
ت: أين 
ها، تأوهت الكتلة وقال

أثناء س�
ٌة تتناثر 

منها ن�اٌن صغ�
ٌة ناريٌة تخرج 

ه كتل
ط أرضاً تدحرج فإذا ب

ظهر شعاٌع من الس�ء سق

إليها وانسلت 
وروٌد جميلٌة، فقزت 

عليها 
ت نافذًة 

حياء واألزقة فرأ
م. أكملت الكتلة س�ها ب� األ

ديها عين� لطيفت� وف
ن؟ فإذا ل

أنا اآل

سارة 
جأًة تفتح 

ارة الجميل، وف
منها الكتلة بسعادٍة لتن� وجه س

شها اقرتبت 
ث رأت «سارة» مستلقيًة عىل فرا

ت النافذة حي
من تح

رعبينني!
ي فأنت ت

مها أرجوك ال ترصخ
عالياً لكن الكتلة تقفز وتكل

� اثنت� تريد الرصاخ 
ًة ناريًة بعين

ها كتل
ى أمام

نيها لرت
عي

ا ارعبك! وماذا عنك؟ ومن أنت؟ 
ذا!..أن

- ما

ض، قالت شموسة بحزن.
ة ..ابتعدت عن أمي الشمس وتهت هنا عىل األر

- انا اسمي شموس

ذا! أمك الشمس ..وتهتي!
- ما

ب التلوين.
ن رائعة ..أح

ك!! اه هذه األلوا
- ما أجمل غرفت

م التلوين!
ت قل

- ااوه ماذا حصل!! لقد حرق

يشء دون أن أحرقه…
ة فأنا ال أستطيع ملس 

- اسف

رة بهدوء.
ة،  ردت سا

ة..أنا ادعى سار
ذرة ياشموس

- ال عليك..لكن كوÆ ح

ابتها شموسة بفرح.
- أهال سارة….أج

ة يا كسولة؟
Éح الباب بقوة ويقول سامي: هل مازالت نا

ختبأ، ويفت
سارة من شموسة أن ت

جأة ُيسمع صوٌت قادٌم فتطلب 
ف

ن يا أخي الفهيم.
ب قبل دخولك، هذا من أداب االستئذا

ق البا
- أال تعرف أن تطر

ق!! كيف؟
م التلوين محرو

!....قل
هيا تعايل الفطور جاهز…...ماهذا

 -

- حادثة بسيطة..ال يشء.

رسعاً.
شياًء يف غرفتك .أجاب سامي بضحكة ماكرة وخرج من الغرفة م

- سأخرب والدÖ أنك تحرق� أ

 فنبهاها عىل أن تكون حذرة وال 
ديها، وكان قد أخرب سامي والديه للتو Øا رأى.

سارة وجلست عىل مائدة الفطور مع وال
لحقت به 

تستعمل ما يسبب الحريق.

ة: أريد العودة إىل أمي.
يل؟ قالت شموس

سارة: اآلن ماذا عليك أن تفع
ألتها 

ة بانتظارها وس
ث كانت شموس

رفتها حي
عادت إىل غ

- لكن كيف؟ وهل استطيع مساعدتك؟

ماء البحر 
رارتها ستبخر 

ء كالبحر، وأمي الشمس ستكون موجودة هناك فبح
- نعم عىل ما اعتقد...عيل الذهاب إىل مكان مليئ باملا

خار املتصاعد وسأصل ألمي. 
ق بالب

ما يتبخر سيصعد إىل الس�ء عىل شكل بخار وأنا سأتعل
وعند

ي. فنحن النريده بهذه املهمة فهو 
ال ينتبه أخي سام

سناً ...سأخذك إىل البحر ولكن كوÆ حذرة النريد ضوضاء حتى 
- اممم...ح

در للمتاعب واملشاكل.
مص

رسوم: دياال زادة

ن كنا 
Ö قالت شموسة بحزن شديد:لو كان معي أخ اال

- ااه ..كم اشتاق إلخو

أنا فيه...كم أشعر بالوحدة االن.
ن كتلة أكرب وسنتعاون سوية لنخرج م� 

سنكو

هيا ننطلق.
ة أنا معك هنا..

- ال تحزÆ يا شموس

ت بالخروج فإذا بسامي عند 
ديها وهم

سارة حذاءها الريايض واستأذنت وال
لبست 

باب املنزل واقًفا. 

- إىل أين؟ 

- إىل البحر…

- أريد الذهاب أيضاَ.

- اذهب مع اصدقاءك…

جانبياَ حتى ال تلف 
سارة طريقاَ 

سارة مرسعة باتجاه البحر وكانت شموسة تلحقها من بعيد حتى اليراها أحد. اتخذت 
انطلقت 

؟! فهي ال تستطيع 
حلها، اضطربت شموسة كيف ستساعد سارة

� كانت تركض وقعت بحفرة والتوى كا
ظار إىل شموسة. وبين

األن

هيا يا شموسة 
 آه كاحيل يؤملني ..أخ. 

رة؟ آه
يشٍء فسيحرتق برسعة ..ماذا أفعل ياسا

ليها أي حبل وال تستطيع ان تحرض أي 
أن çد إ

رة ..أختي هل أنت 
ك...قلت لك اذهبي. فجأة ظهر سامي أعىل الحف

اذهبي والحقي تصاعد البخار سأتدبر أمري. ال لن اتركك لوحد

سارة بسعادة.
 ...قالت 

بخ�؟ اه سامي

أرجوك ابحث عن أي عصا أو اطلب مساعدة ألخرج من هنا. 

سارة بسالم. 
رة ليتساعد األخان مع بعضمها وتخرج 

حسنا..وانطلق سامي وبعد عدة دقائق عاد ومعه حبل مده لسا

مها الشمس. 
- أرجوك سامي ساعد صديقتي شموسة لتصل اىل البحر وتعود إىل أ

النارية بجانبه. ماهذا؟!
ث رأى الكتلة 

- من ..شموسة! حي

- اذهب االن وسأخربك الحقاَ عنها.

�ء فتعلقت بواحدة ونادت 
خار إىل الس

ركض سامي ولحقت به شموسة وانتظرت حتى بدأ تصاعد الب

� رائع�.
رة أنت� أخ

بأعىل صوتها وهي تصعد: شكراً سامي شكراً سا

ىل البيت ويف الطريق قصت له عن شموسة وé تنىس 
ىل كتف سامي وعادا إ

سارة ع
استندت 

ع قبله حنونة عىل خده وتقول: أنت أخي الرائع الذي أحبه وأحب 
أن تشكره وتض

الشجار معه أيضاً.

ئ البحر؟...ها؟ 
لكن سامي ...ماذا كنت تفعل عىل شاط

.Öأعرف أنك تحتاج� إىل مساعد Æلحقت بك أل -

ك اللحظة.
ضحك األخ� سوية وضحكت الشمس معه� يف تل
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اأ�صدقائي الأعزاء…اأم�صكوا باأيدي اإخوتكم جيدًا 
لنحلق معًا بعدٍد جديد من طيارة ورق. فما اأروع 

الطريان مع الإخوة والأحباء.




