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لولو وفوفولولو وفوفو

قّصــة ورسومقّصــة ورسوم    
جولي البسيطجولي البسيط
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يعيشاِن  وفوفو  لولو  غريان  الصَّ الِقّطان  كاَن 
ُقرَب مكبِّ ُنفايات.

قاَل لولو: أتعّجُب من ُكلِّ شخٍص يمـرُّ َعـْبـَر 
شارِعنا، وُيلقي الُقاممَة هنا.
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ارع، وأسأُل النَّاس:  قاَل فوفو: سأنزُل إىل الشَّ
ملاذا ترموَن الُقاممَة هنا؟ ملاذا ال تستفيدوَن منها؟

ســأَل لولــو: وكيــَف يســتفيدوَن منهــا، وهي 
ُقاممــٌة وأوراٌق وِقَطــُع ُقــامٍش باليــة وأدواٌت 

ــابقًا؟! ــتعَملٌة س ُمس
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أجاَب فوفو: باستعاملِـها مّرًة ُأخرى. 

إْن َرَمينا الُقاممَة مجيَعـها فسُتصبُح عبئًا عىل البيئة، 
أْن  علينا  جيُب  واألوبئة.  األمراُض  وستزداُد 
الُعَلَب والُقامَش والبالستيك وُكلَّ يشٍء  نفصَل 
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التي  الُقاممَة  نرمي  ُثـّم  ثانيًة،  استعامُلـُه  ُيـمكُن 
هذِه  ُتسّمـى  ُأخرى.  مّرًة  لالستعامِل  تصلُح  ال 

فايات«.  العملّية »تدوير النُّ
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فجأًة قرَع الباَب صديُقهام الطائُر بّطوط الذي 
قاَل هلام: 

ال يتَّسُع منزيل يل. هل تستطيعاِن ُمساعديت يف 
ُصنع منزٍل جديد؟

يتَّسُع  وكبريًا  نظيفًا  بيتًا  نبنـَي  كي  لولو:  قاَل 
ومن  جر  الشَّ لـحاِء  من  َنصَنَعُه  أن  علينا  لَك، 
متينًا  َيـُكْن  مل  فإْن  يش،  والرِّ الـُخيوط واألوراق 
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التي تصلُح  فايات  النُّ نا مزيدًا من  ومجياًل أحَضْ
الفأَر  صديَقـنا  وسنسأُل  ُمـجّددًا،  لالستعامل 
كي  إليها  حيتاُج  ال  التي  األشياء  عن  َسْمُسومًا 

ها مَعُه حينام يأيت لـُمساعدتِنا. ُيـحِضَ
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ــه، وطلــَب إليهــا مــا  ذهــَب ُكلٌّ منهــم إىل أمِّ
ــُب يف  ــٍة ترغ ــياَء قديم ــن أش ــِه م ــاُج إلي ال حتت
ها، ثـــمَّ َفـــَرُزوها  َرْمـيِـــها. مَجُعــوا األشــياَء كلَّ

حســَب حاجتِـــهم إليهــا.
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ــعداَء  ــوا ُس ــل، وكان ــاُء بالعم ــدَأ األصدق  ب
ــالم،  وا يعملــوَن إىل أْن حــلَّ الظَّ جــّدًا، واســتمرُّ
ــن  ــا م وه ــي أحَضُ ــات الت فاي ــتخدمنَي النُّ ُمس

ــم. منازهل
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زاهية،  ألواٍن  وذا  وكبريًا  واسعًا  املنزُل  بدا 
بّطوط  إىل صديِقـهام  ماُه  قدَّ بام  ديقاِن  الصَّ وفرَح 
الذي َشكَرُهـمـا كثريًا قبَل أن يذهَب ُكلٌّ لشأنِه.
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قاَل فوفو ألخيه قبَل أْن يناما: 

من  ومفيدة  جديدة  أشياء  ُصنَع  نستطيُع  هل 
ناها معنا؟ فايات التي أحَضْ النُّ
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نا  أجاَب فوفو: نعم، نستطيع. سنطلُب إىل ُأمِّ
القّطة أن ُتعِطَينا األشياَء التي ال حتتاُج إليها. 

أشياء  لُصنِع  ُمسابقًة  ُنـجِرَي  أن  يف  رأُيَك  ما 
فايات؟ جديدة من النُّ

قاَل لولو: إّنـها فكرٌة مجيلة. هّيا بنا!
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بــاح الباكــر، اجتمــَع األصدقــاء،  يف الصَّ
ــابقٍة  ــِة ُمس ــرَة إقام ــم فك ــاِن عليه ــرَح الِقّط وط

ــًا. ــُقوا مجيع ــات، فواَفـ فاي ــر النُّ لتدوي

فايــاِت التي  أحــَض ُكلٌّ منهم مــن منزلِـــِه النُّ
ــا  ــن بقاي ــًا م ــو قارب ــَع لول ــا. صن ــاُج إليه حيت
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ــن  ــريًة م ــًة صغ ــو ُدمي ــَع فوف ــب، وصن اخلش
ــن  ــَع م ــد صن ــوط فق ــا بّط ــامش، أّم ــا الُق بقاي
العبــوات الفارغــة أحواضــًا لألزهــار، وصنــَع 
الفــأُر سمســوم ُقّبعــًة مــن اجلرائــد والـــُخيوط.
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عمُلـهم  وكاَن  أنـَجـُزوُه،  بام  األصدقاُء  فرَح 
مثااًل  وكانوا  أبدَع،  بام  منهم  ُكلٌّ  وافتخَر  رائعًا، 

ُيـحتَذى بِه أماَم اآلخرين.

فايات  النُّ َيرُموا  أاّل  اآلخروَن  األصدقاُء  َم  تعلَّ
التي َتصُلـُح لالستعامِل مّرًة ُأخرى، وأنَّ عليهم 
االحتفاَظ هبا لُصنِع أشياء رائعة ومجيلة وُمفيدة.
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