

!اابتسمم نووحح قائال: 
“لوو نجحتِت فستكوونيینن قدد قددمتي لي أأعظظمم جميیلل في حيیاتي. 

ووااعلمي أأني أأقددرركِك ووأأقددرر ددعمكِك لي ووإإيیمانكك بي بغضض االنظظرر 
!عنن نتيیجة ططلبي هھھھذذاا.” 

!اابتسمتت كلجيینن بخجلل ووأأجابتت قائلة: 
“سأفعلل كلل ما أأستططيیع. أأرريیددكك فقطط أأنن ترركزز جيیدداا على االتددرريیبب 
ووااالبتكارر ووأأنن تسمع االجمهھوورر في ذذلكك االيیوومم ما لمم تسمعهھ آآذذاانهھمم 

منن قبلل. عنددما يیستيیقظظ أأبي سأبددأأ بتمهھيیدد االمووضووعع لهھ وولنأملل أأنن 
!تحددثث االمعجززةة٬، سأوواافيیكك باألخبارر.” 

“شكرراا كلجيینن. أأنا أأثقق بكِك تماما ووأأعددكك أأنن االحفلل سيیكوونن رراائعا 
!!لددررجة ال يیمكنن تصووررهھھھا إإنن شاء هللا.” 
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أأنهھى نووحح االمكالمة ووعقلهھ يیفكرر في كلجيینن ووقلبهھ يیخبررهه بأمرر هھھھامم 
!باستططاعتهھ أأنن يیعيیدد لحيیاتهھ االتووااززنن االذذيي اافتقددهه. 

 *** !
          تددفقق آآالفف االناسس إإلى ساحة االحفلل ااألسططوورريي للفررقة 

سبعة عندد سفح ااألهھھھررااماتت ووسطط تنظظيیمم مهھيیبب لمم يیشهھدد االعالمم لهھ 
مثيیال منن حيیثث االتقنيیاتت االمستخددمة ووااإلضاءةة وواالدديیكوورر مما 
!أأضفى على االمكانن ررووحا منن ااإلبددااعع ووسحرراا غيیرر مسبووقق. 

كانتت ااألعدداادد كبيیررةة جدداا حتى أأنن ااألمرر قدد تططلبب ساعة تقرريیبا قبلل 
أأنن يیستقرر االووضع ووتططفئ جميیع ااألنوواارر عدداا تلكك االُمسلططة على 

االمنصة االتي ووضعتت في االجانبب ااأليیمنن منن االمسررحح. كانن 
!االحشوودد بانتظظارر نووحح ليیلقي كلمتهھ قبلل بددأأ االحفلل. 

جلسس االجميیع في صمتت تامم ووتررقبب حتى ظظهھرر نووحح ووتووجهھ نحوو 
االمنصة ليیستقبلهھ االناسس بتصفيیقق ووصفيیرر حارر قابلهھ نووحح بتووااضع 

ووتقدديیرر وولكنن قلبهھ ووجووااررحهھ كانا معلقانن بررسالة جددهه ااألخيیررةة االتي 
!يیحملهھا وواالتي سيیقررأأهھھھا عليیهھمم جميیعا ااآلنن. 

!اانتهھى االتصفيیقق فاقترربب نووحح منن االميیكررووفوونن ووقالل: 
“شكرراا للحضوورر االكرريیمم٬، لقدد أأسهھمتمم جميیعا في قضيیة نبيیلة 

ووأأصبحتمم جززء منن أأملل كبيیرر نسعى لصنعهھ لشفاء االماليیيینن. قبلل 
أأنن نبددأأ االحفلل االمنتظظرر االذذيي سنعيیدد منن خاللهھ كتابة تارريیخ جدديیدد 

للمووسيیقى االعرربيیة بعززفف لمم تسمعوواا لهھ مثيیال منن قبلل٬، أأوودد أأووال أأنن 
أأقررأأ عليیكمم ررسالة منن جدديي … ذذلكك االشخصص االذذيي أأحببتت االحيیاةة 
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منن أأجلهھ وواالذذيي كانن سببا بعدد هللا سبحانهھ ووتعالى في كلل ما ترروونهھ 
االيیوومم. ووأأوودد أأنن أأخصص بالشكرر أأيیضا أأستاذذيي إإبررااهھھھيیمم أأنوورر عاززفف 

