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منشور يَستخد ُم هذا المنشو َر
بالمخدِّرات والجريمة
بالحصول على نسخةٍ ِمن أيِّ
ِ
كمص ٍ
ٍ

تنويه

ُ
المنشور بالضرور ِة آرا َء أو سياسات مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة أو المنظمات
يعكس مُحتوَى هذا
ال
ِ
المساهمة ،وال ينطوي على أيِّ تأيي ٍد منه.

وب َو َلبِيب ٌَة مَوجو َدا ِن م ََع ُكوفي َول ِِيلي في َس َفي َن ِة ال ُّزوربز ال َف َضا ِئ َّيةِ.
َح ُّب ٌ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ً
ً
َو ُهمْ جَمِ يعا يَعمَ لون مَعا لِتعلِي ِق ّ
السفِين ِة الفضا ِئ ّي ِة ...
الص َور ِ على جُدرَا ِن ّ ِ

َل َق ْد َك َ
ان َذ َل َك مُ مت ًِعا!
َه ْل ُيم ِك ُن َنا المَ ِجي ُء َغ ًدا إلكمَ ا ِل ال َب ِق َّيةِ؟
َاجبَا ِت َنا المَ نزِل ِ َّيةِ.
ال َي َز ُال َع َلي َنا ال ِقيَا ُم ِبو ِ

أُ ّ ٍف ...
َع َل ّيَ أن أك ُت َب م ُ
َوضو َع َتعبِير ٍ َعن َشي ٍء مُ ِه ٍ ّم ِبال َّنس َب ِة لي.
َ
َتمَ َّن ُ
يت َل ْو َلمْ ُأك ْن مُ َ
اب إلى المَ در ََس ِة َغ ًدا!
ضطرًا ل ِّلذ َه ِ

ضط َر ًة ل َ
َتم َّني ُ
َت َل ْو َلمْ ُأك ْن مُ َ
اب إلى المَ در ََس ِة أبَ ًدا!
ِلذ َه ِ

نت َ
َصحِ يحٌ ؟ َل َقد ُك ُ
أعش ُق
المَ در ََس َة! َكمْ ٌه َو مُ م ِت ٌع أن َي َت َع َّلمَ
المَ ر ُء أشيَا َء َجدِي َد ًة.
َحظ َ
إ ّنَ ٌكما م ُ
وظا ِن ِج ًّدا.

َحظ َ
م ُ
وظا ِن؟!؟

َ
يع
ِبال َّتأكِيدَِ ،ف َل َ
يس ِبإمكا ِن الجَمِ ِ
اب إلَى المَ در ََسةِ.
ِّ
الذ َه َ

فِعالًَ ،ف ُّطوط و ََف ُ
رف َ
وشة َلمْ َي ُك ْن
اب إلَى المَ در ََسةِ.
ِب ِوس ِع ِهمَ ا ّ ِ
الذ َه ُ

رفوشة َكانَا ُي ُ
َف ُّطوط و ََف َ
َيت المُ جَا ِور ِ لِبَي ِت َنا ...
سك َنا ِن في الب ِ

ورب م ًَعا ...
و َُك َّنا نَ َلع ُب ُك َر َة ال ُّز ِ

َ ...لك ِْن في َيومٍ م َ
ِن األ َّيامِ  ،اخ َت َفيَا ...

َ
أين َذ َهبَا؟
ال أعرَف ...

ِن َك َ
إلى أن َتو َّج َه ُت أنَا َو َلبِيبَة َيومًا إلى جُز ٍء آخر م َ
وك ِب ُزورْب لِلحُصو ِل َع َلى ق َ
ِطع ٍة َخ َّاص ٍة
مِن أج ِل م َ
َ
َ
َرك َب ِت َنا الفضا ِئ َّيةِ.

َف َ
أنت؟
رفوشة ،أ َه ِذ ِه ِ

ال ُيم ِك ُنني ال َّتح َُّد ُث إل ُِيكمَ ا؛
َفأنَا َخا ِئ َف ٌة!

لِمَ َاذا َكانَت َخا ِئ َف ًة؟
أب َل َغت َنا َّ
ِن المُ جرِم َ
أن ع َِصابَ ًة م َ
ِين بَ َاع ْت أُس َر َت َها لِ َر ُج ٍل مِن ُس َّكا ِن
َ
َ
ّ
ُ
َك َ
َ
َ
وك ِب ُزورْبَ .ولمْ َيك ْن ِباست َِط َاع ِة ف َ
اب إلى المَ در ََسةِ،
رفوشة الذ َه َ

ان َع َلي َها َتنظِ ُ
يف المَ نز ِ ِل و ََطه ُي َّ
َف َق ْد َك َ
الط َعامِ .

