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تأليف بايلي و دوغالس هاريس 
الرسوم من إعداد ناتالي ماالن

تقدیم ریتشارد دوکینز
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إلى برايسون وماكاي وبايلي وايل.

إلى أمي ماكنزي هاريس.

إلى مصادر إلهامي املتواصل: بيني وايميت وكالفين وآليس.

شكر خاص إلى

الدكتور ايريك ميكيل، املدير السابق ملشروع التعليم في املركز الوطني 
لتعليم العلوم على مساعدته التي ال تقدر بثمن على مراجعة العمل من 

أجل الدقة العلمية.



تقديم ريتشارد دوكنز

يعمل ناشرو كتب األطفال جاهدين على تحديد ما يحب األطفال قراءته. لكن األدرى بهذا بالتأكيد هم األطفال 
أنفسهم. ألن يكون من الرائع أن يكون كاتب أحد هذه الكتب هو طفٌل ذو ذكاء فريد من نوعه؟ لقد بدأت بايلي 

 نفس سن قراء هذه الكتب. لقد شحذت قدرتها على التفسير 
ً
هاريس بكتابة هذه الكتب في سن الثامنة أي تقريبا

ونمت معرفتها بالعلوم عبر وقوفها في وجه املتنمرين في والية يوتاه الذين توعدوها بجهنم إذا ما رفضت اإليمان 
بكتاب مورمون. ولذلك أرادت أن تسمي أول كتبها كتاب الحقيقة. هي اآلن في سن الرابعة عشرة ويسعدني أنها 

دعتني لتقديم االصدار الثاني من كتابها.

كانت بايلي أصغر املقدمين في CISCON  2019 )لجنة ندوة البحث التشكيكي( في الس فيغاس. وقد اتفق الجميع 
.
ً
 قدت من غبار نجمي وكذلك نحن جميعا

ً
على أنها كانت نجمة. هي أيضا

 ببداية أجمل من هذه؟ هذه فاتحة 
ً
. أنا نجيم وهذا أخي األصغر فنسنت”. هل طالعتم يوما كتابا

ً
 بكم جميعا

ً
“أهال

كتاب آخر من كتب نجيم لبايلي، وهذا الجمال تجدونه في كل كتبها األخرى. يتطرق هذا الكتاب إلى كائن التيكتاليك 
ذو الـ 375 مليون سنة وهو أحد كائناتي املفضلة. ولو�سي التي عاشت منذ أكثر من 3 مليون سنة. يرى البعض أن 
 من جنس 

ً
. ألننا نحن أيضا

ً
. أما اآلخرون مثلي فسيقولون أنها كانت االثنين معا

ً
 بل شخصا

ً
لو�سي لم تكن حيوانا

الحيوان. نحن قردة إفريقية أقرب الى الشيمبانزي من الغوريال. ربما لم يكن التيكتاليك جدنا املباشر لكنه كان 
جدنا الذي يعود إلى مليارات السنين. لقد كان أول سمكة تنتقل للعيش على األرض. جدتنا منذ آالف السنين قد 
تكون قابلت لو�سي وبالتالي سيكون من الشيق أن نقابلها في كتاب بايلي وأن نراها في الصور الجميلة التي ترسمها 

ناتالي ماالن. 

أنا وأنت ولو�سي وتيكتاليك والديناصورات والبكتيريا واألشجار نتكون من غبار نجمي.

سوف أدع نجيم بايلي تحدثكم عن هذا.



 .
ً
مرحبا بكم جميعا

اسمي نجيم وأنا سعيدة 
بلقائكم.



هل تعلم مما تتكون األرض؟
هل تعلم مما تتكون أنت؟

إذا لم تكن تعلم؟ فاليوم يومك!



عبر تاريخ الكون تشكلت مليارات النجوم ثم تفجرت تاركة 

 في جميع أنحاء الفضاء.
ً
 رقيقا

ً
وراءها غبارا



منذ حوالي 4,6 مليار سنة تجمع بعض ذلك الغبار القادم من النجوم 

املتفجرة ليشكل نظامنا الشم�سي.

مجموعتنا الشمسية تتكون من غبار نجمي!



يوجد أكثر من مئة مليار مجرة في كوننا. ويوجد في كٍل 

منها مئات مليارات النجوم.



النجوم التي تملؤ الكون أكثر من حبات الرمل على األرض. شمسنا هي إحدى 

تلك املليارات من النجوم.

وشمسنا تتكون من غبار نجمي!



