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غــدًا هــو اليــوُم األّول آليــا يف روضــة غــدًا هــو اليــوُم األّول آليــا يف روضــة 
مــا  رشاَء  والدتِـــها  إىل  فطلبــْت  مــا الـــمرح،  رشاَء  والدتِـــها  إىل  فطلبــْت  الـــمرح، 
ــِة  ــٍة وربط ــن حقيب ــوم م ــذا الي ــه هل ــاُج إلي ــِة حتت ــٍة وربط ــن حقيب ــوم م ــذا الي ــه هل ــاُج إلي حتت
تلويــن...  وأقــام  مــاء«  و»َمَطـــَرة  تلويــن...  شــعٍر  وأقــام  مــاء«  و»َمَطـــَرة   شــعٍر 
ــوق،  السُّ إىل  آيــا  األمُّ  اصطحبــت  ــوق، وقــد  السُّ إىل  آيــا  األمُّ  اصطحبــت  وقــد 
ــريًا. ــْت كث ــُه، ففرح ــا طلبْت ــا م ــرْت هل ــريًا.واش ــْت كث ــُه، ففرح ــا طلبْت ــا م ــرْت هل واش
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مســاًء، حاولــْت آيــا النــوَم باكــرًا لتســتيقَظ مســاًء، حاولــْت آيــا النــوَم باكــرًا لتســتيقَظ 
محاِســـها  بســبِب  لكــْن  بنشــاط،  محاِســـها صباحــًا  بســبِب  لكــْن  بنشــاط،  صباحــًا 
ــديد مل تســتطع النَّــوم، فأيقظْت كلَّ َمـــن يف  ــديد مل تســتطع النَّــوم، فأيقظْت كلَّ َمـــن يف الشَّ الشَّ
البيــت، وأخــذْت تطــرُح أســئلًة كثــرية: كيــف البيــت، وأخــذْت تطــرُح أســئلًة كثــرية: كيــف 
وضة؟ وَمـــن ســُتقابُل فيها؟ وَمـــن  وضة؟ وَمـــن ســُتقابُل فيها؟ وَمـــن ســتكوُن الرَّ ســتكوُن الرَّ
ــى  ــيجلُس ع ــن س ــمتها؟ وَمـ ــتكوُن ُمعّلـ ــى س ــيجلُس ع ــن س ــمتها؟ وَمـ ــتكوُن ُمعّلـ س

ــجاور لـمقعِدها؟ ــجاور لـمقعِدها؟الـمقعد الـُمـ الـمقعد الـُمـ
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ـها إليها ُمـبتسمًة، وقالت:  ـها إليها ُمـبتسمًة، وقالت: نظرْت ُأمُّ نظرْت ُأمُّ
غدًا ستعرفنَي كلَّ يشء.غدًا ستعرفنَي كلَّ يشء.

ـــها تطلــُب إليهــا  ـــها تطلــُب إليهــا أحّســْت آيــا بــأّن ُأمَّ أحّســْت آيــا بــأّن ُأمَّ
ــعرْت  ــٍل ش ــَد قلي ــد، وبع ــى الغ ــاَر حّت ــعرْت االنتظ ــٍل ش ــَد قلي ــد، وبع ــى الغ ــاَر حّت االنتظ

ـــعاس، فاستســلمْت للنــوم. ـــعاس، فاستســلمْت للنــوم.بالنُّ بالنُّ
ــِت األمُّ  ــًا، فأيقَظ ــُمنبِّه صباح ــرُس الـ ــِت األمُّ رنَّ ج ــًا، فأيقَظ ــُمنبِّه صباح ــرُس الـ رنَّ ج
آيــا، فنهضــْت، وغســلْت وجَهـــها، ونّظفــْت آيــا، فنهضــْت، وغســلْت وجَهـــها، ونّظفــْت 
أسناَنـــها، وارتــدْت مابَســها، واالبتســامُة أسناَنـــها، وارتــدْت مابَســها، واالبتســامُة 

