
ورونيه  أونو

لطفلين     حقيقية قصة هذه
افريقيا       في الديمقراطية كونغو جمهورية في .يعيشان

يقترب    " هوالمجنون ها !"انظروا

ما              فكثيرا بالمجنون، فيه يعيش الذي الحي في الاطفال ينعته لماذا جيدا يعلم اونو
الصيد             في الليل معظم يمضي لانه وذلك يلعبون الاطفال باقي بينما اونو ينام

يرغب            كان ولو حتى عنه بالرغم عيناه وتغمض بالنعاس يشعر الصباح وفي
.باللعب

الأطفال    أحد النهر    : "قال قرب لنلعب بنا !" هيا
لنفسه      قائلا الأطفال أونو اسبح   " :تبع اليوم يتركوني ربما

."معهم

صاح     الاطفال احد نريدك       " :لكن لا باننا جيدا تعلم انت أونو لا
النهر     . بيننا تلوث وسوف جدا قذر ." أنت

هناك         كانوا الذين الأطفال جميع ضحك أثار ما أونو . وهذا ابتعد
العمل              بعد جدا متعبا يكون الأنه كثير يستحم لا إنه صحيح قلبه، يملأ .والحزن



العمر    من اونو مبني          12يبلغ صغير بيت في وامه واخته اخويه مع ويسكن عاما
الطين  .من

يعود          حينما الصباح عند استقباله في دائما تكون اونو . ام
له   الخضار    " :وتقول لك حضرت لقد ." تعالى

جاندا    أخته لذيذ  :"وتجيب !" انه
الفاكهة             بعض لتبيع السوق الى بدورها تذهب ان امه تستطيع اونو عودة .بعد

الليلة      هذه جيدا الصيد يكن النهار        . لم أثناء آخر بعمل القيام يجب الحالة هذه .في

الانتهاء            وبعد السكر قصب انزال في وساعدهم العربات، سائقي من اونو اقترب
الى               بيعها عليه يتوجب السكر من قصبات عدة عن عبارة وكان أجره أخذ عمله من

الخنازير   مربي .أحد



المال،         بعض على حصل لأنه سعيدا أونو عاد
على                 رد أونو ولكن أونو يكلم الولد بدأ قبل، من رآه قد كان ولدا لمح عودته واثناء

الوقوف      على يتجرّأ أن دون .تحيته

مما               له ابتسم الولد لكن يكلمه، ان الولد هذا يريد لا ربما بالخوف، يشعر كان
نفسه       مقدما حديثه فبدأ الوقوف، على .شجعه

؟     " مااسمك وانت اونو اسمي " أنا
رونيه  " اسمي ."أنا

رونية           قال حينها رونيه، يحملها التي الكرة إلى أونو لي   : "نظر ليست الكرة هذه
لمجموعتنا   هي وانما

تابوري   نسميها التي
وأنا   النجوم للأطفال

عليها  ."الحارس

أضاف   تحب : "ثم هل
؟    معنا تلعب " ان

المرة    لانها أونو ُدهش
يعرض   التي الاولى

الاطفال   أحد عليه
معه  .اللعب

كثيرا    أونو يتردد لم
بدأ   وهكذا بالموافقة،

باللعب  .الولدان

وقال              الكرة رونيه فأخذ منهما، يسيل العرق وبدأ اليوم، ذلك حارا الجو :كان
النهر    " الى معا الذهاب ."نستطيع

هي             الاصدقاء مع شولا نهر في السباحة ان الجديد، صديقه بمرافقة سعيد اونو
المنطقة        تلك في الاطفال عند المفضلة الالعاب .من



ذهب             ثم بسمكتين احتفظ الصيد، ليلة من اونو عودة بعد التالي اليوم في
له          سؤاله موجها كبيرة بابتسامة استقبله الذي لرونيه كانت : "واعطاهما كيف

؟     الليلة هذه الصيد اونو  " حالة النوعية      :"أجاب ان حيث كثيرا، سمكا اصطد لم
المقمرة       الليالي في تخرج لا اصيدها ."التي

