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يحب األلعاب.
يحب كريم اللّعب ،وكأ ّي طفل آخر ّ
يقرأ الكتب ويلعب بالطّائرات الخيال ّية والحيوانات املحش ّوة.
غال ًبا ما يستخدم خياله ،ويرتك كلّ يشء من حوله يتالىش .وعندما يحدث هذا ،يصبح كريم سعي ًدا ج ًدا.

مرض ناد ٌر ذو اسم غريب ال يستطيع حتّى نطقه.
لك ّن كريم ليس سعي ًدا دامئًا .فلديه ٌ
غال ًبا ما يجعله املرض يشعر بالتّعب وأحيانًا باألمل .عندما يحدث هذا ،ال يخرج للّعب
ٍ
صداقات
ّإال ناد ًرا .مام يجعله حزي ًنا ومنزع ًجا يف بعض األحيان .كام أنّه يجعل تكوين
جديد ٍة أم ًرا صع ًبا.
اصطحبه والداه ملقابلة العديد من األط ّباء يف العديد من املستشفيات .مل يفهم كريم ما
كل ما أراده هو أن يتمتّع بص ّحة ج ّيدة تكفيه ليك يلعب يف الخارج
يقوله األط ّباء دامئًا ّ -
كبق ّية األطفال.

اليوم هو أ ّول يوم لكريم يف املدرسة .وهو يتطلّع إىل مقابلة األطفال اآلخرين.
صبي اسمه خالد ،والّذي دعاه للجلوس وبناء منزل من مك ّعبات
جلس كريم بجانب ّ
البناء.
كل األطفال اآلخرين
ضخام ،وكانا فخورين ج ٍّدا بإنجازهام .تج ّمع ّ
بنى كريم وخالد ً
منزال ً
حولهام معجبني به.

سار يوم كريم األ ّول عىل ما يرام إىل أن حان وقت اللّعب يف الخارج!
"هيا نركض!" اقرتح خالد.
عابسا" :لك ّنني ال أستطيع ال ّركض".
أجاب كريم ً
"أوه!" قال خالد متفاجئًا" .هذا مؤسف ،أنا حقٍّا أحب الركض .أعتقد
أنّني سأراك الحقًا إذًا ".
ركض خالد إىل امللعب .راقب كريم بحزن عرب ال ّنافذة جميع األطفال
اآلخرين وهم يلعبون يف الخارج.

مع مرور األيام ،كان كريم ميكث مبفرده يف ال ّداخل يف أغلب األحيان ،ألنّه مل يكن قاد ًرا
عىل ال ّركض مع األطفال اآلخرين .ومل يُرِد أن يعرف أي شخص آخر كم يجعله هذا األمر
حزي ًنا.
يف بعض األحيان ،كان والداه يخرجانه يف ٍ
وقت مب ّك ٍر من املدرسة لنقله إىل املستشفى.
ذات م ّرة ،غاب كريم عن حفلة عيد ميالد أحد أصدقائه يف املدرسة بسبب ٍ
موعد له يف
املستشفى .انزعج كريم كث ًريا.

يف املدرسة ،بدأ بعض األطفال يتح ّدثون بأ ّن كريم ليس مر ًحا وأنهم ال يريدون اللّعب معه
بعد اآلن .إحدى زميالته يف الفصل مل تقم بدعوته إىل حفلة عيد ميالدها ألن والدتها
أخربتها أنه سيكون من األفضل ّأال يحرض.
"كل ما يفعله هو الجلوس
"ملاذا ندعوه يف حني أنّه ال يستطيع حتى اللّعب معكم؟" قالتّ .
يف زاوية الغرفة بينام يلعب األطفال اآلخرون ".وهكذا ،ازداد حزن كريم أكرث وأكرث.