توجد ثمانية كواكب في مجموعتنا الشمسية. األربعة 

األقرب إلى الشمس هي عطارد والزهرة واألرض واملريخ.
)املريخ(

ض(
)األر

رة(
زه

)ال
)عطارد(



أما الكواكب األبعد عن الشمس فهي كواكب عمالقة 

تتكون من غازات. هذه الكواكب هي املشتري وزحل 

وأورانوس ونبتون.

 تتكون من غبار نجمي!
ً
هذه الكواكب أيضا

)نبتون(
س(

)زحل()أورانو

)املشتري(



تبدو األرض عندما تنظر إليها من الفضاء الخارجي ككرة 

.
ً
صغيرة زرقاء. إنها جميلة جدا



 من غبار نجمي!
ً
تتكون األرض أيضا



بعد أن تشكلت األرض بماليين السنين نشأت عليها الحياة. وكانت في 

البداية مجرد كائنات بسيطة ذات خلية واحدة.



 تلك الكائنات تطورت لتصبح النباتات 

والحيوانات التي نراها اليوم. 

 يتكونون من غبار نجمي!
ً
هؤالء األجداد ذوو الخلية الواحدة هم أيضا



 تيكتاليك هو أحد كائناتي القديمة املفضلة. وقد عاش 
منذ ما يقارب 375 مليون سنة.

كان تيكتاليك سمكة وكانت له زعانف لكن كانت لديه 
أيضا عظام معصم وأضالع ورئتين ورقبة.



 على الخروج من املاء الضحل الذي كان يعيش فيه. 
ً
كان تيكتاليك قادرا

ظهر لنا األحافير مثل التيكتاليك كيف أن السمك تطور ليصبح 
ُ
ت

حيوانات تسير على األرض مثل التماسيح.

 يتكون من غبار نجمي.
ً
وتيكتاليك أيضا



عاشت الديناصورات منذ ماليين 

السنين. ديناصوري املفضل هو 

براكيصوروس.

 إلى درجة 
ً
كان براكيصوروس طويال

 على أكل أوراق 
ً
أنه كان قادرا

األشجار العالية. 

 بعض ال�سيء 
ً
كان منظره غريبا

ألن أرجله األمامية كانت أطول 

قليال من أرجله الخلفية. لكن 

هذا من األسباب التي تجعله 

املفضل لدي.



كان طول براكيوصوروس 

. وهذا 
ً
 ويزن 40 طنا

ً
25 مترا

أثقل من 5 فيلة!



منذ 65 مليون سنة وبعد انقراض الديناصورات بقليل 

عاش كائن صغير من الثدييات يدعى بورغاتوريوس 

وكان بحجم الجرذ.



 تشكل من غبار نجمي!
ً
البورغاتوريوس أيضا

. معظم الثدييات كانت 
ً
آنذاك لم يكن اإلنسان موجودا

 مثل البورغاتوريوس. تلك الثدييات األولى 
ً
صغيرة جدا

تطورت إلى كل الثدييات التي نراها اآلن من الخفافيش إلى 
الحيتان والرئيسيات مثل القردة.



 أحادي القرن مع األقزام والحوريات 
ً
عاش أيضا

.
ً
منذ وقت بعيد جدا



أنا أمزح معك! ال توجد أدلة على وجود 

أحادي القرن أو األقزام أو الحوريات.

 قد تشكلوا من غبار نجمي!
ً
 فسيكونون أيضا

ً
لكن لو وجدوا حقا



لو�سي كانت أول الكائنات الشبيهة 

 
ً
بالقردة والتي تسير منتصبة تقريبا

مثلنا نحن البشر اليوم.



عاشت منذ ما يقارب 3,2 مليون سنة في افريقيا حيث 
وجدت عظمها املتحجرة عام 1974.

 كانت تتكون من غبار نجمي! 
ً
لو�سي أيضا



أما أنا فقد ولدت منذ 9 سنوات وأنا أنمو 
وأنمو كل سنة.



أحب الغناء والرقص والرسم. أنا 
 تكونت من غبار نجمي.

ً
أيضا

وأنت كذلك!



قاموس املصطلحات:

الكون: كل ما هو موجود بما في ذلك النظام الشم�سي واملجرات والفضاء بين 
املجرات.

الشمس: النجمة التي تدور حولها األرض وهي في مركز مجموعتنا الشمسية.

املجموعة الشمسية: هي نجمة وكل األجسام التي تدور حولها بما في ذلك الكواكب 
وأقمارها.

مجرة: مجموعة من مليارات النجوم التي تبقى في مكانها بفعل الجاذبية مثل مجرة 
درب التبانة.

كوكب: جسم كبير كروي يدور حول نجمة.