آآلة االقانوونن االشهھيیرر االذذيي بذذلل معنا جهھدداا خرراافيیا في ااإلعدداادد 
للمقططووعاتت االتي سنعززفهھا االليیلة. أأوودد أأيیضا أأنن أأشكرر االمعلمم 

االعظظيیمم بارراانن شيیرروواانن االذذيي نقلل إإلّي أأسرراارر آآلة االقانوونن ووجعلل 
مني عاززفا فرريیدداا ووال أأعلمم إإذذاا كانن حاضرراا بيیننا أأمم ال وولكني أأعلمم 
بالتأكيیدد أأنهھ على ااألقلل يیشاهھھھدد االحفلل ااآلنن منن خاللل االبثث االمباشرر 

في ترركيیا. كما أأشكرر جززيیلل االشكرر ااألستاذذ االعظظيیمم مصططفى 
االحاوويي االذذيي كررسس ثررووتهھ ووعالقاتهھ لتنظظيیمم هھھھذذهه االحملة 

!االتارريیخيیة." 
!صمتت قليیال ووأأخذذ نفسا عميیقا ثمم قالل: 

!"ووااآلنن مع ررسالة جدديي االددكتوورر يیاسيینن ااأللفي ررحمهھ هللا." 
 ————————————————————!

!بسمم هللا االررحمنن االررحيیمم 
!االسالمم عليیكمم جميیعا. 

ااسمي يیاسيینن ااأللفي وويیعررفني االبعضض بأسططووررةة االططبب لحصوولي 
!على جائززةة نووبلل إلسهھاماتي في عالجج مررضض االسررططانن. 

ال أأنسى ذذلكك االيیوومم االذذيي ددخلل فيیهھ أأبي إإلى غررفتي ووأأنا أأددررسس 
ااستعدداادداا المتحانن مهھمم في االسنة ااألوولى بكليیة االططبب ووأأغلقق االبابب 
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ووجلسس بجوواارر مكتبي ووبعدد أأنن ااططمأنن على أأحوواالي ااقترربب مني 
!ووهھھھمسس بأذذني قائال: 

“تذذكرر كلماتي هھھھذذهه جيیدداا يیا يیاسيینن٬، فالعمرر قصيیرر ووال أأددرريي متى 
مووعدد ااألجلل. يیا بني أأرريیددكك أأنن تصنع ااألملل٬، ووبعدد أأنن تصنعهھ 

البدد أأنن تترركك أأثرراا يینيیرر لآلخرريینن االططرريیقق كي يیصنعوواا آآماال جدديیددةة 
!لمنن يیأتي بعددهھھھمم.” 

قالل أأبي تلكك االجملة ثمم ترركك االغررفة ووأأنا في ذذهھھھوولل منن نبررتهھ 
وومالمح ووجهھهھ٬، فأنا لمم أأررهه على هھھھذذاا االحالل منن قبلل وولمم يیعتدد أأبدداا 

أأنن يیووصيیني بكلماتت منن االحكمة بهھذذاا االشكلل. لمم أأستططع االنوومم تلكك 
االليیلة ووظظللتت أأفكرر في معنى ما قالل٬، ووبعدد أأسبووعع فاررقق أأبي 

!االحيیاةة وولكنن لمم تفاررقق كلماتهھ قلبي.  
منذذ ذذلكك االحيینن ووأأنا أأنامم قليیال ووأأعملل كثيیرراا منن أأجلل صناعة ااألملل 

في مووااجهھة أأقسى أأمررااضض هھھھذذاا االعصرر حتى ووفقني هللا لذذلكك٬، 
وولكنن االمشوواارر ما ززاالل ططوويیال ووااألبحاثث البدد أأنن تستمرر ووتأخذذ ما 

!ترركتهھ ووتططووررهه حتى ال يیعوودد لهھذذاا االمررضض مكانا بيیننا. 
ووفي ليیلة حصوولي على جائززةة نووبلل فكررتت كثيیرراا في االجززء 

االثاني منن ووصيیة أأبي. كيیفف يیمكنن أأنن أأترركك أأثرراا يینيیرر االططرريیقق 
!لصناعة آآمالل جدديیددةة؟ 

ووعنددما جاءني حفيیدديي نووحح مع أأبيیهھ ووأأمهھ لتهھنأتي بالجائززةة 
ووااإلنجازز االكبيیرر كانن حيینهھا يیبلغ منن االعمرر عشرروونن عاما٬، يیوومهھا 

