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ال أذ�ر متى رأیُت "میال" ألول مرة. ظهرت ذات یوم في ح�اتي فجأة و�ال مقدمات. أذ�ر فقط 

 و�ر. أكتشهر في في یوم من أ�ام اإلثنین تحدیًدا  . و�ان هذاتكلَّمُت فیها معها التي المرة األولى

تأجر أبي اس نفسي. أنا "مور�تس"، و�نادونني بـ "موتس" أ�ًضا. عنفي البدا�ة حدثكم األفضل أن أ

ى حت هما أن أسمع ""عالم اآل�س �ر�م! أل�س �ذلك؟اسم رائع، . المول"عالم اآل�س �ر�م" في  حلموأمي 

آ�س  وأشجاًرا من ،آ�س �ر�م الفستقمن  ومروًجا ،�ر�م الل�مون والڤانیل�ا من آ�س امزارعً أتخیل أمامي 

موجود في ال "عالم اآل�س �ر�م"الكل �عرف كر�م الشو�والتة یتدلى منها آ�س �ر�م الموز �أوراق الشجر. 

 .   السجائر بین �شك البیتزا ومحلأسفل الق�ة الزجاج�ة  المول

 "آ�س"استبدلوا فیها �لمة ، المحل�افطة ع�ارة "عالم اآل�س �ر�م" مكتو�ة �خط �بیر على جد ن

"مولِّر ومولِّر". �ان من المفترض، في رأیي، أن �كتبوا : أسفلها�تبوا ثم  ،�آ�س �ر�م على شكل �ونو

 . هذا ال �جوز نإ�ا�ا �قول  "مولِّر ومولِّر ومولِّر"، ألنني أعمل هناك أ�ًضا. ولكنّ 

ي نأ�ام السبت فقط. ولكن، فأبيأما ، ً�األنها تعمل هناك یوم ،ألمي شیر"مولِّر" األول �إن لقب 

 اسم "مولِّر" الثاني. وأبي ال ُ�مانع ذلك� المقصودأنا ني أتخیل أنولذلك أكثر منه، أذهب إلى المحل 

 أحد!"  ن یتضرر: "طالما لبواحدة من ع�اراته الشهیرة علق�و 

من  نكهةأر�عة عشر بها  تر�نةڤ واجهة المحل ع�ارة عن لكم "عالم اآل�س �ر�م".دعوني أصف 

تر�نة ڤلاخلف تجدون لدخول المقهى. و  ن أن �ضطروالیتمكَّن المارة من شراء اآل�س �ر�م دو  ،اآل�س �ر�م

 ،اخنةالسمن أجل إعداد الشو�والتة ، كاكاوالواني وماكینة القهوة وعل�ة األط�اق و األنضع فیها دوالیب 

 جدران. �محاذاة ال ومقاعدطاوالت و�راٍس ، إضافة إلى شراء طل�اتهمو�ذلك �اونتر �قف الز�ائن خلفه ل

الًسا و�نُت أنا ج ،تر�نة اآل�س �ر�مڤعند  تقف�انت ماما أذ�ر أن ، اتحدیدً ثنین هذا یوم االفي 

كل حفید ر�م لآ�س � بولتيّ تشتري منها سیدة عجوز رأیت تب�ع اآل�س �ر�م. وهي ونتر أشاهدها اكال فوق 

أن �كون  ضفَترَ �ُ آ�س �ر�م أر�ع بوالت  فإن سعر ،بیورو واحد نب�ع بولة اآل�س �ر�م�ما أننا  .هایحفیدمن 

من  ةلهائ �ة�مفي محفظتها السیدة العجوز �انت تحمل  ولكنّ  .حس�ة �س�طة بدوقد تأر�عة یورو. 

أخذت ت�حث وتفتش في أرجاء محفظتها حتى . سنت ١بل و ٥و ١٠و ٢٠فئات ؛ العمالت المعدن�ة

  .ي لم ألتفت لألمرنولكن تر�نة.ڤلابزجاج اصطدمت و سقطت منها قد معدن�ة عملة و�أن ة رنَّ ت سمع

د قصیرة جل أحمر وجاكت فستاًناترتدي و  أسود تقف وراء السیدة العجوز هاشعر  كانت هناك فتاة

�ات الفت معظمحتى أن  ،موضة في ذاك الوقت الكولوناتتلك �انت  حذاء ر�اضي.مخرَّم و  �ولون على 

