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 أمواجتداعبها صغيرة، زيرة ج ، تقعصافية جدا رقة المياهتكون زحيث ، لبحروسط ا بعيدا جدا  (2)
أشجار   تحت إحدى صغيرابيتا  قد بنى لهاألخضر في تلك الجزيرة كان هناك جانب. البحر من كل 

 البيت، ويحدق ببصره في البحر لبحر أمام بابامن كراسي ما كان يجلس على كرسي  وكثيرا .النخيل
 حجارةلا رميب، وأحيانا أحيانا لصيدبايقوم كان . كثيرة أسابيع. طوال اليةفي أيام متوساعات طويلة. 

   ... شديد في ملل المرة بعد المرةيسترخي  كانكما . ةخاص بصفة يحسنهكان ما هذا و .البحر صوب
        (2)إلى ...   

  
  

على كرسي البحر األخضر جلس . عندئذ  نقطة حمراءفي األفق  ظهرتيوم أن حدث ذات أن ...   (4)
ما وعند .تقترب شيئا فشيئاكانت ، التي تلك النقطة الحمراء وأخذ يراقبصنعه بنفسه، كان قد الذي 

، القاربفي لس اجأحمر  واحدو بشراع أحمر ممزق. اصغير اقارب ىالجزيرة، إذا به يراقتربت من 
      (4)   فيحر بشكل جنوني، وأمامه في الببه ف يجد

            
  

 القاربوينطلق  .من قبلبدا أمثلها شاهد قد  يكن األخضرمقدمة القارب كرة حمراء كبيرة، لم   (5)
لى ويخرجه عاألحمر من القارب، نزل يو .قوياصوتا  محدثامتوقفا وبه  صطدمالجزيرة، وياتجاه شاطئ ب

  (5)   .استغرق في النوم تماما ما سرعان. وستسلم للنوميو الشاطئ رمالبنفسه على  يلق، ثم يالشاطئ
  
  

ي فرقا اغ. وظل األحمر يقم بأي تصرفلم  ذلكوب ،ذا يفعلماي يدرحائرا ال األخضر وقف حينئذ   (6)
م في أشعة النجوتسطع عليه الشمس في النهار، و متتاليين دون أن يستيقظ؛يومين مدة ليل نهار النوم 

سار بها حتى ، وهوحمل الكرة الحمراء الكبيرة على ظهر ،ومشى إلى القاربأخيرا، يقظ تسالليل. ثم ا
ابتسم ابتسامة ثم "، !بُوال -"أُوال قائال:األخضر وخاطبه قبل على ثم أ. ظل إحدى النخالتفي وضعها 

 " غونغي؟-"كسينوقائال:  وجهه األحمر، وسأله مألت

   .في الظل بشكل مريحيتمكن أخيرا من الجلوس حتى ، ألخضراأن يدخل بيت يرغب في كان قد ل
  تعني: "كيف حالك؟"  "غونغي؟-"كسينو"، و!"مرحبا، أيها الصديق: " تعني!بُوال -وبالمناسبة فإن "أُوال

". !فورا من هنا رحلْ اِ تعني بالتأكيد " "!بُوال -"أُوال أن اعتقدلقد . األخضر لم يكن يعرف تلك اللغةلكن و
   (6)   تعني "هذه ليست فعال جزيرتك، أليس كذلك؟". "غونغي؟-"كسينو أن اعتقدكما 

  
  

  ". !فلترحل أنت فورا !ضب: "طبعا، هي جزيرتيفي غردً  لهذا  (8)
 صخلَّ سط الجزيرة. وهناك وبشكل مفاجئ حتى تجاوزا و دفعه أمامهوأمسك باألحمر وأداره للخلف، ثم 
 ه بعينين تشع منهما الدهشة والفزعوحملق إليه يأمسك بذراعنفسه من قبضة األخضر، ثم حمر األ

 ، مبتعدا عنبسرعة تراجع خطوة كبيرة إلى الوراءأيضا، و بالفزع ألخضرأصيب اعندئذ . والتوسل
 تحصل على نصف الجزيرة األيسر، أما أنا فأقيم، يمكنك أن : "حسنٌ األحمر. ثم تنحنح وقال بلهجة لطيفة

 الضر، وأحس بشكل ما بأنه األخحمر لم يفهم شيئا من كالم األلكن و. ؟"تفهمهل يمن، ها األصففي ن
 بالوزي؟" -: "إيزيمرة أخرىثم سأل مباشرة  ،بالوزي؟ -: "إيزيض وحزينيخفصوت بيحبه، وسأله 

 (8)   أال تحبني؟"": أي



  
  
