


هذا الكتاب خاص بـ:

إلى اآلباء واألمهات: 

إن غرض الناشر من إصدار هذه السلسلة هو إرساء ُمُثل عليا، وتعليم أدبيات صاحلة.  ومحتوى هذه السلسلة مصدره 

التعليم النقي للكتاب املقدس.  وهدفنا بناء شخصية مسيحية قوية، وتوفير مادة شيقة وصحية للقراءة لطفلك.
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يف أقصى الَشَمال
تأليف:

لوال كامالوفا

رسومات:

إجيور كوندراتيوك



»سيوما« و»سفتا« من أطفال »الننت«.  و»الننت« هم مجموعة من الناس 

الذين يعيش��ون في ش��مال روس��يا.  هناك اجلو يكون بارًدا معظم الوقت، 

واألرض مغطاة بطبقة س��ميكة من اجلليد.  واجلليد يذوب في فترة قصيرة 

جًدا من الصيف.

»سيوما«
)ولد(

»سفتا«
)بنت(



»سيوما« و»سفتا« ووالديهما، يعيشون في خيمة تُسمى »تشام«.  ويا له 

م��ن بيت ممتع!  هذه اخليم��ة دائرية مغطاة بجلود الغ��زالن.  وجلد الغزالن 

مينع البرد من الوصول إلى داخل املنزل.  »التشام« لها باب عبارة عن ستارة 

معلقة من جلد الغزالن.



في الشمال، النهار طويل صيًفا.  فخالل الصيف القصير، الشمس ال تغرب 

تقريًب��ا.  األطفال يس��تطيعون اللعب خارج اخليمة لفت��رات طويلة.  كما 

يساعدون والديهم في بعض األعمال بالقرب من البيت.



في الصيف، يجمع »سيوما« و»سفتا« التوت األحمر بجلدته الرقيقة.  كما 

يجمعون التوت األزرق برائحته اجلميلة، والتوت األس��ود الشاحب.  والتوت 

بأنواعه لذيذ الطعم!  وهم يحبون أن يأكلوا منه الكثير..



في الش��تاء، يس��تمتع األطفال برك��وب عربة التزحلق عل��ى اجلليد التي 

جترها »كالب االسكيمو«، وهي نوع من الكالب تعيش في الشمال، فروتها 

سميكة تدفئهم حتى إن كان اجلو شديد البرودة.



»س��يوما« و»سفتا« هما أيًضا ال يش��عران بالبرد؛ ألنهما يرتديان معاطف 

)بالط��و( من الفرو الداف��ئ، كما يرتديا غطاًء لألرجل م��ن الصوف، وأحذية 

طويلة.  مالبسهما الثقيلة حتميهما من البرد.



وما هذا الصوت الذي يس��معونه خارج »التشام«؟  إنه صوت غزالن اجلليد.  

غزالن اجلليد حتفر اجلليد لتخرج بعض الطحالب لتأكلها.

من الصعب أن يعيش أهل »الننت« بدون هذه الغزالن.



ملاذا يحتاج سكان الشمال للغزالن؟  ألنهم يأكلون حلم الغزالن، ويشربون 

حليبه��م اللذيذ.  وهم يخيطون مالبس��هم وأحذيتهم  من جلود الغزالن.  

كما أن مجموعة من الغ��زالن ميكنها أن جتّر عربات التزحلق الكبيرة والتي 

ال تستطيع الكالب أن جترها.



اليوم، هبت عاصفة ثلجية قاسية.  ال واحد يريد أن يخرج خارج »التشام«.  

لكن بعض الناس كانوا يركبون الندروفر.  والالندروفر تشبه سيارة كبيرة.



كان ركاب الالندروفر من املرس��لني.  وكانت الالندروف��ر التي يركبونها كبيرة 

وقوي��ة، ولكنها كانت تتعطل أحيانًا في الطريق.  وعندما تتعطل الالندروفر 

كان يجب على املرسلني أن يخرجوا خارجها في البرد ليصلحوها.



من يس��تطيع أن يس��اعد املرس��لني؟  اهلل يس��تطيع.  إنه يسمع صلوات 

أبنائه.  وهو ال يترك الذين يطلبون منه املساعدة.  وألن اهلل ساعد املرسلني، 

استطاعوا الوصول إلى هذا »التشام«.



كان »سيوما« و»سفتا« ووالديهما مجتمعني حول النار ليستدفئوا.  وفجأة 

فتح واحد الس��تارة اجللدية التي تغطي الباب، وحّياهم.  كانوا املرس��لني، 

الذين دخلوا »التش��ام« بحرص.  كانوا باخلارج حيث اجلليد األبيض الالمع؛ 

لذلك كان يجب أن تتعود أعينهم على الظالم داخل »التشام«.



