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تسجيل، إنرتنت، وبريد الكرتوين( دوَن ُموافََقٍة َخطُّيَّةٍّ ِمَن الّنارِش. 



تِي وُأْمنَِياِت َلُهْم بَِحَياٍة َسِعيَدٍة. ُأْهِدي هذا الِكَتاَب لُِكلِّ َأْطَفاِل الَعاَلِمِ َمْع َمَحبَّ

َشاِعرِِهْم، َأْفَكارِِهم  ِم ِبَ َحكُّ َم الَجِميُع ِمْن "نور" الُقْدَرَة َعَل التَّ ى َأْن َيَتَعلَّ نَّ َوَأَتَ

عادة. ُن الَحَياَة بِالَفَرِح والسَّ َفاتِهِْم بُِهُدوءٍ َوَبَساَطٍة، َوَأْن ُيْدرِكوا َأنَّ ذلَِك ُيَلوِّ َوَتَصِّ



ُهششششششش.... نور يَحلُُم اآلَن

. تُوَجُد يِف أَْحالِم نور َمملََكٌةٌ ِسحِريٌَّةٌ

ٌن. هنالَِك، تُنِبُت كُلُّ ِفكرٍَة َخيطاً َمربوٌط ِبطَرَِفِه بَالوٌن ُملُوَّ

نََةَ تَتَطايَُر فَوَق ُرؤوِس كُلِّ النَّاِس يِف تِلَك املَملََكِة  َوهَكذا فَِإنَّ آالَف ألبَالوناِت املُملَوَّ
يُوَجُد للبَابَا بَالوٌن ُمتِّصٌل ِبَرأِسِه، َولِلامما أيَضاً، وَكذلَِك لِنور، لِبَِقيَّةِّ أطفال ِالروضِة 

كام َلأِلْصِدقُاِء يف املَدرََسِة.

حِريَِّة يوَجُد بَالُوٌن ُمتَِّصٌل ِبرأِسِه.    وَحتّى لَِملِِك املَملََكِة السِّ





هِذِه البالوناُت لَيَسْت بالوناٍت عاديًة.

َعٍة. ٍة َكوُنها ذاُت ألواٍن عديَدٍة َوُمَتَنوِّ ٍة ِسحِريٍَّة ًخاصَّ َفإنَّها َتَتَمتَُّع ِبُقوَّ

ى هِذِه البالوناُت املَربوَطُة ِبَخيٍط ُمتَِّصٍل ِبَرأِْسَنا ِبإِْسٍم خاص وهو ُتَسمَّ

"َبالُوناُت األَْفكاِر"!

بالوناُت األَفكاِر؟

َنَعم...بالوناٌت وأفكاٌر ...النَّتيَجُة... بالوناُت األَفكاِر.



ُهشششششششششششششششش....!

نور نائٌم اآلَن.

ات.  إِنَُّه َيحُلُم يِف هِذِه اللَّحَظِة ِبالذَّ

 َدُعونا َنخَتِلُس النََّظَر داِخَل عالَِم أحالِم نور ...
 َعلََّنا َنفَهُم أَْساَر بالوناِت األَفكار!



ُهشششششششششش!

َفْلُنْصِغ ِلَم َيُقوُلُه نور اآلَن

ُكلَّاَم  َشَعرُْت ِباألَفكاِر َتَتساَبُق َوَترَتَاَكُض يف رَأيس... 

َ لَْوُن َباُلوِن أَْفَكاِري مِبَا َيَتَواَفُق َمْع ِفْكَرِت َوُشُعوِري. َتَغيَّ

َبني، َفإِنَّني أَْشُعُر ِبالَخوِف... إَِذا َحاَوَل أََحٌد أَْن َيْضِ

ُل لَوُن بالوِن أفكاري إىل األَحَمِر الّناري، َكَلوِن الَجمرَِة امُللَتِهبِة. َوَيَتَحوَّ

ديِد... ْهُت ِبَكِلامٍت لَيَسْت لَطيَفًة وَشَعرُت ِبالَغَضِب الشَّ إِذا َتَفوَّ

ُل لَوُن بالوِن أَْفَكاِري إىِل األَسَوِد، َكَلوِن َغْيَمٍة رَعِديٍَّة حالَِكة. َيَتَحوَّ





حنَي  أَشُعُر ِبالُحبِّ يف َقْلبي...

ُيصِبُح لَوُن بالوِن أَْفكاري زَهِرّياً، َكَلوِن أَرَنٍب لَطيٍف َحديِث الِوالَدة.

ِحِك... َعاَدِة َفأْبَتِسُم، َوحنَي ُأَقْهِقُه ِمن الضَّ حنَي أَْشُعُر ِبالسَّ

ُن بالوُن أَْفَكاِري ِبُكلِّ أَلواِن َقوِس ُقَزٍح.  َيَتَلوَّ

ِحنَي أَبِك...

 ُيْصِبُح بالوُن أَفْكاري  َساَمِويَّ الَلوِن .

ا ِحنَي أَبِك ِبَصوٍت عاٍل...  أَمَّ

ُل لَْوُنُه إىِل األَْزَرِق الَغاِمِق .  يَتَحوَّ


