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ل الكون من حولك، واسرح بخيالك .. فرمبا تكتشف شيئًا مختلًفا ..  * القصة من خيال الكاتبة. وأنت أيضًا يا صديقى تأمَّ
انطلق بخيالك نحو الغد.



كانت ندى تلعب فى احلديقة مع أخيها أحمد. 

جترى وتختبئ خلف األشجار..وفجأة توقفت 

ندى عن اجلرى حتى حلق بها أحمد. كانت 

تعجب  دهشة.  فى  األزهار  إلى  تنظر  ندى 

ندى  أشارت  السبب.  عن  ندى  وسأل  أحمد 

إلى األزهار امللونة وقالت: انظر يا أحمد إلى 

تلك الفراشات! نظر أحمد ودقَّق النظر حتى 

إليها ندى وقال:  تنظر  التى  الفراشات  وجد 

نعم رأيتها بـ إنها حّقًا جميلة.

قالت ندى: ترى ما سر ألوان الفراشات؟ كل 

فراشة لها ألوان بديعة وجميلة. وتختلف عن 

باقى الفراشات. ما سر ألوان الفراشات؟

قال أحمد: ال أدرى يا ندى.. رمبا هى كذلك، 

فال سر وراء تلك األلوان اجلميلة. قالت ندى: 

ال أعتقد هذا! أسرع أحمد وقال: هيَّا نكمل 

اللعب. إنه دورى لقد أمسكت بك.

إلى  أذهب  ألعب.. سوف  لن  ال،  ندى:  قالت 

جدتى ألعرف سر ألوان الفراشات. أسرعت 

جتلس  التى  جدتها  إلى  وصلت  حتى  ندى 

حتت ظل شجرة كبيرة. وقالت لها: جدتى.. 

ضحكت  الفراشات؟  ألوان  سر  تعرفني  هل 

ندى:  قالت  ندى.  يا  بالتأكيد  وقالت:  اجلدة 

ما هو؟ إذن 

قالت اجلدة: يحكى فى كتاب احلكايات أنه منذ 

قدمي الزمان.. كانت الفراشات كلها بيضاء .. 

ت ندى رأسها وجاء أحمد، ثم  بال ألوان.. هزَّ

جلس إلى جانب ندى ليسمع حكاية جدته .. 

أكملت اجلدة كالمها وقالت: وفى أحد األيام 



تذبل  بدأت  األزهار  أن  الفراشات  الحظت 

وتذبل حتى كادت متوت. ذهبت الفراشة األم  

قليل،  وبعد  إليها..  ذابلة وحتدثت  زهرة  إلى 

التى  الفراشات  الفراشة األم على كل  نادت 

جتمعت حولها.

قالت الفراشة األم: أيتها الفراشات: األزهار 

حتتاج إلى مساعدتنا .. تهامست الفراشات 

فيما بينها وقالت: وكيف ميكن للفراشات أن 

تساعد األزهار؟

هنا قالت الفراشة األم: إن األزهار حتتاج إلى 

الفراشات حتى تنقل حبوب اللقاح من زهرة 

إلى أخرى .. حتى تنمو األزهار من جديد.. 

ننقل  أن  وكيف ميكن  فراشة صغيرة:  قالت 

حبوب اللقاح وهى صغيرة وال نراها؟ أجابت 

على  الفراشات  تقف  فقط  األم:  الفراشة 

أرجلها،  فى  اللقاح  حبوب  لتلتصق  األزهار 

وتنتقل بني األزهار لتنتقل معها حبوب اللقاح 

من زهرة إلى أخرى.

تقوم  الفراشات  بدأت  الباكر،  الصباح  ومع 

ويوًما  األزهار..  بني  وتنتقل  اجلديد  بالعمل 

جديد  من  تتفتح  األزهار  بدأت  يوم  بعد 

وتفوح منها أجمل العطور.. ولكن كان يحدث 

أحمد:  تساءل   .. عجيب  شيء  للفراشات 

وما هذا الشيء العجيب يا جدتى؟ ضحكت 

الفراشات  إحدى  مرت  كلما  وقالت:  اجلدة 

ن جزء من  البيضاء على زهرة من األزهار تلوَّ

الفراشة بلون الزهرة نفسها.. حتى أصبحت 

الفراشات حتمل ألوانًا كثيرة جذابة ومبهرة.



نظرت اجلدة إلى ندى وقالت: هل تعلمني يا 

ندى أن هذه األلوان مفيدة كذلك للفراشات؟ 

رفعت ندى حاجبيها فى تعجب وقالت: وكيف 

ذلك يا جدتى؟

حتميها  الفراشات  ألوان  إن  اجلدة:  قالت 

االختباء  فى  تساعدها  ألنها  ؛  األعداء  من 

فريسة  تكون  ال  حتى  امللونة؛  األزهار  بني 

لم  السبب  لهذا   : وقال  أحمد  سهلة. ضحك 

إليها  الفراشات ألول مرة عندما أشارت  أَر 

ندى.. ألن لونها يشبه متامًا لون األزهار التى 

عليها. تقف 

جدتى..  يا  جميلة  قصة  إنها  ندى:  قالت 

وعندما نرى ألوان الفراشات اجلميلة نتذكر 

للخير  وحبها  لألزهار  مساعدتها  أن  دائما 

وقالت:  اجلدة  ضحكت  جمالها.  سبب  هما 

معِك حق يا ندى.. أكملت ندى كالمها وقالت: 

الفراشات؟  وراء جمال  آخر  وهل هناك سرٌّ 

سرٌّ  هناك  كان  رمبا  وقالت:  اجلدة  ضحكت 

آخر.. ولكن هذا ما جاء فى كتاب  احلكايات. 

أحمد  يا  هيَّا  جدتى..  يا  شكًرا  ندى:  قالت 

حتى نكمل اللعب. قال أحمد ميكن أن تلعبى 

الفراشات  أراقب  فسوف  أنا  أما  أنِت... 

الفراشات. ألوان  ألبحث عن سرآخر جلمال 