 منها. لدیهن �ان  في فصلي



 ات األطفالمئ "عالم اآل�س �ر�م"نا نستقبل في ولكنأنني رأیُت هذه الفتاة من قبل. واثًقا كنت 

�ن و  .جم�ًعامن المستحیل أن أتذ�رهم . ولذلك، �ان مدخل منطقة األطفال م�اشرةأمام  �قع ، ألنهیومً�ا

 . ر �عضهمذ�َّ تكنُت أ

ق إلى ڤرأیُت الفتاة  بل  ،اد�ةلم تكن تنظر إلیها �طر�قة ع �طر�قة غر��ة. تر�نة اآل�س �ر�متحدِّ

 ،األواني من�م اآل�س �ر  متصوت شعاع من عینیها� قب الزجاجو�أنها تر�د أن تث ،ت�حلق فیها �كل تر�یز

�طء في �م باآل�س �ر  وانيفتطفو أ -في األفالم�حدث �ما تخیلت ذلك - تر�نة �الكاملڤتنسف الر�ما أو 

  .حتى آخر قطرة تلتقطه الفتاة بلسانهافمنها اآل�س �ر�م،  خرجسر�ًعا و� ثم تدور ،الجو

ونتر االكفوق قفزت من  �ستط�ع الق�ام بهذه األمور.شخص هناك  �انلو  ،كم س�كون رائًعا

  .شعاع من عینيتر�نة �ڤثقب ال ني�مكن��ف ر�ما أتعلَّم منها ل راقب الموقف،أل

یورو ملقى على أمامي رأیت  ، ألننيي نسیت �ل هذا �مجرد أن خرجت من �اب المقهىننولك

�ان  .ام أثرً له أجدولم  ،انصرفوا �الفعلحفیدیها قد العجوز و  السیدة �انت ورائي، األرض. وعندما التفت

أو ر�ما  ،موقف الس�اراتأو في  الكثیرة محالتمحل من الفي  ؛من الممكن أن �كونوا في أي مكان

 �كونوا قد ر�بوا الترام. 

  من على األرض. انحنیت أللتقطهو  ،�قش�ًشا"عتبر هذا الیورو أقلت لنفسي: "ال �أس، س

 تلك الفتاة. إنها ید  من أمامي في لمح ال�صر.�ذا بید أخرى تختطفه و 

بدا لي أن ما من قوة على األرض  حتى أنه أط�قت یدها �قوة على الیوروو  !"هذا ليقالت لي: "

نقود،  من أجللن أتشاجر ، ألنني األساسمنها من انتزاعه لم أحاول و . تحرره من یدهامن شأنها أن 

 ،تر�نةڤبزجاج الوهي تصطدم وعلى الرغم من أنني سمعت صوت رنة العملة المعدن�ة فتاة.  معناه�كم 

ر�ما  م ال.أ السیدة العجوز من�الفعل �ان هذا الیورو قد سقط إذا ما ئة ة �المئواثًقا م عدلم أ  فجأة إال أنني

ثیر من األزرار كالو كثیر من الناس �حملون أزراًرا في محافظهم الف ،تر�نةڤواختفى أسفل الزًرا سقط منها 

  تر�نتنا.ڤ تحت نتهي �ه المطافی

 محظوظة!"  أنتِ : "لفتاةقلت ل

 مني نقودي." دت أن تسرق � ؟‘محظوظة’ـ "ماذا تقصد بوقالت:  نظرت لي �غضب

نني أن أتر�دیمن شراء اآل�س �ر�م. ِك ستتمكنین نأل ‘محظوظة’! و�الط�ع "لم أكن أر�د سرقتها

 موه�ة.  ي وأمي �قولون أنهاأباآل�س �ر�م ونادًرا ما أخطئ. نكهات اخت�ار أنا �ارع في  ؟عل�ِك نكهةأقترح 

نتظر اأنا و  تر�نةڤال أنفها على زجاج ضغطتنهضت و ثم  ،: "ال. ال أحتاج لمساعدة.""میال"ردت 

بي آ�س �ر�م محف ،فراولةاللن تختار آ�س �ر�م �نُت واثًقا أنها ستختار.  نكهةألعرف أي  ،�فارغ الصبر



أما  انیل�ا.ڤلاشو�والتة أو الآ�س �ر�م ، وال حتى على فستانا ال یرتدون حذاء ر�اض�ً الفراولة من الصغار 

