
لدى منى الكثير من األلعاب، ولكنها لم تعد تلعب بها.
تُرى، ما الذي جعل منى تعود لالستمتاع مع ألعابها مرة آخرى؟

وما الصوت الذي أزعج منى كثيرًا؟! 

مغامرة شيّقة مليئة باألحداث الممتعة!



إلى جميع األطفال في هذا الكوكب 
أهدي هذا العمل لكم،

مع تمنياتي بحياة مليئة باللعب والمرح!



ْناِخ الَحيَّ ِبأَْكَمِلِه،  َِة الصِّ َ ُ َصْوَت َح�ش اِفَئِة، يَْملأ ْيِف الدَّ ي إْحَدى أيّاِم الصَّ
�ف

َماِن َسَنَواٍت...   َ َذاِت الثَّ ي َهذا الَحيِّ تَْسُكُن َصِديَقِتنا ُم�ف
َو�ف

َ ِإىل نَاِفَذِة  ل الَبَنْفَسِجّي. نََظرَْت ُم�ف ٌة َوُشَجاَعٌة. َلْونََها الُمَفضَّ َ ُفُضوِليَّ ُم�ف

َها ِقاِئَلًة: َهْت إىل أُمِّ ْوِت الُمزِْعِج، ثُمَّ تََوجَّ ُغرَْفتها ُمَتَساِئَلة َعْن َمْصَدِر الصَّ

ي، ِاْفَتحي ىلي باَب الَبْيِت ِمْن َفْضِلِك. - أُمِّ

َبْت الأُمُّ ِمْن َطَلِب ِابَْنِتها وقالْت لَها: تََعجَّ

ا َوَلْن أَْسَمَح َلِك. َُة! َوَدرَجُة الَحرارَِة عاِلَيٌة َجدًّ ، إنَّها الظَّه�ي َ - ُم�ف

َها. َ  َوأَْمَسَكْت ثَْوَب أُمِّ َمْت ُم�ف تََقدَّ

ي أَرْجوِك. - أُمِّ

. َ ْصاُر يا ُم�ف - ِلماذا َهذا الإِ

ْوِت الُمزِْعِج. - أُِريُد أَْن أَبَْحَث َعْن َمْصَدِر َهذا الصَّ

صصص... 

صصص... 

صصص...



صصص...

صصص...

- أيُّ َصْوٍت؟صصص...

َها. ُمِّ
ُ ِلأ َ إىل الناَِّفَذِة َوِهي تُِش�ي َهْت ُم�ف تََوجَّ

؟ ٍ
ف ي َصُوَت رَن�ي َ يا أُمِّ ف - أَل تَْسَمع�ي

ٍة  َقْت ِبُقوَّ ْوِت، َوَضِحَكْت َوَصفَّ ي الصَّ
تََمّعَنِت الأُمُّ �ف

َوقاَلت:

. ي
ْيُف يا ابَْن�ت - َمرْحا.. ِإنَُّه الصَّ

ٍب: ها ِبَتَعجُّ ُمِّ
َ ِلأ نََظرَت ُم�ف

ْيُف؟! - ها.. الصَّ

َِة  َ ْوُت الُمزِْعُج ُهَو َصْوُت َح�ش . َهَذا الصَّ َ - نََعْم يا ُم�ف

َِة َدِليٌل  يرَُها َهذا َوْقَت الظَّه�ي ِة، َوَصِ ْيِفيَّ ْناِخ الصَّ الصَّ

ْيِف. َعىل ُقُدوِم َفْصُل الصَّ

َ بتعّجٍب: ُت ُم�ف رَدَّ

- َصْناخ! يَِجُب أن أُْسِكَت َصْوتَها الُمزِْعِج.



 َ َجرَِة الُمَجاِورَِة ِلَبْيِت ُم�ف َعىَل الشَّ

 َ ف ْ ْناِخ َما َداَر بَ�ي َِة الصَّ َ َسِمَعْت َح�ش

ها، َوقاَلْت َصْناَخُة:  َ َوأُمِّ ُم�ف

َها. - الَحْمُد ِلّلِه أَْن أَنَْقَذتَْنا أُمُّ

َضِحَك أُخوَها َصناٌخ َوقال:

- َوَهْل تَْعَتِقديَن أَنَّ َهِذِه الطِّْفَلُة تَْسَتِطيَع تََسلَُّق َشَجِرِة الَغاِف َهِذِه؟ 

ٌَة. ٌَة َوِهَي ِطْفَلٌة َصِغ�ي َجرَُة َكِب�ي الشَّ

ا، َلُربََّما تَْسَتْخِدُم َذَكاَءَها َوتَِجُدنا َونَُكوُن  - ل تَْعَلْم، َفاْلأْطَفاُل أَْذِكياٌء ِجدَّ

تَْحَت َقْبَضِتَها.

