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 أُظّنُ أّنَ األُموَر َليَست َعلَى َما ُيَراُم ِبالّنِسَبِة لِلُمسَتَوى 
الَقاِدِم ألّنََها بََعَثْت صوَرًة َوَعَليَها َوجٌه بَاٍك. 

 َلَقد بََعَث َماركو 
رَِساَلًة َجِديَدًة. 

عِب َمعرَِفُة ما َيِحّسُ ِبِه اآلَخروَن   ِمَن  الّصَ
َث َمَعُهم َوجًها لَِوجه! ِعنَدَما ال نََتَحّدَ

أوه!

ال. الَوجُه َيضَحُك... َيضَحُك إلى َدَرَجِة الُبَكاِء. َهَذا َيعنِي َشيًئا ُمَسّلًِيا.

 َلَقد بَعَثْت أُولَغا رَِساَلًة أُخَرى ِمَن الّلُعَبِة 
َحتَّى ُتطلَِعنا َعلَى َما َيحُدُث أثَناَء ِغَياِبَنا. 



 بَِهيرة، 
َوَصَلتِك رَِساَلٌة ِمن َماركو.

َماَتا..َيُغ و ر؟

أُظّنُ أّنََها َقاَلت: "َماَذا ُيقوُل؟"

َماذَا!

ِفي... اِبَتِعِدي. َقد َيكوُن َهَناَك ُمشِكَلٌة   َقد َيعنِي أشَياَء َكِثيرًة: َتَوّقَ
ٍة. ؟ نَحَتاُج إلى َمعُلوَماٍت إَضاِفّيَ ِفيَما َيُخّصُ الَوجَه اإليموِجّيِ

َهٌة لَِبِهيَرة...  َيبدو أّنََها ُموّجَ
َلِكن، َماَذا َيعنِي َهَذا؟



 َهَذا ُممِكٌن ِفعًل. 
َقد َتكوُن َيًدا َتضرُِب َوجًها.

 َهِذِه ِفكَرٌة َجّيَِدٌة. األطَفاُل ُمجَتِمعوَن 
في ِبيِت ُكوفي.

ِديَن ِمن َذلَِك. َيظَهُر اسُمِك،   أوه، نَحُن َلسَنا ُمَتأّكِ
ُثّمَ بَعَد َذلَِك َيظَهُر َهَذا الَوجُه اإليموِجي.

 َماَذا َيعنِي َهَذا؟ إّنَ بَِهيَرة َتضُع َيَدَها َعلَى َوجِهَها ... 
إّنَ َعَليَها أن َتخَتبِئَ ِمن َماركو؟ َهْل َهذا ُممِكٌن؟

َسأذَهُب َوأَسأَُلُه ِبكّلِ بََساَطٍة. 

 أوه، َسآتِي َمَعَك. َماركو َقاَل إّنَ َلَديِه أَسالًكا 
ا ِبَنا.  َقِديَمًة ُيمِكُنَنا اسِتخَداُمَها. َهّيَ



 لَِماَذا َسَيكوُن َراِغًبا في إبَعاِد بَِهيرة 
ِد أّنَ بَهيَرة َستنَزِعُج ِمَن األمرِ َكِثيًرا!   أَو في َضرِبَها َعلَى َوجِهَها؟ ِمَن الُمؤّكَ

أنَا َغاِضٌب ِمن َماركو ألّنَُه أَساَء إَليَها! 

 أهاًل حّبُوب! َلَقد َطَلَب ِمنِي َماركو 
أن أْجُلَب َهِذِه األسالَك.

 أوه، حّبُوب، 
َهْل أنَت ِبَخير؟



ًئا   َلَقد َكَتَب َماركو َشيًئا َسّيِ
 َوبََعَث ِبِه إلَى بَِهيرة َعبَر التَشات َعلَى الّلُعَبِة، 

 َوأنَا اآلَن أُرّدُ َعَليِه ِبرَِساَلٍة 
ا!  َسّيِئٍة ِجّدً

َنَا غَاِضّبٌ ِجّدًا!  أ



 أوه، ِمَن الُمهّمِ أن ُتَساِنَد َصِديَقَتَك − 
ًئا ِبَدورِِك، َفَهَذا َسَيجَعُل األمَر  َلِكْن إذا َكَتْبَت َشيًئا َسّيِ

ُل إلَى ِنزاٍع أكَبر! َيَتَحّوَ



َصِحيٌح، إَذا ُكنَت ُمنَفِعاَل أو ُمَتَوّتًِرا، َفُكّلُ َما َعلَيَك ِفعُلُه ُهَو َقطُع االّتَِصاِل لَِفترٍة 
ُث ِبشأِن األمرِ َوالِحَفاُظ َعلَى ُهدوِئَك.  َوالّتََحّدُ

َر في أََثرِ  ، إّنَ َعَليَك أن ُتفّكِ  ُثّمَ
رَِساَلِتَك َعلَى اآلَخرِيَن.

َحَسًنا، إذا بَعَثُت رَِساَلًة ُمسيَئًة إلَى 
ماركو، َفِمَن الُمحَتَمِل أّنَُه َسَيشُعُر 

ِبالُحزِن بَاِدِئ األمرِ ُثّمَ َسَيشُعُر 
ِبَغَضٍب أكَبر. 



 بََدالً ِمن َذلَِك، ُيمِكُنَك ِبَبَساَطٍة إبالُغ 
 أَحِد الُمدّرِبيَن ِبَما َفَعَلُه َماركو، 

َدَعنِي أَرى الّرَِساَلَة....

 أُظّنُ أّنَ ُهَناَك 
َخَطأً َكبِيًرا! 

ّوِ.   أَهاًل ُكوفي. َرأيَنا َماركو لِلّتَ
ُشكًرا أل ّنََك َجَلبَت األسالَك. 

 بَِهيرة، َهْل أَنِت ِبَخيرٍ؟ 
أََلسِت َغاِضَبًة؟

أوه!



 أََنا؟ غاِضَبٌة؟! أَبًدا!!. َماركو َنِسيَ 
 أن َيجُلَب األسالَك لَِذلَِك َفَقد اسَتخَدم  "إيموجي"  

لَِيقوَل إّنَُه َيشُعُر أّنَه َسِخيٌف...

زاب!

َكاَن ُيريُدنَا أن نَعَلَم أَّنَُه ُمَتَضاِيٌق ِمن نَفِسِه. 

 َهَكَذا:



ا!  َلَقْد أَسأُت َفهَم ُشعورِِه َحّقً
لُِحسِن الَحّظِ أّنَنِي َلْم أبَعْث ِتلَك الّرِساَلَة!

هاهاهاهاها!

هاهاهاهاهاهاهاها!
 هاهاهاهاها

هاهاها!
هاهاهاهاهاهاها!

أوه!

زاب!

النَِّهاَية
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