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ف�ي م�كاٍن بعيد عن ال�ُم�ُدن واالزدح�ام، كانت ُهن�اَك قريٌة 
رائعُة الجمال، ُم�متلئٌة باألشجار واألزهار، لكنّ�ها كانت قليلَة 

ّكان. ال�منازل، وهذا يعني أّن�ها قليلُة السُّ
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ال�ُح�بُّ والتعاُوُن أه��مُّ ما ُي�ميِّ��ُز العالقَة بيَن 
األَُس�ر، ومنها ُأس�رُة أبي أحمد ال�ُمؤلَّفُة من األِب 

واألمِّ وطفٍل اسُم�ُه أحمد وطفلٍة اسُم�ها شمس.
كاَن أب�و أحمد يس�عى إلى تعلي�م ولَديِه أفضَل 
تعليم، ويعمُل على تربيتهما تربيًة حس�نة، وهذا ما 
َف فيِه أحمُد  صاَر علي�ِه ولداُه، حّت�ى أتى يوٌم تع�رَّ
ح�ِك  �وَن ع�ن الضَّ إل�ى ِصْب�َي�ٍة ُمشاكس�يَن ال َيكفُّ

وال�ُمزاح، فأحبَّ ُصْح�بَت�ُه�م.
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ْب�َية، فتراجَع  م�ّرت األي�اُم، وازداَد تعلُّ�ُق أحمد به�ؤالء الصِّ
�ُه،  راس��ّي، وصاَر يرفُع صوَتُه في المنزل، وُيعانُد ُأمَّ ُمستواُه الدِّ
ُب  غ�رى، وُي�خرِّ وال ُيلبِّ��ي طلباته�ا، كم�ا بدأ ُيزع�ُج ُأخَتُه الصُّ

ألعاَب�ها.
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ل��م ي�رَض أبو أحم�د عن ُس�لوِك ابنِ�ه، فمنَ�َعُه م�ن ُمغادرِة 
المنزل. 

ل�م يذهْب أحم�ُد إلى أصدقائه، فأَتوا هم لُرؤيتِه، وأصواُت 
وا عل�ى أن َي�خ�ُرَج معهم،  ضحكاته�م تم�ُأ الم�كان، وأَص��رُّ

فاقتنَع أحمد، وخرَج لوقٍت قصير، ُم�خالفًا كالَم أبيه.
علم�ْت ش�مس أّن أخاها ال يرغ�ُب في ُم�خالف�ِة كالم أبيه، 
لكنّ�ُه ُيعاني م�ن التعلُّق الكبير بأصدقائه، وعليها ُمس�اعدُت�ُه في 
التَّ�خلُّص من هذا التَّعلُّق، وذلَك بأن يش�غَل وقَت�ُه بش�يٍء آخر، 

فخّططْت، وبدأِت التَّنفيذ. 



12



13

ل�ّم��ا ق�ّرَر أحم�ُد ال�ُخ�روَج م�ّرًة ُأخرى ركَضْت ش�مس، 
وأمس�َكْت ي�َدُه، وقال�ت: أخ�ي الحبي�ب! أن�َت ذك���يٌّ ف�ي 

الرياضيات، فهل ُي�مكنَُك ُمساعدتي في حلِّ الواجب؟
جل�َس أحم�ُد، وب�دَأ بتعلي�م ش�مس، وح�لَّ معه�ا بع�َض 
التمارين، ث�مَّ راَح يكتُب واجباتِ�ِه المدرس�ّية أيضًا، وساعة بعَد 

ُأخرى، تأّخ�َر الوقُت، ولم يستطع الخروَج من المنزل. 
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ذه�َب أحمُد إلى مدرس�تِ�ِه صباَح الي�وم التالي، وكم كانت 
�ِم�ِه َي�حثُّ�ُه فيِه  س�عادُتُه كبيرًة ل�ّم�ا س�مَع كالمًا جمياًل من ُمعلِّ
بة، ول�ّم�ا عاَد  عل�ى ُم�تابعِة كتابِة واجباتِ�ِه بهذه الطَّريق�ِة ال�ُمرتَّ
دًا،  إل�ى المنزل تن�اوَل طعاَم�ُه، ث�مَّ بدأ ُي�خطِّ�ُط للخروج ُم�جدَّ
لكنَّ ش�مس كان�ت قد أعّدْت خّط�ًة جديدة، فه�ذه المّرة لديها 
وظيف�ٌة في الرس�م، وه�ذا ما يب�رُع فيِه أحم�د، فطلَب�ْت إليِه أن 

ُيساِعَدها. 
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ر: أَي�ْخ�ُرُج أم َيرُسُم مَع ُأختِه؟ وتحَت  وقَف أحمُد لحظًة ُيفكِّ
إصرار ش�مس، أخرَج ألواَن�ُه الجديدة، وراَح يرُس�ُم مَع شمس 
منزالً ريفّيًا وُبستانًا فيه كلُّ أنواع األشجار ال�ُمثمرة، واستمرَّ في 
الرسم، حّت�ى تأّخ�َر الوقُت، ول�م َيُعْد في استطاعتِ�ِه ال�ُخروج.
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ش�مس  أكمَل�ْت  الح�ال،  ه�ذِه  وعل�ى 
خّطَت�ه�ا، حّت�ى نس�َي أحمُد أْم��َر أصدقائِه 
ال�ُمشاكسين، كما أّنُهم ابتعُدوا عنُه، وهكذا 
ع�اَد إل�ى س�ابِق عه�ِده، ُي�ح�بُّ ُدروَس�ُه، 
�ُه، كم�ا ازداَدْت َم�ح�ّبُت�ُه ألختِِه  وُيع�اِوُن ُأمَّ
ش�مس، ف�كاَن ف�ي كلِّ صب�اح يقط�ُف لها 
زهرًة، ويقوُل: أنِت شمسي يا أختي! أرُج�و 

أن ُتْشرقي دائمًا!
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سعر النسخة: 500 ل. س أو ما يعادلها

اسمـي: تاال خليل.

ُعمري: 14 سنة.

مدرستي: علي صبح.

هواياتــي: الـمطالعــة وكتابــة القصــص 
والرسم.

اسمـي: حمزة درويش.

عمري: 13 سنة.

مدرستي: قدسيا -  الـحلقة الثانية.

هواياتــي: الـُمطالعــة والرســم والعــزف 
على الكمان.