ِانَْتَبَه َصْناٌخ ِإىل َكلِم َصْناخٍة َوَشَعَر ِبالَقَلِق َوقال:

ا َوَعْن َصيِرنَا الَعِجيِب. ْحِريَُّة َونَْلِهَها َعنَّ - َصْناَخة، ِلَنْسَتْخِدَم الُقَوى السِّ

َعاَدِة َوقاَلْت: ِاتََّسَعْت َعْيَنا َصْناخة ِمَن السَّ

- نََعْم، ِلَنْفَعَلَها. َوَلِكْن يَِجُب أَْن نَْعِرَف َكْيَف.

- ِإنَُّهْم ل يَْخَتِلُفوَن َعْن أَْطفاِلَنا، َفَجِميُع أَْطفاِل الَكاِئَناِت يُِحبُّوَن اللَِّعَب.

. َ ف ُهْم ُمِملِّ�ي ِ يَْلَعُبوَن أَيًْضا؟ ُكْنُت أَُظنَّ َ - أََمْعُقوٌل أنَّ أَْطَفاَل الَب�ش



َ ِمْن نَاِفَذٍة إىل  طار َصْناخ وَصْناَخة ِلْلَبْحِث َعْن ُم�ف

ي ُغرَْفِتها، َفهَبَطا 
أُْخَرى، إىل أَْن َلَمَحَها َصْناُخ َجاِلَسًة �ف

َعىَل نَاِفَذِتها.

ا؟ َصْناَخة: ِلَم ِهَي َجاِلَسٌة ل تَْفَعُل َشْيًئا يَْشُغْلَها َعنَّ

َضِحَك َصْناخ َوقال:

- ل أَْدري.. َفأَْمرُها َعِجيٌب.

ي َزاِويَِة الُغرَْفِة 
َسقط نظر َصْناخ َعىَل َكْوَمِة الأَْلعاِب �ف

ًبا: وَقال ُمَتَعجِّ

- ُكلُّ ِتْلَك الأَْلعاُب َوِهَي تَْشُعُر ِباْلَمَلِل؟!

َقاَطَعْتُه َصْناَخة:

ـا؟ َخلُِّص ِمنَّ - َوَلْم تَْشَغْلَها َعِن التَّ

- ل تَُباِلِغي َفِهَي ِطْفَلٌة، َدِعينا نَُساِعدها.

- َوَلِكْن... َكْيَف؟



راِن... َ يَُفكِّ َوَقَف َصْناخ وَصْناَخة َعىَل نَاِفَذِة ُم�ف

َ َعْنُهم. ْ يَُقوَما ِبِإْلَهاِء ُم�ف َماَذا َسَيْفَعلِن َكي

َقالت َصْناَخة َضاِحَكًة ِبُسْخِريَـٍة:

ْل أَْن نَْجَعَل َجِميِع أَْلعاِبَها يَْلَعُبوَن َمَعَها  - تََخيَّ

ا. ِلَتْنَشِغَل َعنَّ

أُْعِجَب َصْناٌخ ِبالِفْكرَِة َوقال:

َ ِفْكرًَة َراِئَعًة، ِاْسَتْخِدِمي  ف ِل َمرٍَّة ُمْنُذ ِولَدِتَنا تَُقوِل�ي َوَّ
- ِلأ

. َّ يِ َعىَلي
ِة َواْجَعِليَها تََناُم َواتُْرِكي الَبا�ت ْحِريَـّ تَِك السِّ ُقوَّ

َْت َفْوَقَها الرََّذاَذ  َ َ َونَ�ش َدَخَلْت َصْناَخُة َوَحلََّقْت نَْحَو ُم�ف

ي نَْوٍم َعِمْيٍق.
َ َوَغطَّْت �ف َّ تََثاَءبَْت ُم�ف ْحِريَّ َح�ت السِّ

َح ِإىل  ِّ َوَلوَّ ي َه�بِ ًَة ِمْن َجَناِحِه الذَّ نََزَع َصْناُخ ِريَشًة َصِغ�ي

َماِء ِبَشْكٍل َداِئِريٍّ إىل أَْن َخَرَج الُشَعاُع الّلِمُع نَْحَو َكْوَمِة  السَّ

َكت الأْلَعاُب ِمْن َمَكاِنَها َوَحلََّقْت ِبَشْكٍل َداِئِريٍّ  الأَْلعاِب. تََحرَّ

َكْت  ي أَرْجاِء الُغرَْفِة، تََمسَّ
َعاُع �ف ٍَة، َوفاَض الشُّ ِبُ�َْعٍة َكِب�ي

ِة َدَوَراِن الأَْلعاِب،  َ ِمْن ُقوَّ ْ ل تَِط�ي َ َكي َصْناَخة ِبَشْعِر ُم�ف

َعاِع. ِة الشُّ َوَسَقَط َصْناُخ ِمْن ُقوَّ



َصْناخ: يا هللا... َلَقْد نََجْحَنا!

