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�ه وأخي�ه جاد، لكنَّ  �وق َت�ِع�ب�ًا بُصحبة أمِّ ع�اَد نائل من السُّ
فرحَة العيد أنَس�ْت�ُه ُش�عوَرُه بالتع�ب، وازداَدْت س�عادُت�ُه ل�ّم�ا 
�ُب�وَن األراجي�َح وبع�َض األلعاب  رأى ع�ددًا م�ن الرج�ال ُيركِّ

األُخرى في ساحة الح�يِّ الصغيرة استعدادًا للعيد.
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بدأ جاد الحديَث قائاًل:
س�يُزوُرنا العي�ُد ه�ذا الع�ام ف�ي فص�ل الربيع، وه�ذا يبعُث 

روَر في نفسي. السُّ
وافَق�ُه نائل الرأَي، وتابَع قائاًل:
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س�نلُه�و م�ع أص�دقائن�ا باأللع�اب واألراجي�ح في س�احة 
الح��ّي ُدوَن أن َنش�ُع�َر بال�َح��ّر، وحيَن ألع�ُب باألراجيح مع 
، وما أحالُه  أصدقائي س�ُتداعُب النَُّس�يماُت الربيعية َوْج�نََت��يَّ

من ُشعور!
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قضى األطفاُل العيَد بُك�لِّ ُس�رور وهناء، فقد زاُروا األجداَد 
واألق�ارَب األحّباء، وتناَوُلوا حلوي�ات العيد اللذيذة، وحصُلوا 
ُم�ها األه�ُل واألقارُب إلى  عل�ى )العيدّيات(، وه�ي مبال�ُغ ُيقدِّ

األطفال في ُكلِّ عيد.
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وكاَن نائ�ل ق�د اتَّف�َق م�ع أصدقائه م�ن أطفال الح��يِّ على 
اللع�ب باألراجي�ح في آخر أي�ام العيد، لكنَّ ما ح�دَث لم يُكْن 
ف�ي الحس�بان، إذ هطل�ْت أمط�اٌر غزي�رة عل�ى المدين�ة، فع�مَّ 
بر اللعَب  ال�ُحزُن أطفاَل الح�ّي الذيَن كانوا َينتظُروَن بفارغ الصَّ

باأللعاب في ساحة الح�ّي. 
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كاَن نائل أش�دَّ األطف�ال ُحزنًا في الح��ّي، فل�ّم�ا بدأ المطُر 
بال�ُهطول راَح يبكي، وفي تلك األثناء جاَءْت ع�ّم�ُت�ُه في زيارِة 
ُمعاَيدٍة ألُس�رتِه، فرأْت�ُه يبكي، وتس�اءلْت عن السبب، فأجاَب�ها 

جاد قائاًل: 
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نائل حزيٌن ألّن�ُه قد ُح�ِرَم من اللعِب مَع أصدقائه باألراجيح 
في الح�يِّ بسبب ُه�طول األمطار.

نظرت العّمُة إلى نائل بحنان، وقالت: 
ي�ا ُبن��ّي! أُيعَق��ُل أن تحزَن ل�ُهط�وِل األمط�ار؟! إّن�ها نعمٌة 

كبيرة. 
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تساءَل جاد: كيَف تتشّكُل األمطاُر يا ع�ّم�تي؟
ُل أش�ّعُة الش�مس الس�اخنة مياَه البحار  أجابت العّمة: ُت�حوِّ
وال�ُمحيطات واألنهار إلى ُب�خاِر ماٍء يصعُد إلى الّسماء، فيبُرُد، 
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ويتكاثُف، ويتحّوُل إلى غيوم ُمش�َبعة بقط�رات الماء، ويتحّوُل 
إلى قط�راِت مطر، وحيَن تصط�دُم الغيوُم بالجب�ال، أو َت�ثُق�ُل، 

تسقُط على األرض في شكِل أمطار.
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تابع�ت العّمُة: ُيَع��دُّ المطُر مصدرًا رئيس�ًا م�ن مصادر مياه 
�ُل  �رب، فمي�اُه األمط�ار تنف�ُذ إل�ى باط�ن األرض، وُتش�كِّ الشُّ
الينابي�َع، وتتغّذى الينابي�ُع في�م�ا بعد على األمطار، وقس�ٌم من 
�ُل  مي�اه األمطار يج�ري على س�طح األرض، ومَع الزمن ُيش�كِّ

األنهار.
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موُع ال تزاُل في عينيه، وتابعت العّمة:  صمَت نائل، والدُّ
مي�اُه األمط�ار ُت�حي�ي األرَض، فهي التي تس�قي األش�جاَر 
لتكب�َر وُتث�ِم��َر، فن�أُكل نح�ُن، بني البش�ر، ثماَرها، كم�ا أّن�ها 
تروي النباتات وال�مزروعات التي ُتَع�دُّ غذاًء ُم�ه�ّم�ًا لإلنس�ان 

ولكثير من الحيوانات التي يتغّذى اإلنساُن عليها.
وُه�نا تدّخلت األمُّ قائلًة: ومن فوائد مياه األمطار أّن�ها ُتنّق�ي 
خ�ان، وُتَع�دُّ كّلها  �وائب، وأحيانًا من الدُّ الجوَّ م�ن الُغبار والشَّ
ث�ات البيئ�ة، وحيَن تهط�ُل األمطاُر تعمُل عل�ى التقليل  م�ن ُملوِّ
من ش�ّدة العواص�ف التُّرابّية، كما أّن مياَه األمط�ار تجعُل التُّربَة 
ياح  ُم�تماس�كًة، وهذا ما ُيقلِّ�ُل انجراَف التُّربة، أي ضياعها بالرِّ

الناجمة عن العواصف التُّرابّية.
ث�ّم قالت العّمُة لنائل بعطٍف وموّدة:

ال تح�زْن يا نائل! ب�ل افرْح ب�ُهطول األمطار، وس�تلعُب مَع 
أصدقائَِك الحقًا.

ابتس�َم نائ�ل، وقاَل لع�ّم�تِه: حس�نًا يا ع�ّم�ت�ي! ما أجمَل 
ال�مطر!
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