


نقطة مياه صغّيورة!

 نعم! لقد سمعتموني جيد� .. نقطة مياه!

تامر صبي ذكي ونشيط،
محبٌّ ومحبوب .. يحب الدرس واللعب،  الجّد والمزاح ..

 ومن بين أصدقاء تامر، صديقة ممّيزة ال تخطر بالبال .. 

هي "قّطورة ا�ّمورة"

 وأحلى ما فيه أّنه يحب االجتهاد في كل شيء ..

كانت "قّطورة ا�ّمورة" تحب صديقها "تامر تّمورة"، كما تناديه، كثير� كثيَر!

إذ كانت ترافقه طوال يومه، وهو يأخذها معه إلى كل مكان لتشاركه نشاطاته،
وتروي عطشه، وتساعده في رعاية "سمكة بّطوني" في بطنه!

فا�خيرة بحاجة إلى الكثير من المياه الطبيعية النقية حتى ال تمرض وتكتئب ..





وهي بدورها تستفيد من دروس المعّلمة،
  وتتسّلى مع "سمكة بّطوني" في أوقات اللعب!

"تامر تّمورة" و"قّطورة ا�ّمورة" ال يفترقان أبد�!





فكما يقولون،      كل غائب ومعه عذره!

 ومّر عليها يوم طويل من الكلل والملل ..

 استفاقت قّطورة متفاجئة

 ركضت مسرعة إلى المطبخ

 لتجد أنه غادر إلى المدرسة من دونها.

وذات صباح،

 إذ أّن تامر لم يناديها للفطور!

معقول؟!          استغربت قّطورة بذهول ..
 إال أنها قررت االنتظار حتى يعود تامر آخر النهار.



فجأة، سمعت "قّطورة" صوت باص المدرسة،

كما أنها خافت على حال "سمكة بّطوني" من دونها!  فهرولت إلى مدخل البيت الستقبال تامر بفرح غامر!
 لقد اشتاقت له كثير�،



حزنت قّطورة حزن¦ شديد�
َظّن¦ منها أن تامر لم يعد يحّبها. 

فقررت أن توّضب أغراضها،
وتغادر المنزل بحث� عن صديق جديد يواسيها ..



أال تعلمين أن المياه حياة ا³نسان .. لقد درسنا هذا مع² في الصف!

 وجد قّطورة على حافة سريره والحزن يغمرها.

قّطورة .. ما بك؟ لَم تغّيرت مالمحك؟!

أنا .. أنا أفهم أنك كبرت ولم تعد بحاجة إلّي ..وحين فتح تامر عينيه،

ما هذا الكالم! ومن يعيش عطشان؟!

ولكنني لم أعد أرافقك إلى أي مكان!



لنخّزن بعض² منها لثاني يوم!

 ولكن المياه من أهّم عناصر هذا الشهر الكريم! 

فمن الضروري أن نكسر صيامنا بكوب ماء

 لنعّوض عّما خسرناه طوال النهار ..
 وال شيء غير المياه الطبيعية النقية يرّطب جسمنا،

 وأن نشرب الكثير بعد ا³فطار،

 ويروي "سمكة بّطوني" في بطوننا.

وال يجب أن ننسى أيض²

شرب المياه قبل النوم



فرحت "قّطورة ا�ّمورة" فرح² كبير� لما سمعته ..
 وتحّمست كثير� لمهّمتها الجديدة وقت ا³فطار وبعده ..

وبعد انتهاء ا³فطار وجلوس ماما لالسترخاء، 
وشوشت قّطورة صديقها تّمورة

ليأتي أّمه بكوب ماء ينعشها،
 ويذّكرها بأن المزيد من شرب المياه

 ضروري في شهر رمضان وكل ا�يام!




