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هــاَب  ــاَد الذَّ ُيـــحكى أّن َرُجــًا عجــوزًا اعت
كلَّ صبــاح إىل البحــر لَيـــتنّزَه عــى ُطــوِل 

ــب. ــس ليكت ــمَّ جيل ــاطئ، ثـ الش
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يف إحــدى الليــايل، رضَبــْت عاصفــٌة هوجــاء 
الشــاطئ، وانقَضــْت مــَع جمــيِء الصبــاح، 
ُجــُل العجــوُز إىل الشــاطئ، ليجــَدُه،  ــزَل الرَّ فن
وقــد ُمِلـــَئ بُنـــجوم البحــر التــي افرتَشــْتُه عى 

مــدِّ النَّظــر، ويف كلِّ اتِّـــجاه.
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ــريًا  ــًا صغ ــد طف ــوُز يف البعي ــَظ العج الح
يمــي نحــَوه. مل يُكــن الطفــُل يف احلقيقة يســرُي 
ــن  ــَن احل ــُف ب ــل كاَن يتوّق ــارشًة، ب ــَوُه ُمب نح
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ــيئًا  ــُط ش ــُه يلتق ــو أّن ــا ل ــي ك ــر، وينحن واآلخ
مــال، ثـــّم يقــُف مــّرًة ُأخــرى، ويرميــِه  مــن الرِّ

ــبحر. بعيدًا يف الـ
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ُجــُل  الرَّ خاطــَب  يقــرتُب،  كاَن  وبينــا 
قائــًا:  الطفــَل،  العجــوُز 

صبــاح اخلــري! هــل يل أن أسأَلـــَك عــن ذلَك 
ء الــذي ترميِه يف الـــبحر؟ الــيَّ
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ــَو  ــى نح ــرُي، ومش ــيُّ الصغ بـ ــتقاَم الصَّ اس
ــِده،  ــٍر بي ــَم بح ــُل نجـ ــو حيم ــوز، وه العج

وأجــاَب: 

ُأعيُد نجـَم البحر إىل الـاء. 
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ــَة  ــاطئ ليل ــَو الش ــُة نح ــُه العاصف ــد جرَفْت لق
أمــس، وحركــُة الـــمدِّ بعيــدٌة اآلن، ولــن 
يســتطيَع أْن يعوَد وحَدُه إىل الـــبحر، وســيموُت 
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بســبِب احلــرارِة العاليــة حَن تتوّســُط الشــمُس 
ــَل أن  ــاء قب ــُدُه إىل امل ــك ُأعي ــاء، لذل ــَد الس كب

حيــُدَث ذلــك.
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َتعّجَب الرجُل العجوُز، وتساَءل: 

لكــْن ال ُبــدَّ أّن ُهناَك آالفــًا من ُنـــجوم البحر 
ــُمحال  ــن الـ ــُدو م ــاطئ، ويب ــذا الشَّ ــى ه ع
إنقاذهــا مجيعــًا. أخشــى أّنــَك لــن تكــوَن قــادرًا 

عــى إحــداِث فــرٍق كبــري.
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، والتقــَط نجـــَم بحــٍر آخر،  بـــيُّ انحنــى الصَّ
ورمــاُه بعيــدًا نحــَو املــاء بأقــى مــا ُيـــمِكُنه، 

ثـــّم اســتداَر، وابتســَم للعجــوز، قائــًا: 

أقــوُم بــا علـــيَّ فعُلــه. قــد ال أســتطيُع إنقــاَذ 
 ُنـــجوم البحــر مجيعهــا، لكّننــي ســُأحِدُث فرقًا 

                  يف حياِة ما ُأنِقُذ منها.




