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ِتلَك ديمة

ُوِلَدْت بأمٍر ِمَن هللا من َقطرَِة ماٍء

ماِء رَْت َوَصَعَدْت إىل السَّ َْت بنعمِتِه وتََبخَّ ُ ثُمَّ َك�ب

َوأصَبَحْت ِبَفضِلِه َغْيَمًة َجِميْلًة بَْيَضاء

ياح. ، لكنَّ أقَربُهْم لَها الرِّ ٌ ُ
َلَديَها أصدقاٌء ُك�ش
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ياِح ذات يوٍم، كانت ِديَْمَة تلعب مع صديقِتها الرِّ

 وتمَرُح ِبَسعاَدٍة، ثُمَّ َحاَن َوقُت الرَِّحيل.
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يَاح،  ِديَمُة َوَجَدْت نْفَسَها تَُساُق َمَع الِّرِّ

ٍة ُدوَن َعَناء. نَّ وزنها كالريشِة َطارَت ِبِخفَّ
 َوِلأ
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ياح أَراٍض َوِضَياع، َقَطَعْت ِديَمُة والرِّ

ن شارََفت الَمِديَنة.   َوبََدأْت ِديَمُة تَْثُقل، ُخُصوًصا ِح�ي

ي الَسَماء.
تََطلَّْعْت ِديَمُة ِللراَحِة �ن
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وَلِكن أَماِنْيَها َكانَْت بَِعيَدِة الَمَنال، 

ٌة ذاُت رائحٍة َكريَهٍة إذ َزاَحَمتها غيوٌم كب�ي

ّ َكادت أْن تَختنق.  َح�ت
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ث َقْبَل َهِذِه الرِّحَلِة،  َلْم تََر ِديَمَة التلوُّ

وَلْم تُِرد أْن تَُغاِدَر َفَقْد َكانَْت تََودُّ أَْن يَْكُتَب َلَها هللاُ أن 

تَْغِسَل أَرَْض الَمِدينة.
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َلها إىَل َلوٍن َقاِتم، َث بََداَ يََحوِّ لوُّ ولِكَن التَّ

ياح. وَوَجَدْت ِديَمَة نَْفَسَها َمْدُفوَعٌة ِبالرِّ
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يَاُح ِمْن َدفِع ِديَمَة َفَقْد أَْصَبَحْت َغيَمًة ثَِقيَلة. تَِعَبِت الرِّ
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ٍء َّ َوَصَلتا إىل مكاٍن ملي َطارَتَا ِبُبطٍء َح�ت

 بالنسيِم العليِل والهواِء النَّظيِف.
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ُ َوَعاَدْت ِللََّمَرِح ِمْن َجِديٍد. َّ  بدأ لوُن ِديَمُة يََتَغ�ي
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انًا أَنَْدى الأَرْض. َوأَْمَطرَْت ِديَمُة َهتَّ
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ي الُمستقَبِل القريِب، بمشيئِة هللاِ، َسَتعوُد ِديَمَة
�ن

ياُح لَيغِسلوا المدينَة، َوَقْد يَِجدونَُكم ُهَناَك ِللُمَساَعَدة. والرِّ
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