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رنَّ جــرُس املدرســة، وخــرَج التالميــُذ إىل 

بــَن  قصــرية  باســراحٍة  ليســتمتعوا  الباحــة 

ــوق  ــٍة ف ــاقُط برّق ــر يتس روس. كاَن رذاُذ املط ــدُّ ال

ــن وراِء  ــْت م ــد أرشق ــمُس ق ــهم، والش ُرؤوِس

الغيــوم.

ــوان  ــا بســمة، وهــي تنظــُر إىل األل تأّلقــْت عين

التــي غّطــْت ُجــزءًا مــن الســاء، وأضَفــْت عليهــا 
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مجاالً لــــم تَرُه من قبل. أشــــاَرْت بإصبِعـــها 

إىل القــوِس الكبرية، وســألْت ُمعّلمَتـــها: 

ما هذِه األلواُن اجلميلة؟!

أجاَبــِت الـــُمعّلمة: هــذِه قــوُس الـــمطر، 

وُتعــَرُف أيضــًا بقــوس ُقـــَزح أو قــوس 

إّنـــها مــن الظواهــر الطبيعّيــة  األلــوان. 

حينــا  حتــدُث  التــي  اجلميلــة  الفيزيائّيــة 

ــالَل  ــُل خ ــمس، ويتحّلـ ــوُء الش ــُر ض ينك

قطــراِت مــاء الـــمطر، وتظهــُر هــذه القــوُس 
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ــه،  ــمطر، أو يف أثنائِ ــقوِط الـ ــَد ُس بع

ــًا  ــًة، متام ــمُس ُمرشق ــوُن الش ــَن تك ح

كــا حيــدُث اآلن. تتأّلُف قوُس الـــمطر 

مــن ســبعة ألــوان: األمحر مــن اخلارج، 

، فاألصفــر،  ويتــدّرُج إىل الُبتقالـــيِّ

فاألخــر، فــاألزرق، ثــــم النِّيلـــّي، 

ــل. ــن الداخ ــّي م ــريًا البنفسجـ وأخ

كانــت بســمة ال تــزاُل تتأّمــُل قــوَس 

الـــمطر لـّمـــا ناَدْتـــها الـــُمعّلمُة مــَع 

ُزَمالئِـــها لَيْدُخُلوا ُمـختَبـــَر املدرســة. 

يف الـــُمختَب، تناوَلِت الـــُمعّلمُة من 
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ــًا،  ــورًا ُزجاجّي ــوف موش ــد الرف أح

وحيــَد  ضــوءًا  عليــِه  وســّلَطْت 

ــوان  ــمنضدُة بأل ــت الـ ــون، فتلّوَن الل

قــوس املطــر وســَط دهشــِة التالميــذ 

الذيــن أطَلُقــوا هتافــاٍت ُمـــختلفًة 

ــم. ــن إعجاهب ــُر ع ُتعبِّـ

وقالــت:  الـــُمعّلمُة،  ابتســمت 

هــو  الـــموشوَر  هــذا  أّن  ختّيـــُلوا 

قطــرُة الـــمطر. حــَن يدخــُل ضــوُء 
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ــُر  ــُه ينك ــه، فإّن ــن خاللِ ــمس م الش

فيــه،  مــّرًة حــَن يدخــُل  مّرَتــن: 

ومــّرًة ُأخــرى حــَن خيــرُج منــه، 

األبيــض  الضــوُء  حُيلَّـــُل  حيــث 

إىل ســبعة أضــواء، ُتســّمى ألــواَن 

ــُة  ــا زاوي ــوٍن منه ــُكلِّ ل ــف، ول الطَّي

ــار  ــِة انكس ــن زاوي ــٌة ع ــاٍر خمتلف انكس

اللــون اآلخــر، وحــَن تســقُط احلزمــُة 

الـــموشور  وجــه   عــى  الضوئّيــُة 

ــن  ــا ع ــواُء بعضه ــذه األض ــُد ه تتباَع

لًة  ــكِّ ــار، ُمَشـ ــبِب االنكس ــض بس بع

حزمــًة ضوئّيــًة ذاَت ألــواٍن ُمـــختلفة، 
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وحــَن ختــرُج هــذِه احلزمــُة مــن الوجــه 

اآلخر للـــموشور فإّنـــها ُتعاين انكســارًا 

آخــر يزيــُد مــن تباُعــِد األلــوان بعضهــا 

ــر  ــكٍل أكث ــُر يف ش ــض، وتظه ــن بع ع

وضوحــًا، 

هلــذا نــرى هــذِه األلــواَن ُتـــزّيُن الســاَء 

يف  الشــمس  ضــوُء  ينكــُر  حــَن 

ــمطر. ــراِت الـ قط
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باملعلومــات  كثــريًا  التالميــُذ  ُأعِجــَب 

بســمة:  وهتفــْت  اجلديــدة، 

إّن قوَس الـمطر مجيلٌة جّدًا يا ُمعّلمتي!

ــها  ــمة بأّنـ ــْت بس ــة، حلم ــَك الليل يف تل

تتزحلــُق مــَع أصدقائهــا عــى قوِس الـــمطر، 
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ــكاٍن إىل  ــن م ــم م ــّوى لتنُقـَلُهـ ــي وتتل ــي تنثن وه

ــُذوَن  ــَدُؤوا يأُخ ــا ب ــوا عنه ــَل أن ينزُل ــر، وقب آخ

منهــا ِقَطعــًا ُملّونــًة، ويأُكلوَنـــها، وكاَن طعُمـــها 

ــمة  ــْت بس ــكاكر. كان ــِم السَّ ــَل طعــ ــًا مث طّيب

ُد:  ــردِّ ــٌة، وُت ــي نائم ــُم، وه تبتس

قوُس الـمطر مجيلٌة... قوُس الـمطر مجيلة.
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