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ج�اَء الّش�تاُء، وألّول م�ّرة ي�رى العصف�وُر الّصغير 
�ور الّس�ماَء ُم�لّب�دًة بالغي�وم، والمط�ر ينهمُر بش�ّدة،  َعصُّ

جر يردُّ على عطاء السماء  يس�قي األرَض العطشى، وورق الشَّ
بموسيقا رائعة حيَن تل�مُسُه قطراُت المطر.

س�عيٌد  �ور  وَعصُّ يتوّق�ف،  ال  والمط�ُر  س�اعاٌت،  مض�ت 
وُم�ندهٌش بهذا التناُغ�م الجميل للطبيعة.

ور إلى  توّقَف المط�ر. نظ�َر َعصُّ
الّسماء، فرأى شيئًا جمياًل يراُه ألول 
مّرة. كاَن شيئًا ُيشبُه القوَس، ذا ألوان 

زاهية تبعُث الفرَح في النَّ�فس.
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��َر في نفس�ه، وق��ّرَر الّذه�اَب إلي�ه والّت�حلي�َق حوَل�ه،  فكَّ
لُيصبَح صديَق�ُه، وُيباه�َي به األصدقاَء ُك�ّلهم. 

��ِه في  �ور في الس�ماء بعي�دًا عن ُع�شِّ ط�اَر َع�صُّ
ش�جرة الكس�تناء، حّت�ى ناَل من�ُه التَّعب. جلَس 

على ُغصٍن لكي يغُف�َو ويستريح، لكْن ل�ّم�ا 
أفاَق لم يجْد قوَس�ُه ال�ُملّون البّراق.

راَح يبك�ي، وظ�نَّ أّن صديَق��ُه م�لَّ 
االنتظ�ار، وذه�َب يبحُث ع�ن أصدقاء 

في سماٍء غير هذه السماء.
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َس��ِم�َع�ُه الُغراُب، وس�أَل�ُه عن س�بب النَّ�حي�ب والُب�كاء، 
ور بسبب ُحزنِه. قاَل الغراُب ضاحكًا: فأخبَرُه َعصُّ

يا مسكين! إنَّ ما تبحُث عنُه هو قوُس ُق�َزح الجميل، وهو ال 
يظهُر إاّل بعَد هطول المطر.
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ور، وفي عينيه بعُض أمل: ما العمل؟ أخبْرني! قاَل َعصُّ
دًا، وعان�َق المط�ُر األرض. ف�رَح  ت�جّمع�ت الغي�وُم ُم�ج�دَّ

الصديقان، وقررا البحَث معًا عن قوس ُق�َزح.
ط�ارا تحَت المط�ر في االّت�جاه�ات ُك�ّلها، لك�ْن ال وجوَد 

للقوس ال�ُملّون. 
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ران، وبينما هما يتحّدثان  جلس�ا معًا على شجرة الزيتون ُيفكِّ
تن�حنَح من تحتهما األرنُب، وقال:

اعذران�ي! س�معُت حديَث�كما ُمصادف�ًة. أتبحثاِن عن قوس 
ُق�َزح؟ 

ديقان: نعم. قاَل الصَّ
قاَل األرنب: أنا ِم�ثُل�كم�ا، بحثُت عنُه طوياًل. إّن�ُه ُمدِهٌش، 
ول��ُه أوقاٌت يخرُج فيها من مخبئه. أوالً يجُب أن يهطَل المطر، 

و...
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ديق�ان: نعم، ه�ذا صحيح. إّن�ه�ا ُت�مطِ�ُر،  قاطَع��ُه الصَّ
وهو ال يزاُل في منزله يستريح.

ق�اَل األرن�ب: أنتما حق�ًا ُمس�تعجالن. إنَّ ق�وَس ُق�َزح 
يحت�اُج إلى المط�ر، وبعَده�ا إْن ظهَرت الش�مُس، وغّطت 
ن الّس�ماَء بألوانه  الس�ماَء بدفئه�ا يظه�ر قوُس ُق�زح، وُيل�وِّ
الّس�بعة. إْن َس��َم�ح�ُت�م�ا ل�ي راَف�ْق�ُت�كما ف�ي رحلتكما، 

فآخر مّرة رأيُت�ُه فيها كاَن يخرُج من وراء تلك الرابية.
وبينم�ا كاَن األصدق�اُء ينتظروَن الش�مَس، راَح األرنُب 
ُث العصفوَر والُغراَب عن ألوان قوس ُق�َزح الجميلة،  ُي�حدِّ

ُدها لهما:  وُيعدِّ



15



16

إّن�ها س�بعٌة، وهي بالترتيب: األحم�ر، الُبرتقال�ّي، األصفر، 
األخضر، األزرق، النِّ�يل�ّي، البنفسج�ّي.

ديَقين، وهم�ا يتعّرفاِن ألواَن قوس  كانت الدهش�ُة تغمُر الصَّ
ُقزح، وَي�ُتوقاِن إلى لقائه.

أخيرًا، نفذْت أش�ّعُة الشمس إلى السماء عبَر غيمٍة 
صغيرة عاب�رة، وبعَدها ظهَر ق�وُس ُق�زح، لكْن 

قب�َل أن يتح�ّرَك األصدقاُء ليلتق�وا عنَده، 
سمُعوا صوتًا.
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إّن�ه�ا الب��ومُة الحكيم��ة تق�وُل: َت�م�ّه�ُل���وا 
يا أصدقاء! لن تستطيُعوا الوصوَل إليه.

تساءَل األصدقاُء: لكْن لماذا؟
قال�ت البوم�ة: ال نس�تطيُع َل�ْم�َس ق�وس ُقزح 
باليَدين. إّن�ُه انعكاٌس لَت�حلُّ�ل أش�ّعة الش�مس في 

قطرات المطر.
ح�زَن األصدق�اُء الثالثة، لكنَّ ق�وَس ُقزح ظهَر 
َد ُحزَن�هم، وَينُش�َر الفرَح ف�ي قلوبهم، حّت�ى  ل�ُيب�دِّ

وإْن لم يستطيعوا الوصوَل إليه.
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