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ِة.  وربز الَفَضاِئّيَ وٌب َوَلبِيَبٌة َموجوَداِن َمَع ُكوفي َولِيلِي في َسَفيَنِة الّزُ  َحّبُ
ِة ... ِفيَنِة الَفَضاِئّيَ َورِ َعلَى ُجدَراِن الّسِ َوُهْم َجِميًعا َيعَملوَن َمًعا لَِتعلِيِق الّصُ



 َلَقْد َكاَن َذَلَك ُممِتًعا! 
 َهْل ُيمِكُنَنا الَمِجيُء َغًدا إلكَماِل الَبِقّيَِة؟
ِة. ال َيَزاُل َعَليَنا الِقَياُم ِبَواِجَباِتَنا الَمن زِلِّيَ

َعلَّيَ أن أكُتَب َموُضوَع َتعبِيرٍ َعن َشيٍء ُمِهّمٍ ِبالّنَسَبِة لي. 
َهاِب إلى الَمدَرَسِة َغًدا! َتَمّنَيُت َلْو َلْم أُكْن ُمضَطًرا لِلّذَ

أُّفٍ ...

َتمّنََيُت َلْو َلْم أُكْن ُمضَطَرًة لِلَذَهاِب إلى الَمدَرَسِة أبًَدا!



َصِحيٌح؟ َلَقد ُكنُت أعَشُق 
الَمدَرَسَة! َكْم ٌهَو ُممِتٌع أن َيَتَعّلََم 

 الَمرُء أشَياَء َجِديَدًة. 
ا. إّنٌَكما َمحُظوَظاِن ِجّدً

أِكيِد، َفَليَس ِبإمَكاِن الَجِميِع  ِبالّتَ
الّذَِهاَب إلَى الَمدَرَسِة.

َمحُظوَظاِن؟!؟

وط َوَفرُفوَشة َلْم َيُكْن  ِفعالً، َفّطُ
ِبِوسِعِهَما الّذَِهاُب إلَى الَمدَرَسِة.



وط َوَفرفوَشة َكانَا ُيسُكَناِن في الَبيِت الُمَجاِورِ لَِبيِتَنا ... َفّطُ



... َلِكْن في َيوٍم ِمَن األّيَاِم، اخَتَفَيا ...

ورِب َمًعا ...  َوُكّنَا نَلَعُب ُكَرَة الّزُ



أيَن َذَهَبا؟

ال أعَرف ... 



ٍة  َهُت أنَا َوَلبِيَبة َيوًما إلى ُجزٍء آخر ِمَن َكوَكِب ُزوْرب لِلُحصوِل َعلَى ِقطَعٍة َخاّصَ  إلى أن َتوّجَ
ِة. ِمن أجِل َمرَكَبِتَنا الَفَضاِئّيَ

َفرفوَشة، أَهِذِه أنِت؟

ُث إلِيُكَما؛  ال ُيمِكُنني الّتََحّدُ
َفأنَا َخاِئَفٌة!



لَِماَذا َكانَت َخاِئَفًة؟

اِن  أبَلَغتَنا أّنَ ِعَصابًَة ِمَن الُمجرِِميَن بَاَعْت أُسَرَتَها لَِرُجٍل ِمن ُسّكَ
َهاَب إلَى الَمدَرَسِة، َكوَكِب ُزوْرب. َوَلْم َيُكْن ِباسِتَطاَعِة َفرفوَشة الّذَ

َعاِم.  َفَقْد َكاَن َعَليَها َتنِظيُف الَمن زِِل َوَطهُي الّطَ

وط الّذَِهاَب إلى الَمدَرَسِة أيًضا، ألّنَُه أُرِسَل لِلَعَمِل في أَحِد الَمَصاِنِع.   َوَلْم َيُكْن ِباسِتَطاَعِة َفّطُ
َكاَن ُيمِضي َساَعاٍت َطوَيلًة في ُصنِع الُقّبََعات دوَن الُحصوِل َعلَى أّيِ أجرٍ.



ًة في الُحقوِل −   َوَكاَن َعلَى بَِقيِة أفَراِد أُسَرِتَها أن ُيَمارُِسوا أعَمااًل َشاّقَ
مِس َحتَّى ُغروِبَها  − ِمن ُطُلوِع الّشَ

 َحتَّى ال َيَتَعّرَُضوا لأِلَذى.



ًة لِِفعِل أّيِ َشيٍء   َكانَت َفرفوَشة ُمسَتِعّدَ
لِلَعوَدِة إلى الَمدَرَسِة.

 َماَذا َفَعلُتَما 
لُِمَساَعَدِتِهَما؟

ِة.   أعَطيَنا َفرفوَشة ِقطَعَة الَمرَكَبِة الَفَضاِئّيَ
َنت أُسَرُتَها ِمن بَيِعَها لِِشَراِء َمزَرَعٍة َصِغِيَرٍة ... َوَتَمّكَ

وط إلَى الَعَمِل   ... ِبَحيُث ال َتضَطّرُ َفرفوَشة َوَفّطُ
ناِن ِمَن الّذَِهاِب إلَى الَمدَرَسِة. َوَيَتَمّكَ



 َوَقاَلت َفرفوَشة إّنََها َسَتَسأُل 
ُم    ُمَعّلِِميَها إن َكاَن ِبوِسِع ُزمالِئَها َتَعّلُ

ِة  َة ِبَناِء الَمرَكَباِت الَفَضاِئّيَ  َكيِفّيَ
في الَمدَرَسِة!

 َيا َلَها ِمن ِفكَرٍة َجّيَِدٍة! 
ِة الّتَعبِيرِ!   َسَيكوُن َهَذا َموضوِعي في َماّدَ

 َسأكُتُب َعن َمَدى َكوِنَنا َمحُظوِظيَن 
لَِذَهاِبَنا إلَى الَمدَرَسِة!

 َيا َلَها ِمن ِفكَرٍة َعِظيَمٍة! 
رورِّيِ   ُيمِكُنَك الَقوَل إّنَ ِمن الّضَ

 أن َيكوَن الَجِميُع َقاِدًرا َعلَى الّذَِهاِب إلى الَمدَرَسِة 
ِم َوالّلَِعِب َمَع األصِدَقاِء! َعّلُ لِلّتَ



لَِنَتَسابَق إلَى الَبيِت، َوَسَيكوُن الَفاِئُز ُهَو َمن ُينِهي واِجَباِتِه 
اًل! َة أّوَ الَمن زِلِّيَ

 إلَى الّلَِقاِء َيا لِيلِي،
إلَى الّلَِقاِء َيا ُكوفي!

إلَى الّلَِقاِء في الَغِد!!

النَِّهاَية



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

www.unodc.org/e4j/thezorbs
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