ُمرتســمٌة عــى شفَتـْيـــها.ُمرتســمٌة عــى شفَتـْيـــها.
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وضــة، استقبَلـْتـــها الـــُمعّلمُة،  وضــة، استقبَلـْتـــها الـــُمعّلمُة، عنَد بــاِب الرَّ عنَد بــاِب الرَّ
فأخــذْت آيــا تتلّفــُت حوَلـــها، فــرأِت األلواَن فأخــذْت آيــا تتلّفــُت حوَلـــها، فــرأِت األلواَن 
طاولــٍة  عــى  موضوعــًة  اجلميلــة  طاولــٍة واألوراَق  عــى  موضوعــًة  اجلميلــة  واألوراَق 

ألواُنـــها زاهيــٌة، فقالــت: آه! ألــوان! ألواُنـــها زاهيــٌة، فقالــت: آه! ألــوان! 
وذهبْت ُمرسعًة نحَوها.وذهبْت ُمرسعًة نحَوها.

ناَدْتـــها الـــُمعّلمة: يا بنتي! لــُكلِّ يشٍء وقٌت ناَدْتـــها الـــُمعّلمة: يا بنتي! لــُكلِّ يشٍء وقٌت 
ــّي،  باحـ ــيد الصَّ ــُت النَّش ــة. اآلن وق ــّي، يف الروض باحـ ــيد الصَّ ــُت النَّش ــة. اآلن وق يف الروض

ــلوين. ــَت التَّـ ــلوين.وليَس وق ــَت التَّـ وليَس وق
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ُد  ــردِّ ُد وقفــْت آيــا مــَع األطفــال، وراحــْت ُت ــردِّ وقفــْت آيــا مــَع األطفــال، وراحــْت ُت
ــا  ــر لـّمـ ــْت أكث ــًا، وفرح ــيدًا مجي ــرٍح نش ــا بف ــر لـّمـ ــْت أكث ــًا، وفرح ــيدًا مجي ــرٍح نش بف

ســمعِت الـــُمعّلمَة تقــول: ســمعِت الـــُمعّلمَة تقــول: 
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ســم والتلويــن. راحــْت  ســم والتلويــن. راحــْت حــاَن اآلن وقــُت الرَّ حــاَن اآلن وقــُت الرَّ
ُن يف جـــوٍّ مــن الـــمرح  ُن يف جـــوٍّ مــن الـــمرح آيــا ترســُم وُتلــوِّ آيــا ترســُم وُتلــوِّ

ور. ور.والــرسُّ والــرسُّ
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ويف حــني كانــْت جتمُع ألواَنـــها بعَد َفراِغـــها ويف حــني كانــْت جتمُع ألواَنـــها بعَد َفراِغـــها 
مــن الرســم، أخربْتـــها صديقُتـــها بــأنَّ وقــَت مــن الرســم، أخربْتـــها صديقُتـــها بــأنَّ وقــَت 
قــراءة القّصــة قد حــان، لكــنَّ الـــُمعّلمَة قالت: قــراءة القّصــة قد حــان، لكــنَّ الـــُمعّلمَة قالت: 

ــاحِة يــا أطفــال!  ــاحِة يــا أطفــال! اآلن وقــُت اللعــب يف السَّ اآلن وقــُت اللعــب يف السَّ
نحــو  وركضــْت  كثــريًا،  آيــا  نحــو فرحــْت  وركضــْت  كثــريًا،  آيــا  فرحــْت 
ــا َفـَرُغـــوا مــن  ــا َفـَرُغـــوا مــن الّســاحة مــع األطفــال، ولـّمـ الّســاحة مــع األطفــال، ولـّمـ
ــُت  ــنَي وق ــى أن حي ــا تتـمّنـ ــت آي ــب كان ــُت اللع ــنَي وق ــى أن حي ــا تتـمّنـ ــت آي ــب كان اللع
ــت: اآلن  ــُمعّلمَة قال ــنَّ الـ ــة، لك ــراءة القّص ــت: اآلن ق ــُمعّلمَة قال ــنَّ الـ ــة، لك ــراءة القّص ق