مرصوصة في ال ، واألنواع�النس�ة لسنهاطفولً�ا  اخت�اًرا س�كون في الغالب ،لسنافر األزرق ا آ�س �ر�م

إل�طالي االستارتشاِتال آ�س �ر�م هل ستختار  الك�ار. تناسب أكثر أذواقتر�نة ڤالصف الخلفي من ال

 على وجهها الشاحب.  قع النمش�بلیق یفهو الممزوج �قطع الشو�والتة؟ 

لممزوج اماالجا الآ�س �ر�م ولكنها أشارت إلى  ،كنُت سأقترح علیها آ�س �ر�م الستارتشاِتال

 أر�د هذا من فضلِك." �ح�ات الز�یب وقالت ألمي: "

 "الماالجا؟" 

 برأسها.  "میال"أومأت 

 .جوز لي أن أعط�ِك منه. ال �(مشروب �حولي) روم ولكنه �حتوي على ،قالت ماما: "آسفة

 ؟" أخرى  نكهةأتودین اخت�ار 

لقال لها:  في مكان أمي شخص آخرأي لو �ان  تر�نة.ڤإلى النظر تمدة طو�لة  "میال"وقفت 

ال و  ،تحب األطفال. تحبهم حًقا ألنها ،أمي ف�ما عدا ".كِ قرار لم �كن �إمكانِك حسم "عودي الحًقا، إن 

 ف میال. ل�ما أنه لم �كن هناك أحد ینتظر خظاهر بذلك فقط لكونها �ائعة. تت

في  منهوضعت لها ماما بولة �بیرة �جوار الماالجا. �الكرز المثلج إلى الز�ادي  "میال"أشارت 

 . البدا�ةما حدث في هذا . وانصرفت �عد أن دفعت ثمنهمیال فأخذته  ،اآل�س �ر�مقرطاس 

ي طاق�ة ترتدالسیدة �انت " ح عل�ِك نكهة؟ر سألتها: "هل أقتسیدة مارة من أمام المحل و  استوقفتُ 

 �آ�س �ر�م الفستق حكِ "أنص أخضر أ�ًضا.و�ان الشال حول عنقها  ،خضراء بلون الفستقتر�كو 

قتراًحا ا �انولذلك  ،نكهاتنا نكهة �فضلها الك�ار من بینهو أكثر آ�س �ر�م الكرامیل فوالكرامیل." 

  آ�س �ر�م الفستق والكرامیل. ا مناشترت السیدة قرطاسً �الفعل و . مضموًنا

  أ�ًضا؟" نكهةسألتني األم: "هال اقترحت علینا و  أسرة ومعها خمسة أطفال جاءت ثم

اء زرقاء وصفر  ة؛مختلف�ألوان  فرولأبنطاالت نظرت إلى األطفال، فوجدتهم جم�ًعا یرتدون 

عادة م أنا ال أقو ." أزرق  سنافرلدینا آ�س �ر�م "تنهدُت قائًال: و�انوا جم�ًعا دون سن المدرسة. وخضراء. 

ر�م آ�س � ون جم�عهم یر�دو  ،ال ی�الون �ما أقول، ألنهم األطفال دون سن السادسة�اقتراح نكهة على 

 . فقط السنافر األزرق 

ي تلك ه" – "وأنا أ�ًضا!" – أ�ًضا؟"أحصل على واحد "هل س– "رااااائع! أزرق. ر"آ�س �ر�م سناف

  !"نكهتي المفضلة



قل منها أوالفانیل�ا والشو�والتة. وهناك أصناف الفراولة شعب�ة �بیرة، � اولهلذیذة هناك أصناف 

س �ر�م ��حتاج آلمن  .الل�انطعم �آ�س �ر�م السنافر األزرق � ،الناس علیها ورغم ذلك یتهافتجودة 

، ةلحضانافي سن طفال األولكن  .لكل من اآل�س �ر�م والل�ان مذاًقا مستقًال  �جب أن �كون الل�ان؟ �طعم 

 . زرق یتهافتون على آ�س �ر�م السنافر األ ولن أخفي عل�كم، بل و�عض أصدقائي في المدرسة أ�ًضا،

رغم ذلك و  �العسل مثًال، ، �آ�س �ر�م القرفةشهي هامذاقوغیر مألوفة ولكن  غر��ةوهناك نكهات 

