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حــلَّ الصيــُف، وأغلقــت املدرســُة أبواَبـــها، 
ــاُء  ــَش األصدق ــي يعي ــُت ك ــاَن الوق ــد ح وق
ــم  ــاندا« مغامراهت ــو وتش ــو وموت ــة »تينك الثالث
التــي ال تنتهــي، ففــي كلِّ يــوم ُمغامــرٌة جديــدٌة 
خيوُضوَنـــها، أّمــا اليوم فقــد خّطُطوا لـــُيمضوا 

ــُمراقبة النجوم. ليلَتـهم بـ
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ــر  ــوا إىل ُمـختَبـ ــاء، ذهُب ــلُّ املس ــا حي وريث
ــُث  ــات، حي ــي النبات ــاندا، عالِـَمـ ــَدْي تش وال
ســمَح هلــم شــارما كاكا، وهــو عالـــٌم يعمــُل 

ــر.  ــول الـُمختَبـ ــًا، بدخ ــاك أيض هن
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ــوَن  ــدُك أن تك ــموتو: أري ــاندا لـ ــت تش قال
ــًا. هادئ

ــة  ــًا ضخم ــرأى ُكتب ــُه، ف ــو حوَلـ ــَر تينك نظ
ــُمخترب.  ــّدات الـ ومع

ــْت  ة، فطلب ــربِّ ــًة ُمك ــاندا ُزجاج ــدْت تش وج
ــُر  ــدأ ينظ ــا، وب ــا، فأخَذه ــو أن يراه إىل تينك

ــّدًا.  ــني ج ــاُه كبريَت ــَدْت عين ــا، فب إليه
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ــُف  ــدو أن ــَف يب ــتعّجبًا: كي ــو ُمـ ــأَل تينك س
ــِمِه  ــن حجـ ــّرات م ــِس م ــرَب بخم ــو أك موت

ــّي؟!  احلقيقـ
ــٌة  ــر عدس ــاج الـُمكبِّـ ج ــاندا: للزُّ ــت تش قال
ــذا  ــرب، وه ــدو أك ــرية تب ــياَء الصغ ــُل األش جتع
ــح.  ــٍو أوض ــى نح ــا ع ــاعُدنا يف رؤيته ــا ُيس م
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جاجــُة  ـــُنني الزُّ ردَّ تينكــو: إذًا هــل ُتـمكِّ
ــرية  ــياء الصغ ــاهدة األش ــن ُمش ــرة م الـُمكبِّـ

واجلراثيــم؟  كالنمــل 
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تســتطيُع  شــّك.  بــال  تشــاندا:  أجابــت 
رؤيــَة النمــل وُفتــات احللــوى، لكــنَّ ُمشــاهدَة 
ــى  ــاءة ُتدع ــر كف ــاُج إىل أداة أكث ــم حتت اجلراثي

 . لـمجهر ا
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قــاَل تينكــو: هــل معنــى هــذا أّن الـــمجهر 
ــّدًا؟  ــريًة ج ــذه كب ــرية ه ــياَء الصغ ــُل األش جيع
- أجل، تســتخدُم أّمـــي الـــمجهَر يف عملها 

دائــًا. 
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ذي  الـــمجهر  بشــكل  تينكــو  ُأعِجــَب 
ــَة  ــا ُرؤي ــُح لن ــي ُتتي ــُمتنّوعة الت ــات الـ العدس
ــَر  ــني أنَّ الـُمكبِّـ ــري، يف ح ــرَب بكث ــياء أك األش

ليــَس لــُه إاّل عدســة واحــدة.
نــات  قالــت تشــاندا: ُيـــمكننا أن نــرى ُمكوِّ
ــواّد  ــات، وامل ــات أوراق النبات ن ــعِرنا، وُمكوِّ َش

ــا. ُل دَمن ــي ُتشــكِّ الت
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ــري  ــَة يشء صغ ــُد ُرؤي ــنَي أري ــُت. ح - فهم
ــنَي  ة، وح ــُمكربِّ ــَة الـ ــتخدُم العدس ــريًا أس كب
ــتخدُم  ــر أس َغ ــاٍه يف الصِّ ــَة يشء ُمتن ــُد رؤي أري
ــُد  ــنَي أري ــتخدُم ح ــاذا أس ــْن م ــمجهر، لك الـ
ــّدًا؟ ــريًا ج ــدو يل صغ ــد، ويب ــَة يشٍء بعي رؤي
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- ُيـــمكُنَك استخدام عدسَتـــي الـــمنظار أو 
»التِّـِلْسُكوب«. 
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- أيســتخدُم علــاُء الطبيعــة الـــمنظاَر حــني 
ــة الطيــور؟  يذهبــوَن لرؤي

ــا  ــى ال ُيزِعُجوه ــتخدموَنُه حّت ــل، يس - أج
ــار  ــي منظ ــُظ بعدسَتـ ــم. ال أزاُل أحتف باقرتاهب
ــُه  ــَر مــا نســتطيُع ِفعَل والــدي القديــم. تعــاَل ن

هبــا. 
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- ال أرى شيئًا سوى اللون األزرق. 
ضحكت تشاندا، وقالت: 

أنــَت تنظــُر إىل الســاء. اخفــْض يــَدَك بُبــطٍء 
 . يد شد
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- هنالــَك عصفــوٌر ينقــُر شــيئًا مــا. أســتطيُع 
رؤيَتــُه بوضــوح، لكــْن إْن حّركــُت يــدي قلياًل 

. هب ذ
- هــذا ألنَّ العدســَتني قوّيتــان جــّدًا، فأدنــى 
حركــٍة مــن يديــَك كفيلــٌة بتغيــري املشــهد الذي 

تــراُه هبــا.
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يف املســاء عــاَد تينكــو وتشــاندا إىل الـــُمخترب 
ــُمشاهدة النجوم.  لـ

قالــت تشــاندا لتينكــو: أحــَر الُعلــاُء 
»تـــلسكوبًا« مــن الُقّبــة الســاوية القريبــة. 

ســُأريَك إّيــاه.
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ــَت تينكــو نظــَرُه يف »التلســكوب«، وهــو  ثّب
فــة، وقــال:  يقــُف عــى الشُّ

يبــدو زحــل متامــًا كــا هــو مرســوٌم يف كتابنا 
املدرســـّي. مــا كان لنــا أن نــراُه هكذا لــوال ُقّوُة 

»التلسكوب«. 
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- هنــاك »تلســكوبات« بحجــم البيــت، 
وقّوُتـــها كفيلــٌة بــأن ُترَينــا الـــمجّرات البعيدة.
ــوم،  عَة بالنج ــُمرصَّ ــاَء الـ ــو الس ــَل تينك تأّم
وســأل: موتــو! هــل تظــنُّ أّن ثـّمـــَة َمــن يعيُش 
عــى كوكــب آخــر، وُيراقُبنــا عــرَب »تلســكوبه« 

أيضــًا؟! 
ــْت  ــكوب«، وراح ــاندا »التلس ــذت تش أخ

ــني!  ــَر الفضائّي ــُف أث تستكش




