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ترس�ُم  ره�ف  جلس�ْت 
ُن بأق�ام التلوي�ن على  وُتل�وِّ
دفتر الرس�م الجديد، وفجأًة 
وس�اَد  الكهرب�اء،  انقطع�ت 
ون�اَدْت  فخاف�ت،  الظ�اُم، 

�ها وأخاها:  ُأمَّ
أّم�ي! مرهف!

أيَن أنُت�م�ا؟
ن�وٌر  الَح  بعي�ٍد  وِم��ن 
يقترُب  وب�دأ  ضعي�ف، 
م�ا  لره�ف  ليّتض�َح 
حوَل�ه�ا شيئًا فشيئًا 

من جديد. 
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 : قالت األمُّ
ال تخاف�ي يا حبيبت�ي! نحُن 

ُه�نا.
هتف�ْت ره�ف: م�ا أجم�َل 
�معة! ُتض�يُء م�ا حوَل�ه�ا،  الشَّ
�نُن�ا م�ن ابتكار أش�كاٍل  وُت�مكِّ
فنُعِم�ُل  الظِّ�ال،  م�ن  جميل�ة 

خياَل�ن�ا الواسع.
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ضح�َك ُم�رَه�ف قائ�ًا: انُظ�را إلى 
الحائط، فقد صنعُت حمامًة ُترفرف. 

ما أجمَل لعبَة الظِّ�ّل! 
صاَحْت رهف: إّن ظّل��ي ُيقلِّ�ُدني، 
أرف�ُع  ك�ُت.  َت�حرَّ كيف�م��ا  ويت�ح�ّرُك 
ي�َده. جمي�ٌل بحركاتِ��ِه  فيرف�ُع  ي�دي، 

وبلونِ�ِه األسود الّش�ّفاف. 
ق�اَل ُم�رَه�ف: لك�ْن يا أّم��ي! لماذا 
باقترابه�ا م�ن ض�وء  يكب�ُر ظ�لُّ ي�دي 

معة، ويصغُر بابتعاِدها عنه؟  الشَّ
ضحك�ت األمُّ قائل�ًة: ُم�احظُت��َك 
صحيحة، فأنَت ُكّل�م�ا اقتربَت من منبع 
وء  الضوء حج�زَت ُجزءًا أكب�َر من الضَّ

القادم، فيكبُر حج�ُم الظِّ�ّل. 
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ع�اَدت الكهرباُء، فتابَع�ْت رهف ما كانْت 
عاكف�ًة عل�ى َرْس�ِم�ِه م�َع بع�ض التغيي�ر ف�ي 
ألوانه�ا، فقد ل�مع�ْت فكرٌة جميل�ٌة في عقلها 
غي�ر، ول�ّم��ا َف�َرَغ�ْت َج�َمَع�ْت دفاتَرها،  الصَّ
ورّتب�ْت أدواتِ�ها داخ�َل حقيبتها ال�مدرس�ّية، 

واستعّدت لتذهَب إلى النّوم.
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صباحًا في المدرس�ة، أشرَق وجُه 
ره�ف أَل�ق��ًا وحماس�ًا ل�ّم��ا حانْت 

حّصُة الرسم.
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قالت ال�ُمعّلمة: 
ه�ّي�ا ي�ا أحّبائ�ي! أُروني ما رس�مْت أقاُم�كم 

الصغيرة! 
وضعْت رهف دفتَر الرس�م أماَم�ها، ول�ّم�ا أتى 

دوُرها سأَل�ْت�ها ال�ُمعّلمة: 
ماذا رسمِت يا رهف؟

أجابْت رهف ُم�بتسمًة:
لقد رسمُت شمعًة يا ُمعّل�متي!
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تساءلت ال�ُمعّلمة:
ولِ��َم يا صغيرتي؟!

أجاب�ْت ره�ف: ألّنن�ي ُأح�بُّ أن 
ُد الظَّاَم ِم�ن حولي،  أك�وَن مثَل�ها، ُأبدِّ
وُأض�يُء بأخاق�ي وأفعال�ي، فيهتدي 
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بنُ�وري أصدقائ�ي، وُأمِس�ُك بأيديه�م، فَيُش�دُّ ُكلٌّ منّا م�ن َعْزِم 
�ُعه. اآلخر، وُيشجِّ

ُأعِج�َبت ال�ُمعّلمُة بفكرة رهف، وأثنَْت عليها قائلًة: 
أحس�نِت التَّعبي�ر، فالّش�معُة كذلك حّق�ًا، وآم�ُل أن تكوني 

مثَل�ها.
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بح�رارة،  الّص�فِّ  تامي�ُذ  صّف�َق 
وجلس�ْت رهف، وقد أحّسْت بأّن�ها تشعُّ 

معة ال�ُمضيئة. مثَل الشَّ
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