كان املرس��لون قد أتوا هنا قبل ذلك، وأخبروا عائلة »س��يوما« و»س��فتا« عن 

قصة الرب يسوع املسيح الرائعة.  وقالوا لهم إن الرب يسوع هو أعظم صديق 

للجميع!  يومها صلى والدا »سيوما« و»سفتا« لإلله احلقيقي ألول مرة.



واآلن، جاء املرس��لون مرة أخرى!  كان املرس��لون أصدق��اء لطفاء للجميع.  

كانوا دائًما يحملون الكتاب املقدس.  ركعت العائلة مع املرس��لني ليصلوا 

ويشكروا الرب ألنه حفظهم في طريقهم؛ في رحلتهم الصعبة.



كانت النار في وسط »التش��ام«.  فدعا والدا »سيوما« و»سفتا« املرسلني 

ليجلس��وا بالقرب من النار ليس��تدفئوا.  كانت الغالية معلَّقة فوق النار.  

وملا وصلت املياه فيها إلى الغليان، عملت األم الشاي.



»سيوما« و»سفتا« ووالديهما جلسوا حول النار ليتعشوا.  وجلس معهم 

ضيوفهم األعزاء، املرسلني.  أكلوا جميًعا حلم الغزالن والسمك، وهذه أكلة 

كل يوم عند »الننت«.  أحضر املرسلون اخلبز والسكر معهم.  كان العشاء 

لذيًذا هذا اليوم.



عندما انتهوا من العش��اء، بدأ واحد من املرس��لني يقرأ من الكتاب املقدس.  قرأ 

قصًصا عن الرب يس��وع الذي يحب اجلميع.  هذا يعني أنه يحب »الننت« أيًضا.  

لق��د مات على الصلي��ب من أجل خطايان��ا، وقام في اليوم الثالث.  »س��يوما« 

و»سفتا« جلسا يستمعان بتركيز.  كانا يحبون سماع هذه القصة اجلميلة.



الوقت مير سريًعا!  واآلن حان الوقت لكي يكمل املرسلون سفرهم.  خرجت 

األسرة كلها من »التشام« لتقول: »إلى اللقاء« للمرسلني.

طلب منهم األطفال: »من فضلكم عودوا لنا سريًعا«.



بعدما رحل املرس��لون، جلس األطفال يتكلمون مًعا.  قال »سيوما«: »اهلل 

كبير وعظيم جًدا«.  وقالت »س��فتا«: »وهو يحبنا ويعرف كل ش��يء عنا«.  

وقبل أن يذهبا للنوم، ركعا ليصليا مًعا: »يا رب يس��وع، نحن أيًضا نحبك.  

ساعدنا أن نطيعك دائًما.  آمني«.



بعد الصالة، ناموا في اطمئنان.  كانوا يتمنون في قلوبهم أن يأتي املرسلون قريًبا، 

ألنهم كانوا يريدون أن يسمعوا أكثر عن مخلِّص العالم: الرب يسوع املسيح.



ملا أتى املرسلون املرة التالية، اجتمع عدد كبير ليستمعوا إليهم.  اجتمعت 

عائلة »سيوما« و»سفتا« والكثير من »الننت« من أماكن أخرى؛ ليستمعوا 

إلى املرسلني الذين أخبروهم عن اهلل احلي األبدي الذي أحب البشر.



بعد االجتماع أكلوا طعاًما بس��يًطا.  س��أل »س��يوما« و»سفتا« املرسلني 

أسئلة كثيرة: »هل صحيح أنه في بالدكم تنمو الفواكه على األشجار؟!  أي 

نباتات تنبت في بالدكم؟«.  أخبر املرسلون األطفال عن بالدهم الدافئة.  

»س��يوما« و»س��فتا« يحبان أن يس��تمعا لقصص املرس��لني.  وهم يرمنون 

ترنيمات فرحة عن اخمللص، يسوع املسيح، الذي أحب كل الناس، مبا فيهم 

أطفال »الننت«.  ما أحلى أن نرمن للرب مًعا!



هناك بعيًدا في بالد الشمال، اجلليد يلمع بألوان بيضا

والشمس تشرق عليه، فيبدو اجلليد يلمعا

ورجال اهلل يذهبون إلى هناك، إلى الشمال ليخبروا بالكلمة

يخبرون كل الناس الذين لم يسمعوا عن احملبة

عن الرب يسوع اخمللص الذي من أجل خطايانا قد مات

رجال اهلل يخبرون بهذا ليربحوا من يحبونهم للسماوات

ليباركهم الرب بالبركات، ويستخدمهم في كل مكان

حتى الكثيرون يسمعون، ويؤمنون بالفادي احلّنان








