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 أشُكُرِك َعلَى ُمَساَعَدتي في َوضِع الّلََمَساِت األِخيَرِة،
ا. أنَا َفخوٌر ِبتقِديِم الَعرِض ...   أنَا ُممَتّنٌ َلِك َحّقً

َفَجِميُع َمن في الَمدَرَسِة َسَيكوُن َحاِضًرا!

 إّنَ الَعرَض اّلَِذي َسُتَقّدُِمُه 
ا ِبَجّدٍ َواجِتَهاٍد،   َسَيكوُن راِئًعا َيا ِكْن! َلَقد اِشَتَغلَت َعَليِه َحّقً

ِفعًل َمْن َجّدَ َوَجَد َوَمْن َزَرَع َحَصَد.



 َهل َعَليِك إعَداُد َعرٍض َيا َكارِمن، 
؟ أو أّيِ َواِجٍب َمن زِلّيٍ

 نََعم، َلَدّيَ واِجٌب في َماَدِة 
اِت، َلِكنِّي َلْن أقوَم ِبِه   الّرَِياِضّيَ
ُنني ِمن نَقِل   ألّنَ ُكوفي َسُيَمّكِ

أجِوبَِتِه َغًدا.

 ال! َهَذا َما اعَتدُت الِقَياَم ِبِه
 في الَمدَرَسِة، 

 َوَقد َكاَن َسَبًبا في واِحٍد ِمن 
أْتَعِس أّيَاِم َحَياتي.

ا؟ َحّقً



ا نَسَترِجُع َمًعا بَعَض الّذِكَرَياِت، َلْم أدُرْس َطَواَل َذلَِك َهّيَ

الَفصِل الّدِراِسّيِ − ُكّلُ ما ُكنُت أَوّدُ ِفعَلُه 

روِس  ر في الّدُ وْرب − َحتَّى أّنَنِي َلْم أَفّكِ  ُهَو َلِعُب َكَرِة الّزُ
إلى أْن َجاَء َوقُت االخِتبارِ.

إًذا َلْم َتكوني َتشُعرِيَن ِبالَقَلِق ِبسَبِب الَمدَرَسِة؟



َشَعرُت ِبَقَلٍق َشِديٍد ِعنَدما 
حاَن َوقُت االخِتبارِ. 

ُكنُت أعرُِف أّنَ أدائي َسَيكوُن 
َسّيًِئا ألّنَنِي َلْم أَتَعّلَْم َشيًئا.

َوَسَيحَزُن َوالَِداَي ِبسَبِب َذلِك، 
بَْل َوَقد أُفَصُل ِمَن الَمدَرَسِة. 

وْرب زيكو − اّلَِذي َكاَن َيحُصُل داِئًما َعلَى أفَضِل الَعلماِت − أن أنُقَل ِمنُه  لذا َطَلبُت ِمن َصِديِقي الّزُ
ِصيَغ الُمعاَدالِت.



َهل انَكَشَف أمُرِك؟

ال، مّرَ  ُكّلُ َشيٍء ِبَخيرٍ ، وإن َلْم أشُعْر باالرِتياِح لَِنيِل ُكّلِ َهذا االهِتماِم ِبسَبِب أَدائي الَجّيِد في االخِتبارِ.

وأَشَفقُت َعلَى زيكو اّلَِذي َلم َيحَصْل َعلَى علمٍة َجّيِدٍة ُرغَم اجِتهاِدِه. 

َلِكّنَ األسوأَ َحَدَث الِحًقا.



نََظًرا لُِحصولي َعلَى َعلَماٍت َجّيَِدٍة، َفَقد َكّرََمتنِي 
ا،  الَمدَرسُة ِبأن َكّرََسْت لي َيوًما َخاّصً

 َوطَلَبْت ِمنِّي َتقِديَم َعرٍض ِبشأِن َمواّدَ االخِتبارِ 
أماَم الَمدَرَسِة ُكّلِها. 

 بَل َوَجاَء َفَريٌق لَِتصِويرِ الَعرِض!

 هممم ... في الواِقِع ... في الَحِقيقِة ... أوّدُ أن أقوَل ...
، َسَتَروَن ... إذا نََظرُتم إلى الّرَسِم الَبيانّيِ



أعنِي ... األرقاُم ... في الَواِقِع ...

ها ها ها ها ها ها ! ها ها ها ها !
 ها ها ها ها

 ها ها !

 ها ها ها ها
 ها ها !



ماذا َفَعلِت؟

 لْم أسَتِطْع ِفعَل أّيِ َشيٍء ؟ 
أخَبرَتُهم ِبالَحِقيَقِة.

َقلُت إّنَنِي َغَشْشُت، َوإّنَ زيكو ُهَو َمن َيسَتِحّقُ الّتَقِديَر ألّنَه اجَتَهَد َطواَل الَعاِم.



ا، َوَشَعَر الَجِميُع ِبالَغَضِب.  كاَن اعِترافي َصعًبا ِجّدً

َلِكّنَ َقْوَل الَحِقيَقِة َجَعَلنِي أشُعُر ِبارِتياٍح َكبِيرٍ. 

فاتي َواجَتَهدُت  لُت َمسؤولَِيَة َتَصّرُ َوأِلّنَنِي َتَحّمَ
ّفِ ... لَِتعِويِض ما فاَتنِي في الّصِ

َفَقد بَدأ الَجِميُع َيِثُق بي ِمن َجِديٍد.

 أنا أكَرُه ِفكَرَة أن أفَقَد ِثَقَة 
ُمَعّلِِمّيَ َوُزَملئي ...

 َسأُِعيُد َهِذَه إلى َمكاِنها.
 ُشكًرا سُكوَتر َوَلبيَبة َعلَى ُكّلِ الُمَساَعَدِة 

ا لَِيوِم الَغِد!  ٌس ِجّدً ْمُتَماَها لي!  أنا ُمّتَحّمِ  اّلَتِي َقّدَ
َفالَجِميُع َسِيَرى الَعرَض اّلَِذي َسأُقّدُِمُه.

َلَقد َتِعبَت َفعلً، َوَينَبِغي َلَك أن َتكوَن فخوًرا ِبَذلَِك!



 كارِمن، 
ًة أخَرى؟ ٌة لَِنلَعَب َمّرَ َهل أنِت ُمسَتِعّدَ

 رّبَما َغًدا. 
أنَا ذاِهَبٌة إلى الَمن زِِل ألبَدأَ في واِجبي الَمن زِلي!

النَِّهاَية
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