ُنها َدرًْسا  ا.. َونَُلقِّ - نََجْحنا َوآُمُل أَْن تُْلِهَها الأْلَعاُب َعنَّ

ِبأَنَّ اللَِّعَب أَْجَمَل ِمْن ُملَحَقِتَنا.

ا يا َصْناَخة... ِلَنْخُرَج َقْبَل أَْن تْكِشَف أَْمرَنا،  - َهيَّ

َوَدِعينا نَُصِْصَ ِبَسلٍم.

َ نَاِفَذَة الُغرَْفِة. ْ وَحلََّق الأََخَواِن َع�ب

َ نَاِئَمٌة، أَزَْعَجها َصْوُت َكْرَكَبٍة َداِخِل الُغرَْفِة،  بَْيَنما ُم�ف

َفَفَتَحْت َعْيَناِها ِبَكَسٍل، ثُمَّ َصََخْت َفْجأًَة:

- يا ِإَلِهي!

ي 
ي يَِقُف �ف َخاَفْت َوتَفاَجأَْت ِباْلِجْسِم اْلَغِريِب الذَّ

ي نَْفِسِها:
َدًة، َوقاَلت �ف ِنَهايَِة ُغرَْفِتَها َوَوَقَفْت ُمَتَجمِّ

... ل تََخاِفـي ل تََخاِفـي... َ ُم�ف

نجحنا!

ُح لَها  َ ِإىل َمْجُموَعِة الأَْلَعاِب َوِهي تَُلوِّ نََظرَْت ُم�ف

ِبَسَعاَدٍة.

بٍَة إيَّاُه نَْحَوَهْم، َ ِحَذاَءَها ُمَصوِّ أْمَسَكْت ُم�ف

َوقاَلت ُمَتأِْتأًَة: 

- َمْمـ... َمْن أَ أَنُْتم؟

؟ ي ِّ
  َمْن أَنُْتم َوَماذا تُِريُدوَن ِم�ف



َ َوقاَل ِبُلْطٍف: بُّ الزَّْهِريُّ نَْحَو ُم�ف تََحرََّك الدُّ

َ َمَعنا؟ ف - َهْل تَْلَعب�ي

َ ِمْن َطَلِبِه، َوتَراَجَعْت َوَقاَلت: َبْت ُم�ف تََعجَّ

- مْن أَنَْت؟ وَكْيَف تََتكلَّم؟

ي َدبُْدوب؟  ِ
ِك َداِئًما تُناِدي�ف - َلْيَس ىِلي ِاْسٌم، َوَلِكنَّ

َ َمَعنا؟ ف   َهْل تَْلَعب�ي

ثَْت نَْفَسَها ُمَهْمِهَمًة:  َ وَحدَّ َهَدأَْت ُم�ف

"َراِئٌع! بَْعٌض ِمَن الَحَماِس َواللَِّعِب بََدلً ِمْن َسماِع 

يِر الُمزِْعِج". ِ َصْوَت الصَّ

. ي ثمَّ َقاَلت: َحَسًنا، َسْوَف أْلَعُب َمَعَك يَا َدبْدو�بِ

ِابَْتَهَج َدبُْدوُب َوقاَل: ِاتََّفْقَنا!

ُصفَّ َدبُْدوٌب َوَجِميُع الأَْلعاِب َجْنًبا ِإىل َجْنٍب َوَقاَلْت 

َ ِبَحَماَسٍة َشِديَْدٍة: اللُّْعَبُة الأُْوىَل ِهَي اْلَبْحُث  َلُهْم ُم�ف

. ا ِبَنا. َوبََدأْت ِباْلَعدِّ َواِلْخِتَباُء... َهيَّ

ْخِتَباِء... َفَهرَُعْت الأْلَعاُب لْلِ

... اتفقنا!



بَْعَد َذِلَك، أَْخَرَج َدبْدوُب َقَلًما ِمْن َجْيِبِه َورََسَم 

 َ َمْت ُم�ف ُمَربَّعاٌت َعىَل الأَرِْض َوِبَها أَْرَقاٌم، َفَتَقدَّ

ِلَتْقِفَز َعَلْيها.

