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َواَب َداِئًما، َحتَّى َبِعيًدا َعن أعُيِن الّنَاِس! الّصَ
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 أنِت َعلَى َحّقٍ َيا غرِيس، أَلواُن الُبيوِت 
ارِِع َجِميَلٌة.  في َهَذا الّشِ

ُشكًرا َلِك ألّنَِك أَخْذِتَنا في َجوَلٍة إلى األَماِكِن 
َلِة َلَديِك. الُمَفّضَ

 ال ُشْكَر َعلَى َواِجٍب! 
  أُِحّبُ الَمشيَ ُهَنا، 

ا! َفالَمَكاُن َجِميٌل ِجّدً





 أُوه، ال َداِعَي.
فاياِت ُهَنا ِمن َقبُل. َلَقْد َرَمى أَحُدُهم بَعَض الّنُ

 َلِكْن ال أَحَد َيرانَا! 
ُثّمَ إّنَ َهَناَك َمن َقاُموا ِبَذلَِك ِمن َقبُل.

نََعم، أنَت َعلَى َحّقٍ ...

 َساَتااليتِي َلَدّيَ ُيشيُر إلَى أّنَ ُهَناَك ُصنُدوَق ُقَماَمٍة 
ِة أمَتارٍ َوِنصٍف إلَى األَماِم. َعلَى ُبعِد َسّتَ

اإلَشاَرُة اّلَتِي َمَرْرنَا ِبَها ِمن َقبُل َتُقوُل إّنَ َجِميَع أنَواِع 
َناِديِق الُمَناِسَبِة … َفاَياِت َيَجب أن ُتوَضَع في الّصَ الّنُ

 َهَذا َما َكاَن َيُقوُلُه الَكِثيُروَن
في َكوَكِب ُزوْرب.





ُل الّذَِهاَب إلى َجاِنِب الّنَهرِ، قُس َجِميًل في َكوَكِب ُزوْرب، ُكنُت أُفّضِ ُكّلََما َكاَن الّطَ
ألَلَعَب َوأتَناَوَل َطَعاَم الَغَداِء. 

َكاَن الَجِميُع َيسَتمِتُع ِبَجَماِل الَمَكاِن.



سبالش!



 َلِكْن، في َيوٍم ِمَن األَياِم، أدَركُت أّنَ الَمَكاَن 
َلْم َيُعْد َجِميًل.

َهاِب إلَى َشاِطٍئ آَخر؟ َهْل بََدأَت في الّذَ

َلَقد َكاَن الَوضُع نَفُسُه في ُكّلِ َمَكاٍن...



لَِذا َحاَولُت َجمَع الِقَماَمِة. 

 َلِكْن، َكاَن ُهَناَك الَكثيُر ِمنَها ... 
ا ُيْمِكُننِي َجمُعُه.  أكَثُر ِبَكثيرٍ ِمّمَ

ُل ...  َولَِذلَِك َفَمَكانِي الُمَفّضَ

...َلْم َيُعْد َموُجوًدا!



ال أُرِيُد أن َيحُدَث َهَذا ُهَنا.



َلِكْن، َهَذا َما َيَجُب َعَمُلُه!أنُتَما َلْم ُتْلِقَيا َهِذِه األوَساَخ!

 نََعم، َصِحيٌح! َصنُدوُق الُقَماَمِة ُيوَجُد ِبَجاِنِب ِتلِك الّنَافوَرِة الَجِميَلِة. 
َسَنراُه بَعَد َقلِيٍل!

... َحتَّى َلْو َلْم يَرَك الّنَاُس.

. ُك _ َحتَّى ُتصبَِح ُجزًءا ِمن الَحّلِ َحّرُ ِعنَدَما َتَرى َخَطأً، َعَليَك الّتُ

النَِّهاَية







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

www.unodc.org/e4j/thezorbs
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