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الَوقُت ليالً. ميلو ينتِظُر. 

غيرَِة رينا.  ِه وأَبيِه وأُختِه الصَّ  إِنَُّه ينتظُر حتَّى يناَم كلٌّ ِمْن أُمِّ

 رينا تحتاُج وقتاً أَطْول. ألَنََّها تقرأُ أَوالً ولوقٍت طويٍل. 

قِف، قبَل أْن تهدأَ وتناَم أخيراً.  ُق في السَّ  ثُمَّ تستلقي وتحدِّ

ميلو ينتظُر.

 إِنَُّه يفّكُر في ملعِب كرِة القدِم وِبالشابِّ الَّذي قَابلَُه هناَك.  

 واسُمُه إِلياس. 

 إِلياس. ميلو لْم يسمْع أَبداً بهَذا ااِلسِم مْن قبْل. ولَكنَُّه 

جميٌل. 

اآلن يسوُد الهدوء في الغرفِة. 

األُمُّ واألَُب ورينا يتنفَّسوَن ِبعمٍق. وكلُّ شيٍء ساكٍن. 

 الستائُر الزَّرقَاُء السميكَة تَتََدلَّى. 
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إنَّها ذاُت الستائر الزرقاء الِتي عادًة ما تختبُئ األُم ورأها في 

النَّهاِر 

وهَي تسترُق النظَر إِلى النَّاِس في الخارج. 

انتظَر ميلو ِبَما ِفيِه الكفايُة. اآَلَن حاَن الوقُت. 

 ميلو ينسلُّ بلطٍف ِمَن السريِر وينزُل إِلى األَرِض.

ُس بيدِه تحَت السجادِة الّصغيرِة بالُقرِب ِمَن   إنَُّه يُحسِّ

ريِر، حيُث توجُد البطاقُة الَّتي حصَل عليها ِباألَمِس ِمْن  السَّ

إِلياس. 

ميلو اَل يتذكُّر متى كانت المرَُّة األَخيرُة الَّتي حصَل ِفيَها على 

صديٍق. 

 وهَو حقاً ال يعرُف أَيَّ َشيٍء عما كاَن في الماضي. وفي 

بعِض األَحياِن يجُد صعوبًة ِفي التَّذكِر.  

 وكلُّ ما مرَّ بِه ِمْن تجارٍب هَو مجرُد الهروِب، لَذا ِمن 

عِب أَْن يكوَن لحياتِِه مساٌر معيٌَّن.  الصَّ

  ميلو يعرُف فقط أنُّه جيٌد باالنتظَاِر. 
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قَبَل أُسبوعيِن كاَن ميلو في ملعٍب لكرِة القدِم، بيَن األبنيِة 

الرماِديِة العاليِة. 

 كَاَن الطّقُس بارداً والسماُء غائمة. وقَف بالقرِب منُه قَلِيالً 

وراَح يُراقُب.

ورأَى أَنَُّه ِمَن الجيِّد أَْن يقَف بِعيداً. بحيُث يسُهُل عليِه 

الهروَب فيَما إَِذا َغِضَب أََحُدُهْم، واعتبَر أَنَُّه ال يَْنبَِغي على 

ميلو الوقوَف هناَك والتّحديِق.

وقَف ميلو متجمداً وحّدَق قليالً باألَطْفاِل اآلخريَن. وكاَن 

بعُض األَطفاِل الصغاِر يتأَرجحوَن ويتسلّقوَن علَى لوح التسلّق 

الّتي تبعُد قَليالً َعْن مرمى الهدِف. 

في هذِه األَثْناِء ظهَر أَمامُه شخٌص.

كاَن فَتَى ُذو شعٍر بنيِّ اللَّوِن ووجٍه مستديٍر، وطولُُه يشِبُه 

طُوَل ميلو تقريباً. 
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وقَاَل لُه: هْل يمكنَك أَْن تقَف في المرمى؟

لقْد فَِهَم ميلو وأَدرَك تماماً ما قَالُه الفتى اآلخر.  وخالَل ثَواٍن 

معدودٍة وقَف في مرمى الهدِف. 

