
 

 

 

 

                    

أشرف شَر رىضان امكريً عنٓ نَايتُ ِ ككّه سنة يخرج أفراد عائنتنا في جّمة مينّية مشراء 
ىٕبس امعيد ِ قد اختار أبي  ٍذٌ امّسنة أن يصطحبنا إمٓ إحدْ امفضاءات امّتجارية امكبرْ 

في امّطريق ازدانت امّشّارع بيظاٍر امفرح ِ تزاحً امّناس عنٓ اميغازات . اميتاخية منيدينة 
بعد ساعة ىن زحية اميرِر ِصننا إمٓ اميكان اميقصّد . ٔختيار ىا يرِق مًَ ىن اميٕبس 

ّٕت تعّج بامزائرين  ِ ىا كدنا نبدأ . ِدخننا امفضاء امّتجاري فّجدنا امحركة نشيطة ِ اميح
 :جّمتنا حّتٓ استّقفني فستان جييه ِردّي امّنّن مّياع فأشرت إمٓ أبي قائنة 

  !أبي أنظر ىا أجيه ٍذا امفستان -
 :رّد أبي ىبتسيا 

 . سنّاصه جّمتنا فرّبيا يعجبك فستانا آخر-
أشرت برأسي عنٓ اميّافقة رغً أّنُ في قرارة نفسي كنت ىتأكّدة أّنُ من أجد فستانا يضاٍيُ 

ًّ ِاصننا جّمتنا عبر أرِقة امفضاء امّتجاري نتّّقف تارة أىاو إحدْ ِاجَات .  جيأ ث
اميغازات نستطنع اميٕبس امرجامّية ِ طّرا نتفحص ىٕبس امرّضع فنعّننا نجد ثّبا يناسب 

بعد قضاء ِقت طّيه في امبحث أعجب ِامدي بقييص أبيض امّنّن في . أختي امّصغيرة 
ىحّه مبيع اميٕبس امرجامّية فدخننا اميحّه ٍِناك استقبننا امبائع بابتساىة عريضة ِ رّحب 

بنا ثً أحضر امقييص فدخه ِامدي إمٓ ىقصّرة امقياس ِ بعد محظات ظَر ىّرة ثانية فنً 
 :أتيامك نفسي ىن امّضحك قائنة 

 !أبي مقد أخطأت في ترتيب األزرار  -
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عندٍا انفجر امجييع ضحكا فأسرع صاحب اميحّه ِقاو بإعادة ترتيب األزرار ِقال بنَجة 
 :امّتاجر امياٍر 

 إّنَا جّد ىناسبة يا سيدي فَي عنٓ ىقاسك أتريد أن أعطيك سرِأ يناسب مّن امقييص ؟-
 :فرّد أبي 

 . شكرا يا سيدي سأكتفي بامقييص-
 :ِبعد أن قاو أبي بخٕص ثين امقييص غادرنا اميحّه فتّّجُ أبي مي بامقّل 

 ٍه ىازمت ُىِصّرًة عنٓ شراء امفستان امّردّي ؟-
 :أجبتُ ِقد ميعت عيناي فرحا 

 .أجه يا أبي -
عندٍا أسرعت امخطٓ نحّ اميحّه ِ كأّنني سأٔقي صديقة عزيزة عنّي فدخننا جييعا اميغازة 

ِطنبت أّىي ىن امبائعة أن تحضر منا امفستان فنّبت طنبَا فقيت بدخّل اميقصّرة 
ْمُت نحّ اميرآة ِ كً كانت فرحتي  َِ ِساعدتني أىي في امقياس ِىا كدت أن أنَي حتٓ ٍْر

 ...عظيية بتناسق أمّانُ يا مُ ىن فستان خيط بأناىه خياط ىاٍر 
 :ٍِنا تقّدو أبي ِقال 

 . مقد كنت ىحّقة في اختيارك انُ فعٕ جييه يا صغيرتي
 :ِقفزت بين أحضان أبي أقّبنُ شاكرة 

 . شكرا مك فأنت أحسن أب في امعامً أنا فخّرة بأّني ابنتك-
غادرنا اميحه ِامفرحة ٔ تسعني  ِقبه امعّدة إمٓ امينزل ىررنا بيحه مبيع اميرّطبات حيث 

قنا ىا مّذ ِطاب ىن اميثنجات ِقنت في نفسي  ِّ ٔ بّد أن أرّد جييه ِامدّي بتحقيق نتائج "تذ
 "ىشّرفة في امّدراسة حتٓ ُأْدِخَه امَبَجة في نفسيَيا 

 