.
ً
خلية: مكون صغير للحيوانات والنباتات. لها نواة ويحيط بها غشاء رقيق جدا

كائن حي: كائن مفرد حي مثل النبات والحيوان والبكتيريا.



تطور: أن يتغير ال�سيء عبر الزمن.

دليل: �سيء يمثل حجة لإليمان أو االقتناع.

أحفور: البقايا املتحجرة لحيوان أو نبات قديم.

حيوان ثديي: حيوان ذو دم حار وله فروة أو وبر وله هيكل عظمي ويطعم صغاره من 
حليب تفرزه األم.

 على قيد الحياة.
ً
منقرض: نبات أو حيوان لم يعد موجودا

الرئيسيات: مجموعة من الثدييات تحتوي البشر والقردة.



 
ً
” - أننا حرفيا

ً
“في نص بسيط ورسوم توضيحية جميلة، يلتقط كتاب اسمي نجيم بأناقة ما أسماه نيل ديغراس تايسون “الحقيقة األكثر إذهاال

غبار النجوم، وهذا يربطنا بكل ما كان وسيظل على اإلطالق. إضافة آسرة إلى أدب العلوم وتثير الدهشة ألصغر العقول”.
- ديل ماكغوان، مؤلف كتابي األبوة واألمومة فيما وراء اإليمان وتنشئة املفكرين األحرار

“ال توجد حقيقة في العلم أكثر إثارة للرهبة وذات مغزى عميق من أننا مصنوعون من غبار النجوم، بقايا النجوم املتفجرة منذ مليارات السنين 
والتي تحولت من خالل عملية التطور إلى مخلوقات واعية تسمى البشر. اسمي نجيم هو أفضل كتاب لألطفال يجسد جمال حقيقة الطبيعة 

وكتاب يجب أن يقرأه كل طفل على هذا الكوكب لوضع مكاننا في الكون في منظوره الصحيح”.
-مايكل شيرمر، ناشر مجلة الشك، كاتب عمود في ساينتفك أمريكان، مؤلف كتاب القوس األخالقي

“الفضول حول بعض األسئلة العاملية يكمن في أساس االستكشاف البشري الفريد للكون الذي نسميه العلم. من أنا؟ من أين أتيت؟ يجسد 
اسمي نجيم اإلثارة الستكشاف مؤلفها الشاب لعاملها وأصوله”.

- إريك ميكلي ، مدير مشروع التعليم السابق في املركز الوطني لتعليم العلوم

“اسمي نجيم يبدأ بسؤال، “مما صنعنا؟ “ثم ينتقل إلى البحث - بطريقة إبداعية، وبروح دعابة وبصدق - في اإلجابة الرائعة. في الواقع، استحوذ 
 من التعجب والتقدير 

ً
 في العلم: نحن العلماء نستخدم اإلبداع لتحويل الفضول إلى معرفة تغذي كال

ً
بايلي ودوغالس على الجزء األكثر إقناعا

لكوننا. أعلم أن هذا الكتاب الفريد سوف يغذي الجيل القادم من العلماء ومقدري العلوم”.
-أرييل مار�سي، عالم أحياء تطوري، مصمم اللعبة التعليمية غو اكتسنت! ومؤسس استوديو ستيم غالك�سي

 في قائمتنا ألفضل 
ً
“يسعدنا منح جوائز للكتب التي تستحقها، مثل اسمي نجيم. شعرت لجنة التحكيم لدينا بحق أن هذا الكتاب يستحق مكانا

املنتجات املالئمة للعائلة والتي يمكن لآلباء واملعلمين أن يشعروا بالثقة في استخدامها”.
-داون ماثيسون، الرئيس التنفيذي، جوائز اختيارات األمهات

 في العلوم والتي تمت 
ً
 ما تفشل كتب األطفال حول العلوم في تبسيط اللغة للمتعلمين الصغار. اسمي نجيم هو أحد كتب األطفال املميزة جدا

ً
غالبا

كليهما. من  الكتاب ألطفالنا  يوفر هذا  والتشكيك.  التساؤل   من 
ً
 جيدا

ً
نمتلك مزيجا أن  العلم، يجب  لكي نحب  يفهموها.  كتابتها لألطفال حتى 

 رؤية عيون طفلك ممتلئة بالرهبة أثناء قراءتهما. أنا ممتن ألن بيلي كان مصدر إلهام للجيل القادم من محبي العلوم”.
ً
الجميل جدا

ً
-بيرثا فاسكويز، مديرة معهد املعلمين للعلوم التطورية ومدرسة العلوم ملدة 30 عاما



“اسمي نجيم هو كتاب ممتع لألطفال الفضوليين. إن وصف الكون دون التحدث إلى القراء ليس باملهمة السهلة، وبايلي هاريس ترقى إلى مستوى 
( ألكبر مفهوم سنواجهه على اإلطالق “.

