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َمْن َتكوُن َهِذِه؟

ِب الِكيمَيائّيِ   أوه، َهِذِه أنَا ... َقبَل ُوقوِع الّتََسّرُ
ورِبّيَة.  ِق َصَدَفتِي الّزُ ى إلَى َتَشّقُ اّلَِذي أّدَ

َيا إَلِهي، َهْل َكاَن َذلَِك ُمؤلًِما؟

 َحَدَث ُكّلُ َشيٍء ِبُسرَعٍة. َتأّلَمُت َقلِيًل. َلِكْن، 
ما آَلَمنِي أكَثُر هَو َطرِيَقُة ُمعاَمَلِة اآلَخرِيَن لي. 



ِة!  َحذارِ ِمَن الَمواّدَ الِكِيمَياِئّيَ
أوه! أهًل بَِسيَمة، أهًل  كلرا! 

ُخَذا َهَذا الَمنشوَر! 

 ال َتسَتِمِعي إَليَها − اُنَظرِي َكْم َتبُدو ُشكًرا َلِك!
ا ...  َغريَبًة اآلَن! َهّيَ

 ... لُِمَجّرَد أّنَنِي ُكنُت َمخَتلَِفًة 
 َلْم َيهَتْم أَحٌد ِبَما أقوُلُه. 

َوَهَذا َما َجَرَح َمَشاِعرِي ِفعًل. 



َهَذا َليَس َعداًل.  َوأيَن َكانَت َصِديَقُتِك؟

َلْم َتقْل َشيًئا!  َكانَت َتَخاُف ِمن كلرا.

 َكاَن بَإمَكاِنَها َطَلُب ُمَساَعَدِة ُمَدّرٍِس.  
ُكّلُ واِحٍد ِمّنَا َيحَتاُج َلَشخٍص َيحِمي َحقوَقُه!

 أوه، َعلَّيَ أن أذَهَب اآلَن 
 ألَُساِعَد ُمدّرَِسَتنا اآلِنَسَة هاَلة 

 َعلَى إدارِة َعرِض الَمَواِهِب الَيوَم. 
إلَى الّلَِقاِء يا َلبِيَبة!

إلَى الّلِقاِء َيا َمرَيم!



ا َسِعيًدا. َجاَء دوُرِك اآلَن. أَتَمنَّى َلِك َحّظً

 ال أعرُِف لَِماَذا َتشَغلِيَن بَاَلَك. 
ال أَحَد َيوّدُ َسَماَع َصوِتِك.

نََعم، نَحُن األفَضُل!

َحَسًنا، َسَيحُكُم الُجمهوُر بَعَدَ سَماِع َجِميِع األَغاني.

 هه هه! نََعم، أَتَمنَّى َلِك 
ا َسِعيًدا، َفأنِت ِبَحاَجٍة إلِيِه.  َحّظً



ُث َعن ...  َهِذِه أُغنَِيٌة َكَتبُتَها ... َتَتَحّدَ



َما آَلَمنِي أكَثُر ُهَو َطرِيَقُة ُمَعاَمَلِة اآلَخرِيَن لي. 



أوه، ُكّنَا نَمَزُح َفَقط. َكيَف َفَعلُتَما َهَذا ِبَها؟

 َلِكْن، ِبَم ُكنُتَما َسَتشُعراِن َلو أّنَ أَحَدُهم نََعم، نَحُن َلْم ُنْؤِذَها. 
يِء َمَعُكما؟  َفَعَل نَفَس الّشِ

 أعَتقُد أّنَنِي ُكنُت 
ا. َسأشُعُر ِبالُحزِن َحّقً

ٍة،  اّتََفقَنا أن نََتَناَفَس ِبكّلِ ُروٍح رَِياِضّيَ
 أَليَس َكَذلَِك؟ لَِهَذا، َفَمجُموَعُتُكَما َممنوَعٌة ِمَن الُمَشاَرَكِة. 

َثا إلَى اآلنسِة َهاَلة! إَذا َلْم ُيعِجْبُكَما األمُر ، َتَحّدَ    كارلوس
        كمال

              سامي
                    ليلي

                          كارمن



وَن لَِسَماِع األُغنَِيِة اآلَن.  ُعذًرا لِلُمَقاَطَعِة، َلِكّنََنا ُمسَتِعّدُ

 لُِكّلِ َواِحٍد ِمّنَا الَحّقُ في أْن نَصِغَي إلِيِه َوَعَليَنا َجِميًعا 
! أْن نَحِمَي َهَذا الَحّقَ

النَِّهاَية



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

www.unodc.org/e4j/thezorbs
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