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م َْن َت ُ
كون َه ِذهِ؟

أوهَ ،ه ِذ ِه أنَا َ ...ق َ
ُقوع ال َّت َس ُّر ِب الكِيميَائ ِ ّي
بل وُ ِ
ا َّلذِي أ َّدى إلَى َت َش ّق ِق َص َد َف ِتي ال ُّزور ِب َّية.

َيا إ َل ِهيَ ،ه ْل َك َ
ان َذل َِك مُ ؤلِمً ا؟

رعةٍَ .تأ َّل ُ
َح َد َث ُك ُّل َشي ٍء ِب ُس َ
مت َقل ًِيلَ .لك ِْن،
ما آ َلمَ ِني أك َث ُر ه َو َطرِي َق ُة مُ عا َم َل ِة اآل َخر ِ َ
ين لي.

حَذار ِ م َ
ِن المَ وا َّد ال ِك ِيميَا ِئ َّيةِ!

ُشكرًا َلكِ !

أهل بَ ِسيمَ ةً ،
أوه! ً
أهل كالرا!
َ
َ
ُخذا َهذا المَ نشورَ!

ال َتس َتمِ عِي إ َلي َها  −اُ َ
نظرِي َكمْ َت ُ
بدو
َغريب ًَة َ
اآلن! َه َّيا ...

 ...لِمُ َج َّرد أ ّنَ ِني ُك ُ
نت مَخ َتلِ َف ًة
َلمْ َيه َتمْ أ َح ٌد ِبمَ ا أقو ُل ُه.
َو َه َذا مَا َجرَحَ م ََشا ِعرِي ف ً
ِعل.

يس َع ً
دل .و َ
َأين َكانَت َصدِي َق ُتكِ ؟
َه َذا َل َ

َلمْ َت ْ
قل َشي ًئا! َكانَت َت َخ ُاف مِن كالرا.

ان بَ َ
َك َ
إمكا ِن َها َط َل ُب مُ َس َاع َد ِة مُ َد ّر ِ ٍس.
خص َيحمِ ي ح َ
ُك ُّل واحِ ٍد ِم َّنا َيح َتاجُ َل َش ٍ
َقوق ُه!

أوهَ ،ع َل ّيَ أن أذ َه َب َ
اآلن
أل ُ َسا ِع َد مُ د ّر ِ َس َتنا اآلن َِس َة ها َلة
ِب اليَومَ.
َع َلى إدار ِة َع ِ
رض المَ وَاه ِ
إلَى ال ّلِ َقا ِء يا َلبِيبَة!

إلَى ال ّلِقا ِء َيا مَر َيم!

جَا َء دورُكِ َ
اآلن .أ َتمَ َّنى َلكِ ح ًَّظا َسعِي ًدا.

ال أعر ِ ُف لِمَ َاذا َت َ
شغل َ
ِين بَا َل َك.
ال أ َح َد َيو ُّد َسمَ ا َع َصوتِكِ .

حن َ
نَ َعم ،نَ ُ
األفض ُل!

ُ
يع األ َغاني.
ح ََس ًناَ ،سيَحكمُ الجُمهو ُر بَع َد َسمَ ِاع جَمِ ِ

هه هه! نَ َعم ،أ َتمَ َّنى َلكِ
أنت ِبحَا َج ٍة إلِيهِ.
ح ًَّظا َسعِي ًداَ ،ف ِ

َه ِذ ِه أُغنِي ٌَة َك َتب ُت َها َ ...ت َتح ََّد ُث َعن ...

مَا آ َلمَ ِني أك َث ُر ُه َو َطرِي َق ُة مُ َعا َم َل ِة اآل َخر ِ َ
ين لي.

َك َ
يف َف َعل ُتمَ ا َه َذا ِب َها؟

نَ َعم ،نَ ُ
حن َلمْ ُن ْؤ ِذ َها.

أوهُ ،ك َّنا نَم َزحُ َف َقط.

شعرا ِن َلو َّ
َلك ِْنِ ،بمَ ُكن ُتمَ ا َس َت ُ
أن أ َح َد ُهم
فس ِّ
الشي ِء م ََع ُكما؟
َف َع َل نَ َ

أع َت ُ
قد أ ّنَ ِني ُك ُ
نت
أشع ُر ِبالحُز ِن َح ّقاً.
َس ُ

كارلوس
كمال
سامي
ليلي
كارمن

اض َّيةٍ،
ُوح ر ِ َي ِ
كل ر
ا َّت َفق َنا أن نَ َت َن َاف َس ِب ّ ِ
ٍ
َمنوع ٌة م َ
وع ُت ُكمَ ا م َ
يس َك َذل َِك؟ لِ َه َذاَ ،فمَ جمُ َ
ِن المُ َشار ََكةِ.
أ َل َ
َ
عجب ُْكمَ ا األم ُر َ ،تح ََّد َثا إلَى اآلنس ِة َها َلة!
إذا َلمْ ُي ِ

ون ل َِسمَ ِاع األُغنِ َي ِة َ
ُعذرًا لِلمُ َق َاط َعةَِ ،ل ِك َّن َنا مُ س َتع ُِّد َ
اآلن.

ي إلِي ِه و ََع َلي َنا جَمِ ً
يعا
ل ُِك ّ ِل وَاحِ ٍد ِم َّنا الح َُّق في ْأن نَص ِغ َ
ي َه َذا الح ََّق!
ْأن نَحمِ َ

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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