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ـــها الفقــرية يف ُعـّلـــّية  تعيــُش أمــاين مــَع ُأمِّ
ــرية.  صغ

حلَمــْت ذاَت يــوم بمظّلــة ُملّونــة، محَلـْتـــها 
مــن ُعّلـــّيتها، وطــاَرْت هبــا يف أجــواء املدينــة.
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ــاَك  ــى، فهن ــن األع ــًة م ــُة مجيل ــت املدين كان
حديقــٌة كبــرية، فيهــا ألعــاٌب كثــرية. صحيــٌح 
أّن أمــاين مل َتـــُزْرها، لكّنـــها اآلن َرأْتـــها، وهي 

تطــري.
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ــن ُدون أن  ــرُي م ــي تط ــم، فه ــْت باحلل فِرَح
ُتـْتـــِعَب قَدَمـــيها الّلَتنِي كانتا ُتؤلـــاهنا كلَّ يوم 
عــود إىل  ــزوِل والصُّ لضيــِق احلــذاء عليهــا والنُّ

الُعّلـّية.
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رْت أماين، وهي يف الّساء ُمـحّلقة:  فكَّ
ــٌة  ــة ُفرص ــرياُن باملظّل ــأذهب؟ الطَّ ــَن س إىل أي

َر ُرّبـمـــا. لــن تتكــرَّ
ــت  ــِة بي ــرْت أّن يف حديق ــرية، تذكَّ ــَد ح وبع
صديقتهــا ســمر حصانــًا خشــبّيًا، كانــت أمــاين 

ــور. ُتشــاهُدُه ِمــن ثقــٍب يف السُّ
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ــن  ــراُه ع ــَوُه ل ــَة نح ــَه املظّل ــَل أْن ُتوجِّ وقب
ُقــرب، رنَّ الـــُمنّبُه، فاســتيقظْت، وهــي حزينٌة، 
ــِة حصــان صديقتهــا قــد  ألّن ُفرصَتـــها يف رؤي
ــكلة،  ــَر ُمش ــت أك ــذه ليس ــنَّ ه ــْت، لك ضاع
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ــى  ــزول ع ــود والنُّ ع ــُة الصُّ ــتبدُأ رحل ــاآلن س ف
درج الُعّلـــّية، وقدماهــا ســتتعباِن مــن ُدوِن 

ــا. ــب حيميه ــذاٍء ُمناس ح
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ــُت  ــها ُأخ ــو أّنـ ــّنْت ل ــاين، ومتـ ــرْت أم فكَّ
ســمر، فوالــُد ســمر كاَن سيشــري هلــا حــذاًء 
ُيناســُب قدَمـــيها كا اشــرى احلصاَن اخلشــبّي 
ــرَة  ــرَدت الفك ــا ط ــاَن م ــها ُسع ــه، لكّنـ البنت
ــها  ــَق أحالَمـ ـ ــّررْت أن ُتـحقِّ ــا، وق ــن خياهل م

ــا. وحَده
ـــها التــي كانــت َتـــُحوُك  اّتـــجَهْت نحــَو أمِّ
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بعــَض  بثمنِــه  لتبيَعــُه، وتشــرَي  ــوف  الصُّ
الطعــام: 

- أّمـــي! صــاَر احلــذاُء ضّيقــًا عــى قَدَمـــّي، 
ــد. ــذاٌء جدي ــي ح وَيلَزُمن



12

ــــها يَدهـــا حتـــَت الوســـادة،  مـــّدْت أمُّ
هـــا:  َتعدُّ وبـــدأت  قـــود،  النُّ وأخرجـــت 
ــى  ــي حّت ــوُد ال تكف ــة! النق ــي الغالي - ابنت

لــراِء الـــُخبز.
حزنــْت أمــاين، لكّنـــها مل تستسلـــْم، فبــدأْت 
ُك عينيهــا يف أرجــاء الُعّلـــّية، وهــي تقوُل  ُتـــحرِّ

يف نفســها: كيــَف ســأمحي قَدَمـــّي؟
رأْت  أن  بعــَد   ، احلــلَّ وجــدت  وبُسعــٍة 
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ـــقوَد  حّصالـَتـــها، فقــّررْت أن ُتـــخرَج منها النُّ
ــهور. ــُذ ُش ــُمخّبأة من الـ

قالت يف نفسها: هل أشري حذاًء؟
ــرْت أنَّ لدهيــا حتــَت  وتابَعــت التفكــرَي، فتذكَّ

الوســادة قطعــًة نقدّيــة.
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ــَو  ــْت نح ــوَد، واّتـجـَهـ ــاين النق ــْت أم مجَع
ــكلِّ ُسور: ــت ب ــها، وقال ـ أمِّ
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ــدة،  ــرًة جّي ــود فك ــاُظ بالنق ــد كاَن االحتف لق
ُيريــُح  أشــرَي حــذاًء  أن  أســتطيُع  فــاآلن 

. َمـّي قد
فرحــت األمُّ ألّن ابنَتـــها اســتطاعْت أن جتــَد 

حــاًل. 
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ـــها، وذهبتــا إىل متجر  أمســكت أمــاين يــَد أمِّ
ــها  ــار، لكّنـ ــدأت ختت ــُث ب ــة، حي ــع األحذي بي
ــا  ــَر مـّمـ ــْت أك ــعار كان ــأنَّ األس ــْت ب ُفوِجَئ

جـــَمَعْتُه، فحزنــْت كثــريًا.
ــها،  ـ ــَع أمِّ ــر م ــن املتج ــُرَج م ــَل أن خت وقب
رأْت جزمــًة محــراء، هــي ليســت مجيلــًة، لكــنَّ 
ـــها،  ُنقوَدهــا تكفــي لرائهــا، فاشــرهتا هلــا أمُّ

ثـــّم اتَّـَجـَهـــتا نحَو الُعّلـــّية.
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جلســت أمــاين عــى سيرهــا، وراحــت 
ــول:  ــُر وتق ُتفّك

إىل  قــوَد  النُّ أُلعيــَد  أحتــاُج  شــهرًا  كــم 
ألشــرَي  أحتــاُج  شــهرًا  كــم  احلّصالــة؟ 

ســمر؟ كحصــان  خشــبّيًا  حصانــًا 
أمســكت أماين دفاتَرهــا، وقالْت: سأحلـــُم، 
ــري  ــُقها بدفات ــا ُأحّقـ ــي ريَثـ ــُم أحالم وأرس

ــي.  وأقالم
رْت يف أّن الُعّلـــّيَة ســتكوُن صغريًة  لكنَّـــها فكَّ
عــى احلصــان اخلشبـــّي، ثـــمَّ رأْت أنَّ احلصــاَن 
هــا  َقْصِ عــى  صغــريًا  يكــوَن  أن  ُيـــمكُن 

. لـمُستقبيلّ ا




