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 آٍه! َيا َلُهْم ِمن َفوَضوّيِيَن، 
أعَضاُء الَفرِيِق األخَضر!

إّنَُهم ال َيحَترُِموَن َما َحوَلُهم.

َفُهْم َداِئًما َيتُرُكوَن ِنَفاَياِتِهم َعلَى األرِض
ون ِبأغَراِضِهم! َوال َيهتّمُ



أعَضاُء الَفرِيِق األزَرق َدائًما ُكَسالَى.



ًة أُخَرى! ُروَن َمّرَ َسَيَتأّخَ

زززززز

ززززز

 َينَبِغي ِحرَماُنُهم ِمَن الُمَشاَرَكِة في الُمَسابََقِة 
إْن َلم َيكوُنوا َيرَغبوا في الَعَمِل ِبِجّدٍ!



 َهل أحَضرُتم أوَشَحَتُكم الّزَرَقاء؟
رِق!  ال، بَْل َعَليُكم الُهَتاَف لِلُخضرِ!َعَليُكم الُهَتاُف لِلّزُ

 الُمهّمُ ُهَو أاّلَ َتهِتفوا لَِفرِيِق 
الّلَوِن الَورِدي!

 لَِم ال ُيمِكُنَنا َتشِجيُع 
؟ الَفرِيِق الَورِدّيِ

 الُكّلُ َيعَلُم أّنَ أصَحاَب الّلَوِن الَورِدي ُهم أكَبُر
ُمَخالِِفي َقواِعِد الّلُعَبِة.

 ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها 
ها ها  ها  ها  ها  ها  ها  ها  ها 



ُدوا في إِيذاِء اآلَخرِيِن  وَن َوَلْن َيَترّدَ  نََعم، إّنَهم ُعدواِنّيُ
ِم. َقّدُ ِد الّتَ لُِمَجّرَ

َجِميُعُهم؟ أََلْم َتُقولي إّنَ أطَفاًل ِمَن الَفرِيِق 
الَورِدّيِ ُهم َمن َساعُدوِك الَعاَم الَماِضي ِعنَدَما 

َوَقعِت أرًضا وُجرَِحت ِذراُعِك؟

 في الَواِقِع، بَعُضُهم َساعَدني ِبالِفعِل 
الَعاَم الَماِضي، َهذا َصِحيٌح. 

ِعبِيَن   إًذا، ال ُيمِكُنِك الَقوُل إّنَ َجِميَع الّلَ
وُن. ِمن أصَحاِب الّلَوِن الَورِدّيِ ُهم ِعدوانّيُ

ى ُحكًما ُمْسَبًقا. َلَقد َرأينا اَلكثيَر   َهَذا ُيَسّمَ
ِمن َهَذا َعلَى َكوَكِب ُزوْرب.



 َحَسًنا، الَجِميُع َيلَعُب في الَجوَلِة األولَى، 
اِنَيِة. وَلِة الّثَ ُل َفرِيَقاُن إلَى الّجَ ُثّمَ َيتأّهَ

واِب   َوَرأيَنا أّنَُه َليَس ِمَن الَعدِل َوالّصَ
فاِت   الُحكُم َعلَى َمجموَعٍة َكاِمَلٍة ِبسبِِب َتصّرُ

بَعٍض ِمن أفَراِدَها.

نََعم، أعَتقُد أّنَ َهذا َليَس َعداًل ...

اِنَيِة −  نََعم، َوَسَتَرْوَن في الَجوَلِة الّثَ
َسُتصبُِح ُهَناَك أشَياٌء أكَثَر ُصُعوبًَة!

 َكيَف َلَك أن َتعرَِف َذلَِك؟ 
اِنَيِة −   َفالُخضُر ال َينَجُحوَن أبًَدا في الُوصوِل إلَى الَجوَلِة الّثَ

زَِمِة! أنُتم َلْسُتم ِبالكَفاَءِة الّلَ



َلِكن، َهل َرأيَت َكيَف َلِعَب الَفرِيُق األخَضُر َهَذا الَعام؟

في الواِقِع، ال ... َليَس َهَذا الَعام.

نََعم، أعَتِقُد أّنَ َعَليَنا أن نَنَتظَر لَِنَرى...

 ال َتحُكْم َعلَى الّنَاِس ِبَناًء َعلَى ُظنوِنَك − 
َفاِتِهم. انَتِظْر َحتَّى َتَرى َتَصّرُ



 َحَرَكاٌتَ راِئَعٌة ِباألقَداِم 
! ِمَن الَفرِيِق الَورِدّيِ

 َيا َلَها ِمْن َقفَزٍة َراِئَعٍة 
َها الَفرِيُق األزَرُق! أّيُ

بُونْغ!!!



باو!

واك!

لَعِة   ُمذِهٌل! اُنُظر إلَى َهِذِه الّطَ
ِمَن الَفرِيِق األخَضرِ!



 َصِحيٌح أّنَ َفرِيَقَنا َلْم َينَجْح 
اِنَيِة... في الُوصوِل إلَى الَجوَلِة الّثَ

 َلِكّنَنا أمَضيَنا َوقًتا ُممِتًعا 
أكَثَر ِمَن الَعاِم الَماِضي! 

 َصِحيٌح، َوَقد اِسَتمَتعَنا 
 ِبَهَذا الَقْدرِ  ألّنََنا اّتَبعَنا نَِصيَحَتَك 

َيا َطمَطم. 

 َفَقْد َتَعاَملَنا َمَع الَجِميِع
 ِباحِتَراٍم، َوَلْم َيحُكْم بَعُضَنا  
 َعلَى بَعٍض ِسَوى ِمن ِخلِل 

َفاِتَنا في الُمَباراِة. َتصّرُ

َعَمٌل راِئٌع − َكاَن أَداؤُكم 
َجِميًعا َراِئًعا!



َلَقْد َكانَت ِتلَك َحَرَكًة راِئَعًة ِمنَك، 

ِعنَدَما َساَعدَت الَفتَى ُعضَو الَفرِيِق 
َر َوَوَقَع! الَورِدّيِ اّلَِذي َتَعّثَ

 ُشكًرا! َوَفرِيُقُك أيًضا َكاَن 
 أداُؤُه راِئًعا. 

َسَيكوُن أداُء الَفرِيِق األخَضرِ 
اِنَيِة! َعِظيًما في الَجوَلِة الّثَ

ا َيا أصِدَقاُء،   َهّيَ
 لُِنَهنِّئ الَفرِيَق الَورِدّيَ َونَساِعَدُه 

َعلَى َترِتيِب الَمَكاِن!

النَِّهاَية



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

www.unodc.org/e4j/thezorbs
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