ًة ِمْن َجْيِبِه، َوِبَلْمَسٍة  ثُمَّ أَْخَرَج َدبْدوُب َطاِئرًَة َوَرِقيَّ

َ أْن تَْصَعَد  ، َوَطَلَب ِمْن ُم�ف ُ ُ ٍة َجَعَلَها تـْك�ب ِسْحِريَـّ

ي أَرَْجاِء ُغرَْفِتها... 
َ َمَعُه �ف ِلَتِط�ي

ٍ ِلآَخَر يُْخِرُج ِمْن 
ف يَْقِفُز َدبْدوُب ِمَن اْلَفرَْحِة، َوِمْن ِح�ي

 ... َ َجْيِبِه ُلْعَبًة يَْلَعُبها َمَع ُم�ف

 ... َوِمْن ُلْعَبٍة ِإىل أُْخَرى.



 َ ْمُس َعىَل الُغُروِب ُدوَن أَْن تَْشُعَر ُم�ف َقاَربَْت الشَّ

َ َوَقال: ي أَْوِج ُمْتَعِتها، َفاْلَتَفَت َدبُْدوُب ِإىل ُم�ف
َوِهَي �ف

- َلَقْد َقَضّيَنا َوْقًتا ُمْمِتًعا ِباللَِّعِب َسِويًّا، َوَلِكْن َحاَن 

، َوَسَنْكون َداِئًما إىل ِجَواِرِك  ي
َوْقُت الرَِّحيِل يَا َعِزيَز�ت

ي 
ِلَنْلَعَب َمًعا َوْقَتَما تُِريِديَن. َويَِجُب أَْن تَِعِدي�ف

ًيا ِلْلَوْقِت،  ِتِك َوُمَسلِّ ِبالَِّلعِب، َفاللَِّعُب ُمِفيٌد ِلِصحَّ

. َويَِجُب َعىَل َجِميِع اْلأَْطفاِل  ٌ ي اللَِّعِب تََعلٌُّم َكِث�ي
َو�ف

ي الَعاَلِم أَْن يَْلعُبوا َويَْمرَُحوا َكَما َلِعْبَنا الَيْوم. 
�ف



ِة ِمْن ُغرَْفِة  َهِبيَّ ْمِس الذَّ ِة ُغُروِب الشَّ َمَع ِانِْسَحاِب أَِشعَّ

ا،  يِر تَْدِريِجيًّ ِ ْناِخ َعِن الصَّ اُت الصَّ َ َفْت َح�ش َ تََوقَّ ُم�ف

َوَمَعها ِانَْتَهى َمْفُعوُل ِسْحِر َصْناَخ وَصْناَخة... 

َوتََساَقَطْت الأْلَعاُب َواِحدًة ِتْلَو الآُْخرى.

ى ِإىل َفْتِح  َ أَدَّ ْناِخ ِمْن ُفُضوِل ُم�ف َاِت الصَّ َ َخْوُف َح�ش

بَاِب اللَِّعِب َواْلَمَرِح. 

َ َوَمَلأَْت َحَياتَُها َلِعًبا  َْت َكِلَماُت َدبُْدوب َحاَل ُم�ف َّ َوَغ�ي

ْناِخ ِبَسلٍم َوَهَناٍء!   اُت الصَّ َ َّ تَِعيَش َح�ش َح�ت



َ اِلْسِتْمَراَر ِباللَِّعِب ِلَما ِفِيه ِمْن َسَعاَدٍة  رَْت ُم�ف َقرَّ

َوَفَرٍح َونََشاٍط َوَفاِئَدٍة. َوأَنَْشأْت "نَاِدي اللَِّعِب" 

اِدي الَجِديِد. ي النَّ
اِنها �ف َكْت ُكلَّ َصِديَقاِتها َوِج�ي َ ْ َوأَ�ش

ًء ِبالأَْلعاِب الَمِرَحِة  ي ُكلِّ يَْوٍم َجْدَولً َمىِلي
َوَجَعَلْت �ف

َوالُمَسلَِّيِة... 

َ ِبالطَّْبِع!  ِبِرئاَسِة ُم�ف



ْرناخ الصَّ
 تَْرتَبُِط بِبَِدايَِة 

ٌ
َرٌة ُمْزِعَجة

َ
يَّاح، ِهَي َحش و الصَّ

َ
رَّاِخ أ أو الصَّ

 40 يَْوًما لِلتَّزَاُوِج َوبَْعَد َذلَِك تَُموُت. 
ُ

ْيِف. تَِعيش الصَّ
يَّاِم ِمْن ُكلِّ َعاٍم. 

َ
ِل َهِذِه األ

ْ
تُْطِلُق َصْيَحاتَِها ِفي ِمث

 اْلُهُدوَء لَْيالً َونََهارًا!
ُ

َصْوتَُها َعاٍل ُمْزِعٍج، َوَل تَْعِرف
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