دائًما �قى منه یت، "نكهة الیوم" ما قمنا بتقد�م هذا الصنف �سعر مخفَّف �اعت�ارهلو . ال �قترب منها أحد

 تتناوله ماما في المنزل أمام التلفز�ون. و  كم�ة �بیرة

و�انت  .لكل منهمبها على آ�س �ر�م السنافر وعدد البوالت المسموح  أطفالها فاوضتبدأت األم 

 ،ذهب إلیهاقررت أن أفتراقب المشهد.  وقفتو  اآل�س �ر�م انتهت من تناولالفتاة ذات الفستان األحمر قد 

لم و  ‘ألفرولاأطفال ’شلة  قمت بلفة �بیرة ألتفادىألنني  ،اتخذت طر�ًقا أطولشعر �الملل. ألنني �نُت أ

  �ساطة.كل �اختفت هكذا . وصلت عندما الها أثر  أجد

ال�سار و�لى ال�مین و�لى األمام و�لى إلى تسیر  احشودً ورأیت ، االتجاهاترحُت أتلفَّت في �ل 

  .كإلى هنا أسرعتف ،محل البرجر عندً�ا و��اً�ا. وأخیًرا رأیت الفستان األحمر ا، ذهالخلف

 

من أمام ثم  ،�شك الك�اب�مر من أمام  األحمر الفستان رأیتحتى إلى محل البرجر ما أن وصلت 

وهو ، اج�ةة الزجأسفل الق� حلآخر معند أدر�ته في النها�ة ي نلكنو  .عة�السر لوج�ات المطعم الصیني ل

  .ألطفال الرضعألعاب املیئة �العرائس و تر�نة ڤأمام على األرض  ةلساالفتاة جوجدُت  .حل اللعبم

  ؟""هل أعج�ِك اآل�س �ر�م

 ولكن ،أو تلكمني في وجهيمني ستهرب أنها للوهلة األولى انتفضت من مكانها حتى ظننتها 

رتني في آخر لحظةیبدو أنها ت  . ذ�َّ

 في الوقته من المعروف ولكن ،بال شك أحب اإلعالن عن منتجاتنا ."منتجاتنا هي األفضل!"

ثًال، ال مفأنا  من المار�ات التجار�ة الكبرى.أفضل مذاًقا دائًما ما �كون اآل�س �ر�م المنزلي  أن نفسه

ِت "ِلماذا هر�قلت لها: ني أحب آ�س �ر�م الل�مون الذي تصنعه أمي. نلكو  ،أحب آ�س �ر�م الل�مون 

 مني؟" 

 بل ألن �ائعة اآل�س �ر�م �انت تنظر لي �طر�قة غر��ة." ، : "لم أهرب منك"میال"ردت 

 ماذا تقصدین �غر��ة؟" "

  �مفردي."هنا �نُت إذا ما  . أرادت أن تعرفنظرة غر��ة �ملؤها الفضول"



 لناللعب. حل أمام م�ان من غیر المعتاد أن ترى طفلة جالسة  ؟""وهل أنِت هنا �مفردكِ 

تر�نتها ڤي فمعروضة حقی�ة الید  رى ت، حیث سفليخارج محالت الطابق ال ینتظرستغرب إن رأیُت طفًال ا

 . على عكس اللعب ،�النس�ة لألطفال ةحقائب الید ممل ، ألن�خمسمئة یورو

 " .أ�ًضا �مفردكولكنك : ""میال"قالت 

 �عمالن هنا."  ي وأميهززت رأسي وقلت: "ال، أب

  أ�ًضا." نا: "وأ"میال"ردت 

  "؟�متلكانمحل  أي"حًقا؟ وسألتها: �الط�ع انتابني الفضول 

ملة عافهي : "ول�س لدیها محل. تقالثم أمي فقط هي من تعمل هنا." : "قائلة "میال" استدر�ت

 " .نظافة

 "أین؟" 

، ميألینادون على األرض ما انسكب شيء سقط أحدهم شیًئا وانكسر أو أ إذا .مكان أي"في 

 " تنظف المكان.و  فتأتي

��ف  فكِّر قطأورغم ذلك لم ، تهانظافشدة من  تبرق المول أرض�ة الحظ أن كنُت دائًما ما أ

�ل ا إن �ان ي لسُت واثقً ننبنفسها، ولكتر�نة ڤ�انت أمي تمسح �قع اآل�س �ر�م من أمام ال .أص�حت هكذا

