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ذاَت ي�وم، وبينم�ا كان ج�اد يلع�ُب، 
سقطْت إحدى أسنانه اللبنّية، فمأَل البيَت 
ب�كاًء، وهو يحمُل س�نَُّه المقلوع�َة بيده، 
وق�د اّت�جَه إلى المرآة ينظ�ُر كيَف أصبَح 
ناق�َص األس�نان، وأخ�َذ يط�رُح  ف�ُم��ُه 

موُع تمأُل عينيه: األسئلَة، والدُّ
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كي�َف سأبتس�م؟ أخبرون�ي! وكي�َف 
سآكل؟ وكيَف س�تتقبَّ�ُل بقّيُة أسناني أْن 
ترح�َل صديقُتها هكذا؟ أري�ُد أن أذهَب 
إلى الطبيب حاالً لُيعيَد سنّ�ي إلى مكانها.
كانت أسئلُة جاد منطقّيًة لطفل لم يبلغ 
السادس�َة من العم�ر بع�د، لكنّ�ها كانت 

لطرافته�ا  الحض�ور  ابتس�امَة  تثي�ُر 
وعفوّي�تها.
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ه�رَع وال�ُد ج�اد إلي�ه لُي�خّفَف 
عنه، وأجلَسُه في حضنِِه حّتى هدأ، 

وأخ�َذ يحك�ي ل�ُه حكايَة األس�نان 
اللبنّية التي تغادُر أفواَه�نا، ألّن أسنانًا 

دائم�ًة أقوى في بنيتها، س�تحلُّ مكانها، 
ه�ي الت�ي تدفُعها م�ن تحته�ا، وأخبَرُه 
بأنَّ س�نَُّه التي س�قَطْت س�تدخُل عالمًا 

جديدًا وُمغامراٍت ُأخرى.
َتعّج�َب ج�اد م�ن كالم أبي�ه، 

وس�أَل�ُه ُمتعّجب�ًا: وكي�ف 
ذلَك يا أبي؟!
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��ُل نَظ��َرُه بي�َن  ق�اَل األُب، وه�و ُينقِّ
أبنائ�ه، ُم�بتس�مًا: حيَن تناُم الليل�َة باكرًا، 
المقلوع�ة،  س�نََّك  مع�َك  س�تصطحُب 
وتضُعه�ا تح�َت وس�ادتك، وحي�ن يبزُغ 
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القمُر، ويحلُّ منتصُف الليل، س�تأتي 
لتأُخ�َذ  اللطيف�ة  ج�نّ�ّي�ُة األس�نان 
، وتض�َع مكاَن�ه�ا بع�َض  ��نَّ السِّ
النق�ود مكافأًة لَك ألنك توّقفَت 
ع�ن البكاء، وأصبحَت تبتس�ُم 

دائمًا.
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ل�ّم��ا س�مَع ج�اد كلمات أبي�ه نهَض 
وتعال�ْت  باك�رًا،  الن�وَم  يري�ُد  ُم�بتس�مًا 

همساُت الفرح بيَن الجميع. 
�ُه األُب إل�ى أبنائ�ه قائاًل:  حينه�ا توجَّ
هك�ذا يرت�اُح ج�اد، وين�اُم قري�َر العي�ن، 

وسيحصُل على مبلٍغ نقديٍّ من والِده. 
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وتعالت الهمهماُت بي�َن األبناء، وهم 
فقدانِ�ه�م  م�َع  تجارَب�ه�م  يس�تذكُروَن 
جنّي�ة  وحكاي�ة  األول�ى  اللبني�َة  الّس��نَّ 

عوب. األسنان المنتشرة بيَن الشُّ
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ل�ّم��ا انتص�َف الليُل دخ�َل والدا جاد 
ُغرفَت��ُه، وأخ�ذا س�نَّ�ُه اللبنّي�ة، ووضع�ا 
مكاَن�ه�ا النُّق�وَد، وتركا بع�َض اآلثار 
البّراق�ة ال�ُممت�ّدة م�ن وس�ادتِه 
أّن�ه�ا  عل�ى  الناف�ذة  إل�ى 
األس�نان  ج�نّ�ّي�ة  ُغب�اُر 

ال�ُمنتَظرة.
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