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ــة  ــى رُشف ــها ع ـ ــَع أمِّ ــُس م ــني جتل ــت ل كان
ــأأل يف  ــجوَم تت ـ ــُب النُّ ــاًء، ُتراق ــمنزل مس الـ
ــُع  ــجمًة تلم ــَة نـ ــْت أّن ثـّمـ ــاء، فالحظ الس
ــت  ــجات، فقال ــة النَّـ ــن بقّي ــر م ــّدة أكث بش
ـــها: أّمـــي! ملــاذا تلمُع تلــَك الّنـــجمُة أكثَر  ألمِّ

ــا؟  ــن صديقاهت م
مثلـــك  ُمــــمّيزٌة  إّنــــها  األّم:   أجابـــت 

يا صغرييت!
 ابتســـمت لـــني، وقالـــت: يـــا ُتـــرى! 

ما اسُمـها يا أّمـي؟!
أعلــــُم  ال  وقالـــْت:   ، األمُّ  ضحكـــت 

يا صغرييت! 
ــا  ــاَر هل ــِك يف أن نخت ــا رأُي ــني: م ــت ل قال

ــًا؟ اس
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ــي  ــؤة، فه ــيها لؤل ــل، ُنسّمـ ــت األّم: أج قال
ــؤة. ــٌة كاللؤل المع

ــألت  ــّم س ــًة، ثـ ــها ُمواِفق ــني رأَس ــّزت ل ه
ـــجوم؟  باســتغراب: يــا ُتــرى! مــن أيَن تــأيت النُّ
ــوَم أســئلًة  ــاِك الي ، وقالــت: كف ضحكــت األمُّ
يــا ُمشاكَســة! هّيــا إىل الّنــوم! لقــد تأّخــَر 

ــت.  الوق
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أغمَضــْت لــني عينيهــا ُمستســلمًة لنــوم 
ــن وراء  ــًا م ــدًا قادم ــًا بعي ــنَّ صوت ــق، لك عمي

ــأًة. ــها فج ــها أيقَظـ ــذِة ُغرفتِـ ــاج ناف ُزج
- لني! استيقظي! 
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وفتحــت  الِفــراش،  مــن  لــني  قفــزت 
ــؤة هــي  ــأّن الّنـــجمَة لؤل ــْت ب النافــذَة، فُفوِجَئ

مــن ُينادهيــا.
ــري  ــاء اخلـ ــؤة: مسـ ــجمُة لؤلـ ــت الّنــ  قالـ

يا صديقتي لني! كيَف حاُلـك؟
أنــت  ُمـــبعثرة:  لــني بحــروف  أجابــت 

ــجمة؟! ــها الّنـ ــحّدثنَي أّيـُتـ تتـ
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ــكرًا  ــم، ُش ــت: نع ــؤة، وأجاب ــت لؤل ضحك
ــَل الــذي  ــُت االســَم اجلمي ــا لــني! أحبب لــك ي

ــك.  ــِت وأّم ــِه يل أن اخرتتِ
رّدْت لني: أنا سعيدٌة ألّنُه أعجَبك.
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قالــت لؤلــؤة: ألـــم تســأيل قبــَل قليــل مــن 
ـــجوم؟ أيــَن تــأيت النُّ

ــى  ــْل ع ــْن مل أحص ــى، لك ــني: ب ــت ل أجاب
ــة.  إجاب
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ــٍة إىل  ــاً يف رحل ــنذهبُ مع ــؤة: س ــت لؤل قال
الفضــاء اخلارجـــّي كــي تعــريف عنــُه كلَّ يشء.
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قفــَزْت لني فرحــًا، وأمســكْت لؤلــؤة بيِدها، 
ــها  ــَد ُوصولِـ ــاء، وبع ــًا إىل الفض ــا مع وطارت
ـــجوم تســبُح  ذهلــت لني لـّمـــا رأْت مالينَي النُّ

يف الفضــاء.
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قطــَع دهشَتـــها صــوُت لؤلــؤة، وهــي تقوُل: 
ــُر  ــة، أك ــا امللك ــني! إهّن ــا ل ــاك ي ــري هن انُظ
 نـــجمة يف الكــون، وأكثُرهــا َلـــَمعانًا وروعــًة. 

               إّنـها الشمس. 
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قالــت لــني: لـــم ُتـــخريني بعــُد مــن أيــَن 
ـــجوم؟! تــأيت النُّ

الُغبــار  حّبــاِت  أتَريــَن  لؤلــؤة:  أجابــت 
تلــك؟

 قالت لني: نعم، ما هبا؟
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رّدْت لؤلــؤة: إّنـــها ُأرسٌة ُمـتـــحاّبٌة مــن 
ـــَل  الُغبــار، جتتمُع مــَع ذّرات اهليدروجني لُتشكِّ
نـجمـــًا، وُكّلـمـا ازدادت الـــمحّبُة بيَنـها ازداَد 

الّنـــجُم َلـَمعانًا.
قالــت لــني: يبــُدو أّن ُأرسَة الُغبــار التــي 

ــريًا. ــًا كث ــا بعض ــحبُّ بعُضه ــا ُيـ ــنَي إليه تنتم
ـــها ُتنادهيــا:  فجــأًة، ســمعت لــني صــوَت أمِّ

اســتيقظي وســاعديني يــا لــني!
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ـــها  هنضــت لــني مــن الِفــراش، فوجــَدْت ُأمَّ
ُتزيــُل الُغبــاَر عــن الطاولــة.

جــَرْت نحَوهــا، وقالــت: ال، يــا ُأّمـــي! 
هكــذا ســتغضُب ُأرسُة الُغبــار، وتتشــاجُر مــَع 

ــجوم. ـ ــَع النُّ ــن تصن ــني، ول ذّرات اهليدروج
اســتغرَبت األمُّ كالَم ابنتهــا، فقالــت لــني هلا: 
هــذا مــا أخَرْتنــي بــِه نجمتــي لؤلــؤة باألمــس. 
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تعــايل يــا أّمـــي! ســأحكي لــِك مــا حــدَث ليلَة 
 . مس أ

ـــها عــن ُمغامرهتــا مــَع   وجلســْت حتكــي ألمِّ
         لؤلــؤة يف الفضاء، وأخَرْتـــها بأنَّ النَّـــجمَة   

        لؤلؤة أصبحْت أعـزَّ صديقاهتا.
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