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ُث جم�اَل الحياة. في مكاٍن  ف�ي غابٍة بعيدٍة ع�ن كلِّ ما ُيلوِّ
أجم�ل من الخي�ال، قّرَر زوجاِن بن�اَء منزٍل لهما ليعيش�ا فيه 

نا ُأسرًة جميلة. بهدوء، وُيكوِّ
اخت�اَر الزوج�اِن مكان�ًا قليَل األش�جار لبن�اء المنزل كيال 
يقَطع�ا ولو ش�جرًة واحدة، ث�ّم جَمعا الحطَب من األش�جار 

اليابسة، وتعاَونا على تقطيِعِه إلى ِقَطٍع ُمتفاوتِة الطُّول.
وبمه�ارٍة عالي�ة وعم�ٍل ُمتواص�ٍل وس�هر، اس�تطاعا بن�اَء 
المن�زل الصغي�ر، وأحاطاُه بُس�وٍر ض�مَّ مس�احًة واس�عة من 
األرض حوَل المنزل، ث��ّم زَرعاها بأنواع الخضراوات التي 

ال ُت�حصى.
كان المنزُل ذا لوٍن أرجوان�ّي، وقد وَضعا داخَل�ُه كثيرًا من 
أزهار البنفس�ج الرائع�ة، وألّن الزوجان كان�ا ُي�حّبان كلَّ ما 
ه�و غريٌب وُم�م�ّيز، فقد جمعا كثيرًا من الحجارة ال�ُملّونة، 
ورَصفا بها أرَض ال�منزل واألرَض ال�ُمحيطَة به، وأخيرًا ناما 
نومًا عميقًا بعَد أن تناوال وجبًة صغيرًة من الُفْطر ال�ُمنتشر في 

الغابة.
بع�َد م�ّدٍة قصيرة م�ن الزمن، جل�َب الزوجاِن أنواع�ًا عّدة 
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م�ن الحيوان�ات، ومنه�ا: بق�رٌة، وبضع�ُة خراف، وع�دٌد من 
الدجاج�ات، وحصاٌن أبيُض رائ�ُع الجمال... وهكذا بدأت 
الحي�اُة تدبُّ في المنزل الصغير، والحركُة تضجُّ هنا وهناك. 
غ�ادَر المل�ُل حي�اَة الزوَجين بوج�ود حيواناته�م��ا األليفة، 
وبدأت أحواُل�ه�م�ا الماّدية تتحّس�ُن، وغادَر الفقُر منزَل�هما 
الصغيَر بُصحبِة صديِقِه ال�ملل، لي�حلَّ بدالً منهما عمٌل وِجدٌّ 
ومنزٌل أكثُر اّتس�اعًا، ذو نوافَذ كبيرة تدخُل الشمُس َع�ْب�َرها 

إلى ُكلِّ مكاٍن في أرجائِه.
بع�َد م�روِر ثالث�ِة أع�وام، ُرِزَق الزوج�اِن بطفل�ٍة جميل�ة 
أْسَم�ياها سما. كانت ُم�مّيزًة وجميلًة جّدًا، َبَشرُت�ها بيضاء، 

وشعُرها أحمر، وابتسامُت�ها ال ُتفارُق وجَه�ها. 
�ها في حلِب البقرة وإطعام  كانت سما ُت�حبُّ ُمساعدَة أمِّ
الدجاجات، وبعَد أن َت�ْف�َرَغ تذهُب في جولٍة مَع أبيها على 
ظهر الحص�ان األبيض الجميل، لكْن ل�ّم�ا بلغت الس�ابعَة 
من ُعمرها بدأ كلُّ شيٍء يختلُف عن سابِق عهِده، فما عاَدِت 
ابتس�امُت�ها ُتزّي�ُن المن�زَل، وال حيوّي�ُت�ه�ا، وال حركاُت�ها، 
وال حّت��ى ُح�بُّ�ه�ا للحيوان�ات، بل أصبحْت طفل�ًة حزينًة 
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رود. وُمنطويًة على نفِسها وكثيرَة الشُّ
حزَن الزوجاِن على ابنتهما كثيرًا، وفّكرا في طريقٍة تجعُلها 
تضحُك كما كانت، بعَد إخفاِق�هما في معرفة سبِب ُحزنِ�ها، 
فقّررا إحضاَر هدّيٍة ُم�مّيزة لها، ولهذا غادَر األُب منُذ الصباح 
الباكر، قاصدًا المدينَة البعي�دة، وأحضَر البنتِ�ِه العزيزة ُدميًة 
ز، وقّدَم�ها إليها، آماًل  جميلًة ذاَت ش�عٍر ذهب�ّي وُفستاٍن ُمطرَّ
بذل�ك أن تع�وَد االبتس�امُة إلى وجهه�ا الصغير، لكنَّ س�ما 
�َب�ْت�ها ي�منًة ويس�رًة، ث�ّم أعادْت�ها إلى  ميَة، وقلَّ أمس�َكِت الدُّ