  

في بيته.  األحمر يسأله عما إذا كان يمكنه أن يسكن معه فقد اعتقد أن يتصبب عرقا؛األخضر أخذ   (10)
 لعدةيأكل طعامه، ويشرب ماءه، ويستلقي على كرسي البحر يحدق في البحر وهو األحمر  يتخيلوأخذ 

 ولذلك صاح ، تماما كما كان يفعل هو دائما.لملفي  إلى االسترخاء  ويركن مرتاحام، ولعدة أسابيع، أيا
: "هل يمكنني الحصول على كوب أي—ا؟"تونغ-: "غلونغاحمر بلطفاألسأله بأعلى صوته "ال". وعندما 

  ". !، ال!، ال!: "الاألخضر بصوت أكثر ارتفاعاصاح  —ماء؟"
ثم هز  .في السمع فس الوقعلها نفي جميع اللغات   فكلمة ال بكلمة "ال"؛ األخضرفهم األحمر ما يعنيه 

أصدر وإلى أن ارتوى تماما،  ، وعندما وجده، أخذ يشرب منهجدول ماء كتفيه وراح يبحث عناألحمر 
      (10) .  "!أحسن حاال"، وهذا يعني: "اآلن ، أنا !هااا"آ صوت

  
  

نفعال في اأشار له مسرعا، وأقبل عليه األخضر قادما مع حلول المساء عاد األحمر. وعندما رآه   (12)
المقصود به: هو وأدرك على الفور ما ، يشير إليه األخضراألحمر أيضا ما شاهد إلى األرض. وحيىئذ 

وبذلك أصبحت الجزيرة دودا. حخط األخضر خطا بعرض الجزيرة كلها؛ رسم خطا فاصال؛ رسم لقد 
 . وأبدى األخضر رغبته في أن يحتفظ هو بنصفيمننصف أيسر، ونصف أنصفين؛ منقسمة إلى 

 :األحمر في هدوءوعندئذ رد  في نصفها األيسر.الجزيرة األيمن، وأًن على األحمر أْن يرضى بالبقاء 
 أن، تصور شعر بالذنبي كان قد األخضر، الذ". ولكن يرضينيهذا "الرد يعني: وهذا  ".!تساغ -"تسيغ

  (12)   .وغير متساهلبخيل واألحمر يصفه بأنه أحمق 
  
 

. البحر صوب الحجارةرمي  فياألحمق"، ثم أخذ وصاح قائال: "أنت وجهه اخضرارا ازداد  لذلك  (15)
  بالملل. ، كلما شعركان يمارسهكثيرا ما ، فةخاص بصفةحسنه يكان هذا ما و

تهب . إذ في األثناء أخذت الرياح "!"شكرا جزيال". أي: !بليتي -وهو يضحك: "ييتي فهتفاألحمر أما 
يها يعبر فكان في كل مرة . والحجارةتلك األحمر من االنتفاع بن مكً تبذلك ، وبقوة شديدة من جهة البحر

ه ر فهم أناألخضولكن  .بليتي" -تف قائال "ييتييهكان  ،الخط الفاصل ويهبط في ناحيته حجر طائرا فوق
في يبق ، حتى لم الحجارة لذلك استمر في رمي"، و!الحجارة؟ يقول له: "يا فاشل، أال تستطيع رمي

األحمر فقد استخدم الحجارة . أما هناك ما ينشغل بهلم يعد . وبذلك أي حجر صف الجزيرة الخاص بهن
   على وجه السرعة في بناء سور، وبذلك أصبح في حماية جيدة من الرياح.

ق فودحرجها بسرعة ، وةأحضر الكرة الحمراء الكبيرألخضر. يوجه الشكر لبذلك وأراد أن األحمر فرح 
 .نبلةبقبعث إليه األحمر  قد ظن أنالرعب؛ فمكانه من  ر فياألخضر، الذي تسمً الخط الفاصل إلى ناحية 

   (15)   .يقوى على الحركةال  ف مذهوالوق ولذلك
 

  
  
  
  
  
  



  
  
  

"، زيا صديقي العزي ،"شكرا جزيال "، أي:بوال -بليتي، بونغو -األحمر قائال: "ييتيحينئذ هتف   (16)
رب األخضر، وضناحية إلى انتقل قفزة قوية فوق الخط الفاصل وب .األحمر تسم ابتسامة مألت وجههباو

قليل  سالا سرعان مقويا. وصفين محدثة صوتا لكبيرة ضربة خفيفة، فانفلقت إلى نالكرة الحمراء ابيده 
لكرة قد رأى اآلن أن ا". ل!عجاب: "أوهاستغراب وإ في األخضرعندئذ هتف . وعلى الرملعصيرها ن م