ــام. ــة الّطع ــاُوِل وجب ــُت َتن ــام.وق ــة الّطع ــاُوِل وجب ــُت َتن وق
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تناولــْت  لكّنـــها  قليــًا،  آيــا  تناولــْت حزنــْت  لكّنـــها  قليــًا،  آيــا  حزنــْت 
جائعــًة،  كانــت  فقــد  بشــهّيٍة،  جائعــًة،  طعاَمـــها  كانــت  فقــد  بشــهّيٍة،   طعاَمـــها 
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ثـــّم غســلْت يدهيــا، ويف تلــك اللحظــة نــادِت ثـــّم غســلْت يدهيــا، ويف تلــك اللحظــة نــادِت 
الـــُمعّلمة: هّيــا نقــرأ قّصــًة ُمـــمتعة يــا أطفال! الـــُمعّلمة: هّيــا نقــرأ قّصــًة ُمـــمتعة يــا أطفال! 
وطلبــْت إىل آيــا اختيــاَر قّصــٍة لتقرأهــا هلــم، وطلبــْت إىل آيــا اختيــاَر قّصــٍة لتقرأهــا هلــم، 
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وبــدأِت الـــُمعّلمُة بقــراءة القّصــة، واألطفــاُل وبــدأِت الـــُمعّلمُة بقــراءة القّصــة، واألطفــاُل 
َيتـخـّيـــُلوَن الـــمشاهَد يف أذهانِـــهم َفـــِرحني َيتـخـّيـــُلوَن الـــمشاهَد يف أذهانِـــهم َفـــِرحني 
وُمـتفاعلني، ولـّمـا َفـرَغِت الـُمعّلمُة من قراءة وُمـتفاعلني، ولـّمـا َفـرَغِت الـُمعّلمُة من قراءة 
ــتمعوا إىل  ــال أْن يس ــْت إىل األطف ــة، طلب ــتمعوا إىل القص ــال أْن يس ــْت إىل األطف ــة، طلب القص
ــهم  ــوَن ُرؤوَسـ ــم َيضُع ــة، وه ــيقا اهلادئ ــهم املوس ــوَن ُرؤوَسـ ــم َيضُع ــة، وه ــيقا اهلادئ املوس

عــى الـــمقاعد لريتاُحــوا قليــًا.عــى الـــمقاعد لريتاُحــوا قليــًا.
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ــَة اليــوم  ــَة اليــوم بعــَد قليــٍل، رنَّ اجلــرُس ُمعِلنــًا هناي بعــَد قليــٍل، رنَّ اجلــرُس ُمعِلنــًا هناي
وضــة، وعنــَد البــاب رأْت آيــا  وضــة، وعنــَد البــاب رأْت آيــا األّول يف الرَّ األّول يف الرَّ
ـــها تنتظُرهــا، فابتســمْت هلــا، وقالــْت: هــذا  ـــها تنتظُرهــا، فابتســمْت هلــا، وقالــْت: هــذا ُأمَّ ُأمَّ

وقــُت العــودِة إىل الـــمنزل. وقــُت العــودِة إىل الـــمنزل. 
ُث إخوَتـــها  ُث إخوَتـــها ويف الـــمنزل، أخذْت آيا ُتـــحدِّ ويف الـــمنزل، أخذْت آيا ُتـــحدِّ
ــم  ــم ك ــة، وأخرَبْتـُهـ وض ــُه يف الرَّ ــا َفعَلْت ــم عـّمـ ــم ك ــة، وأخرَبْتـُهـ وض ــُه يف الرَّ ــا َفعَلْت عـّمـ
ِف إىل  ِف إىل هــي مجيلــة، وأهّنــا فرحــْت كثــريًا بالتعــرُّ هــي مجيلــة، وأهّنــا فرحــْت كثــريًا بالتعــرُّ

ــال. ــال.األطف األطف