!هھھھمسس في أأذذني ووهھھھوو يیحتضنني قائال: 
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!“يیووما ما سأكوونن خليیفتكك ووسأترركك أأثرراا مثلل أأثرركك أأوو أأكثرر.” 
في تلكك االلحظظة أأمسكتت ووجهھهھ بيینن كفّي وولمم أأقلل شيیئا وولكني ررأأيیتت 

!في عيینيیهھ لمعة ططمووحح عظظيیمم لنن أأنساهھھھا. 
وومررتت ااأليیامم ووحززنتت كثيیرراا عنددما ررأأيیتت االحيیاةة تجررفهھ نحوو االووااقع 

!االتقليیدديي االمرريیرر االذذيي يیحيیاهه معظظمم االناسس. 
نعمم لقدد أأصبح ناجحا في عملهھ وولكنهھ فقدد ررووحهھ ووقلبهھ في 

االططرريیقق. فقدد لمعة عيینيیهھ االتي ررأأيیتهھا عنددما قالل لي أأنهھ سيیكوونن 
خليیفتي ووسيیترركك أأثرراا كأثرريي. فقدد ذذلكك منن أأجلل نجاحح ظظاهھھھرريي 

!صغيیرر صاحبهھ فررااغغ ددااخلي أأكبرر. 
وولذذلكك ووعنددما شعررتت باقترراابب أأجلي عززمتت ااألمرر على أأنن أأُحيیي 

ااألملل منن جدديیدد في حفيیدديي االذذيي لمم يیضفي أأحدد لحيیاتي بهھجة 
ووسعاددةة مثلهھ. لمعة االعيینن تلكك كانن ال يیمكنن أأنن تنططفئ بهھذذهه 

!االسهھوولة بسببب قسووةة أأوو إإغررااءااتت االحيیاةة. 
حيینهھا أأعددددتت سلسلة منن االووصايیا ووررتبتت مع أأعزز أأصددقاء لي 

ططرريیقة ووتررتيیبب تسليیمهھمم لهھا. فكلل ووصيیة تتططلبب تنفيیذذ ما يیسبقهھا 
!بكفاءةة حتى يینتقلل للووصيیة ااألخررىى. 

شككك االكثيیرروونن في ثقتي ووإإيیماني بهھ ووأأددهھھھشهھمم يیقيیني ووااصرراارريي 
على أأنهھ سيیكملل االمشوواارر حتى االنهھايیة. وولكنهھمم معذذوورروونن ألنهھمم لمم 
يیرروواا لمعة عيینيیهھ في ذذلكك االيیوومم وولمم يیستشعرروواا عززيیمتهھ ووططمووحهھ 

!كما ااستشعررتهھا أأنا. 
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ووهھھھا هھھھوو نووحح صالح بيینن أأيیدديیكمم ااآلنن. أأسططووررةة آآلة االقانوونن في 
االعالمم وورربما معهھ فررقة منن أأبررعع عاززفي االعالمم أأيیضاً ليینيیرر 

!االططرريیقق وويیصنع آآماال جدديیددةة لماليیيینن االبشرر. 
كمم أأنا فخوورر بكك يیا نووحح٬، كمم أأنا فخوورر بكك يیا أأعزز االناسس إإلى قلبي. 
ووأأنا على يیقيینن بأنن كلل ووااحدد منكمم سيیصنع أأمال لمنن حوولهھ وويیترركك 

أأثرراا لمنن بعددهه ليیظظلل ااألملل حيیا دداائما في قلووبنا منن أأجلل حيیاةة 
!أأفضلل لنا جميیعا.  

اافتحوواا قلووبكمم ألنغامم أأووتاررهه االساحررةة هھھھذذهه االليیلة ووتذذكرروواا كلماتي 
!ااألخيیررةة لكمم: 

!أأيیهھا ااإلنسانن لقدد خلقكك هللا أأمال. 
!أأمال قبلل أأنن توولدد. 

!ووأأمال ساعة ووالددتكك. 
!ووأأمال بعدد أأنن وولددتت. 

ااستقبلكك االكلل آآمليینن أأنن تكوونن حيیاتكك ااستمرراارراا للخيیرر ووااسهھاما 
!بحيیاةة أأفضلل للجميیع. 

