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لو ْن مع ًا:
َتعالوا ُن ِّ
أصدقائي!
يف ِ
ري أحىل.
الق َّصة ُر ٌ
سوم ،أسهموا معنا يف تلوينها لتص َ
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وضع ْتـــها يف حقيبتها ،بعـ َ
ـد أن أهنت
ـم
مجعـ ْ
َ
َ
ـت ُمـــنى أقال َمـــها ،ثــ ّ
ُ
جــرس
لوحتَـــها التــي س ُت
شــارك هبــا يف معــرض املدرســة .رنَّ
ُ
الص ّ
ثـــم
ــف.
الفرصــة ،فنظــرت
تنـــه ْ
ّ
نحــو بــاب غرفــة َّ
َ
دتّ ،
أخــذت ُتــ ِّ
ـور اليــوم! أمتـ ّنـــى
ـر األمـ ُ
ـحد ُث َ
تتغيــ َ
نفســها :أرجــو أن ّ
ذلــك بشــدّ ة!

تنظــر َ
َ
حولـــها.
ــت منــى إىل حديقــة املدرســة ،وصــارت
نزل ْ
ُ
كانــت احلديقـ ُة ُم ّ
كتظـ ًة بزميالهتــا مــن الصفــوف الدراسـ ّـية ك ّلهــا.

ـن يف جمموعــات .حاولــت ،كام تفعـ ُ
ـل َّ
ـم
ـن يقفـ َ
ُكــ ّ
كل يوم ،أن تنضــ َّ
ابتعدْ نَ
ـن ذلــك مل ينجح ،فقــد َ
ـن ،لكـ ّ
ـمشاركة يف أحاديثهـ ّ
إليهـ ّ
ـن للــ ُ
عنهــاَ ،
ـن ،ووقفــت هــي وحيد ًة
وغـ ِر ْقــ َ
ـن وضحكاهتـ ّ
ـن يف أحاديثهـ ّ
ـحزن.
ـر
إليهن بــ ُ
َّ
تنظـ ُ

ـغل بـ َ
ـم كــي ال تشـ َ
ـال أ ِّمـــها.
عـ ْ
ـادت إىل املنــزل .حاولــت أن تبتسـ َ
ـم
وحفظت
تناولــت طعا َمـــها ،وأهنــت كتاب َة وظائفها،
ْ
َ
دروســها ،ثــ ّ
ـع ُدميتهــا بنفســج بصــوت
دخلــت ُغرفتَـــها ،وراحــت تتحــدّ ُث مـ َ
خافــت.

ُ
ٌ
أكســب
أحــاول أن
حزينــة يــا ُدميتــي!
قالــت منــى :أنــا
َ
ُ
عنهــن
املختلــف
فلــح يف ذلــك .مظهــري
ّ
األصدقــاء ،لك ّننــي مل ُأ ْ
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ـت لــه ،وتـ َ
ـرك ندبـ ًة يف وجهــي،
تعرضـ ُ
بســبب ذلــك احلــادث الــذي ّ
أصبحت
واختالفـ ًا يف شــكل أســناينَ ،يـــجع ُلني وحيــد ًة دومـ ًا .لقــد
ُ
ـاب إىل املدرســة بســبب ذلــك ،فــاذا أفعـ ُ
ـب َّ
ـل يــا حبيبتي
الذهـ َ
ال أحـ ُّ
ُ
بنفســج؟! أنـ ِ
حبــك أل ّنــك تســتمع َ
ـي
ـت صديقتــي الوحيــدة .أ ُّ
ني إلــ ّ
ـهرب َ
ني م ّنـــي.
دوم ًا ،وال َتــ ُ

ـوة ،وأغمضــت عينيهــا .فاحــت رائحـ ُة
عانقــت منــى ُدميتَـــها ُبقــ ّ
عطــر البنفســج بشــدّ ة .فتحــت عينيهــا ،ونظــرت َ
حولـــها ،فــرأت
ـي :الســتائر ،اجلــدران،
حتولـ ْ
ُغرفتَـــها ّ
ـت ك ّلهــا إىل اللــون البنفسجــ ّ

ـرت إىل ُدميتهــا باســتغراب ،وقالــت هلــا:
الرسيــر ...نظـ ْ

ماذا َ
حدث؟!

