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ُمغامرُة جنى واألنسولين
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4



5

كانت جنى يف الـمدرسة تستمتـُع بدُروِسـها، 
وُتـحّلُق فوَق الغيوم مَع أصدقائِـها، ولـّمـا كانوا 
الـُمعّلمُة  دخلِت  بضحكاتِـهم،  ُمـنهـمكنَِي 

فَّ بُصحبِة ضيٍف غريب.  الصَّ

فأخرَبْتـهم  التالميذ،  اهتامَم  يُف  الضَّ هذا  أثاَر 
ـّحة  الصِّ من  حسام  الّطبيُب  بأّنُه  الـُمعّلمُة 

الـمدرسّية.
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عن  ألُحّدَثكم  اليوم  معكم  أنا  الطبيب:  قاَل 
ّكرّي. هل َسـِمعُتـم بِه من قبل؟ داء السُّ

أجاُبـوا مجيعًا: ال. 

أكمَل الطبيُب قائاًل: إّن الـجسَم قلعٌة كبريٌة، 
فاع عنُه  يـملُك جنودًا أقوياء، َيتولَّوَن مهـّمَة الدِّ
إّنـها  ُدخوَلـه.  ُيـحاوُل  غريب  جسم  أيِّ  ضدَّ 
ضّدًا،  ُتسّمـى  ماّدًة  ُتفرُز  التي  البِيُض  الُكرّياُت 
وداُء  الغريبة،  األجسام  لتدمري  تستخدُمـها 
ّكرّي يـحدُث حنَي تبدُأ األضداُد التي ُتفِرُزها  السُّ
بدالً  البنكرياس  خاليا  بتدمري  البِيُض  الُكرّياُت 

من األجسام الغريبة. 

دهَش األطفاُل، وسأُلـوا: لِـَم تفعُل ذلك؟
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ُيصيُب  ذاتـيٌّ  خلٌل  هذا  قائاًل:  الطبيُب  ردَّ 
بعَض النّاس.

كانْت  ولـّمـا  فأكثر...  أكثَر  يرشُح  وبدَأ 
جنى ُتتابُِعُه باهتامم َغـَفْت عىل مقعِدها، وبدا هلا 
التي  الـحقيبة  من  الـُخروَج  ُيـحاوُل  أحدًا  كأّن 
َيَضُعـها الطبيُب أماَمه. ُفوجَئْت، وأرسعْت إليه، 
أن تسحـَبـُه، فهو  إليها  إليها، وطلَب  يَدُه  فَمـدَّ 

عالٌق. 
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بدَأ  لطيف،  صغرٌي  جسٌم  فخَرج.  َسـَحبْتُه، 
ينفُض الُغباَر عنه، وُيرتُِّب مالبَسه. خافت جنى، 

أها بـمَرِحه وقفزاتِه، ثـّم قاَل:  لكنُّه هدَّ

الـُحلوة!  ّكرُة  السُّ أّيـُتـها  األنسولني  هرموُن  أنا 
َثُكم الطبيُب عنّـي. أال َتذُكرين؟ لقد حدَّ

لِـَم تركَت  قالت جنى: بىل، وأنا جنى، لكْن 
الـحقيبة، وخرجت؟

ابتسَم األنسولني، قائاًل: أريُد أن أمرَح قلياًل.

أهـمـّيتِِه  عن  لتسأَلـُه  جنى  الفضوُل  دفَع 
لإلنسان، فبدَأ يرشُح ما يفعُلُه يف اجلسم. حينها 

قالْت بدهشة: أتـمنّـى أن أرى ذلك!
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فّكـَر األنسولني، وقّرَر أن يصطحَب جنى يف 
رحلٍة داخَل جسم اإلنسان لرتى كيَف َيـحُدُث 

ّكرّي. داُء السُّ

إىل  وصال  ولـّمـا  هبا،  وطاَر  بيِدها،  أمسَك 
انُظري!  الـُمشكلة.  هنا  هلا:  قاَل  البنكرياس، 
الـمسؤولُة  هي  البنكرياس  يف  بيتا   خاليا 
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هذه  ـُر  ُتدمَّ وحنَي  األنسولني،  إنتاج  عن 
فيبقى  األنسولني،  إنتاُج  يتوّقُف  اخلاليا 

م. الغلوكوز يف الدَّ

سألْت جنى: وما الغلوكوز؟
حتتاُج  الذي  ّكـُر  السُّ هو  األنسولني:  أجاَب 

إليه خاليا أجساِمـنا.

سألْت جنى بـحامس: وما فائدُته؟

أجسامنا  خاليا  إنَّ  قائاًل:  األنسولني  أجاَب 
فهو    الطاقة،  ليـمنـَحـها  الغلوكوز  إىل   تـحتاُج 
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لكنَّ  الّسّيارة،  إليه  تـحتاُج  الذي  بالوقود  أشبُه 
هرموَن األنسولني هو من يسحُب الغلوكوز من 
ُن الفائُض  ُعـُه عىل اخلاليا، ثـّم ُيـخزَّ م، وُيوزِّ الدَّ

منُه يف الكبد.

البنكرياس  يستطيُع  ال  وحنَي  جنى:  سألْت 
تزويَد الـجسم باألنسولني؟
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               أجاَب األنسولني: يبقى الغلوكوز يف 
م خارَج الـخاليا، ويبقى الـجسُم                 الدَّ

بال طاقة.

حرّية التي َيـملِـُكـها  شعرْت جنى بالُقّوة السِّ
األنسولني، وسألْتُه بصوٍت مرتفع: 
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ماذا علينا أن نفعَل لتعويِضك؟

ــَذ  ــأْن يأخ ُض ب ــوَّ ــولني: ُأَعـ ــاَب األنس أج
ــولني. ــن األنس ــًا م ــمريُض ُحَقن الـ

الـمرُض  هذا  ُيصيُب  وهل  جنى:  أضافت 
األطفاَل فقط؟

 نظــَر األنســولني إىل جنــى ُمَطْمـــئِنًا: ال، 
يا عزيــزيت! إّنــُه ُيصيُب الـــجميع، وهــو مرٌض 



18



19

غرُي ُمْعـــٍد، لكنُّه دائـــم، ُيرافُق الـــمريَض مدى 
الـــحياة، لكنّنا نســتطيُع مســاعدَة أنُفِســنا باّتباِع 

ــادات الطبيب. إرش

حينَـها ُفوجَئْت جنى بيٍد ُتـمِسُك يَدها! نعم، 
مجياًل.  ُحـلاًم  كاَن  لقد  ُتوِقُظـها.  صديقُتـها  إّنا 
ضحكْت جنى، وراحْت تـجري مَع صديقاتِـها 

َفـِرحًة بـمـا اكَتسَبْتُه من معلوماٍت جديدة.




