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في َمكاٍن بَعيٍد َعن َكوَكِب األرِض َوَعبَر الَمَجّرَاِت، َيَقُع َكوَكُب ُزورب، اّلَِذي َيسُكُنُه 
ورِبيين.  َسبَعُة ِملَياراٍت ِمَن الّزُ

كاَن َهَذا الَكوَكُب ُيشبُِه األرَض إلَى َحّدٍ ما ... َلِكن، لُِنْلِق نَظَرًة َعَليِه، اِقَترُِبوا ...

ورِبيين َكاُنوا أَشَراًرا ! َلْم َتُكْن الَحياُة َسهَلًة َعلَى َكوَكِب ُزورب. َفُمعَظُم الّزُ

ورِبيين اآلَخرِيَن، في َمَدارِِسِهم،   بَل ُيمِكُن َوصُفُهم ِبَبساَطٍة بأّنَُهم َكاُنوا ِعَداِئييَن!  َكاُنوا َيَتصاَرُعوَن َمَع الّزُ
َوفي َشوارِِعِهم، َوفي َمنازِلِِهم أيًضا.

سناب!



َيا إَلِهي َسَتَقع! 

 نَحَتاُج الَمزيَد 
ِمَن األياِدي! 

اُن الَكوَكِب َمدُفوِعيَن ِبالّرَغبِة في اسِتهالِك ُكّلِ ما في َكوَكبِِهم،   َكاَن ُسّكَ
ُة أن َتنَفَد. بِيِعّيَ حتَّى َكاَدِت الَموارُِد الّطَ

كرَاش!
ُهم َما إذا َلَدى اآلَخرِيَن  اِن الَكوَكِب أناِنيين ال َيُهّمُ  َوَكاَن َكثيٌر ِمن ُسّكَ

َما َيكِفي لِلَبَقاِء َعلَى َقيِد الَحَياِة أَْم ال.

عِب الُعثوُر َعلَى أَشياَء  َكاَن ِمَن الّصَ
َكِن  ٍة ِمثَل الِغَذاِء َوالَماِء َوالّسَ أَساِسّيَ

َعلَى َكوَكِب ُزورب.



َلْم َيُكْن أّيُ َشخٍص َيسَتِطيُع أن َيِسيَر ِبأَماٍن في َشوارِِع َكوَكِب ُزورب.   

اِن الَكوَكِب َتسرُِق   َفَقد َكانَت ُهَناَك ِعَصابَاٌت ِمن ُسّكَ
وَن ِفعَل َذلَِك. َما ُترِيُد − َفَقط أِلّنَ أفَراَدَها َكاُنوا ُيِحّبُ

بُونغ!!!



اِن  وَكاَن بَعُض ُسّكَ
الَكوَكِب َعنِيِفيَن، 

حيُث َكاُنوا َيَتَحاَرُبوَن ِمن أَجِل 
الُحصوِل َعلَى َما ُيرِيُدوَن.

بانغ!



وربيين، ُهم: َطمَطم،  اِن الَكوَكِب. َفَقد َكاَن ُهَناَك أربََعٌة ِمَن الّزُ َلكّنَ َهَذا َلْم َيكْن َمقُبواًل َلَدى ُكّلِ ُسّكَ
بِيَل الَوِحيَد لِلَبَقاِء َعلَى َقيِد الَحَياِة هَو أن  َوَحّبُوب، َوسُكوتر، َوَلبِيَبة − َكاَن َهُؤالِء األربََعُة َيعرِفوَن أّنَ الّسَ

ُيَساِعَد ُكّلٌ ِمنُهم اآلَخَر. 

ِة بَحًثا َعن َكوَكٍب َجديٍد َتكوُن  َفرِ َعبَر الَمجّرَ ٍة لِلّسَ َولَِذلَك، َكانوا َيتَعاَونوَن َعلَى ِبَناِء َمرَكبٍة َفَضائّيَ
الَحَياُة َعَليِه َجّيِدًة ِمثَلَما َكانَت الَحَياُة َعلَى َكوَكُب ُزورب في الَماِضي.

َفَقد َكاَن ُزورب َكوَكًبا َجِمياًل



في الَماِضي الَبِعيِد.

وربيون َيَتَمّتَعوَن ِبَحَياٍة َخالَِيٍة ِمَن الُعنِف َوالَجرِيَمِة.  َوَكاَن الّزُ

ٍة، َوَفَقَد  ُكّلٌ ِمنُهم احِتَراَمُه  وربيون َيَتَعاَملوَن بأَنَانّيَ َلِكن بَعَد َذلَِك، بَدأَ الّزُ
لآِلَخرِ، َواحِتراَمُه لِلَكوَكِب أَيًضا.