هيا تعايل معي يا منى!
ابتسمت هلا الدُّ مي ُة بنفسج ،وقالتّ :

أزهــار البنفســج ،وأصبحــت الدُّ ميــ ُة ومنــى
غمــرت الغرفــ َة
ُ
َ
تــدوران َ
داخلـــها .نظرتــا إىل األعــى ،فتس ّلــ َ
ـوء
ـل مــن الســقف ضـ ٌ

والضوء َ
حولـــهام
ودميتـــها بنفســج إىل األعــى،
ـوي .طــارت منى ُ
ُ
قـ ّ
مــن ِّ
مــع أنغــام موســيقا
وأزهــار البنفســج
كل مــكان،
ُ
ترتاقــص َ
ُ
يفــوح يف ِّ
كل مــكان .فجــأ ًة اختفــى الضــوء،
وعطــر
مجيلــة،
ُ
ٌ

ـم بــاألرض ،فوجـ َ
نفســها يف
وأحسـ ْ
ـت منــى بجســمها يرتطــ ُ
ـد ْت َ
ّ
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جزيــرة ُيــ ُ
ـجار ُخ ٌ
رض
ـر اجلــال ،ويف أرضـــها أشـ ٌ
ـحيط هبــا ٌ
بحر باهــ ُ
باســقة ،أ ّمــا ُس ّكا ُنـــها فهــم ُدمــى مــن خمتلــف األشــكال.
صاحت منى :ياه! ما هذا اجلامل؟!

اقرتبــت منهــا دمي ُتـــها ،وقالــت هلــا :هــؤالء هــم أصدقائــي يف

أتيــت منهــا
جزيرتنــا ،جزيــرة الدُّ مــى .هــذه هــي اجلزيــر ُة التــي
ُ
إليــكُ .
انظــري إىل مســاحتها الشاســعة! هنــاك يف تلــك الزاويــة

ـب مجيـ ٌ
ـز ُه هنــا دائ ـ ًا.
ـن نتنـ ّ
ـل جــدّ ًا .نحـ ُ
ـب الدُّ مــى ،وهــو ملعـ ٌ
ملعـ ُ
قالت منى :ياه! إهنا رائعة!

مــع
أكملــت الدُّ ميــة :تعــايل معــي إىل ملعــب الدُّ مــى لتلعبــي َ
أصدقائــي! إهنــم يف انتظــارك .لقــد َســ ِم ُعوا حدي َثنــا البارحــة،

يتعر ُفــوا إليــك.
وقالــوا يل :إنّ صديق َتــك لطيفـ ٌـة جــدّ ًا.
ُّ
وأحبــوا أن ّ
ـمع ْت عينــا منــى ،وقالت :شــكر ًا لـ ِ
ـك وألصدقائك يا بنفســج!
لــ َ
ـن صديقــايت يبتعدنَ ع ّنـــي
ـب األصدقـ َ
ـاء ،لكـ َّ
أنــا ســعيد ٌة جــد ًا .أحـ ُّ
بســبب مظهــري ،وهذا ُيـــح ِز ُنني كثــر ًا ،فــاذا أفعل؟

ـل ُمشكل ُت ِ
ـح ُّ
ك بالتأكيد.
قالت بنفسج :تعايل معي ،وس ُت َ

َ
وراء الدُّ ميــة ،ح ّتــى وصلتــا إىل ملعــب الدُّ مــى،
ركض ْ
ــت منــى َ
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ٍ
َ
ُ
حلظــات
اجلميــع
وعــاش
بــرور،
حيــث لع َب ْ
ُ
ــت معهــا الدمــى ُ

مجيلــة.

