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ٍ
تاب
َسجيل ،ت َر َج َمةُ ،ت َخزي ُن يف ُم َج َّمعِ َم
ميُن ُع نَسخُِ ،طبا َعةُ ،تَصوي ُر ،ت ُ
علومات أَو تَوزيعِ هذا ال ِك ِ
أَو فُصو ٍل ِمن ُه ِبأَيَّ ِة صو َر ٍة كانَت و ِبأَّيَّ ِة َوسيلَ ٍة الكرتونِ َّي ٍة ،ضَ وئِ َّي ٍة ،أو ميكاني ِك َّية (مبا يف ذلك تصوير،
تسجيل ،إنرتنت ،وبريد الكرتوين) دو َن ُموافَ َق ٍة َخطُّ َّي ٍّة ِم َن ال ّن ِاش.

العا َل ِم َم ْع َم َح َّبتِي ُوأ ْمن ِ َي ِات َلهُ ْم ب ِ َح َيا ٍة َس ِعيدَ ٍة.
ُأ ْه ِدي هذا ال ِكت َ
َاب ل ِ ُك ِّل َأ ْط َفا ِل َ
الج ِم ُيع ِم ْن "نور" ُ
القدْ َر َة عَ َل التَّ َح ُّك ِم ِ َب َشا ِع ِر ِه ْمَ ،أ ْف َكا ِر ِهم
َو َأ َ َتنَّ ى َأ ْن َيت ََع َّل َم َ
الح َي َاة ب ِ َ
والسعادة.
ص َفاتِهِ ْم بِهُ ُدوءٍ َو َب َس َاط ٍةَ ،و َأ ْن ُيدْ ِركوا َأ َّن ذل ِ َك ُي َل ِّو ُن َ
َو َت َ ِّ
الف َر ِح َّ

ُهششششششش ....نور َيحل ُُم اآلنَ
الم نور َمملَ َك ٌة ِسح ِريَّ ٌة.
ت ُو َج ُد ِف أَ ْح ِ
هنالِ َك ،ت ُنب ُِت ك ُُّل ِفك َر ٍة َخيطاً َمربو ٌط ِبطَ َر ِف ِه بَالو ٌن ُملُ َّونٌ.
آالف ألبَ ِ
ؤوس ك ُِّل ال َّن ِ
َوق ُر ِ
َوهكَذا فَ ِإ َّن َ
الونات ال ُملَ َّونَ َة تَتَطايَ ُر ف َ
اس ِف تِ َلك املَملَ َك ِة
يُو َج ُد للبَابَا بَالو ٌن ُمتّ ِص ٌل ِب َر ِأس ِهَ ،ولِلامما أيَضاًَ ،وكذلِ َك لِنور ،لِبَ ِقيَّ ِّة أطفال ِالروض ِة
ألص ِدقُا ِء يف املَد َر َس ِة.
كام َلِ ْ
السح ِريَّ ِة يو َج ُد بَالُو ٌن ُمتَّ ِص ٌل ب ِ
ِرأس ِه.
و َحتّى لِ َملِ ِك املَملَ َك ِة ِّ

ُ
بالونات عادي ًة.
يس ْت
ه ِذ ِه
ٍ
البالونات لَ َ
اص ٍة َكو ُنها ُ
ألوان عدي َد ٍة َو ُم َت َن ِّو َع ٍة.
ذات ٍ
َفإ َّنها َت َت َمت َُّع ِب ُق َّو ٍة ِسح ِر َّي ٍة ًخ َّ
البالونات املَ َ
ُ
ربوط ُة ِب َخيطٍ ُمت َِّص ٍل ِب َرأْ ِسنَا ِبإِ ْس ٍم خاص وهو
ُت َس َّمى ه ِذ ِه
نات َ
" َبال ُو ُ
األ ْفكا ِر"!
ُ
بالونات األَفكا ِر؟
ُ
ٌ
َن َع
بالونات األَفكا ِر.
َّتيج ُة...
م...بالونات وأفكا ٌر ...الن َ

هُ شششششششششششششششش!....
نائم َ
اآلن.
نور ٌ
إِ َّن ُه َيح ُل ُم ِف ه ِذ ِه ال َّل َ
حظ ِة ِبال َّذات.
أحالم نور ...
د َُعونا َنخ َت ِل ُس الن ََّظ َر ِ
داخ َل عالَ ِم ِ
بالونات األَفكار!
َع َّلنَا َنف َه ُم أَ ْسا َر
ِ

هُ شششششششششش!
َف ْل ُن ْص ِغ ِل َم َي ُقو ُل ُه نور َ
اآلن
ُك َّل َم َش َع ْر ُت ِباألَفكا ِر َتتَسا َب ُق َو َت َ َتا َك ُض يف َرأيس...
ون أَ ْف َكا ِري ِبَا َي َت َوا َف ُق َم ْع ِف ْك َر ِت َو ُش ُعو ِري.
َت َغ َّ َي لَ ْو ُن َبا ُل ِ
ض َبنيَ ،فإِ َّنني أَ ْش ُع ُر ِب َ
وف...
الخ ِ
إِ َذا َحا َو َل أَ َحدٌ أَ ْن َي ْ ِ
َو َيت ََح َّو ُل لَ ُ
الجم َر ِة ا ُملل َت ِهب ِة.
بالون أفكاري إىل األَح َم ِر النّاريَ ،ك َل ِ
ون ِ
ون َ
يس ْت لَطي َف ًة َ
رت ِبال َغ َض ِب َّ
وش َع ُ
الشدي ِد...
إِذا َت َف َّو ْه ُت ِب َك ِل ٍ
امت لَ َ
َيت ََح َّو ُل لَ ُ
ون َغ ْي َم ٍة َرع ِد َّي ٍة حالِ َكة.
بالون أَ ْف َكا ِري إِىل األَس َو ِدَ ،ك َل ِ
ون ِ

ح َ
الح ِّب يف َق ْلبي...
ني أَ ُ
شع ُر ِب ُ
ُيص ِب ُح لَ ُ
ديث ال ِوالدَة.
بالون أَ ْفكاري َزه ِر ّياًَ ،ك َل ِ
ون ِ
ون أَر َن ٍب لَ ٍ
طيف َح ِ
ني ُأ َق ْه ِق ُه ِمن َّ
الس َعا َد ِة َفأ ْبت َِس ُمَ ،وح َ
ح َ
الض ِح ِك...
ني أَ ْش ُع ُر ِب َّ
َي َت َل َّو ُن ُ
وس ُقز ٍَح.
بالون أَ ْف َكا ِري ِب ُك ِّل أَ ِ
لوان َق ِ
ِح َ
ني أَ ِبك...

ُي ْص ِب ُح ُ
ون .
بالون أَف ْكاري َس َم ِو َّي ال َل ِ
أَ َّما ِح َ
وت عالٍ ...
ني أَ ِبك ِب َص ٍ

يت ََح َّو ُل لَ ْو ُن ُه إِىل األَ ْز َر ِق ال َغا ِم ِق .

