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ـــَعب، بقيــْت دميــٌة  ـــَعب، بقيــْت دميــٌة يف مـتـــجٍر لبيــِع اللُّ يف مـتـــجٍر لبيــِع اللُّ

فِّ اخلشبـــّي دوَن  فِّ اخلشبـــّي دوَن صغــريٌة ُمــّدًة طويلــًة عىل الـــرَّ صغــريٌة ُمــّدًة طويلــًة عىل الـــرَّ

 أن يشرتَيـــها أحــٌد، فهــي مل تُكــْن تبــدو مجيلــًة،  أن يشرتَيـــها أحــٌد، فهــي مل تُكــْن تبــدو مجيلــًة، 
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ــريات،  ــات الصغ ــعِجُب الفتي ــها ال ُيـ ــريات، وُفستاُنـ ــات الصغ ــعِجُب الفتي ــها ال ُيـ وُفستاُنـ

ـــُد الــذي ُيثــرُي  ـــُد الــذي ُيثــرُي وكذلــَك شــعُرها الـُمـجعَّ وكذلــَك شــعُرها الـُمـجعَّ

ــوي  ــها حتت ــن أّنـ ــم م ــىل الرغ ــّن، ع ــوي خوَفـُهـ ــها حتت ــن أّنـ ــم م ــىل الرغ ــّن، ع خوَفـُهـ

ُنها مــن الـــحركة وإصــداِر  ُنها مــن الـــحركة وإصــداِر ُمّدخــرًة ُتـــمكِّ ُمّدخــرًة ُتـــمكِّ

ــحان. ــحان.األلـ األلـ
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منُذ  الـمركونِة  مية  الدُّ هذه  من  البائُع  منُذ ضجـَر  الـمركونِة  مية  الدُّ هذه  من  البائُع  ضجـَر 

مكاَنـها،  فغيَّـَر  نفِسه،  الـمكاِن  عّدة يف  مكاَنـها، سنواٍت  فغيَّـَر  نفِسه،  الـمكاِن  عّدة يف  سنواٍت 

يف  ُزجاجـّي  باٍب  ذاِت  خزانٍة  يف  يف ووضَعـها  ُزجاجـّي  باٍب  ذاِت  خزانٍة  يف  ووضَعـها 

تُكْن  لـم  ذلك،  مَع  لكّنها،  الـمتـجر،  تُكْن مدخل  لـم  ذلك،  مَع  لكّنها،  الـمتـجر،  مدخل 

ُتعـِجُب الفتيات الصغريات. ُتعـِجُب الفتيات الصغريات. 
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مَع  أمٌّ  الـمتـجَر  دخلِت  األيام،  من  يوٍم  مَع يف  أمٌّ  الـمتـجَر  دخلِت  األيام،  من  يوٍم  يف 

كثريًا،  مااًل  تـملُك  تُكْن  مل  الصغرية.  كثريًا، ابنتِـها  مااًل  تـملُك  تُكْن  مل  الصغرية.  ابنتِـها 

يف  الـُمجـتهدة  ابنَتـها  ُتفِرَح  أن  أرادْت  يف لكّنـها  الـُمجـتهدة  ابنَتـها  ُتفِرَح  أن  أرادْت  لكّنـها 

أسعاَر  بأّن  ُفوِجئْت  بسيطة.  هبدّيٍة  أسعاَر الـمدرسة  بأّن  ُفوِجئْت  بسيطة.  هبدّيٍة  الـمدرسة 

البائُع  الحَظ  مرتفعة.  الـمتـجر  يف  ـَعـِب  البائُع اللُّ الحَظ  مرتفعة.  الـمتـجر  يف  ـَعـِب  اللُّ

ُحزَن الـمرأة وخيبَتـها ألّنـها لن تستطيَع إسعاَد ُحزَن الـمرأة وخيبَتـها ألّنـها لن تستطيَع إسعاَد 

ابنتِـها والوفاَء بالوعد الذي قطَعْتُه هلا، فقاَل هلا: ابنتِـها والوفاَء بالوعد الذي قطَعْتُه هلا، فقاَل هلا: 
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ـيِّدة؟  ـقود أّيـُتـها السَّ ـيِّدة؟ كم لديِك من النُّ ـقود أّيـُتـها السَّ كم لديِك من النُّ

قطٍع  مخُس  لدّي  الـمـرأُة:  قطٍع أجابِت  مخُس  لدّي  الـمـرأُة:  أجابِت 

نقدّية فقط. نقدّية فقط. 