قالــت منــى ُ
لدميتهــا بنفســج وأصدقائهــا الدمــى :مل أكــن يوم ـ ًا
ثـمـ ـ َة أمجــل مــن الصداقــة،
ـس ّ
ســعيد ًة هكــذا .شــكر ًا لكــم ،فليـ َ
قلــت ،ال ُأ ِ
تكويــن الصداقــات ،فأنــا وحيــد ٌة
ــن
لك ّننــي ،كــا
ُ
َ
حس ُ
ص
دائـ ًا .أمتـ ّنـــى أن أبقــى معكــم دائـ ًا يف جزيــرة الدُّ مــى ،كــي أخت ّل َ

مــن شــعور الوحــدة.

ٍ
ــت منهــا الدُّ ميــ ُة بــدر ،وهــي يف شــكلِ
طفــل ذي شــع ٍر
اقرت َب ْ

ـع مفتــاح
ـي أمحــر ،متــي بانتظــام ،تــراك تــراك ...عــى وقـ ِ
بالستيكــ ٍّ

اخلــاص هبــا ،وقالــت:
الربــط
ّ
ّ

أنـ ِ
والنقيــة يــا منــى! ينبغــي أن
الطيبــة
ّ
ـت مجيلـ ٌـة جــد ًا بروحــك ّ
تكــوين واثقـ ًة بنفســك ،ألنَّ ثق َتـ ِ
ترصفاتك.
ـك هــذه سـ
ـتنعكس عــى ُّ
ُ

ـي أن
لقــد مـ ُ
ـررت بالتجربــة َعـينِـــها ،وكانَ مــن الصعــب جــدّ ًا علــ َّ
كنــت وحيــد ًا وحزينــ ًا مثلــك متامــ ًا ،لك ّننــي
كــونَ صداقــات.
ُ
ُأ ِّ
ّ
ـت حــويل كثــر ًا
ـت بنفــي ،ومجعـ ُ
لـمـــا وثقـ ُ
ختطيـ ُ
ـت هــذه املرحلـ َة ّ

مــن األصدقــاء.

ذات الثــوب ُ
ـي األصفــر
قفــزت الدُّ ميـ ُة الصغــرة جــوري ُ
القامشــ ّ
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ـص حـ َ
ـول منــى
مــن منزهلــا الصغــر ذي الطاب َقــن ،وصـ ْ
ـارت ترقـ ُ

ـارت
قوى .صـ ْ
بمــرح بحذائهــا األمحــر املصنــوع مــن الــورق الــ ُ
ـم ّ
ـك ،وتقـ ُ
رقصـ ِ
ـك مجيـ ٌ
منــى تضحـ ُ
ـل جــدّ ًا.
ـول جلــوريُ :

أرأيــت يــا منــى؟! أنــت مل ُ
ِ
تنظــري إىل
قالــت الدُّ ميــ ُة جــوري:
انتباهـ ِ
ـك هــو
ـت
ببقيــة الدُّ مــى ،بــل مــا لفـ َ
َ
ِص َغــ ِر حجمــي ُمقارنـ ًة ّ
رقــي اجلميــل.

رقصك ٌ
مجيل جد ًا.
قالت منى :صحيحُ ،

أجابــت الدُّ ميـ ُة جــوريُّ :
ـز
كل واحــد م ّنــا ،عــى اختالفنــا،
يتمـيــ ُ
ّ
ٍ
ــو ِة مواهبنــا
ســنجذب إلينــا
بــيء مجيــل ،وبذلــك
ُ
َ
األصدقــاء ُبق ّ

