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ــَع  ــُش م ــٌة تعي ــريٌة حمبوب ــٌة صغ ــة نحل زون
صديقتهــا لونــا يف خلّيــة نحــل كبــرية شكُلـــها 

ــٌل وُمتناســق.  مجي
ُتـــحبُّ زونــة، النَّـــحلُة النشــيطة، أن تذهَب 
كلَّ يــوم يف رحلــة إىل حديقة ُمـــجاورة بُصحبة 
ــة،  ــاَر اجلميل ــا األزه ــا، لتتعّرف ــا لون صديقته
ولتأُخــذا منهــا مــا حتتاجــان إليــه مــن الرحيــق، 
ويف صبيحــة أحــد األيــام حّطــْت زونــة ولونــا 

ُقــرَب زهــرة صفــراء شــديدة اجلــال. 
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قالــت زونــة: يــااااه! انُظــري إىل هــذه الزهرة 
ما أمجَلـــها يــا لونا! 

ــا  ــة! إهن ــا زون ــقٌّ ي ــِك ح ــا: مع ــْت لون أجاب
ــُر  ــا األصف ــدو ُقرُصه ــدًا. يب ــٌة ج ــرٌة مجيل زه

ــاطعة. ــمس الس ــه الش كوج
ــل  ــا؟! ه ــا لون ــِك ي ــا رأُي ــة: م ــت زون قال
ــا  ــمُح لن ــا ستس ــًة مثله ــرًة مجيل ــَن أّن زه تَري

ــا؟ ــق منه ــي الرحي بـَجـْنـ
ــا أن  ــة! علين ــا زون ــا: ال أدري ي ــت لون أجاب

أّواًل. نستأِذَنـها 
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ابتســمت زهــرُة األقحــوان التــي كانــت 
ــا: ــت هل ــت، وقال ــا بصم ــتمُع إىل حديثه تس

صباح اخلري يا صغريَتـّي اجلميلَتني! 
ــرُة  ــتها الزه ــري أّيـ ــاح اخل ــة: صب ــت زون قال

ــَمك؟ ــرَف اس ــا أن نع ــل لن ــة! ه اجلميل
فــاين  قالــت الزهــرة: أنُتـمـــا ضيفتــاَي، فعرِّ

إليكــا أواًل. 
ــا  ــّق. أن ــك ح ــل: مع ــة بخج ــت زون أجاب
الّنـــحلُة زونــة، وهــذه صديقتــي لونــا. َقِدْمنــا 
ــذه  ــاَر ه ــّرَف أزه ــجاورة لنتع ــٍة ُمـ ــن خلّي م

بعــَض  نأُخــَذ  أن  ولنســتأِذَنِك يف  احلديقــة، 
ــا؟ ــمحنَي لن ــل تس ــك، فه رحيق
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مل  ألّننــا  اعذرينــا  قائلــًة:  لونــا  أضافــت 
َنـُقـــْل لــك مــن نحــُن يف البدايــة، لكــنَّ لوَنــِك 
األصفــَر الذهبـــيَّ البهـــّي أعجَبنــا جــدًا، فهــل 

ــك؟ ــن نفِس ثينا ع ــحدِّ ــك أن ُتـ ل
ضاحكــًة:  األقحــوان  زهــرُة  أجابــت 
بالتأكيــد. أنــا زهــرُة األقحــوان. ُأســّمى زهــرَة 
ــرة  ــر ولكث ــوين األصف ــاء ل ــّدة هب ــب لش الّذه

فوائــدي.
قالــت زونــة: أخربينــا أكثــر، فنحــُن يف 
شــوٍق إىل أن نعــرَف الـــمزيَد عنــك وعــن 

ــة؟  ــرُة الذهبّي ــها الزه ــِدك أّيـُتـ فوائ
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ــة  ــمناطق اجلبلّي ــو يف الـ ــرة: أنم ــت الزه قال
اإلنســاُن  ويزَرُعنــي  خــور،  الصُّ بــنَي  ومــا 
ــوء  ــاُج إىل ض ــا أحت ــختلفة، فأن ــَق ُمـ يف مناط

ــة. عاي ــن الرِّ ــٍل م ــواء وقلي ــمس واهل الش
سألْت لونا: وماذا عن فوائِدك؟ 

ــوين،  ــاِل ل ــًة إىل مج ــرة: إضاف ــت الزه أجاب
ــتعَمُل يف  ــّية، إذ ُأس ــص طّبـ ــا ذاُت خصائ فأن
ــروح،  ــروق واجل ــد واحل ــراض اجلل ــاج أم ع
وُأســتخَدُم أيضــًا لـــُمعاجلة الـــمغص ونزالت 
ــداع وألـــم الـــمفاصل،  الــربد، ولتســكني الصُّ

ــد أيضــًا. ــُكىل والكب ولـــُمعاجلة ال
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قالــت لونــا: رائــع! أنــت مجيلــٌة، وفوائــُدِك 
كثــريٌة أيضــًا.

قالــت زهــرُة األقحــوان: نعــم، إّن ألوراقــي 
ُمنعشــة، وأحتــوي  روائــَح عطرّيــًة  أيضــًا 
ــُمعاجلة  ــتخَدُم لـ ــوت، وُأس ي ــات والزُّ الفيتامين
ــكرّي بــُرِب منقوعــي، وكذلــك  مــرىض السُّ
ــرىض  ــَد م ــني عن ع للراي ــُموسِّ ــتخَدم كـ ُأس
يف  وُأفيــُد  اهلضــم،  يف  وأســاعُد  القلــب، 
ــا أّن  ــف العيون، فك ــات وتنظي ــاج الفطرّي ع
ــدي  ــإّن فوائ ــة، ف ــي زكّي ــٌل ورائحت شــكيل مجي

ــني  ــّي اجلميلَت ــا صغريَتــ ــرا ي ــة، وتذّك ُمتنّوع
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أّنـــُكا تأُخــذاِن مّنـــي الرحيَق لتصنعا العســَل، 
ــًا.  ــاُن أيض ــُه اإلنس ــتفيد من فيس

قالـت زونـة: معك حـقٌّ يـا زهـرَة األقحوان 
اجلميلة!  

ــُه  ميَن ــا: ُشــكرًا لــك لِـَمـــا ُتقدِّ وتابعــت لون
ــة.  ــان والطبيع ــا وإىل اإلنس إلين

أّيـُتـــها  العفــو  األقحــوان:  زهــرُة  رّدت 
حتتاجــاِن  مــا  وُخــذا  تفّضــا  النَّشــيطتان! 
ــكا  ــي هتذيُبـ ــد أعجَبن ــق، فق ــن الرحي ــه م إلي

ــكا.  ولباقُتـ
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أخــَذْت زونــة ولونــا مــا حتتاجــان إليــه مــن 
الرحيــق، ثـــّم وّدَعتــا الزهــرَة الذهبّيــة اجلميلــة 
والـــُمفيدة، وعادتا إىل خلّيـتِـــها بعــَد أن عَرَفتا 
ــا  ــا، واّتفَقت ــوان ومزّياهت ــرة األقح ــَد زه فوائ
عــىل العــودة يف اليــوم التــايل، لَتـــُخوضا ُمغامرًة 
جديــدة، ولتتعّرفــا زهــرًة ُأخــرى مجيلــًة يف هذه 

ــيّة. احلديقة البهـ
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