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حكايُتن�ا ع�ن قم�ر أبي�ض ل�ّم��اع 
يعيُش بعيدًا ج�ّدًا عن األرض. إّنُه قمٌر 
جلي�ديٌّ صغي�ر ي�دوُر ح�وَل كوك�ب 
ُزَح�ل الذي يبعُد مليارًا ونصَف المليار 
من الكيلومترات عن األرض. اس�ُم�ُه 
أنسوالدوس، ول�ُه نافورٌة تمأُل الفضاَء 

ببخار الماء وبجزيئات جليدّية. 
عل�ى الرغم م�ن ح�رارة داخله، إال 
أّن س�طَحُه ش�ديُد البرودة إلى درجٍة ال 
يستطيُع معها رجٌل ُملتحٌف بالفراء من 
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األس�كيمو أن يعيَش علي�ه. إنَّ كوكَب 
األرض ينع��ُم بدفء لطي�ف يأتيه من 
الش�مس، لك�نَّ القم�َر الصغي�ر يعيُش 
بعي�دًا ج�دًا ع�ن الش�مس، وال َيِصُل�ُه 

كثيٌر من أشّع�تها.
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ق����ّرَر  ي����وم،  ذاَت 
الحاَل  أّن  أنسوالدوس 
هكذا لن تدوَم طوياًل. 

فقال:
لرؤي�ة  س�أذهُب 
ذل�ك النج�م ال�ُمتوّه��ج 
الضخم. ال ُبّد أّن الطقَس جميٌل 

ُقرَبه. لم أُع�ْد أرغُب في هذا البرد.
نظَر مّرًة أخيرًة إلى ُزَح�ل الذي كان يحتجُزُه 
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س�جينًا لديه. اس�تجمَع طاقَت�ُه كّله�ا، لكنُّه لم 
يس�تطع انت�زاَع نفس�ه م�ن الكوك�ب. رأى أن 
�َز  يرتاَح قلياًل كي يس�تعيَد ُقواه، ث�ّم ع�اَد لُيركِّ

طاقَت�ُه، وفي هذه المّرة ن�َج�ح.
أصبَح ف�ي إمكانه أخيرًا الطواُف في الفضاء 

ُح�ّرًا طليقًا.
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ُك�رة صغي�رة، وس�اَر  مث�َل  انطل�َق 
نح�و ذلك النجم. وصَل إلى مش�ارف 
كوكب هائل الحجم. إّنُه ال�ُمش�تري، 
الكوك�ُب األضخ��ُم ف�ي المجموع�ة 

الشمسّية. 
قاَل أنس�والدوس: مرحبًا، سأرحُل 
إلى ذل�ك النجم الهائل ال�ذي يتوّه�ُج 



9

هناك. أهو بعيد؟
- أتقصُد الشمس؟

- أجل! ُتناُدوَن�ُه الشمس؟
- نع�م، إّن��ُه نج��ٌم هائ�ُل الحج�م 

ُيضيُء الكواكَب جميعها.
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فء؟ - وهل ي�م�ن�ُح�ها الدِّ
- بالتأكيد.

وب�دأ  رحلَت�ُه،  أنس�والدوس  تاب�َع 
النج��ُم البعي�د يكب�ر، ث�ّم وص�َل إلى 
كوكب أحمر اللون، إّنُه المّريخ. حّياُه 

قائاًل: 
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مرحب�ًا، أذلك النج��ُم الضخ�ُم هو 
الشمس؟

- بالتأكيد.
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- أُه�َو بعيد؟
- يبعُد مالييَن الكيلومترات!

- ال�ماليين؟
- نافورُتَك جميلة. أشعُر بالجفاف. 

هل لك أْن ُتعطَي�ني قلياًل من مائك؟
س�قى أنس�والدوس ُترب�َة المّري�خ، 
م�ن  اقت�رَب  الفض�اء.  ف�ي  وانطل�َق 
الش�مس، فخ�فَّ ب�رُده، وُس�رعاَن م�ا 



13

رقُة  وص�َل إلى كوك�ب تختلُط في�ه الزُّ
بالبياض. فّك�َر:
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يا ل�جماله! لم أَر مثيَل�ُه قّط.
حّي�ا األرض قائاًل: أرى أّنني أقترُب 

من الشمس. أال تزاُل بعيدة؟
- ليست بعيدة. انُظْر كيَف تتوّه�ج!



15

يش�عُر  وه�و  أنس�والدوس،  ق�اَل 
فء ُيداعُب سط�َح�ُه البارد: أجل،  بالدِّ

هذا جّيد!
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تاب�َع القم�ُر الصغير رحلَت�ُه الطويلة 
التي أتعَب�ْت�ُه، ث�ّم التقى بكوكب أصفر 
هرة. س�أَل�ُه  يلم�ُع كالنُّ�جوم. إّن�ُه ال�زُّ

بصوٍت ُم�رَهق:
أال تزاُل الشمُس بعيدة؟
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- ليس�ت بعيدة. انُظ�ْر ك�م تتوّه�ُج 
بُقّوة! لكْن حذار! إّنَك تذوب!

- أنا أذوب.
رأى نافورَتُه، وقد َص�ُغ�َر حج�ُم�ها، 
فس�ارَع إلى ُمالق�اة الش�مس، والعرُق 
يتصّب�ُب بقط�رات كبي�رة. ي�ا لل�ح�ّر! 

اشتاَق قلياًل إلى ُب�رودتِه ُقرَب ُزحل. 
ث�ّم�َة كوكٌب صغير ُقرَب الشمس. 

إّنُه ُعطارد.
- أال تشعُر بالح�رِّ الشديد؟

- يا لألس�ف! أنَت تُذوب! اسِق�ني 
بضَع قط�راٍت ُم�تبّقية لدي�ك، فأرضي 

قاحلة.
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س�قى القم�ُر ال�مس�كيُن الكوكَب، 
وسارَع نحَو الش�مس يدفُعُه الُفضول، 
ول�ّم�ا وصَل فق�َد بياَضُه، ولم يبَق منه 
س�وى ن�واٍة صخرّية س�حَب�ْت�ها أش�ّعُة 

الشمس. 
ومنُذ ذلَك الحين وأنسوالدوس في 

حضِن الّشمس.
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