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في إحدى األَُس�ر، عاشت طفلٌة ُتدعى منى، 
تح�بُّ الرس�َم كثيرًا، وترس�ُم لوح�ات جميلة 
ج�دًا، وكان�ت تذه�ُب إل�ى المدرس�ة، وتترُك 
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أدوات الرس�م عل�ى الطاول�ة، وف�ي ي�وم م�ن 
األي�ام، ذهب�ت إل�ى مدرس�تها، وترك�ْت على 
الطاول�ة أدوات الرس�م ال�ُمؤلَّف�ة م�ن األلوان 



6

والممح�اة،  الرص�اص  وقل�م  الرس�م  ودفت�ر 
فب�دأت األلواُن ُت�خاط�ُب أصدقاَءها األدوات 

قائلًة: 
أنا أفضُل منك�م. لي أل�واٌن متنوعٌة وجميلة 
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جدًا، أّما أنتم فليس لديكم إال لوٌن واحد. 
ردَّ عليها دفتُر الرسم قائاًل: لكْن أنا األفضل، 
ألّنِك لن تستطيعي العمَل من دوني، فأه�ّم�ّي�تي 

كبيرٌة وضروريٌة أكثر منك. 
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ح�زَن قل�ُم الرصاص، وقال: ال تنس�وا أّنني 
ُم�ه��مٌّ أيض�ًا، فأن�ا يس�تخدُم�ني اإلنس�اُن في 

الرسم والكتابة وغيرهما. 



9

رّدت األل�واُن عليه بغرور: لك�ْن لن تكتمَل 
اللوحُة من دون األل�وان، فاأللواُن هي العنصُر 

األساسيُّ في اللوحة. 
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ث�ّم قاَل دفت�ُر الرس�م: وأنا أيضًا ال يس�تطيُع 
أحٌد َرْس�َم ش�يء أبدًا م�ن دون ورقي، فلوالَي 

َل�َم�ا اكتمَل عمُل�كم. 
س�معت الممح�اُة األدوات، وهي تتش�اجُر 
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وتتكّل��ُم بغ�رور، فغضب�ت، وقال�ت: اهدؤوا 
جميع�ًا! لُكلٍّ منّا مه�ّمٌة كبي�رٌة وضرورية، فأنا 
مث�اًل ُأصّح��ُح أخط�اَء قل�م الرص�اص، ول�ن 

يكتمَل عمُل أحدنا ُدوَن عمل اآلخر.
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صمت�ت األدواُت، وأخذت ُتفّكُر في األمر، 
وقالت للممحاة: 
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معك حّق. لقد أخطأنا ل�ّم�ا تشاَجْرنا، فلُكلٍّ 
منّا مه�ّم�ُتُه الخاّصُة به. 
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ث��ّم ابتس�َم ُكلٌّ لآلخ�ر، وقال�وا مع�ًا: الي�ُد 
�ق، وف�ي التع�اون ُق�ّوة، وفي  الواح�دة ال ُتصفِّ
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التفرق�ة ضع�ٌف، وبتعاوننا ُنك�ِم��ُل عمَلنا معًا 
بإتقان. 
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عادت منى من مدرستها، وانصرَفْت إلى 
دراس�تها لك�ي يبقى معها وقٌت لممارس�ة 

هوايتها، 
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وبع�َد فراِغ�ه�ا م�ن الدراس�ة، رس�مْت 
لوحًة اس�توَح�ْت�ها من المناظ�ر الطبيعية، 

وكانت جميلًة جّدًا، وفرحْت بها كثيرًا.
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