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هاِفن» «نيو ملستعمرة األوىل األيام من قصة

ألعمالنا املتوقع غري النمو األرضبسبب من قطعة يفرشاء فوًرا نرشَع أْن الرضوري من كان
فدادين بضعة رشاء التفاوضعىل رشكائي مني طلب قته. حقَّ الذي الوفري والربح التجارية
مزعٌج تأخريٌ األمر يف حدث لكْن الفور. عىل فيه رشعُت ما وهو هاِفن»، «نيو محيط يف
سند عىل الحصول املستحيل من جعل ما وهو العتيقة، السجالت أحد قراءة لتعذر نتيجة
مهذَّبًا رجًال تذكرت حينما األرض رشاء محاولة عن التخيل وشك عىل كنت سليم. ملكية
إنه العتيق. السجل من شفرتها فكُّ يتعذَّر التي املعلومات تقديم من يتمكَّن قد جيًدا أعرفه
االستعماري للعهد بالحماس ُمفَعم ودارٌس كعالم، ذائٍع صيٍت ذو ورجل الجامعة، يف أستاذٌ

للبلدة.
أين وأخربني عنها، أبحُث كنُت التي املعلومات ٍد تَردُّ دون وأعطاني مكتبتِه، يف قابلته
أرغب. كما واضح ملكيٍة سنِد الستخراج الالزمة القانونية املستندات عىل العثور يمكنني
بأْن لنفيس وسمحت احتاج، كلما متطلباته تُلبِّي كانت التي وغزارته ِعلمه دقُة أبهرتني
والتواريخ. األسماء من الهائل الكم هذا لتجميع تكلَّفه الذي العظيم الجهد عن أتساءَل
األحداث هذه مثل مع التعامل أتقن قد الحقيقة يف وأنه مخطئ أنني أخربني ولدهشتي،
واملقارنة التحليل عمليات كان لكالمه، وفًقا كبريًا، ذهنيٍّا جهًدا تطلَّب ما وأن بسهولة،
وعمليات والتسجيل، النقل من والسمني والَغثِّ والُهراء الحقيقة بني للفصل الرضورية
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َعت، ُجمِّ إن ما التي النتائج هذه إىل أدَّت التي األسباب لتتبع الالزمة الدقيق املنطقي التفكري
به. موثوًقا مسجًال تأريًخا شكَّلت حتى

كبريًا عناءً تُكلفني أن شأنها من هنا وثيقة لديَّ املثال، سبيل «عىل الربوفيسور: قال
منها.» أنتهي أن قبل االجتهاد يف

الكتيبات عليها تتناثر طاولة عىل موضوعة املخطوطات إحدى من لفافة وجود الحظُت
نحٍو عىل اهتمامي تَركَّز ملاذا أعلم ال ولكنني الدود، أكلها التي القديمة والكتب والوثائق
نَسق ذا الورق كان عتيقة. مخطوطٍة سوى تكن فلم الورقية، اللفافة هذه عىل خاصٍّ
يف أبيض لونه كان وإذا أكثر. أو قرٍن قبل يُستخدم كان الذي كهذا ُمسطٍَّر، وغري مضلَّع
حني يف الباهتة، الفاتح البيج اللون درجات من درجة إىل السنون حوَّلتْه فقد األيام، من يوم
غري كانت أليافها أن عىل بعُد فيما املخطوطة هذه الربوفيسور به عامل الذي الحرص دلَّ
عت. توقَّ كما تناولها وقد العتيقة، اللفافة هذه عن يتحدَّث أنه أعلم كنت ة. وهشَّ متماسكٍة
إحدى يف النفايات بعض وسط وجدته استثنائي تاريخي رسد هنا «لديَّ قائًال: أردف
طبيعية وغري غريبة حادثة قصة إنها سنة. مائة من ألكثر قبعت حيث العلوية الغرف
غري أعتربها دائًما كنت أنني إال ماذر»، «هوامش يف َعَرًضا ذُكرت وقد النقل بحكم سمعتها
هلوسات نتاُج أنه أو النقل لهذا أساس أيُّ يوجد ال أنه متصوًرا الجادة، بالدراسة جديرة
رجال أشد أحد كتبها تجاهلها يمكنني ال بها تتعلَّق قصة لديَّ اآلن ولكنني مضطرب. دماغ
كان أنه يؤكد وهو املزاح، باب من ولو حتى األكاذيب يقصَّ أْن يمكن ال رجل تقوى؛ الدين
السجل؟! هذا تصديق أرفض أن يمكنني إذن فكيف يصفه؛ ما عىل عياٍن شاهَد تقريبًا
إنها مزعوم. َحَدٍث أيِّ صحة من التأكد يف رغبته ويُشبع يحتاجه ما بكل املؤرخ يزوِّد إنه
كنا إذا شائعات. إىل تستند ال وهي يُرزق، حيٍّا كان أنه أعلم لرجٍل األصلية املخطوطة
أعتقد ال أيًضا. السجل بهذا نقبل أن بدَّ فال القديمة، السجالت من سجل أيِّ بصحة سنؤمن
تلك صحة إلثبات الوثيقة هذه تَُقدِّمه مما أفضل أساس لها مؤكدة تاريخية حقيقٍة أيَّ أنَّ