إال ، من األساس للمسح والتنظ�ف أقمشةلدیها  الطابق السفلي حالتم أظن أنال و ، �فعلون ذلكال�اعة 

  لماس.مرصعة �األلو �انت 

 " ألدیها واحدة؟ ؟األش�اء المكسورةشظا�ا وماذا لو احتاجت لمكنسة لكنس "

ما أن سمعت ذلك حتى تصوَّرت . "تعمل �ال�طار�ة"لدیها مكنسة صغیرة  :برأسها "میال"أومأت 

م تكن تعمل ر�ما لو  .الالسلك�ة�مكنستها عبر الممرات تنطلق  ،�طلة خارقةو�أنها  ،في خ�الي "میال"والدة 

حظة في هذه الل تلفَّتُ  الخارقات. التنظ�فعامالت لمنظمة سر�ة دى ل، بل لمولالشر�ة المالكة ل دىل

  .في األنحاء�رداء سو�رمان  رداءو  اقناعً ترتدي عاملة نظافة لر�ما أرى حولي 

 " .هنا هاأنتظر ستنتهي من عملها. : "ستمر علّي �عد أن "میال"قالت 

في فلن تمانع �التأكید." أمي  .عندنا لمقهىالق�ام بها في انِك ؟" �مكواج�ات مدرس�ةلد�ك هل "

 لم توافق على اقتراحي "میال"ولكن في "عالم اآل�س �ر�م". هادئة األجواء ثنین، دائًما ما تكون أ�ام اال

  .على أي حال



 ن عدتُ أوتذ�َّرت أنني لم أتناول شیًئا سوى اآل�س �ر�م منذ  ،من الجوعر قر قشعرت �معدتي ت

 تهز هنا؟"  جدكِ هل سأ. من خمس دقائقأعود في أقل . خف�فةوجبتي ال ذهب إلحضار"سأمن المدرسة. 

 . �تفیها "میال"

ن مأحضرته �انت ماما قد الذي  ،الك�سمعي �سرعة سحبت إلى "عالم اآل�س �ر�م" و  ر�ضت

نوعة مص وسندوتشات اتفاحً فتحت الك�س ألجد . "میال"وجلست �جوار عدت مرة أخرى  .من أجليالبیت 

 ال �مكن لشخص’ألنه من وجهة نظر أبي وأمي  ،فجلالو  جطاز الجبن �المحشوة و كامل القمح ال من خبز

 . ‘ممنوع’بدًال من  ‘ال �مكن’ع�ارة والك�ار �ثیًرا ما �ستخدمون  .‘اآل�س �ر�م طوال الیومأن �ع�ش على 

ف�فة خ ةخرج منها وج�قرد. ظننت أنها ستُ وجه  علیهاخضراء �تف حقی�ة تحمل  "میال" تكان

 "میال"ولكن  .تناول طعامه مع شخص آخرعند �ستمتع أكثر  ني أشعر أن المرءألن ،وتبدأ في تناولها

  .جبن الطازجتفاح وسندوتشات الإلى النظرت فقط 

 ؟" وج�ة خف�فة �س معكِ "أل

 ،ثم همست و�أنها ستخبرني �سر خطیر لشخص ما." تهاهدیأ وقالت: " ،." ترددت قلیًال ى"بل

 رأیت رجًال فقیًرا وأخبرني أنه لم یتناول شیًئا منذ ثالثة أ�ام." : "وقالت

 ؟" فیها ذا �اناومسألتها: ". حًقا الط�فً كان هذا في رأیي تصرًفا 

 " لفجل.ادًال من ب �الفلفل الرومي، ولكن سندوتشاتك وسندوتشات مثل ،جرانوالقطعة و "تفاح 

ي قاع فعثرت علیهما �نُت قد  ،جرانوالقطعتي من  قطعةوسندوتش جبن و أعطیُت میال تفاحة 

في رانوال ج قطعةو والتهمت السندوتش  و�ل شيء، بلّ الو  ربذال��الكامل، میال تفاحتها تناولت  الك�س.

 .تشعر �الجوع ، بدا لي أنها مازالتولكن لمح ال�صر.

ثم أخرجت من حقیبتها خرقة، أو هذا ما ظننته في  بتشككنظرت لي شيء آخر؟" أي معك هل "

  ؟تخص أمهاسألت نفسي: هل و  ،تحمل في حقیبتها خرقة تنظ�ف هاأناندهشُت البدا�ة. 