السمكتين    بتنظيف رونيه قام
من    بعضا وحضر وطبخهما
معا     الاثنان اكل ثم .الخضار

مع     بوجوده جدا سعيد اونو
الجديد  .صديقه

في             الطين بوضعه منزله جدران باصلاح يقوم اونو كان وحينما اسبوع حوالي بعد
الموحل          الطريق بسبب المنزل نحو بصعوبة يتقدم رونيه راى اونو . الشقوق، كان

العنوان             يجد سوف رونيه ان متأكدا يكن لم ولكنه لرونيه عنوانه اعطى قد
.بسهولة

رونيه   تود : "قال هل
السبت    يوم تاتي ان
مجموعة   على لتتعرف

؟   النجوم "الاطفال
اونو    ان لاحظ وعندما

من    متاكدا يكن لم
قائلا    تابع :الموافقة

بالسابق   " افكر اكن لم
ولكن    مشاكلي، في الا

النجوم   الاطفال مع
من    طفل قصة قرات
ولكنه             للعب وقت عنده يكن لم ايضا، صعبة حياته كانت خاسينتو، اسمه غواتيمالا

اسرته       مع العمل من لتمكنه فخورا .كان

تصبح           .. معا نكون حينما اننا وعلمتني الشجاعة من شيئا اعطتني القصة هذه
النجوم          بالاطفال تلتقي حينما ذلك ترى وسوف اسهل، الصعاب ." مواجهة



النجوم             الاطفال مجموعة للقاء معا وذهبا اونو عند رونيه اتى المحدد، اليوم .وفي
كبيرة    بابتسامة امه . ودعته

صغيرة           تزال لا كانت لكنها معه بالذهاب ترغب اخته جاندا .وكانت

حوالي           عددهم وكان النجوم الاطفال لمجموعة اونو رونيه قدم اللقاء وبدأ
أونو      لقدوم فرحين جميعا وصفقوا واحد    . الخمسين وكل يتكلمون الاطفال بدأ

قصصهم            يحكون الاطفال سمع حينما اونو استغرب لقد عائلته، مع قصته يحكي
واصدقائهم        عائلاتهم ومساعدة دعم اجل من يفعلونه .وما

بيته           لاصلاح مويندو صديقه ساعد وكيف لايماني جيدا اونو استمع طلب . لقد ثم
يسمعه          فيما رايه بابداء بالحديث يشاركهم ان اونو من اللقاء  . - ايماني نهاية وفي

اليوم          ذلك سعيدا أونو كان لقد والتصفيق، بالغناء الاطفال .بدأ



مجموعة              للقاء جاندا اخته مع يذهب الآن وهو شابا، اونو واصبح سنوات عدة مرت
النجوم  .الاطفال

عاتقه             على اونو واخذ الحي، في المياه نوافير تنظيف المجموعة تلك قررت والآن
وجود               اهمية هي وما به يقوموا ان يجب الذي ما للصغار يشرح وبدأ ذلك تنظيم

ملوثة        مياه استخدام يتم لا حتى نظيفة .مياه

أونو   الاطفال            : "قال لان معي، اللعب يريد احد يكن لم سنكم مثل في كنت حينما
ادخلني              الذي وهو بي وثق الذي وحده رونيه ولكن مجنون، انني عني يقولون كانوا

النجوم   الاطفال ."مجموعة

ان              يمكنهم ولا كبير اخ مثل لهم بالنسبة فهو مندهشين أونو الى الاطفال نظر
الايام        من يوم في منبوذا كان انه .يتصوروا

الفتيات            احدى ولكن حزين وهو بالانصراف هم الذي باستيان الى الجميع نظر
مساعدتها     منه وطلبت معولا .اعطته



بسبب            سعداء ولكنهم متعبين كانوا بيوتهم، الى الاطفال وعاد اليوم انتهى لقد
معا   بالعمل انهما        . قيامهم ولاحظا ساموكا وصديقها جاندا من ورونيه اونو اقترب

تعبهما،      لشدة التقدم يستطيعان معا     - لا ورونيه اونو صاح : حينها

البيت       " الى نعيدكما سوف اكتافنا على !"اصعدا


