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ِعْندي أَلْواٌن كَثريٌَة،

ُن.  أَرُْسُم ِبها َوأُلَوِّ
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يَْوًما ما غاَدرُْت بَيْتي، 

َوتَرَكُْت أَلْواين.
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بيعِ، يف الرَّ

َذَهبْنا إِىل َسْهٍل بَديعٍ.

أَرَْدُت أَْن أَرُْسَم،

لَِكنَّ ُعلْبََة أَلْواين لَْم تَُكْن َمعي.
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َوَجْدُت بَْعَض اأْلَزْهاِر 

اِب َوَوَرِق اأْلَْشجاِر. َوالترُّ
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أَرُْسُم يف كُلِّ َمكاٍن،

َوأُِحبرُّ َجميَع اأْلَلْواِن،

َويَْوًما ما َسأُْصِبُح فَنانًا.  
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يِْف، يف الصَّ

َذَهبْنا إِىل الْبَْحِر. 

أَرَْدُت أَْن أَرُْسَم،

لَِكنَّ ُعلْبََة أَلْواين لَْم تَُكْن َمعي.
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وجْدُت َعًصا ُملقاًة،

َهِبيَِّة. َمرَّرْتُها ِبِدقٍَّة َعىل الرَّماِل الذَّ
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أَرُْسُم يف كُلِّ َمكاٍن،

َوأُِحبرُّ َجميَع اأْلَلْواِن،

َويَْوًما ما َسأُْصِبُح فَنانًا.  
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يف الَْخريِف، 

َذَهبْنا إِىل أَعايل الِْجباِل.

أَرَْدُت أَْن أَرُْسَم،

لَِكنَّ ُعلْبََة أَلْواين لَْم تَُكْن َمعي.
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َجَمْعُت أَْوراَق اأْلَْشجاِر،

ْفراَء َوالَْحْمراَء. الْبُنِّيََّة َوالصَّ
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أَرُْسُم يف كُلِّ َمكاٍن،

َوأُِحبرُّ َجميَع اأْلَلْواِن،

َويَْوًما ما َسأُْصِبُح فَنانًا.  
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تاِء،  يف الشِّ

َركِبْنا حاِفلًَة بارَِدًة.

 أَرَْدُت أَْن أَرُْسَم،

لَِكنَّ ُعلْبََة أَلْواين لَْم تَُكْن َمعي.
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بَرٌْد َوَصقيٌع. 

أَْمٌر فَظيٌع!

ناِفَذيت َضباِبيٌَّة

َوإِْصبَعي يَلُفرُّ َويَدوُر.
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أَرُْسُم يف كُلِّ َمكاٍن،

َوأُِحبرُّ َجميَع اأْلَلْواِن،

َويَْوًما ما َسأُْصِبُح فَنانًا.  
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َوها أَنا الْيَْوَم ِصُْت فَنانًا!
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عن املؤلفة:
دميا أميسايل، قررت أن تعمل مع األطفال منذ كانت يف الرابعة عرش من العمر. بدأت حياتها 
املهنية كمدرسة لألطفال وكانت تقرأ معهم القصص وتغرس فيهم حب الكتاب ومتعة القراءة. 

شاركت بقصتني مصورتني يف مرشوع "غرفة القراءة – األردن".  
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عن الرسامة:
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About the Illustrator:
Shurooq Bushnaq was born in Amman in 1988. She studied visual arts at 
the University of Jordan. Currently, Shurooq specializes in picture book 
illustrations. She has won many prizes in this field. 

The Artist 

 “I have many colors. With which I draw and color. One day, I left my home…” Follow the little boy who loses 
his colors, but draws wherever he goes. Watch him travel between places and seasons. Come along!
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