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"َدنَدش"!

 ُعْد إلَى ُهَنا!

باو !



مياوووو!



َهْل أمَسكَت ِبِه؟

ال! واآلَن ال ُيمِكُنه 
الّتَسّلُُق نَحَو الَخارِِج!

؟!؟ َهْل أنَت َقلٌِق ِبشأِن ِقّطٍ
ال َتُكْن َسِخيًفا!

 َطبًعا أنَا َقلٌِق؛ 
َقد ُيَصاُب َدنَدش ِباألَذى.



بِيِعّيِ أن   ِمِن الّطَ
َتقَلَق َعلَى َدنَدش

َفُهَو َصِديُقَك.

 َسَنعَمُل َمًعا 
َعلَى إِخراِجِه.

 َسأقوُم ِبَرفِع 
َجَرِة.  ِجذِع الّشَ

أُف!



َلحَظة، َدَعنِي 
أَساِعُدَك.

 َلسِت َقوّيًَة ِبَما َيكِفي
 لُِتَساِعِدينِي!

َسَنحَتاُج لُِمَساَعَدِة 
، الَجِميِع لَِرفِع الِجذِع. َكارلوس َعلَى َحّقٍ

ا −  َيبُدو َثِقيًل ِجّدً

 ُيمِكُن لِلِفتَياِن َولِلَفَتَياِت أيًضا 
أن َيكونوا أقِوَياَء. َفلُنَحاِوْل!

أُف!
آه!أُف!



َهّدِئ ِمن َروِعَك َيا َدنَدش. 
َسُنخرُِجَك ِمن ُهَناَك.

َليَس اآلن ... 

. َر في َحّلٍ َعَليَك أْن ُتفّكِ

أَعرُِف َما َينَبِغي ِفعُلُه، 
ُيمِكُنَنا أن ُنحاِوَل.



 لَِم ال ُتَحاِوليَن َتهِدَئَة الِقّطِ َفَقط؟ 
َتِك َيا َمرَيم. لَِتُكْن َهِذِه ُمهّمَ

ي، أنَا َمن َيَجُب أن َيبَقى َمَعُه.   َلِكّنَُه ِقّطِ
َدنَدش ال َيعرُِف َمرَيم!

ال َتقَلْق َيا َصِديِقي.



 سِفين ُيَعامُل َمريم 
 ِبَشكٍل ُمخَتلٍِف ألّنََها َفَتاٌة. 

َهَذا َلَيَس َعدالً! 

 َمرَيم، 
َماَذا َتقَترِِحين؟

إّنَُه َشيٌء َتعّلََمناُه في َدرِس 
الُعلوِم في الَمدَرَسِة...

 الُعلوُم؟ 
َهَذا َما نَحَتاُجُه! 

َعَليَنا أن نَرفَع الِجذَع 
ِباسِتخَداِم ُعُقولَِنا، 
َوَليَس ِبَعَضلِتَنا!

 انَتبَِها، 
لَِنسَتِمْع َجِميًعا لَِمرَيم!



َجَرَة، ُيمِكُنَنا الُهبوُط   إَذا َتَسّلََقَنا ِتلَك الّشَ
َفوَق الُجزِء الَعالي ِمَن الِجذِع َحتَّى َتَتواَزَن.  

اِفَعُة. ى الّرَ َهَذا َما ُيَسّمَ

ُر أّنَ ُمعّلَِمَنا  نََعم، أَتَذّكَ
َثَنا َعِن الّرَواِفِع.  َحّدَ

َفلُنَجّرِْب!

ال أدرِي. ال َتبدو لي 
لَِماَذا؟الِفكَرُة َجّيِدًة.



 َهل َتخَشى 
 األَماِكَن 

الُمرَتفَعَة؟
نََعم.

ال َعيَب في َذلَِك، 
َسأَُساِعُدَك.

َمهًل −
 َماَذا َلو َتَحّرََك 

َجرِة أسَرَع ِمَن  ِجذُع الّشَ
زِِم َوأُصيَب َدنَدش  الّلَ

ِباألَذى؟

 َسأَتَشّبَُث ِبالِجذِع 
 لَِكي أُبِطَئ َحَرَكَتُه.  

ِعنَدِئٍذ َلْن ُيصاَب َدنَدش 
ِبأّيِ َمكروٍه.

َرِف  ا ِعنَد الّطَ  َوَعَليَك أن َتكوَن ُمسَتِعّدً
اآلَخرِ لُِمَساَعَدِتِه َعلَى الُخروِج.







باو!





كراك!

بوك!

مياووو! أشُكُرُكم َجِميًعا 
َعلَى الُمَساَعَدِة!



 َلَقد كانَت ِفكُرُتِك راِئَعًة َيا َمرَيم ...
َحتَّى َدنَدش أدَرَك َذلَِك.

ِعنَدَما ُنصِغي ألفَكارِ الَجِميِع، 
َيكوُن الَفوُز لِلَجِميِع.

النَِّهاَية
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ِبُمَساَعَدِة األطَفاِل في َجِميِع أَنَحاِء الَعاَلِم:

www.unodc.org/e4j/thezorbs

إعالن الدوحة:
التعلیـمترسیخ ثقافة احترام القانون

من أجل العدالة