أبيها، وقالْت له: 
مية. ُشكرًا لَك يا أبي الحبيب! ال أحتاُج إلى هذه الدُّ

وجاِن باإلحباط، فما السبُب وراَء ُكلِّ هذا ال�ُحزن؟  شعَر الزَّ
ولماذا أصَبحا عاِجَزيِن إلى هذه الدرجة أماَم ُمشكلِة ابنتِ�هما 

الوحيدة؟
اقترَح�ِت األمُّ على زوجه�ا أن ُيضاِعفا عدَد األضواء، وأن 
ُيوِق�دا مزيدًا من القناديل داخ�َل المنزل ليلعبا مَع صغيرتهما 
لعب�َة الظِّّل، وبه�ذا لن تبقى س�ما حزينًة، بل س�تضحُك من 

أعماق قلبها.
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وافَق األُب على فكرة زوجتِه، وبدأ بتنفيِذها من فوِره، وفي 
المس�اء حّرَك األُب واألمُّ أيدَي�ُه�ما في ظلِّ القناديل، وقّدما 
َع�ْرضًا ُم�ضحكًا أضحَك سما، لكْن ل�ُمّدٍة قصيرة جّدًا، ث�ّم 

ما لبثْت أن عاَدْت بعَدها، كما كانْت، حزينًة.
وهك�ذا، ع��مَّ ال�ُح�زُن أرج�اَء الم�كان، حّت�ى حيواناُت 
الحظيرة حزنْت لِ�ُحزِن سما، فما عاَد الحصاُن يصهُل فرحًا، 
وال الدي�ُك يصيُح كلَّ صباح، حّتى البقرُة صارْت ال تش�تهي 

الطعام، والخراُف انطَوْت حزينًة في زاويِة الحظيرة.
كانت س�ما ُتراقُب الحيواناِت من ناف�ذة ُغرفتِ�ها، وتعل�ُم 
بتضاُم�نِ�ها مَع�ها، لكنّ�ها لم تُكْن قادرًة على ُمساعدتها مهما 

حاَوَلْت، ألّن�ها لم تُكْن تدري سبَب ما تشعُر بِه من ُحزن.
قاَل األُب ُمقترحًا فكرًة جديدًة على زوجتِه: 

لعلَّ ابنَتنا ترغُب في ألعاٍب كبيرة كالتي في المدينة، فلماذا 
ال نصنُع لها ما ُيشبُه مدينَة ألعاٍب صغيرة؟ 

وافقت األمُّ ِم�ن فوِرها، وس�اعَدْتُه في َج�ْم�ِع كلِّ ما يلزُم 
لُصن�ع األلعاب، أّما األُب فقد ذهَب من�ُذ الصباح الباكر إلى 
ينة،  المدينِة لش�راء الكراس�ي الصغيرة ال�ُملّونة وش�رائط الزِّ
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وبينَ�ما هو ُم�نهمٌك في ش�راء األغ�راض، خطَرْت ل�ُه فكرٌة 
عظيم�ة، فق�اَل في نفس�ه: لِ��َم ال أطب�ُع إعالن�اٍت أدُعو فيها 
األطفاَل إلى زيارِة مدينة األلعاب الخاّصة بنا، لعلَّ ابنَتنا تجُد 

من ُيدِخُل السعادَة على قلبها الصغير؟
�رعة، اّت�جَه إلى أق�رب متجر، وطلَب إليه  وعلى وجِه السُّ
طباع�َة اإلع�الن، وراَح ُيلِص�ُق��ُه في كلِّ م�كاٍن يذهُب إليه، 
ول�ّم��ا فرَغ عاَد إلى منزلِ�ه، وأخبَر زوجَتُه بالفكرة الجديدة، 
كم�ا أخبَره�ا بأّنُه اّتفَق مَع ع�دٍد من الُع�ّم��ال ال�َمَه�رة على 
ال�ُحضور إلى منزلهما مس�اًء وُمس�اعدتهما ليستطيعا إنجاَز 

العمل قبَل صباِح اليوم التالي.
في المس�اء، بعَد أن غَفْت س�ما في ُغرفتها الصغيرة، أطفَأ 
الزوج�اِن األضواَء، وأغلَقا الب�اَب على ابنتهما، وبدأا العمَل 
ب�ُمس�اعدِة الُع�ّم�ال ب�ُهدوٍء تاّم كيال تس�تيقَظ سما، فتذهَب 

