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تم تحضير هذا النشر من قبل وزارة التعليم الوطني بدعم مالي من قبل اليونيسيف
يعتبر األفراد مسؤولين لوحدهم عن اآلراء الواردة في النشر وال تعكس قطعيا آراء وسياسات وزارة التعليم الوطني واليونيسيف





استيقظ العجل الصغير بمرح. شبع نوماً وكان مستعدا لبدء اليوم. ولكن 
عندما ذهب إلى الحمام لتنظيف أسنانه، رأى شيًئا في المرآة لم يتوقعه 
أبًدا. لم تكن البقع البنية الجميلة المتصطفة بشكل جميل على بشرته 

البيضاء موجودة في مكانها. كانت قد اختفت كلها! نظر سارى إلى نفسه 
بدهشة.
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أنني بذلك ال اشبه العجل الجميل على اإلطالق
وبدء يفكر قائال انا أشبه الخروف ». لم يكن ذلك يعجبه أبداً. كان 

يحب بقعه كثيرا. كيف سيعيش هكذا؟
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ذهب راكضاً الى غرفته وأخذ قلمه ورسم 
بقعه مرة أخرى. كان كل شيء على ما يرام. 
أصبح كما كان من قبل. ركض إلى الحمام 
بفضول. نظر إلى نفسه في المرآة. لكنها لم 
تكن ... لم تكن مثل البقع القديمة. ال تبدو 

جميلة.
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فكرة سارى قائال لم أغسل وجهي بعد، لم أنظف أسناني بعد.« ربما بسبب 
ذلك كان يبدو قبيحاً. سرعان ما غسل وجهه وبدأ بتنظيف أسنانه. لكن ما هذا؟ 

عندما غسل وجهه، كانت البقع التي رسمها تتالشى. غضب سارى بشدة من هذا 
الموقف. لماذا لم يفي بالغرض؟ الى أين ذهبت بقعه؟ لماذا تركوه؟
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ذهب إلى غرفته. في البداية لكم الوسائد وأراد البكاء بصوت عالي. ثم جلس في 
سريره بهدوء. حدق في انعكاسه اللذي اليحتوي على بقع في الزجاج. لم يستطع 
فهم ماحدث. لقد كان مذهول من هذا التغيير المفاجئ. لم يكن يريد أن يأكل أو 

يلعب أو يخرج .
لقد كان حزيناً جداً. فجأة، ظهر زميله بونجوك في النافذة. كان بونجوك عبارة 

عن غراب أزرق المع الريش. طرق على الزجاج بمنقاره.



فتح سارى النافذة بدون رغبة. لم يكن على مايرام. 
بدأ بونجوك بالتحدث:
تبدو شاحباَ ياسارى
نعم، لقد فقدت بقعي

هل تعرف أين هم االن؟
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لم يكن سارى قد فكر بذلك أبداً. أين يمكن أن تكون قد ذهبت بقعه؟ هل ذهبوا 
مثلما ذهبت عالمات القلم ؟ أو تبخروا ويتمشون مع غيوم المطر في الهواء. 
ربما حولوا قطة بيضاء إلى قطة مبقعة. ربما أصبحوا غير مرئيين وكانوا 

يراقبونه. لم يكن باستطاعته معرفة ذلك.
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ال أعرف لكنني أفتقدهم كثيًرا.
كنت تحبهم كثيرا، ان خسارتهم صعبة بالنسبة لك

رأى بونجوك أن صديقه كان حزيناً جًدا. أراد أن يفعل 
شيًئا يجعله سعيدأً.

انظر، سنقوم بنزهة على ضفاف البحيرة بعد ظهر اليوم. 
سأله »هل تود أن تأتي أيضا؟

قال سارى: »ال أعرف«. لم يكن يريد الذهاب الى 
الخارج بدون بقعه.

انظر ماذا سأقول لك، دعنا نعد سلطة لذيذة إذا كنت 
ترغب في ذلك. التي صنعناها  المرة الماضية كانت لذيذة 

جًدا.
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لم يكن يرغب سارى القيام بذلك. لكن بونجوك  كان متحمساً جداً. لم يكن 
يريد أن يحبطه. معاً أعدوا طبق سلطة كبير. السلطة اللذيذة التي أعدوها 

جعلت سارى يبتهج قليالً.
قال بونجوك: »دعنا نتناول سلطتنا في نزهة على ضفاف البحيرة، أليس 

كذلك يا سارى؟
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بدا بونجوك متحمساً للغاية للذهاب إلى ضفاف البحيرة مع سارى. لم 
يرغب سارى أيًضا في رفض عرض بونجوك

- حسنا، قال.
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ذهب برفقة بونجوك إلى ضفاف البحيرة. لكن سارى ما زال يتردد 
في الظهور بدون بقعه. كيف سيستقبله أصدقاؤه؟
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عندما ذهبوا إلى ضفة البحيرة، أواًل، قام السنونو االء برفرفة جناحيه بمرح، 
واستقبلهم. قامت األسماك الصغيرة البرتقالية بحركات بهلوانيه فوق مياه البحيرة. 
الحصان دوروك قدم كعكات الجزر التي كانت جدته قد خبزتها. شارك سارى 
وبونجوك أيًضا مع أصدقائه السلطة التي أعدوها. ثم أرتهم السلحفاة الصغيرة 
أكجا الطائرة الورقية الجديدة التي أعدتها. بدأوا جميًعا في تحليق الطائرات 
الورقية مًعا. خجل سارى من االقتراب من أصدقائه  بدون بقعه. كان يشعر 

بالقلق من أنهم لن يتقبلوه بعد اآلن.



ولكن لم يحصل على اإلطالق ماخشي منه. واصل أصدقاؤه اللعب معه بمرح 
كما كانوا من قبل.

سأله بونجوك:  »كيف اصبحت تشعر االن
- قال سارى أتمنى لو كان لدي بقعي كان من الممكن أن يكون ذلك أجمل.  لكن 

من الرائع أن أكون معكم. 
- قال بونجوك من الجميل أيضاً اللعب معك يا سارى. »سواء كانت لديك بقع أم 

ال، فنحن نحبك كثيًرا«
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كان سارى أيضاً يحب أصدقائه كثيراً. لقد قضوا وقًتا ممتعاً في اللعب مًعا بعد 
ظهر ذلك اليوم. البقع التي اختفت منه لم يكن لها أهمية. كانوا يستمتعون كثيًرا 

كما كانوا من قبل.
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في المساء أثناء طريق العودة إلى المنزل، أشار بونوجك إلى السماء. » 
سارى انظر، نجم يتساقط.« قال. كان سارى  قد رأى شهاًبا ألول مرة. 
كان األمر كما لو أن شخًصا ما كان يرسم بالضوء خطاً في السماء. 

أحب سارى مشاهدة النجم المتساقط.
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فكر سارى أنه سيصادف العديد من األشياء التي سيحبها. كانت   •
الحياة مليئة بالمفاجأت أصدقاء، ألعاب، يرقات صغيرة خضراء، سلطات 
فواكه، النجوم المتساقطة. هذه الفكرة جعلت سارى اكثر حماسا وسعادة.



 زويوب

 مشروع التربية النفسية عند الحوادث الصعبة التي تصادفنا في الحياة

تم تحضير كتاب القصة هذه من قبل وزارة التعليم الوطني بدعم مالي من قبل اليونيسيف في سياق مشروع التربية النفسية 
عند الحوادث الصعبة التي تصادفنا في الحياة

وزعت كتاب القصة هذه مجانا من قبل وزارة التعليم الوطني

ال يمكن بيعها بمقابل النقود