َلِكن َلْم َيُكْن َهَذا َحاُل َطمَطم، َوَحّبُوب، َوسُكوتر، َوَلبِيبة.  َفَقد اِخَتاروا الّتَعاُمَل َمَع 
الَجِميِع ِبُلطٍف، َمهَما اخَتَلُفوا َعنُهم.

َوَكاَن ُكّلٌ ِمنُهم ُيَساِعُد 
اآلَخَر، َوَكاُنوا َيعَملوَن 

واَب َداِئًما  الّصَ

حتَّى َوإْن َلْم َيُكْن أَحٌد 
َيَراُهم ...

وُت؟ َما َهَذا الّصَ

ا نَخُرُج لَِنعرَِف َماَذا َحَدَث! َهّيَ
بوم!



َر  الَعاَلُم حتَّى ِبالنِسَبِة   َلِكْن في َيوٍم ِمَن األّيَاِم، َتغّيَ
إلى حّبُوب، َوَطمَطم، َوسُكوَتر، َوَلبِيَبة.

 َهِذِه َماَدُة األبَاثُيوم الِكيمَياِئّيَة. 
افِئ! َوِهَي َسَتنَفِجُر إَذا امَتَزَجت ِبالَهواِء الّدَ

نَحُن اآلَن ِبَحاَجٍة إلَى َشيٍء 
قِب ... َما لَِسّدِ الّثُ

ا! َيا َلْلَهوِل − إّنَُه َواِسٌع ِجّدً

ُه.   َها ُهَو ما ُيمِكُن أن َيُسّدَ
ِمَن الَجّيِِد أّنََنا َجِميًعا َمًعا!



ًة. راٍت في أجَساِمِهم، َلِكّنَها َجَعَلتُهم َيكَتِسبوَن َمَهاراٍت خاّصَ ُة َتغّيُ اّمَ ُة الّسَ أَحَدَثِت الَمواّدُ الِكيِمَياِئّيَ

َلْم َيُعْد َطمَطم َيسَتِطيُع 
َث ِبلَِساِنِه، الّتَحّدُ

لكّنَُه َتعّلََم َكيَف َيَتواَصُل 
ٍة.  ِباسِتخَداِم أَدَواٍت َخاّصَ

َلَقد أَصَبَح َصُبوًرا 
َوُمسَتِمًعا َعِظيًما، 

َولَِهَذا، َباَت ُمتَفّوًِقا 
في َحّلِ الَمَشاِكِل!!!



يَر،  َوِبَما أّنَ سُكوَتر َلْم َتُعْد َتسَتِطيُع الّسَ

 َفَقْد زاَدت ِمن 
اسِتخَداِم ِذَراَعيَها 

حتَّى أَصَبحَتا أقَوى َكِثيًرا 
َوباَتت َقاِدَرًة َعلَى ُمساَعَدِة 

َعدٍد أكبَر ِمَن الُمحَتاِجيَن.

! َماِعّيِ َوِهَي ُمَتَفّوَِقٌة َكَذلَِك في الَعَمِل الّجَ



ت َصَدَفُة َلبيَبة، نََما َعقُلَها َحتَّى بَاَت أكَبَر َحجًما،  َوِعنَدَما انَشّقَ

َولَِهَذا، أصَبَحت ُمَتَفّوَِقًة 

َوَقاِدرًة َعلَى ُمَعاَلَجِة 
الَمعُلوَماِت َعلَى نَحٍو أَسَرع، 

 َوَقادرًة أيًضا َعلَى َطرِح األَسئَِلِة 
َزٍة!!! َوالّتَفِكيرِ ِبَطرِيَقٍة ُمَمّيَ



ؤيِة بَعيَنيِه ا َحّبُوب، َفَقْد أصَبَح َغيَر َقاِدرٍ َعلَى الّرُ أّمَ

َلِكّنَُه أصَبَح َيَرى َوَيشُعُر  ِبَقلبِِه. 

َكاَن َيعرُِف َما َيشُعُر  ِبِه 
اآلَخُروَن َوَما ُهم في أَشّدِ 

الَحاَجِة إَِليِه.

َر َتَعاُطَفُه!!! َلَقْد َطّوَ



ِة، َقاِدريَن َعلَى الَعَمِل َعن ُقرٍب أكَثَر  لِبَِناِء  َوِبَهَذا، أصَبَح األَصِدقاُء األربََعُة، ِبَفضِل َمَهاَراِتِهم الَخاّصَ
ِة. الَفَضاِئّيَ َمرَكبِتِهم 

 َكاَن َطمَطم َوحّبُوب َوسُكوتر َوَلبِيَبة َيشُعُروَن ِبالُحزِن لُِمَغاَدَرِة َكوَكبِِهم، َلِكّنَُهم َكاُنوا َيعرِفوَن أّنَُهم 
ال َيسَتِطيُعوَن الّبََقاَء َعلَى ُزورب أكَثَر ِمن َذلَِك...