و ُل ِ
احلســنة.
طفنــا وأخالقنــا َ

فت فجأ ًة ،ووقعت عىل األرض.
ثـم تو ّق ْ
ّ

وقعت جوري عىل األرض؟
سألت منى الدُّ مى :ملاذا
ْ
ْ

أهـي بخري؟
ما هبا؟ َ

لـمـــنى :جــوري تسـ ُ
ـتهلك كثــر ًا من
ضحكــت بنفســج ،وقالــت ُ
ـر ُك كثــر ًا .ســيأيت العامـ ُ
ـل مــن
ـمدّ خرات ،أل ّنـــها ترقـ ُ
الــ ُ
ـص ،وتتحـ ّ
ـع هلــا ُمدّ خــر ًة جديــد ًة لتعــو َد إىل رقصهــا
مركــز طاقــة الدمــى ،ويضـ ُ

ـقية.
هــذه الشـ ّ
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رب ُكــم
ـب أن ُأخ َ
ـر عــن منــى جيـ ُ
قالــت بنفســج للدُّ مــىّ :
ثـمــ َة ِســ ٌّ

بــه؟

ـز بمــرح ،وتقـ ُ
ـر يــا بنفســج!
أصبحــت الدُّ مــى تقفـ ُ
ـول :مــا ِّ
الســ ُّ

هيــا أخربينــا؟
ّ

رس ٌ
امة ُمبدعة.
قالت بنفسج :إنّ ُمـنى ّ

ـر ُك بانتظــا ٍم
ـم قالــت الدُّ ميـ ُة التــي كانــت يف شــكلِ ُجنـ ٍّ
ثــ ّ
ـدي يتحـ ّ
عــى صـ ِ
حربيــة:
ـوت موســيقا
ّ
كل دميـ ٍ
ـم معرضـ ًا لـ ِ
ترســمي َّ
منــى! ُنريـ ُ
ـك
ـد أن ُ
ـة ُهنــا ،كــي ُنقيــ َ
ـس كذلــك؟ معـ ٌ
ـرض لنــا بأشــكالنا
عــى اجلزيــرة .فكــر ٌة مجيلـ ٌـة أليـ َ

ـمختلفة .أرجـ ِ
ـوك وافقــي يــا ُمـــنى! أرجــوك!
اجلميلــة والــ ُ

ـدور،
ـو ٍة غريبــة تــري يف جسمـــها .أخـ ْ
ـذت تـ ُ
ـعر ْت منــى ُبقـ ّ
شـ َ

الســعاد ُة قل َبـــها اللتفــاف
وترقـ ُ
ـص ،و ُتغ ّنـــي مـ َ
ـع الدمــى .مــأت ّ
الدُّ مــى َ
ـت حكيم ـ ُة مملكـ ِ
بعربتِـــها
حولـــها .وفجــأ ًة دخلـ ْ
ـة الدُّ مــى َ

ر بانتظــام عــى سـ ّ
ـم
ـك ِة احلديــد
ّ
الفخمــة التــي تسـ ُ
اخلاصــة هبــا ،ثــ ّ
َ
زر التو ُّقــف ،فتو ّقفــت العرب ـ ُة ،ونزلــت احلكيم ـ ُة منهــا،
ضغطـ ْ
ـت َّ
ص هلــا ،وجلســت عليه،
خص ُ
ـم خـ َ
ـم ّ
ـي الــ ُ
ثــ ّ
ـرج مــن العربة الكرســ ُّ
15
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صــار ْت ُتص ِّف ُ
ــق
ثـــم
تنظــر إىل
وأخــذت
َ
ِ
رســم منــى اجلميــلّ ،
ُ
بحــرارة.

ـر وج ُه منــى خج ً
لـمـــا رأتْـــها .ابتســمت الدُّ ميـ ُة احلكيمة،
ال ّ
امحــ َّ
ـمنى :أكميل الرســم!
وتل ّفتـ ْ
ـم قالــت لــ ُ
ـت برأســها يمنـ ًة ويــر ًة ،ثــ ّ
ـم ِ
ك مجيــل.
رسـ ُ

ـمع ْت عينــا منــى ،وقالت بصـ ٍ
ـوت ُمرجتــف :شــكر ًا ِ
لك أ ّيـ ُتـــها
لــ َ
ـت لديـ ِ
احلكيمــة! وأنـ ِ
خاصـ ٌـة جــد ًا .مل َأر مثـ َ
ـل ذلــك يف
ـك ُقـ ٌ
ـدرات ّ

حيــايت.