تسجلها.» التي الرائعة الظاهرة
معضلة حلِّ مهمُة إيلَّ يُسند لم بأنني «أعرتف قائًال: الحيوية ببعض الربوفيسور أكمل
هنا أقرؤه ما بأن للتسليم ُمضطرٌّ أنا كمؤرخ، قبل. من املخطوطة هذه تطرحها كالتي
وبعيدة جامحة السجل هذا يُقدِّمها التي الرواية أعترب أن بدَّ ال كفيزيائي، ولكن صحيح،
بمنتهى تُرَفَض أن يمكن كان واحد، شخص شهادة عىل مبنية كانت لو للغاية. االحتمال
املتطهرين من األوائل املستعمرون كان عقيل خلل نتاج أو حلم مجرد تُعترب وأن السهولة،
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باإلضافة الكاتب، هذا بتأكيد أُقابَُل أنني إال الشديد. تزمتهم إثر له عرضًة (البيوريتانيني)
اآلخرين. الشهود من العديد ضمن واحًدا كان بأنه التأكيد، هذا يُثبت الذي األصيل الدليل إىل
بني التوفيق صعوبة هو مشوِّقة املهمة يجعل وما لالهتمام، مثريٌة معضلٌة تأكيد بكل إنها

مادية.» كاحتمالية إنكارها وجوب وبني حقيقية تاريخية كواقعة الرواية قبول حتمية
جانبي ومن بداخيل، اهتماًما أيقظ قد أنه مرسوًرا الحظ قد إم الربوفيسور أن شكَّ ال
ته حريَّ التي القصة تلك إىل رسور بكلِّ سأنصت أنني وأخربته هذا، أخفي أن أحاول لم

الفور. عىل املطوية املخطوطة فك ثَمَّ وِمن بشدة،
أظن .١٦٨٠ عام برينِتس الدكتور القس هو هذه كتب من أن «يبدو قائًال: تحدَّث
منه األوىل الُجَمل فجعلت أتلفته قد الزمن عوامل ولكن لصديق، أرسله خطابًا كان أنه
مقارنة، عقد من تمكنت ثَمَّ وِمن املواعظ، وبعض له أخرى مخطوطات لديَّ مقروءة. غري
وسأُعيد بالكامل أقرأها لن متطابق. الوثائق هذه كل به ُكتبت الذي اليد خط أن ووجدت
الفرتة، تلك ميَّز الذي الجاف الرسمي باألسلوب مكتوب ألنه النص؛ مقاطع بعض صياغة

اآلن.» تُستخدم تَُعد ولم مهجورة فيه املذكورة الكلمات من العديد
عصيبة فرتٌة بالتجارة عملوا وَمن ار التُّجَّ عىل «َحلَّْت قائًال: القراءة الربوفيسور استهل
مستعمرة ملستوطنات األوىل األيام خالل حتى قبل، من بها يمروا لم ة ِشدَّ ،١٦٤٦ عام يف
ونظًرا األخرى، املستعمرات مع التجارة حركة وضعفت امليناء يف السفن قبعت هاِفن. نيو
يملكون ال كانوا فقد بالزراعة، معرفتهم عن تزيد بالتجارة هاِفن نيو مستعمري معرفة ألن
جهود لوال ولكن األساسية. الحياة متطلبات من احتياجاتهم لسدِّ املال من يكفي ما حتى
إذ ُمحدق؛ لخطر املستعمرة وجود َلتعرَّض العزيمة، ذوي األقوياء الرجال بعض وإرصار
أيرلندا. إىل للهجرة الالزمة الرتتيبات اتخذ قد البعض إنَّ حتى مغادرتها، عىل الكثري عزم
بناء أخري كحلٍّ تقرَّر عندئٍذ الواقع. باألمر ويقبل ليُذعن صالبة وأقل أجبَن ِعرق كان وربما
يُصِلَح أْن أمل عىل إنجلرتا إىل وإرسالها وشحنها املحيط، لعبور يكفي بما ضخمة سفينة
«رود مستعمرة يف السفينة بنَوا وقد الفادحة. الخسائَر األم البلد مع التجاري التبادل نموُّ