ً
التحدي. هذا كتاب علمي سيجعل أطفالك يرغبون في معرفة املزيد. يا لها من مقدمة رائعة )حرفيا

FriendlyAtheist.com هيمانت ميهتا، محرر موقع -

“يمتلئ قلبي املصنوع من الغبار النجمي بالفخر عندما أعطي كتاب بيلي هاريس، اسمي نجيم، لألصدقاء والعائلة. يجب وضع هذا الكتاب على 
الرفوف في كل مكتبة منزلية إلمتاع السكان والزوار”.

- مارجريت داوني، مؤسسة ورئيسة مجتمع التفكير الحر

“يشارك بيلي كطفٍل فضولٍي يبلغ من العمر تسع سنوات، رحلة غبار النجوم - عبر الكون إلى األرض، من الكائنات وحيدة الخلية إلى الديناصورات 
، وفي النهاية إلينا نحن، أي أنت وأنا - في قصة مبهجة إللهام الفضول العلمي لدى األطفال و إظهار الترابط بين كل �سيء في كوننا”.

- كيفن بولينج، املدير التنفيذي، تحالف الطالب العلمانيين

 .”
ً
 بالجميع! اسمي نجيم. من اللطيف مقابلتك.” فقد ظفرت بقلوبنا عند كلمة “مرحبا

ً
“عندما تقول الشخصية الرئيسية لبيلي هاريس، “مرحبا

من أفضل لكي يقدم العقول الشابة الفضولية إلى الحقائق املذهلة للكون وكوكبنا األم من نجيم البالغة من العمر تسع سنوات، الراوية املبهجة 
واملرشدة السياحية؟ يرشد كتاب هاريس القراء الشباب إلى كيف أن كل �سيء نراه )وكل �سيء مجهري للغاية ال يمكن رؤيته( يتكون من غبار نجمي. 
الكون وكيف  الجميلة، سُيعّرف كتاب اسمي نجيم األطفال على كيفية تشكل  التوضيحية األثيرّية  الواضح واملفيد والرسوم  النثر  ومن خالل 
تطورت األنواع على األرض، مما يشعل شرارة رؤيتهم األولى في العالم الذي يعيشون فيه. بالنسبة لآلباء الذين يرغبون في تعريض أبنائهم لعجائب 

العلم، فهذا الكتاب املناسب”.
- روبين إي بلومنر، الرئيس واملدير التنفيذي ملركز االستقصاء؛ املدير التنفيذي ملؤسسة ريتشارد دوكينز للعقل والعلم

والجمال  العمق  يوفر  نجيم  اسمي  الواسع.  عجبها   
ً
أبدا تخون  ولكنها ال  عاملة  بحكمة  هاريس  بيلي  تكتب  بشكل مدهش،  “ساحر وذكي وعميق 

لألطفال الفضوليين والكبار على حد سواء الذين يجرؤون على طرح أسئلة شجاعة حول مكاننا في الكون.”
تشكك للكون

ُ
- كارا سانتا ماريا، مبتكرة ومضيفة برنامج تكلم بهوس علمي مع كارا سانتا ماريا، مضيفة مشاركة لـ دليل امل

“اسمي نجيم هي مغامرة تاريخية تأخذ القارئ من بداية الكون إلى يومنا هذا. نجيم البالغة من العمر تسع سنوات هي الراوي طوال هذه الرحلة 
الواقعية وتذكرنا بأن كل �سيء - بما في ذلك أنفسنا - مصنوع من غبار النجوم! كتاب األطفال هذا تعليمي والفت للنظر وسيجذب بالتأكيد أي 

طالب في املدرسة االبتدائية مهتم بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.”
-راشيل ويكس، كبيرة مسؤولي التسويق، مجلة ريانفتيد



stardustscience.com  اكتشف املزيد في الرابط



“في نص بسيط ورسوم توضيحية جميلة. يلتقط كتاب اسمي نجيم بأناقة ما أسماه نيل 
 غبار نجوم، وهذا يربطنا بكل ما 

ً
” - أننا حرفيا

ً
ديغراس تايسون “الحقيقة األكثر إذهاال

كان وسيظل على اإلطالق. إضافة أسرة إلى أدب العلوم وتثير الدهشة ألصغر العقول”.

- ديل ماكغوان، مؤلف كتابي األبوة واألموة فيما وراء اإليمان وتنشئة املفكرين األحرار

اكتشف املزيد في الرابط
stardustscience.com