ابتســمت حكيمـ ُة مملكــة الدُّ مــى ،وقالــت هلــا :أريـ ُ
رســميني
ـد أن َت ُ
أيضـ ًا .مــا رأ ُيــك يف ذلــك؟
قالت منى :سأكونُ سعيد ًة جد ًا.

ـدأت
أح ـرَت ال ُّدمــى لـ ـمُنى مزيــداً مــن األلــوان والــورق ،وبـ ْ

برســم حكيمــة الدُّ مــى بخطــوط ُمتوازنــة وألــوان مجيلــة زاهيــة،
ح ّتــى بــدأت تتشـ ّ
ـك ُل لوحـ ٌـة يف غايــة اجلــال.
ـش الدُّ مــى حـ َ
أخـ َ
ـذت منــى ُتناقـ ُ
ـول آرائهــم يف اللوحــة ،وقل ُبـــها

ثناء ُهـــم عــى خطــوط رسمـــها
مملــوء بالســعادة ،وهــي
تســمع َ
ٌ
ُ

األنيقــة حلكيمــة جزيــرة الدُّ مــى.
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ٌ
ٌ
مجيلــة جــد ًا.
لوحــة
قالــت هلــا حكيمــ ُة جزيــرة الدُّ مــى :إهنــا

اخلــاصُّ ،
وكل مــن يــأيت
ســأضعها يف أمجــل مــكان يف معرضــك
ّ
ُ

ـيزور هــذا املعــرض ،ويــرى لوحاتــك الرائعــة.
ليـ َ
ـزور جزير َتنــا سـ ُ
بتواضع :ال ُ
ُ
سيديت!
قالت منى
أزال هاوي ًة يا ّ

ـك ِ
ـتجعل منـ ِ
قالــت حكيم ـ ُة جزيــرة الدُّ مــى :ثق ُتـ ِ
ُ
ـك
بنفســك سـ
ُمـــحرتف ًة ،وس ُيسـ ِ
ـاع ُد ِك يف ذلــك أصدقـ ُ
ـب
اجليــدونَ الذيـ َ
ـن جيـ ُ
ـاؤك ّ
وتتمســكي هبــم ،وحتتفظــي هبــم يف قلبــك إىل
أن تبحثــي عنهــم،
ّ
األبــد.

اسـ َ
ـتيقظ ْت منــى فجــأ ًة ،ووجـ َ
نفســها عــى رسيرهــا ،والدُّ ميـ ُة
ـد ْت َ
ـت أمــا َم
ـم وقفـ ْ
غافيـ ٌـة يف حضنهــا .وضعــت الدُّ ميـ َة عــى الرسيــر ،ثــ ّ

ـع
املــرآة ،وابتســمت بخجــل .خرجــت مــن الغرفــة،
ُ
ووجهـــها يشـ ُّ
ـجهت إىل ألواهنــا ودفــر الرســم .رســمت لوحـ ٍ
ـات
بالســعادة .اتّــ
ْ
ـم أخرجــت ورقـ ًة كبــرة ،وضعتهــا عــى الطاولــة،
مجيلـ ًة عــدّ ة ،ثــ ّ
ـل زميالهتــا يف املدرســة داخـ َ
وبــدأت برســم صــورة كبــرة ُتـم ِّثــ ُ
ـل

ٍ
الـــح ِّب
«مــع ُك ِّل
وكتبــت:
قلــب كبــر ،وو ّقع ْتـــها باســمها،
ْ
ُ
َ
لصديقــايت اجلميــات».
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