عليها. وتغلبوا كبرية عقبات جابهوا أن بعد آيالند»
السفينة دخلت حينما بالثلج مبيضًة األرض وكانت األصغر الجداول الصقيُع َد َجمَّ
تزن كانت إذ ضخامتها؛ ورؤية رؤيتها عند كبريًا ابتهاًجا الناس ابتهج هاِفن. نيو ميناء
وحًشا امليناء ذلك يف الناس يَر لم إذ والتعجب؛ للتندُّر مدعاة وكانت طنٍّا، وخمسني مائة
وكانت أرشعتها فاردة وزهو برسعة رسوها مكان إىل السفينة أبحرت قبل. من كهذا ضخًما
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فيهم دبَّت ليُحيُّوها. املياه حافة عند عوا تجمَّ الذين الناس فسعد بوضوح، ألوانها تظهر
ممتلكاتنا وسنضاعف ويفيض، يكفينا ما لدينا سيكون «اآلن وقالوا: رأوها حينما الشجاعة

الرب».» بمشيئة
متشائًما السفينة ُربَّان المبريتُن السيد «كان معلًقا: القراءة عن الربوفيسور ف توقَّ
من بالرغم أنه ثقة بكلِّ أخربه المبريتُن أن برينِتس الدكتور ل َسجَّ وقد اليشء، بعض
يف تشكك أي — للغاية ضعيفًة كانت فإنها رسيًعا، وتبحر طراز أحدث عىل السفينة أن
ستسوق أنها يخىش كان إنه حتى — العنيفة املضطربة املياه يف بثبات لإلبحار قابليتها
كانت آخر. شخص أي إىل شكوكه عن يُفصح لم أنه إال محقق، موٍت إىل فيها أبحر من كلَّ

«.١٦٤٧ عام من يناير شهر مطلع يف لالنطالق وجاهزة محملة السفينة
أوان يحني أن قبل ولياليها أيام خمسة ملدة الربودة «سادت القراءة: استأنف ثم
الصفر تحت الحرارة ظلت فقد قبل، من الناس يعهدها لم برودة وكانت لندن، إىل اإلبحار
وكأنها بإحكام السفينة الثلوج وثبَّتت امليناء، بعمق املالحة املياه وتجمدت ِعدة بدرجات
الرجال نجح اإلعجازية، وباملثابرة الناس، بني يتكاسل لم أحًدا لكن مرًىس. بمائة مثبتة
املضيق مياه إىل وصوًال أمياٍل خمسة وبطول قدًما أربعني بعرض الثلوج عرب قناٍة شقِّ يف
من وكان الشاطئ، نحو مقدمتها تُشري حني يف متجمدة السفينة كانت أبًدا. تتجمد ال التي

مقدمتها. من بدًال بمؤخرتها املفتوحة املياه تدخل بحيث دفُعها الرضوري
تسعى التي املتصارعة والقوى البحر أن المبريتُن أكد إذ مشئومة؛ نبوءة هذه كانت
تَدخل أن مثل إهانٌة تأكيد بكلِّ سيُثريها والنزوات األهواء من مجموعة تحكمهما لسيادته
تُبحر التي السفينة بأن الجميع عجوٌز بحاٌر أخرب كذلك أوًال. بمؤخرتها املاءَ سفينٌة
الذي امليناء إىل أبًدا تعود ال أنها يعني ما وهو أوًال، بمؤخرتها تعود ما دائًما أوًال بمؤخرتها