اب إلى المَ در ََس ِة ً
رس َل ل َِلعمَ ِل في أ َح ِد المَ َصان ِِع.
أيضا ،أل ّنَ ُه أُ ِ
َو َلمْ َي ُك ْن ِباست َِط َاع ِة َف ُّطوط ّ ِ
الذ َه َ
ات َطو َي ً
لة في ُص ِنع ال ُق َّب َعات َ
َك َ
ي أجرٍ.
مضي َس َاع ٍ
ان ُي ِ
دون الحُصو ِل َع َلى أ ِ ّ

و ََك َ
ان َع َلى بَقِي ِة أفرَا ِد أُس َر ِت َها أن يُمَ ار ِ ُسوا أعمَ ًال َش َّاق ًة في الحُقو ِل −
مِن ُط ُلوع َّ
مس َح َّتى ُغرو ِب َها −
الش ِ
ِ

َح َّتى ال َي َت َع َّر ُضوا ل َ
ِألذى.

َكانَت َف َ
ي َشي ٍء
رفوشة مُ س َتع َِّد ًة لِفِع ِل أ ِ ّ
ل َِلعو َد ِة إلى المَ در ََسةِ.

م َ
َاذا َف َعل ُتمَ ا
لِمُ َس َاع َد ِت ِهمَ ا؟
ِطع َة المَ َ
أعطي َنا َف َ
رفوشة ق َ
َ
رك َب ِة ال َف َضا ِئ َّيةِ.
ُ
ُ
َ
َ
َ
َو َتمَ َّك َنت أس َرتها مِن بَي ِعها ل ِِشرَا ِء مَزرَع ٍة َص ِغ ِي َر ٍة ...

ضط ُّر َف َ
ِ ...بح ُ
رفوشة و ََف ُّطوط إلَى َ
َيث ال َت َ
العمَ ِل
َ
ّ
ّ
َ
َ
َ
َ
اب إلى المَ در ََسةِ.
َو َيتمَ كنا ِن مِن ِ
الذه ِ

و ََقا َلت َف َ
رفوشة إ ّنَ َها َس َت َس ُ
أل
مُ َع ّلِمِ ي َها إن َك َ
وس ِع ُزمال ِئ َها َت َع ُّلمُ
ان ِب ِ
َكي ِف َّي َة ِب َنا ِء المَ َ
َات ال َف َضا ِئ َّي ِة
ركب ِ
في المَ در ََسةِ!

َيا َل َها مِن فِك َر ٍة َج ِّي َدةٍ!
َسي ُ
َكون َه َذا مَوضوعِي في مَا َّد ِة ال َّتعبِيرِ!
َسأك ُت ُب َعن َم َدى َكو ِن َنا م ُ
َحظوظِ َ
ين
ل َِذ َها ِب َنا إلَى المَ در ََسةِ!

َيا َل َها مِن فِك َر ٍة َعظِ يمَ ةٍ!
إن مِن َّ
ول َّ
ُيم ِك ُن َك ال َق َ
ي
الضرور ِ ِ ّ
أن َي َ
كون الجَمِ ُ
اب إلى المَ در ََس ِة
يع َقا ِدرًا َع َلى ّ ِ
الذ َه ِ
َ
ُ
ِب م ََع األصد َِقاءِ!
لِل َّت َع ّل ِم وَال ّلع ِ

َيت ،و ََسي ُ
واجبَا ِت ِه
لِ َن َت َسابَق إلَى الب ِ
َكون ال َفا ِئ ُز ُه َو مَن ُين ِهي ِ
المَ نزِل ِ َّي َة أ َّول!ً

إلَى ال ّلِ َقا ِء َيا ل ِِيلي،
إلَى ال ّلِ َقا ِء َيا ُكوفي!
إلَى ال ّلِ َقا ِء في َ
الغدِ!!

ال ِّن َها َية

َات ال ُّزوربز َحي ُ
ْث َيس َتمِ ُّر األصد َِقا ُء األر َب َع ُة
َتا ِب ُعوا مُ َغا َمر ِ
َ
يع أَن َحا ِء َ
العا َل ِم:
ِبمُ َس َاع َد ِة األطفا ِل في َجمِ ِ
www.unodc.org/e4j/thezorbs
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