ل من "، وأخذ يأك!ها: "آاألحمر فقد صاح في إعجابوأما من الفواكه. نوع الحمراء الكبيرة ما هي إال 
عيناه تبرقان من " و!هار، الذي هتف أيضا "آألخضخر لناول النصف اآل ، بينمالفاكهةأحد نصفي تلك ا

بدأ و اآلن.هي أفضل فاكهة أكلها حتى لفاكهة اتلك فقد وجد أن  ؛الفاكهة اللذيذشدة إعجابه بطعم تلك 
وعندئذ أخذ  ".بالنغي -سانغي -!تام، وقال: "ال استنكارر رأسه في األحموهز  : "هل هذا بطيخ؟".يسأل

 دية.و األحمر بابتسامةرد عليه ، فمن التحفظ يءبتسم في شي"، وبدأ بالنغي  -، سانغياهاألخضر يردد: "آ
ا في الرمال، بذورها بعيد نعن آخرها، وكانا يلفظاحتى أكالها ،الفاكهةمن تلك يأكالن االثنان  ظلو
ل منهما فمه مما علق به من ك نظفاألخضر. وبعد أن من  يلفظ البذور بشكل أفضل األحمركان و

              (16) ألحمر: "يا صديقي العزيز".  األخضر لقال ير الفاكهة، عص
  
  

  ."!بوال -األحمر قائال: "بونغوعليه رد عندئذ   (18)
بحر، إلى أن اشتدت ظلمة اليحدقان في جالسين  ، وظالاألخضروضع إحدى ذراعيه على كتفي ثم  

مر في األح. وعندئذ ذهب األخضر إلى بيته لينام، بينما استلقى في ذلك رتابة رائعة؛ فقد وجدا الليل
زيرة. ولكن جصل بين نصفي الاألخضر مبكرا جدا، ليزيل الخط الفاوفي الصباح التالي استيقظ  .قاربه

 (18)   ، وأزال الخط الفاصل.األحمر كان استيقظ قبله

  
  

، ثم طبطب على كتفه "!صديقي العزيزيا ا، قائال: "مرحب األحمر وخاطبهاألخضر إلى  توجه  (21)
األخضر بكل ود كتف  على وطبطب "،!بوال -وقائال: "أوال، بونغ رد األحمر بكل ود واحترام.وبحرارة 

   .على األرضيسقط  كاد، لدرجة أن األخضر رام، وبحرارة قويةواحت
التي نبتت من البذور التي ألقاها بالنغي  -سانغيالـ ر في الجزيرة، وأخذ يرعى براعماألحموهكذا بقي 

السمك مع  –معا . وفي المساء كانا يأكالن بالصيداألخضر يعمل نهما في الرمال، بينما أخذ كل م
 (21) نا يخترعان أكالت أخرى.  بالملل من هذه األكلة، كا كانا يشعران. وعندما بالنغي -سانغيال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

، ويتحقق من الشاطئالقارب باتجاه الممزق، ويسحب اقاربه رقع شراع يُ األحمر ذات يوم أخذ و  (22)
. ثم القاربها في مقدمة عة، ويضواحدة حمراء كبير بالنغي -سانغيـويأخذ من ال أنه خال من الثقوب،

   جلس بنفسه فيه.ي
   ".!األخضر قائال : "الئذ صاح عند

  األحمر متسائال :"ال؟". صاح 
   األخضر: "ال!"، وهو يهز رأسه بشدة. أجاب

خضر األ على كتفالعزيز"، وطبطب : "يا صديقي كبيرة فا في سعادة، هاتحينئذ نزل األحمر من مركبه
  . بحرارة
لى عكاد يسقط ه ، لدرجة أنبحرارة قويةاألحمر  على كتفطبطب "، وبوال -ونغوخضر: "بقال األحينئذ 

  (22)   .األرض
  
  

 مل األخضريع ؛تماما زرقة مياه البحرالجزيرة، هناك، حيث تصفو  يعيشان معا في ظل االثنان  (24)
   .بالنغي -نباتات الـسانغي، بينما يرعى األحمر بالصيد
  . جةمزع بأحالمأحيانا ، كان األخضر يحلم في النوم ان مستغرقينفي عتمة الليل، وعندما يكون ولكن 

رة في الجزيسائرا في البحر، وأنه بقي وحده ، وينطلق به قاربهيعتلي  األحمركان يرى في منامه أن 
  بشكل جيد.  التي تتسع أيضا الثنين