األصل.» يف منه غادرت
يف تكمن أنه «ستالحظ للحظة: الطاولة عىل املخطوطة يضع وهو الربوفيسور قال
البحارة جميع به تأثَّر الذي البحر لغموض األسطوري للمفهوم آثار املشئومة النُّذُر هذه
فقد املستعمرون؛ هؤالء بها ف ترصَّ التي الطريقة هو للغاية يبهرني ما هذا. يومنا حتى
وترصفاتهم حياتهم وكانت والقدر، بالقضاء الروحية األمور يخص فيما يؤمنون كانوا
النُّذُر هذه من وبالرغم ثمَّ، وِمن بآخر. أو بشكٍل لذلك تمتثل الدنيوية األمور يخص فيما
فيه. الرشوع عىل النية وعقدوا اإلبحار ميعاد حدَّدوا األمر، تأجيل يف يفكروا لم املشئومة،
هذا يذكر كما صلواته، يف الشعور هذا عن دافينبورت القس مثل متدين رجٌل َ عربَّ وقد
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ببطء: اإلبحار يف السفينة بدأت حاملا اآلتية بالكلمات دافينبورت السيد نطق فقد الكاتب.
مشيئتك. فلتكن البحر، أعماق يف هؤالء أصدقاؤنا يُدفن أن يف ترغب كنَت إذا رب، «يا

سوء.» كلِّ من احفظهم
إىل يذهبوا فلم بالكامل الدينية معتقداتهم عليهم تُسيطر تكن لم الذين الرجال أما
من للتخلص بأخرى؛ أو بطريقٍة الرشيرة األرواح طرِد طقوس ممارسة دون قط البحر
عىل ع تجمَّ بانتصارها. يبدو ما عىل هذه الشؤم نذُر تُنبئُ كانت التي الرشيرة التأثريات
نفٍس؛ ألف أو ثمانمائة حوايل والضعفاء، املرىض عدا فيما املستعمرة ُسكَّان جميع الجليد
الحزن عن تنمُّ ال بتعبرياٍت املغادرين َودَّعوا وقد وأصدقاؤهم. أقاربهم السفينة عىل كان إذ
قاعدة هي وقهرها، العواطف جميع جماح وكبح بل والخنوع، ظ التحفُّ كان الفرح؛ وال
يكن لم أنه القصة هذه يف ذُكرا اثنني أو تعبرٍي من فهمت وقد الناس، هؤالء لدى الحياة

هذا. من ورسميًة تحفًظا أكثر وداٍع أيُّ قبل من هناك
خرَّ بالهواء، ينتفخ أرشعتها أحد كان وبينما العميقة املياه إىل السفينة وصلت حني
أميال، خمسة بُعد عىل السفينة كانت وَصلَّْوا. الجليد عىل واحدة حركة يف راكعني الناس
يُصلُّون الناس كان وبينما واضح، بشكٍل السفينة رؤية يمكن وكان األجواء الربد ى صفَّ
كان لو كما برسعة اختفت فجأًة، اختفت املتضائلة، البعيدة السفينة عىل مثبتة وعيونهم
حينما إذ فجأة؛ اختفت «بىل، معلًقا: الكاتب هذا يقول الحال. يف فغرقت سقط قد قاعها
قنا وحدَّ نهضنا عني. طرفة يف اختفت التالية اللحظة ويف عليها، مثبتة جميًعا أعيننا كانت
بعٍض إىل بعضنا ناظرين التفتنا ثم مرة، آخر فيه رأيناها الذي الخايل الفضاء إىل بثبات
اختفت حتى وراقبناها قبل من كانت كما التالية اللحظة يف لنا تكشفت أنها إال بدهشة،
هذا من نتعجب ونحن فتفرقنا الرشق، إىل امليناء تحد كانت التي األرض من لساٍن خلف
مقتنعني كانوا ممن البعُض هناك كان يعنيه. ما نعرف ال وكنا رأيناه الذي الغريب املشهد
أخرى مرة سنراها فباملثل ثانية، مرًة الظهور وعاودت اختفت كما أنها عىل يدل كان بأنه
أننا من الرغم عىل أنه أنفسهم يف ُطبع ممن الكثري هناك كان ولكن رحلتها. تُتمَّ أن بعد
خاضعني بيوتهم إىل الناس وعاد مكتمٍل. غري سيكون املشهد فإن أخرى، مرًة سنراها

الرب».» إلرادة ومستسلمني
يفخضم ترى، «كما أخرى: مرة الطاولة عىل املخطوطة يضع وهو الربوفيسور وأردف
كما كان، والذي والقدر بالقضاء واإليمان األمل من تفسريه يمكن ال الذي املزيج هذا كل
من ظلَّ التدين، امُلفرطي املتزمتني الناس لهؤالء الحتمية الفكرية األُُطر من واحًدا أعتقد،
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وبسيطة، طبيعيٍة أسباٍب بواسطة املفاجئ وظهورها السفينة اختفاء حقيقة تفسري املمكن
الحًقا. ُوصفت التي الظاهرة مع ممكنًا يكن لم ذلك لكن