ولكن يف أحد األيام ،كُرست ساق خالد صديق كريم ،و ُوضعت يف جبرية .جلس بجانب
كريم وهام يراقبان األطفال اآلخرين يلعبون .شعر خالد باإلحباط لبقائه ساك ًنا طوال اليوم.
آسف ألنّك تأذّيت ،أرجو أن تتمكّن من ال ّركض م ّرة أخرى قري ًبا".
قال كريم" :أنا ٌ

يف ٍ
الحق من ذلك اليوم ،فكّر خالد فيام يشعر به كريم .لقد أدرك مدى صعوبة
وقت ٍ
التّواجد يف ال ّداخل أثناء مشاهدة جميع األطفال اآلخرين يلعبون من دونك.
كل يوم .وأدرك أنّه ليس
لقد فهم أخ ًريا مدى صعوبة األمر عىل كريم بأن يجلس وحي ًدا ّ
باختياره عدم قدرته عىل اللّعب مع األطفال اآلخرين.
بعد ع ّدة أسابيع ،شُ فيت ساق خالد أخ ًريا ،وأصبح قاد ًرا عىل ال ّركض من جديد .ومع ذلك،
ينس كيف شعر بالحزن وهو يرتدي جبرية .لقد ات ّخذ قراره مبحاولة مساعدة كريم.
مل َ

اقرتب عيد ميالد "كريم" .كان كريم يخىش ّأال يأيت أح ٌد إىل حفلته .لقد الحظ أ ّن العديد من
األطفال كانوا يتج ّنبونه يف املدرسة.
حرض له مفاجأة ...
ما مل يعرفه هو أ ّن صديقه خالد يُ ّ
يف يوم حفلته ،انتظر كريم يف غرفة اللّعب .كان هناك عصري وكعكة ووجبات خفيفة -
اليشء الوحيد املفقود هو األطفال!
أي أحد .شعر كريم
ح ّدق كريم من ال ّنافذة ،عىل أمل أن يأيت أحد .انتظر ً
قليال لكن مل يصل ّ
بالحزن وخيبة األمل.

فجأة سمع ضوضا َء عالية قادمة من الخارج .فتح خالد الباب بق ّوة .وتبعه جميع أطفال
الفصل اآلخرين.
جاء الجميع إىل عيد ميالد كريم .أحرضوا مك ّعبات البناء واأللوان واألوراق .لعبوا جميع
أنواع األلعاب ال ّداخلية م ًعا ،بصحبة كريم.
قبل وصولهم ،رشح خالد لألطفال اآلخرين أن كريم يحب اللّعب ،لكنه يشعر بالتّعب
الشّ ديد بسبب مرضه .لذا فإ ّن األلعاب ال ّداخلية أفضل له .عندما فهموا ،أرادوا جمي ًعا
أيضا.
املشاركة ً
كان كريم مرسو ًرا.

بعد حفلة عيد ميالده ،صار خالد يجلس بجوار كريم يف املدرسة أغلب الوقت .وصار
األطفال اآلخرون يلعبون معه يف ال ّداخل .مل يزل كريم مضط ٍّرا للذهاب إىل املستشفى
كث ًريا ،لك ّنه مل يشعر بالوحدة يف املدرسة م ّرة أخرى.

رسا ًما مشهو ًرا ،وجاء العديد من أصدقائه يف الفصل لزيارة
عندما كرب كريم ،أصبح ّ
الصحف ّيني بفخ ٍر أنّه صديقهم .مل ينس كريم أب ًدا لطف
معارضه ،حيث كانوا يخربون ّ
أصدقائه .لقد تعلّم أصدقاؤه أن يدمجوا اآلخرين معهم.

النسخة األصلية باللغة الرصبية من تأليف دانييال كنيز
وإيفان دراجزل
بالرشاكة مع يوم األمراض ال ّنادرة ،تم تعديل هذا الكتاب من
ّ
اللغة الرصبية األصلية من قبل م .بلسم مرشد زبيدي من
الوراثة الطبية
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