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حُلُم نـايــا

قصة: رامه الشويكي 
رسوم: سوسن مغمومة
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ه�ا. فتحْت  �ه�ا ُتداعُب خدَّ اس�تيقظْت ناي�ا صباح�ًا، ويُد أمِّ
�ها. عينيها، وعانقْت أمَّ

قالت األّم: هل تعرفيَن ما ال�مناسبة اليوم؟  
أجابت نايا: ما ه�َي يا أّم�ي؟  

رّدت األّم: عيُد ميالدك السابع. 
�رير لتس�تعدَّ ليومها  ابتس�مت نايا، وقفَزْت ُمس�رعًة من السَّ

ال�ُم�مّي�ز.
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غس�لْت وج�َه�ه�ا، وارت�َدْت ثياَب�ه�ا، ث�ّم أس�رعْت لتناُول 
�ها  الفط�ور، وبع�َد انتهائه�ا، حمل�ْت حقيبَت�ها، وذهبْت م�َع أمِّ

ق.  للتَّسوُّ
كاَن الطري�ُق إل�ى ال�متج�ر طوي�اًل، ول�م تن�ْم نايا س�اعاٍت 
كافيًة في الليلة الماضية. ركبت الّس��ّيارة، وُس�رعاَن ما شعَرْت 

بالنُّعاس، ث�ّم أغمَضْت عينيها، وبدأت َت�حُل�م. 
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فج�أًة، وج�َدْت نفَس�ها ف�ي عال�م عجي�ب، كلُّ ش�يء في�ه 
مصنوٌع من الحلوى والش�وكوالته والس�كاكر. الطريُق مطل�يٌّ 
��ّكر، والبيوُت والس�ّيارات مصنوعٌة من البسكويت وقطع  بالسُّ
الش�وكوالته ال�ُملّونة، والس�ماُء تت�خّل�ُل�ها غي�وٌم من الحلوى 
الُقطنّية، والش�مُس ُقرٌص دائرّي ُم�ضيٌء مصنوع من الحلوى. 
أوقفْت نايا إحدى الس�ّيارات، وطلَبْت إلى السائق أن ُيوِصَل�ها 

إلى الحفل.  
كان�ت رائحُة الس�ّيارة زكّي�ًة جّدًا ُتش�بُه رائح�َة ال�ُمعّجنات 
الطازج�ة. أخ�ذْت تنظُر م�ن النافذة ط�واَل الطريق إل�ى العالم 

العجيب من حولها. 
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وصلت إل�ى وجه�تِ�ها. نزلْت من الس�ّيارة، ويا لل�مفاجأة! 
إّن�ُه قصٌر مصنوع من الكعك وال�ُمكّس�رات، ومدخُل�ُه عريٌض 
ُم�زّي�ٌن بالس�كاكر ال�ُملّون�ة. ها ق�د حانت اللحظ�ُة األروع في 
حياتها، إّن�ُه حفٌل خاّص بمناس�بة عيد ميالدها في قاعة ُم�تأللئة 

بشرائط الّزينة. 
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عة على طاولة  الهدايا في زاوية خاّصة، وأصناُف الطعام ُموزَّ
كبي�رة الت�فَّ حولها األق�ارُب واألصدق�اء. تعال�ت األصواُت 
ترحيب�ًا بها، فارتس�َمْت ضحكٌة على وجهه�ا، وصاَح الجميع: 

عيد ميالد سعيد! 



12

أنغ�ام  ناي�ا وأصدقاؤه�ا عل�ى  ب�دأ الحف�ل، وت�م�اَي�ل�ْت 
ال�موس�يقا. فجأًة ُأطِفَئت األن�وار، وبعَد 

لحظ�ات ع�اَدْت، ومعه�ا س�احٌر 
ظهَر وس�َط القاعة، وج�ُه�ُه 

ُمل�ّوٌن ب��أل��وان 
يرتدي  جّذابة، 

سوداء  ُق�ّبعًة 
وثيابًا المعة. 
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��حرّي، فها ه�و ذا األرنُب  اس�تعدَّ الجميُع للعرض السِّ
يخرُج من الُق�ّبعة، والحماماُت تطيُر خارَج الصندوق.

بعَد حين، دّقت الس�اعُة ُم�علنًة ُحلوَل موعد َقْطع قالب 
وَن طاولًة  الحل�وى. حض�رْت مجموعٌة من األق�زام َي�ج�رُّ
ُمرّبع�َة الّش�كل ُم�غّطاة بغطاء أبي�ض، ُوِض��َع عليها قالُب 

الحلوى الذي يكاُد ُيالمُس سقَف القاعة. 
صاحْت نايا: كم هو جميل!  

إّن�ُه ُمؤلَّ�ٌف من س�بع طبق�ات، كلُّ طبقة ُملّونة بلوٍن من 
ألوان قوس ُق�َزح.
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احتف�َل الجميُع بعيد ميالد ناي�ا، وأحاُطوها بدائرة، وأخُذوا 
يرقُص�وَن عل�ى أنغ�ام أغني�ة عي�د المي�الد. ت�م�نّْت ناي�ا أمنية، 
وقطَع�ْت قالَب الحلوى. أس�رَع أحُد األقزام لُيق�ّدَم إليها قطعًة 

إّن�ه�ا أطي�ُب حل�وى  من�ه. قال�ت ناي�ا: 
أتناَوُل�ه�ا في حياتي. 
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�ها، وهي تقول:   بعَد لحظات استيقَظْت على صوت ُأمِّ
ه�ّيا استيقظي! لقد َوَصْلنا إلى وجهتِنا. 

انُظ�ري! إّن��ُه متج�ُر الهدايا. فتَح�ْت عينيه�ا، وأدركْت أنَّ 
�ها  م�ا رأْت��ُه كاَن ُحلم�ًا. نزلْت م�ن الس�ّيارة، ودخلْت م�َع أمِّ
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أم�ٌل  وُك�لُّ�ه��ا  ال�متج�ر، 
ف�ي أن يك�وَن حف�ُل عي�د 

ميالده�ا الس�ابع ش�بيهًا 
بما حلمْت به. 
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