عن األخبار بعض املستعمرين ستصل كانت لألحداث، الطبيعي الرتتيب حسب
السفن تأِتهم ولم أخبار. أيُّ تأِتهم لم لكن إبحارها، عىل أشهر ثالثة مرور بعد سفينتهم
وصول عن أخبار بأيِّ يونيو يف وحتى ومايو وأبريل مارس يف إنجلرتا من أبحرت التي
يمكنني كان واحدة. بطريقة إالَّ قلقهم حدة من التخفيف املمكن من يكن ولم السفينة،
الذي العزاء يجدوا لم املستعمرين بأن — ذلك عىل الدليل أملك لم وإن حتى — الجزم
ردَّ يطلبوا لم بأنهم جزم بكلِّ أقطع أن يمكنني كما الصالة. يف إالَّ دائًما ينشدونه كانوا
وكان كان، ما أيٍّا عليهم هللا كتبه ما بخضوٍع يستقبلوا أن فقط بل صلواتهم، يف القضاء
عاد وهنا الرواية.» يف مذكور إنه هذه؛ ثقتي يُربِّر ما هو مخطوطتهم يف ذُِكَر ما إىل الرجوع
هؤالء دفع سفينتهم مصري معرفة يف «فشلهم أخرى: مرة املخطوطة من يقرأ الربوفيسور
أيَّ يعرفوا أن شاء، إن الرب، ودَعوا والفردية، الجماعية الصلوات من اإلكثار إىل املتدينني

املقدسة.» إلرادته الخضوع عىل يُعينَهم وأن األعزاء أصدقائهم عىل كتبه عما أخباٍر
ذلك، يُضاهي شيئًا أجد لم الصلوات، عن نمتلكها التي الروايات كل «يف وأضافمعلًقا:
إثنولوجيا لعالم يمكن كهذا بسيٍط بنصٍّ التاريخ. من مجلدات ص تُلخِّ املخطوطة تلك إن
الثقيل القلق عبء يف املتجسد اإلنساني طابعه يرصدا وأن شعٍب، تاريَخ يصوغا أْن ومؤرخ
ستُستجاب. دعواتهم بأن وبالثقة للقضاء، بالخضوع تتسم التي اإليمانية الدينية وصبغته
سيكون االستثنائي الترضع هذا بأن االعتقاد إىل قلبُهم اطمأن الناسقد هؤالء أن يبدو
كانت لو كما روايته برينِتس الدكتور يستكمل حدث، ما ورسد نصالدعاء نقل وبعد اًال. فعَّ
العيان شاهد من املتوقعة التفاصيل ووضوٍح بدقٍة أيًضا يكتب إنه املتوقعة. اإلجابة هي
إذ اثنني، أو بيوم الدعاء بعد العالمات تلقوا أنهم استنتجُت روايته. صحة عىل أصيٍل كدليٍل
االضطرابات أحيانًا تتبع التي الضارية العواصف من غربية، شمالية رعدية عاصفة هبَّت
ملا نذير أنها عىل ُقِبَلْت أنها ويبدو الغربي. الشمايل الجزء ذلك يف تحدث التي الطبيعية
من ساعة وقبل العاصفة، مرور بعد عادي غري نحٍو عىل األجواء َصَفِت الحًقا. سيحدث
لونج شواطئ كانت حيثما بعيًدا، الرجال أحُد اكتشف إيمانهم. مكافأة أتت الشمس غروب
ورأوا الشاطئ عىل عوا فتجمَّ بذلك، املستعمرين إلخبار وُهرع سفينًة تُرى، بالكاد آيالند
أحد إىل مائًال السفينة جسم وكان الرياح، بفعل ومنتفخة بالكامل مفرودة أرشعتها سفينة