یر لد�ه أرجل وزلومة طو�لة وجسم صغ على شكل فیللع�ة فرو بل  ولكنها لم تكن خرقة تنظ�ف

 "میال"ن م كبر سًناأو مسحوًقا و�دا و�أنه  ،�ال�قع�ان ملیًئا الذي  ،تدغدغ أذني الفیل "میال"بدأت  .جًدا

 نفسها. 

ت لي . فجأة خطر منها ما هو على شكل فیلو الفرو، أللعاب ملیئة �امحل خلفنا التر�نة ڤكانت 

  في الكر�سماس. اتتمنى الحصول علیههد�ة التي اللتر�ها فكرة: ر�ما تنتظر میال أمها هنا 



ن أ غا�ة الروعةُت أنه س�كون في ور تص. حل لعبفي موأنا طفل صغیر أن أع�ش كان حلمي 

دون أن أضطر النتظار الكر�سماس أو عید میالدي ألحصل على أتمكن �ل یوم من اللعب بلع�ة جدیدة 

  .ين�ا�ة عنذلك هم من سیتولون �عدي، فال�اعة من ترتیب المكان ودون أن �كون علّي  لع�ة رائعة

سَمح لنا �فتح لن �ُ ومستحیلة في الوقت نفسه.  سخ�فةفكرة مجرد أنها عندما نكبر نستوعب نا ولكن

سنظل ، ناألعاب ال تخصلعب �ننا لن نستمتع �الإفسمحوا لنا بذلك، وحتى و�ن على أي حال، ألعاب �ثیرة 

 لشرائها. فنضطر عندئذ جزء منها ینكسر أو  �عجتنتنخدش أو من أن دائًما شاعر�ن �الخوف 

 سأر�ِكي اللع�ة التي أتمنى الحصول علیها في وقلت لها: "أتر�دین دخول المحل؟ "میالـ "ل التفتُ 

  أفضل األلعاب اإللكترون�ة. مكان األرفف التي �عرضون علیهاالكر�سماس." �نت أعرف 

الكثیر  ،على األرجح ، تمتلكالففهمت أن أمها ، هزت رأسها واحتضنت فیلها �قوة "میال" ولكنّ 

: لهاقلت و . يندمت على سؤالفیل جدید وال حتى في الكر�سماس. شراء مقدروها �كن �ر�ما لم . من المال

 لعب." نهنا و أن ن�قى �مكننا "أو 

 ؟" سنلعب"ماذا 

 "أي شيء. اقترحي أنِت شیًئا." 

 ." ‘طائشةلاالكلمات ’ثم قالت: "لنلعب لع�ة قلیًال  "میال"فكرت 

  ك�ف نلعبها؟""لم أكن أعرف هذه اللع�ة. 

 ." طائشة�لمة �قول أحدنا  بدأی"

 ." نتناوبو  طائشة كلمة أخرى "یرد اآلخر ��عد ذلك؟" ماذا "و 

 . أوًال  سهلة ورغم ذلك طلبت من میال أن تبدأ لع�ةشعرُت أنها 

 قالت: "سلطة خ�ار." 

  آ�س �ر�م سنافر أزرق."تر�نتنا وقلت: "ڤفكرت في 

 " كالب.ال"كوافیر 

 "فیل من الفرو." 

 - حمام الرجال."�"مجفف األیدي  -"حمام السیدات."  .ني و�ینهابیالكلمات وهكذا تطایرت 

 وسلطة خ�ار."  .�الشو�والتة "برجر

ولكن  ،خطرت ب�اليطائشة أكثر �لمة هي تلك  تالتنظ�ف الخارقات." �انعامالت "منظمة 

  .ورائي، بل نظرت فجأة لم تضحك "میال"

  ؟"والدتكِ جاءت "هل التفُت ورائي في فضول وقلت لها: 



 "متى ستأتي الصطحا�ِك؟" 

 أو أي إجا�ة أخرى  أبًدا" أو "�عد ألف سنة""لن تأتي  :ستقول لي فتوقعت أنها ،"میال"سكتت 

  .طائشة

 ،نهضت مندفعة من مكانهاو اللعب، سأذهب!" �نت ال تر�د : "إن نبرة غاض�ةب قالت ليولكنها 

 .الناسحشود وانصرفت حتى اختفت �حقیبتها وفیلها الفرو بین 

                                                                                                                كان هذا أول لقاء لي �میال.

  