!وومنن ثمم أأصبحتت االغايیة منن حيیاتكك هھھھي صناعة ااألملل.  
!ووفي يیوومم ما لمعتت عيیناكك كحفيیدديي نووحح. 
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!لمعتت عيیناكك ووشهھدد قلبكك ميیالدد حلمم عظظيیمم.  
وولكنن مع ااألسفف فقدد ددفنن هھھھذذاا االحلمم في نفسس االلحظظة االتي 

ااستسلمتت فيیهھا للتقاليیدد أأوو لضغووطط ووإإغررااءااتت االووااقع٬، ووتملكتكك 
سلططة االخووفف وواالشكك ووكلل تلكك االخرراافاتت االتي أأصابتكك بالعجزز 

وواالشللل ووحجبتت قددررااتكك ووأأططفأتت لمعة عيینيیكك وونوورر قلبكك. ثمم 
!ااختفتت معهھا سعاددتكك ووفقددتت غايیتكك ووأأصبحتت حيیاتكك بال حيیاةة. 

!أأيیهھا ااإلنسانن ال تنسى أأنكك ُخلقتت عظظيیما لتصنع أأمال عظظيیما. 
أأيیهھا ااإلنسانن اانتبهھ فلقدد حوولتكك االحيیاةة إإلى شخصص يیتووسلل وويیررجوو 

!لحظظة سعاددةة حقيیقيیة٬، بددال منن صناعتهھا. 
أأيیهھا ااإلنسانن تذذكرر أأنكك خلقتت خليیفة ووليیسس ضحيیة٬، فأنتت مؤؤيیدد منن 

!هللا لتفررضض االووااقع ال ليیفررضض عليیكك.  
أأيیهھا ااإلنسانن لقدد حانن االووقتت لتنهھضض ووتستيیقظظ منن غفلتكك ووتعوودد 

!لتحقيیقق االغايیة منن َخلقكك ووااستالمم مقاليیدد خالفتكك.  
!ااعززفف بأووتارركك يیا نووحح أأمال جدديیدداا للعالمم. 
!ااعززفوواا بعشقق قلووبكمم آآماال جدديیددةة للبشرريیة. 

!ااجعلوواا منن حيیاتكمم حيیاةة لمنن حوولكمم وولمنن بعددكمم. 
ال تجعلوواا حيیاتكمم تكرراارراا لمنن سبقكمم وولكنن ااجعلووهھھھا مناررةة لمنن 

سيیأتي بعددكمم. 
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!ااجعلوواا مما تعشقوونن ما يیززيیدد االناسس عشقا لخالقهھمم. 
!تعاوونوواا ووال تباعددوواا. 

!ااصنعوواا ااألملل.  
!ووأأنيیرروواا االططرريیقق لصناعة آآمالل جدديیددةة. 

!أأتمنى لكمم بدداايیة سعيیددةة لحيیاةة عظظيیمة يیا صّناعع ااألملل. 
!وواالسالمم عليیكمم ووررحمة هللا ووبرركاتهھ. 

 ————————————————————!
أأنهھى نووحح ررسالتهھ ووسادد صمتت مهھيیبب قططعهھ تصفيیقق أأحدد 

االحضوورر أأتبعهھ مووجة عاررمة منن االتصفيیقق وونهھضض االجميیع منن 
مقاعددهھھھمم إلظظهھارر ااإلجاللل وواالتقدديیرر لهھذذهه االكلماتت وواالددمووعع تمأل 

أأعيینن االجميیع تقرريیبا٬، وولمم يیتمالكك نووحح نفسهھ فانهھمررتت ددمووعهھ تبللل 
!ووجنتيیهھ وومررتت ددقائقق قليیلة حتى هھھھددأأ االجميیع بمنن فيیهھمم نووحح.  

ثمم ترركك نووحح االمنصة ووتووجهھ نحوو منتصفف االمسررحح حيیثث أأُنيیررتت 
ثالثة أأضووااء أأظظهھررتت آآلة االنايي وواالعوودد ووآآلة االقانوونن االبيیضاء 

!االساحررةة االخاصة بنووحح.  
ووما أأنن ووصلل إإليیهھا حتى ظظهھرر ررفاقهھ ووااحتضنووهه ثمم جلسس االثالثة 

!كلل في االمقعدد االمخصصص لهھ ووبددأأوواا االعززفف. 
!
�233



هھھھذذهه االمررةة كانن االعززفف مختلفا تماما٬، فقدد صاحبهھ عررضض رراائع 
للضووء االمسلطط على ااألهھھھررااماتت االثالثة. لقدد كانتت ااأللحانن االتي 