قاَل البائُع: ال بأس. لديَّ هذهقاَل البائُع: ال بأس. لديَّ هذه

مية، أبيُعِك إّياها هبذا الـمبلغ.  مية، أبيُعِك إّياها هبذا الـمبلغ. الدُّ الدُّ

لكنَّ الـمرأَة قالْت: ال، لكنَّ الـمرأَة قالْت: ال، 

إّنـها ليسْت مجيلًة. ال ُنريدها. إّنـها ليسْت مجيلًة. ال ُنريدها. 
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بـُحزِن  شعرْت  التي  فلَة،  الطِّ أّن  بـُحزِن إاّل  شعرْت  التي  فلَة،  الطِّ أّن  إاّل 

ـها، قالت:  ـها، قالت: أمِّ أمِّ

مجيلًة  أراها  فأنا  ُأريُدها،  أّمـي!  يا  مجيلًة ال،  أراها  فأنا  ُأريُدها،  أّمـي!  يا  ال، 

جّدًا. جّدًا. 

سعيدٌة  وهي  ميَة،  الدُّ فلُة  الطِّ سعيدٌة أخذِت  وهي  ميَة،  الدُّ فلُة  الطِّ أخذِت 

اجلميلة.  »سايل«  وَسـّمـْتـها  هبا،  اجلميلة. جّدًا  »سايل«  وَسـّمـْتـها  هبا،  جّدًا 

لـّمـا  لألّم  كبريًة  الـُمفاجأُة  كانت  لـّمـا وكم  لألّم  كبريًة  الـُمفاجأُة  كانت  وكم 

يف  ُتساعَدها  أن  إليها  فلُة  الطِّ يف طلبِت  ُتساعَدها  أن  إليها  فلُة  الطِّ طلبِت 

لصديقتِـها  ن  ُملوَّ جديد  ُفستاٍن  لصديقتِـها تفصيِل  ن  ُملوَّ جديد  ُفستاٍن  تفصيِل 

»سايل« بداًل من الُفستاِن القديـم!»سايل« بداًل من الُفستاِن القديـم!
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وافقِت األمُّ سعيدًة بأفكار ابنتِـها التي تستطيُع وافقِت األمُّ سعيدًة بأفكار ابنتِـها التي تستطيُع 

ألواٍن  إىل  مية  الدُّ ألوان  وتغيرَي  السعادة  ألواٍن ُصنَع  إىل  مية  الدُّ ألوان  وتغيرَي  السعادة  ُصنَع 

صديقتِـها  شعَر  ـفلُة  الطِّ حِت  رسَّ مجيلة.  صديقتِـها  زاهيٍة  شعَر  ـفلُة  الطِّ حِت  رسَّ مجيلة.   زاهيٍة 

بابيس الـُملّونة  بابيس الـُملّونة                اجلديدة، وزّيَنـْتُه بالدَّ                اجلديدة، وزّيَنـْتُه بالدَّ
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وكانْت  الـجديد،  الُفستان  لوَن  ُتناسُب  وكانْت التي  الـجديد،  الُفستان  لوَن  ُتناسُب  التي 

الـجديدة  ديقِة  بالصَّ كبريًة  ـها  وأمِّ فلة  الطِّ الـجديدة فرحُة  ديقِة  بالصَّ كبريًة  ـها  وأمِّ فلة  الطِّ فرحُة 

وَشْعـِرها  اهي،  الـزَّ بُفستانِـها  اجلميلة  وَشْعـِرها »سايل«  اهي،  الـزَّ بُفستانِـها  اجلميلة  »سايل« 

الـُمرتَّب، وألـحانِـها العذبة.الـُمرتَّب، وألـحانِـها العذبة.
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