َد الفتَى رميًة، يُخطئَها ميلو، وسّدَد الفتى ضربًة أُخرى.   سدَّ

يُخِطئَها ميلو ثانيًة.
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أحّس ميلو باإلحراج وبلَع لُعابه. 

 سّدَد الفتى رميَة قَويًة، التقطَها ميلو. شعَر بأَنُّه رائٌع. 

 لَْم يتوقفا َعْن اللعِب َحتَّى جاَءْت فتاٌة طويلٌة وصاحْت 

ِة مراٍت. ثُمَّ وضَع  إِليَاْس!  صاحْت بصوٍت عاٍل وغاضٍب لعدَّ

الفتى الكرَة تحَت ذراعِه. 

_ يجُب أَْن أَذهَب إِلَى البيِت اآلَن. وداعاً! 

 ثُمَّ ذهَب.
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ركَض ميلو إِلى البيِت. 

كاَن ِمَن السْهِل أَْن يركَض فَالوقُت بعد الظهِر، وكاَن ذلَك 

بالنسبة له تقريباً مثَل الطيراِن.

رَج  كاَن يقطَُع درجتيِن في الخطوِة الواحدِة أَثناَء صعودِه الدَّ

ِة، بينَما كاَن يهمُس باإلسِم في نفسِه. وصوالً إِلى الشقَّ

إِليَاس. إِليَاس. اسٌم لَِطيٌف. إِنَُّه اسٌم لصديق. 

وسرَعاَن َما بَدأَ َذلَك . . تعاَل إِلى ُهَنا.

 كُل شيٍء كاَن كالمعتَاِد.

ُه تبِكي  تَلّقى الَكِثيَر ِمَن التَّوبيِخ ِمْن أَبيِه، بينَما كانْت أُمَّ

وهَي تجلُِس َعلى األَريكِة. األَُب يصرُخ وقَْد اعتاَد على 

راِخ. الصُّ

أَنَا أَستطيُع أَْن أَصرَخ بالطَّبعِ، تنحيُت ألَتَجنََّب أَبي، يفّكُر 

ميلو.

كَما يجُب َعلَى ميلو أَْن يُدرَِك أَنّه ليَس بُمفردِه ُمختِبئاً! ماَذا 

رطة. لَو أَنَّ شخصاً ما َعرََف مْن يكوُن وأَخبَر الشُّ
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 في هذِه الحالَِة ميلو سيَُعرُِّض األُسرَة بأكَملِها للخطِر. وكذا 

وكذا وكذا...

ميلو لَْم يسمْع ذلَك على أَيِّ حاٍل.

هَو فَّكَر فََقْط بملعِب كرِة الَقدْم.

َهاَب إِلَى هناَك بأَيِّ شكٍل ِمَن  في اليوِم التَّالي ينوي الذَّ

ُب َعلَيِْه. فماذا لو كاَن إِلياُس  األَشكاِل، هذا فقط ما يَتََوجَّ

هناَك ثانيًة.

وتخيَّل لَو تمكََّن كُلٌّ ِمْن ميلو وإِلياس ِمْن أَْن يُصِبَحا 

صديقيِن. 
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يعيشُ ميلو مختبئًا . إنهم يتنقلوَن دائمًا كي ال يكتشف أمرهم 
والخوفُ منْ أْن تعثُّرَ عليهمُ الشرطُة يومًا ما جعَل منَ الصعِب 

على ميلو العثورَ على أصدقاْء.  
بدأ يعتادُ على عدِم المشاركةِ باللعِب معَ منْ هم في مثِل 
عمرهِ واإلكتفاِء بمراقبتهم  وهم يلهوَن ويلعبوَن كرَة 

القدِم.  

إلى أْن جاَء يومٌ وتعرفَ فيهِ على إلياس وتغيرَ كَل شيئ.  
قصَة هروِب ميلو هي قصٌة هامة منْ وجهةِ نظِر األطفاِل 

المالحقينَ، وهي من تآليف أوسا ستورك, فيما قامتْ أندريا ريدر 
بتصميِم الرسوِم التوضيحيةِ للقصة. 

مِنحت ُأوسا ستورك  جائزة اميل لألدب  2016
مع آخرينَ عن سلسلةِ تحكي قصصها عن الطفِل الالَِّجئِ ميلو. 

هروب ميلو
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