الرياح. بها تحملها كانت التي والرسعة الصواري عىل الواقع الضغط بفعل الجانبني
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لصلواتنا.» استجاب لقد الرب؛ نشكر سفينتنا! «إنها مهللني: صاحوا
إليهم تصل ستجعلها برسعة تُبحر أنها لهم وبدا تدفعها الرياح شاهدوا أنهم ورغم
عىل وظلَّت اإلطالق، عىل تتقدم تكن لم أنها أيًضا الحظوا فقد واحدة، ساعة غضون يف
أنها وجدوا اللغز، بهذا مشدوهني يزالون ال كانوا وبينما ساعة. نصف مدة الحال هذا
قناة يف تمر كانت إذ متهورة؛ طائشة رسعة أنها بدا بما تُبحر وكانت فجأة، اقرتبت قد
صاح شديدة. بصعوبة الحجم بهذا سفينة بمرور للسماح بالكاد يكفي بما وعميقة ضيقة
تجنح أن من خوًفا القلق غمرهم فقد الكبار أما شجاعة!» سفينة «إنها قائلني: األطفال
عىل تحذيرية، بإيماءات فأشاروا الشاطئ؛ عىل تتحطم أن أو الضحلة املياه إىل السفينة

السفينة. سطح عىل شخص أي رؤية من يتمكَّنوا لم أنهم من الرغم
إىل امليناء يقع حماسهم: فورة يف إليه يلتفتوا لم شيئًا الحظوا األقل عىل ولكنهم
برسعة نحوهم طريقها تشق السفينة كانت وجنوبًا. شماًال تجري نفسها والقناة الجنوب،
هيئة عىل تأتي أنها يبدو كان التي الثابتة الرياح قوة بسبب بعنف منحنية وأرشعتها كبرية
كانوا أنهم أدركوا حينئٍذ، شماليٍّا. اتجاهها كان الواقع يف الرياح أن إال الجنوب، من عاصفة
يمكنهم أنهم البعض ر تصوَّ حتى بشدة منهم السفينة اقرتبت غامضة. ظاهرة يشهدون
الصغرية: التفاصيل رؤية من تمكَّنوا فقد سهولة، بكلِّ سطحها عىل بحجٍر يقذفوا أن
تشبه التي للراية املتناغم واالهتزاز الصغرية، الحبال وغطاء وسالسلها، واملرساة املسامري،

متنها. عىل شخص أي يروا لم أنهم إال الريح، مقابلة يف ترفرف كانت والتي الرشيط
السفينة كانت حينما وفجأة، أخرى. أمارات أي ظهور وثباٍت بإرصاٍر الناس انتظر
سحابة وكأنها صوت دون للصاري الرئيسية املنصة طارت مبارشة، أمامهم أنها تبدو
رشاع انخلع ثم الصاري، حبل بأوقية معلقة وظلت سالسة، بكلِّ األخرى عن تنفصل
السفينة من األرشعة سقطت ثم كبريًا، دماًرا ُمحدثًا وسقط للسفينة الخلفي الصاري
األرشعة تمزَّقت كاسحة. دوامات هيئة يف تهب كانت التي القوية الرياح يلِّ بفعل وتشابكت
حتى وتفكَّكت الحبال نُِزَعت حني يف الهواء، يف وتدور تدور رفيعة رشائط صارت حتى
بدأ ورسيًعا صوتًا. تُحدث أن دون السفينة سطح عىل بقوة ترضب بالية ِخَرًقا صارت
من سحابة ظهرت ذلك بعد املاء. يف غاصت ثم هائلة موجة رفعتها وأخريًا يميل، هيكلها
البحر بدا اختفت وحينما السماء، من سقط قد حجابًا وكأن املحدد املكان هذا يف الدخان
بالنهاية بالفعل أخربهم قد الرب أن الناس اْعتََقَد تماًما. خاليًا واملكان البرص ملح يف هادئًا
عىل دافينبورت القس وأعلن صلواتهم، إجابة عىل له شكرهم وجدَّدوا لسفينتهم، املأسوية
القصة هذه يرون جعلهم بأن الحزينة أرواحهم وهدأ بحالهم رأف قد هللا «إن قائًال: املأل
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أجلهم من الصالة عن نتوقَّف لم َمن عىل نََفذَت التي مشيئته تُظِهُر التي االستثنائية
باستمرار».»

املعضلة هذه إذن «ترى قائًال: بعيًدا املخطوطة بعناية يضع وهو الربوفيسور أردف
ولكن أيًضا، بهذا أقبل أن بدَّ فال ل، ُمسجَّ دليل بأيِّ قبلُت فإذا هنا، تُقابلني التي االستثنائية

إذن؟» الحقيقة هي فما أبًدا، تتغري ال الطبيعة قوانني بأنَّ يخربنا العلم
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