عززفتهھا االفررقة سبعة هھھھذذهه االليیلة أألحاناً جدديیددةة لمم يیسمعهھا االعالمم منن 
قبلل٬، أألحانا تجمع بيینن سحرر االشررقق ووبيینن تقددمم االغرربب ووآآمالل 
االمستقبلل. أألحانا تختررقق االقلووبب ووتذذهھھھبكك إإلى عالمم منن االمتعة 

!وواالصفاء ال مثيیلل لهھ.  
اانتهھى االحفلل بعدد مرروورر ساعة وونصفف منن االعززفف االمتووااصلل 

ووسطط تصفيیقق ووتهھليیلل ااستمرر أأكثرر منن عشرر ددقائقق ثمم ووقفف نووحح 
!ووفررقتهھ لتحيیة االناسس ووشكررهھھھمم على محبتهھمم. 

ووفي هھھھذذهه ااألثناء لمح نووحح االمعلمم بارراانن٬، لمح بارراانن شيیرروواانن 
وواابنتهھ االتي ااستططاعتت إإقناعهھ بالحضوورر. كانن بارراانن يیعيیشش االحلمم 

مع كلل نغمة يیسمعهھا وولمم يیتمالكك نفسهھ عنددما ررأأىى تلميیذذهه بهھذذهه 
االصووررةة االمشررفة ووبكى ووصفقق بحررااررةة ووتمنى لوو كانن 

باستططاعتهھ االسيیرر حتى يیرركضض ليیضمم تلميیذذهه االذذيي أأصبح فخرراا 
!للجميیع.  

ووما أأنن ررآآهه نووحح حتى نززلل منن على االمسررحح ووااررتمى في حضنهھ 
!قائال: 

!“ال أأصددقق. لقدد أأضفتت لسعاددتي أألفف سعاددةة يیا أأعظظمم معلمم.” 
!اابتسمم بارراانن ووقالل بلهھجة باكيیة: 

“لمم يیكنن منن االممكنن أأنن أأفووتت هھھھذذهه االفررصة أأبدداا. ااستمرر يیا نووحح في 
ططرريیقكك لتغيیيیرر االعالمم فأنتت تستحقق االمززيیدد.” 
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تووجهھ نووحح ببصررهه إإلى كلجيینن ووبيینما كانن يیحاوولل ااستجماعع كلماتهھ 
!حددثث ما لمم يیكنن يیتووقعهھ أأوو يیضعهھ في حسبانهھ. 

لقدد كانن صدديیقق عمررهه محموودد يیقترربب نحووهه مع ززووجتهھ سالي 
!وومعهھما اابنتهھ الرراا ووخلفهھمم على ااستحيیاء ززووجتهھ االسابقة مرريیمم. 

!لمم يیصددقق نووحح ما ررأأىى ووقبلل أأنن يیعلقق قالتت مرريیمم: 
“أأعتذذرر لكك بعدددد االكلماتت االتي جررحتت بهھا قلبكك. لقدد أأعماني 

كبرريیائي منن أأنن أأررىى االحقيیقة ووأأنن أأشعرر بكك يیا أأعظظمم منن أأحبب 
!قلبي.”  

شعررتت كلجيینن باإلحررااجج وولكنهھا قالتت ووااأللمم يیعتصرر قلبهھا بعدد أأنن 
!كانتت تأملل في شكلل آآخرر لعالقتهھا مع نووحح: 

“ززووجتكك منن أأجملل االنساء االتي ررأأيیتت وواابنتكك تشبهھهھا كثيیرراا يیا 
!نووحح.” 

اابتسمم نووحح ووضمم ززووجتهھ وواابنتهھ إإليیهھ وونظظرر لمحموودد صدديیقق عمررهه 
!قائال: 

“حانن ددوورركك يیا صدديیقي. ااستعدد لتغيیيیرر االعالمم يیا محموودد٬، كلمة 
!!!!االسرر سبعة” 
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ضحكك نووحح وواالجميیع ووأأسددلل االستارر على االمسررحح وواانتهھى االحفلل 
!ااألسططوورريي وولكنهھا كانتت بدداايیة جدديیددةة لعالمم جدديیدد يیصنعهھ ااألملل. 

!
تمتت 
!
!!!!!!!!!!
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