ال�ُمفاجأة.
تس�ُع س�اعاٍت من العم�ل ال�ُمتواصل والجه�د والتعب، 
َن�َت�َجْت بعَدها قريُة ألعاب صغيرة، فيها أرجوحٌة تلتفُّ حوَل 
حبالِ�ها أزهاٌر جميلة، وزاّلجٌة ذاُت لوٍن ورديٍّ رائع، ودّوارٌة 
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تّتِس�ُع ألربع�ة أطف�ال، ُكلُّ كرس��ّي فيها ذو ل�وٍن ُم�ختلف، 
وفيها أيضًا لعبٌة يستطيُع األطفاُل َع�ْب�َرها الَق�ْف�َز إلى األعلى 
لُي�حّل�ُق�وا كالطُّي�ور الصغي�رة، لكنّ�هم أحاُطوه�ا بكثيٍر من 
القشِّ وأوراق األش�جار كيال ُيص�اَب أحٌد بأذى، إضافًة إلى 
طاول�ٍة طويلة، عليه�ا أوراٌق وكثيٌر من أق�الم التلوين، ول�م 
تن�َس أمُّ س�ما الطع�اَم اللذيَذ والحل�وى، فأع�ّدْت ُكلَّ ما لذَّ 
وط�اب، ووضَع�ْتُه على طاولٍة ُقرَب ب�اب الحديقة، وما هي 
إاّل س�اعاٌت قليلة، حّت�ى بدأت ُحش�وُد الزائري�َن وأطفالهم 

تمأُل المكاَن فَرحًا وضوضاء.
استيقَظْت س�ما صباَح هذا اليوم على غيِر عادتها، فهي لم 
�ها ُتناديها  يك، وال على ص�وِت أمِّ تس�تيقْظ على ص�وِت الدِّ
لتن�اُوِل الطع�ام، بل اس�تيقَظْت على أصواٍت لم َتْس��َم�ْع�ها 
ِمن قبل. إّن�ها ضحكاُت األطفال وأصواُت فرٍح ومَرٍح تعُلو 

شيئًا فشيئًا.
نهَضْت س�ما من س�ريرها، واّت�جَهْت نح�َو نافذتها، ول�م 
ْق ما رأْتُه. فرَكْت عينيها لتت�حّقَق ِمْن أّن ما تراُه حقيقٌة،  ُتص�دِّ

وليَس خياالً.
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�ها إليقاظها، لكنّ�ه�ا ُفوجَئْت بها َتصُرُخ  وُه�نا دخَل�ْت أمُّ
بفرٍح كبير: 

... أليَس كذلك؟  ... حقيق�يٌّ ُأّم�ي! هذا حقيق�يٌّ
وقب�َل أن تس�مَع اإلجاب�َة، اّت�جَهْت إلى خزانته�ا، وبدأْت 

ٍر كبيَرين. تبحُث بيَن مالبِسها بُسرعٍة وَتوتُّ
�ها باهتمام: ع�مَّ تبحثيَن يا صغيرتي؟ أخبريني  سأَل�ْت�ها ُأمُّ

كي ُأساِعَدك.
- أبحُث عن ُفستاِن العيد يا أّم�ي! أيَن هو؟

- العيد؟! لكْن ال عيَد اليوم.
- بْل إّنُه العيُد يا ُأّم�ي! انُظري إلى األطفال ما أكثَرهم! وما 
أكبَر فرَح�هم! انُظري إلى ضحكاتِ�هم وسعادتِ�هم! ُأريُد أن 

ألعَب مَعهم يا أّم�ي!
ْق أمُّ س�ما أّن�ها اس�تطاَعْت أن ُتعي�َد الفرحَة إلى  ل��م ُتصدِّ
موُع تم�أُل عينيها  وج�ِه صغيرته�ا، فوقَف�ْت تنظُر إليه�ا، والدُّ
فَرحًا، لكنَّ ما لَفَت نظَرها أّن س�ما ل�م تقترْب من األلعاب، 
ول��م ُت�جّرْب واحدًة منه�ا، بل كانْت تتكّل��ُم مَع األطفال، 

ُم الحلوى إليهم. وُتالطُِفهم، وُتقدِّ
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غيرُة في حاج�ٍة إلى األلعاب، بل كانْت  ل�م تُكْن س�ما الصَّ
في حاجٍة إلى طفٍل مثلها ُتشاِرُكُه اللَِّعَب والضحَك وال�مَرح، 

لكنَّ المساَء حلَّ سريعًا، وعاَد األطفاُل إلى منازلهم.
شكَرْت سما والَدْي�ها لُكلِّ ما صنعاُه ألجلِ�ها، وقالت: 

كم أرُجو لو أّن�ُه�م ظلُّ�وا معي وقتًا أطول!
أخبَره�ا أبوها بأنَّ األطفاَل س�يأتوَن لزيارتها كلَّ يوم، كما 

�ها  أّن ُهناَك زائرًا جديدًا ُت�خبِّ�ُئُه أمُّ
لها، إذ سُيصبُح لها أٌخ أو أخٌت 

قريبًا، وسيمأُل الفرُح حياَت�ها. 
تب��ّدَل�ْت  بُس�رع��ٍة كبيرة، 

مالم�ُح س�ما الحزين�ة، 
 ، �ها ب�ُحبٍّ ُأمَّ فعانَقْت 

وقالت:
العي�َد  أّن  يب�ُدو 

ق��ّرَر أاّل ُيفاِرَقن�ي بعَد 
اليوم يا ُأّم�ي! 
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