َفَقْد اسَتكَشُفوا َكَواِكَب الَمَجّرَاِت، 
َكوَكًبا بَعَد آَخَر، حتَّى َوَجُدوا َمَكانًا 

ُيمِكُن أن َيعَتبِروُه 
َوَطًنا َلُهم.

َيا َلْلَهوِل، َلْم َيُعد َلَديَنا ِسَوى 
الَقليِل ِمَن الَوُقوِد. 

َهل ُهَناَك َكوَكٌب َقرِيٌب ِمّنَا؟



ُهَناَك َكوَكٌب! إّنَُه الّثَالُِث َبعَد 
ُة  أَقَرِب الَكَواِكِب إَِليَنا ... الَجاِذِبّيَ

َوالُغلُف الَجِوّيُ ُملِئَماِن.

 اُنُظُروا! إّنَُه َيشَبُه ُزورب إلَى حّدٍ َما! َيبُدو أّنَنا 
َوَجدنَا َمَكانًا نَسَتِطيُع أن نََعيَش ِفيِه إلَى األبَِد!

،  أنِت َعلَى َحّقٍ
َبِه بُزورب.   إّنَُه َشِدِيُد الّشَ
 َدُعونَا نََرى ... َزرٌع َوَشَجٌر، 

 ِمَياٌه َعذبٌَة، َمَنازٌِل ... َمَنازٌِل؟ 
 َيا َلَها ِمن ُمَفاَجأٍة، ُهَناَك َمن 

َيِعيشوَن ُهَنا بَالِفعِل!

 ُقْل َلَنا َيا َطمَطم: 
 َماذا ُتخبُِرَك َقَنواُت اّتَِصالِِهم 

ِة َتَعاُمِل بَعِضهم مَع بَعٍض   َعن كيفّيَ
أَو َمَع الُغَربَاِء؟

 ال أَعرُِف َهل سَيقَبُل 
 أَهُل َهَذا الَكوَكِب ببَقاِئَنا ُهَنا 

 أَم ال. ُرّبَما ُهم ال ُيَعاِملوَن 
الُغَربَاَء ِبُلطٍف.



ٌة ،   أنَاِنّيَ
َجرِيَمٌة ،      

      ُعنٌف ...

 ... َلِكْن َعلَى الَجاِنِب اآلَخرِ، ُهَناَك الَعِديُد 
 ِمَن األطَفاِل يتقّبَُلوَن اآلَخرِيَن، َوَيتَعاَمُلوَن 

، َواحِتَراٍم. بَعطٍف َوُحّبٍ

ُر ِبالَخيرِ −   ال!! َهَذا ال ُيَبِشّ
إّنَُهم َعلَى ُخَطى ُزورب نَفِسِه!

 إًذا، ال َيَزاُل في الَوقِت ُمّتََسٌع  
َكي ُيغّيُِروا َذلَِك الَوضَع!



ِم الَعَمِل مًعا َكَما نَفَعُل!  َدُعونَا ُنَساِعُدُهم َعلَى َتَعّلُ

 َكْي ُنَحاِفَظ َعلَى َعاَلِمِهم آِمًنا َوَسِعيًدا. َما َرأُيُكم؟

نَعَم!!



في َمَكاٍن بَِعيٍد َعبَر الَمَجّرَاِت، َيقُع َكوَكُب األرِض، اّلَِذي َيقُطُنُه َسبَعُة 
ِملَياراٍت ِمَن اِلَبشرِ − َوأربَعُة ُزوربيين.

 َلَقْد اِنَتَهت الّرِحَلُة َعبَر الَمَجّرَاِت ِبالّنِسبِة إلَى 
َطمَطم، َوَحّبُوب، َوسُكوَتر، َوَلبِيَبة. 

ُة َقد َبَدأت ِبالِفعِل... َلِكْن ِبَهَذا، َتكوُن الُمَغاَمَرُة الَحِقيقّيَ







وربز َحْيُث َيسَتِمّرُ  األصِدَقاُء األرَبَعُة    َتاِبُعوا ُمَغاَمَراِت الّزُ
ِبُمَساَعَدِة األطَفاِل في َجِميِع أَنَحاِء الَعاَلِم:

www.unodc.org/e4j/thezorbs
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