س كتفا لميالم، إلى أن يتحسس في الظ، ومضطربةهب من نومه وأنفاسه يقائال: "ال"، وكان يصيح حينئذ 
 األحمر وهو يستدير متنهدا على جنبه اآلخر، ويتمتم وهو نائم قائال: حس ب، أو يدا كبيرة، ويقوية

 يتنهد هو أيضا فيبالهدوء والراحة، و سضر يحدئذ كان األخعن ."بوال ..  –بالنغي، بونغو  –"سانغي 
 (24)   اح.لى ساعة متأخرة من الصبنوم عميق إفي ستغرق سعادة، ويستدير على جنبه اآلخر، وي

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

  كلمة ختامية                                                  
  

هذا  .لغاتهم؛ لكل منهم سيرته الذاتية المتميزةالبشر مختلفون؛ مختلفون في لون البشرة؛ مختلفون في 
ولى أخمسين عاما على  ؛ إذ بعد مروراأكثر وضوحا وتأثيرصبح في العقود األخيرة التنوع في مجتمعنا أ

ل العمال أجيال أحفاد وأحفاد أحفاد أوائفي األثناء تنشأ بيننا نشأت و ،لة إلى ألمانيام العمااالتفاقيات الستقدا
دم بعد ذلك مهاجرون من روسيا آنذاك إيطاليين بالدرجة األولى، ثم ق كان من قدموا إلينا لقدالضيوف. 

وم فإن معظم من هاجروا إلى ألمانيا قدموا كالجئين من اليأصول ألمانية، ومهاجرون من تركيا. أما ذوو 
ابع تية لكل رذا. لقد أصبحت السيرة العلى سبيل المثال من العراق وسوريامناطق الحروب في العالم،
  هذا العالم.من بلدان بلد آخر اشرة له مع عالقات مبحاليا مواطن في ألمانيا تتضمن 

  
 ا، "أننا متشابهونجيدأمعنا النظر ، إذا ما ، فإنه يتضح لنالشعوب والحضاراتاالختالفات بين اورغم 

   ، ورغم الفوارق الظاهريةالشعور بغربة اآلخررغم  –أكثر مما نعتقد" 
  

تتخلى عن  "، وهي في ذلكبغربة اآلخرالشعور "تتناول موضوع  بُوال -قصتنا هذه ؛ قصة أُوالإن 
إلى  ةالبسيطف أنه من السهل أن تقود الفوارق "؛ فالخضر والحمر يوضحون لنا كي"االنتقاد والتوجيه

لتعارف المتبادل ن السهل التغلب على ذلك؛ فاولكنهم يوضحون أيضا كيف أنه م .إلقصاء، وإالمعاداة
   واالحترام المتبادل والتفاهم المتبادل تمثل مفاتيح التعايش المشترك الناجح.والفهم المتبادل 

لمرتبطة ابعض النقاط مرحلة التعليم االبتدائي ل مرحلة ما قبل المدرسة، وألطفاتعرض بُوال  -قصة أُوال
 ثيرةك إمكانياتلدقيق يتضح أن هناك ل ا". وبالتأمبغربة اآلخر موضوع "التغلب على الشعوربمعالجة 
  .حاالت في حياتنا اليوميةعلى هذه النقاط لتطبيق 

  
لذين اتشجع على القراءة كل أن إلى  أيضا تهدف بُوال -إن الترجمة التركية والروسية والعربية لقصة أُوال

األلمانية. كما يزالون يجدون صعوبات في قراءة قصص األطفال ، وال مناطق هذه اللغاتمن  قدموا
  يتضح في القصة مدى أهمية وجود لغة مشتركة.

  
جمعية كاريتاس األبرشية التابعة لألبرشية الرئيسة بمدينة كولونيا من بُوال هي مساهمة  -قصة أُوال

من أجل  – يبدأ في الرأس وهو "االندماج ،2006األلمانية في إطار الشعار الذي وضعته الجمعية لعام 
 اعديمكن من مكافحة التبإذ إن التعايش المشترك الناجح ضل بين المهاجرين واأللمان". تعايش مشترك أف

ن تتمثل أى هذا الطريق ينبغي . وأول خطوة علتقوية التواصل بين البشر، ويساهم في والعنف المتزايدين
  .فقطالفوارق على المشتركات أيضا، وليس على  ، والتعرفالتعامل مع اآلخر بانفتاحفي 

  
  
  
  

   Frank Johannes Hensel                             فرانك يوهانيس هينزل
 Diözesan-Caritasdirektorالمدير العام لجمعية كاريتاس األبرشية    

  


