 عبارة عن قصة شاب صغري يتمتع بشجاعة عالية،يوليوس يظه ر
.وبالدعم املالئم ينمو فوق عمره
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يوليوس يظهر
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يعيش يوليوس يف اعامق البح ر ،يف منزله املريح وسط جزيرة من االعشاب
البحرية وهو كان يسكن يف تلك االعامق دوما ،والميكنه ان يتصور حياة اخرى
غري تلك الحياة.
وحقيقة يشعر احيانا هنالك بالوحدة ،ولكن يوليوس سعيد حقا ورايض النفس.

ويف الغالب مايجلس مرتبعا وسط كرسيه املريح ،م راقبا مطاردة االسامك
الصغرية زاهية االلوان عرب الشباك ،ملتهام يف ذات الوقت وجبته االساسية ،اال
وهي ورود اعشاب البح ر.
فيوليوس يحب كل شئ يتم اعداده من اعشاب البح ر .فهو يفضل يف حياته
مثال معكرونة اعشاب البح ر ،ومعجنات اعشاب البحر او رشائح اعشاب البح ر.

لذلك البد ان يذهب يوليوس مرة يف كل يوم امام الباب
ليحصد اعشاب البح ر .كام انه يحتاج لجهاز الغوص والحذاء الثقيل حتى
يتمكن من التنفس تحت املاء وعدم االنج راف.
اما خرطوم الهواء فطوله كايف  ،بحيث ميكن ليوليوس الدوس حتى النهاية عىل
نجيلته من اعشاب البح ر.

اليوم سيزوره صديقه الجميل ـ فريدولني ـ والذي يعمل مع حوت كبري
ويسافر معه عرب محيطات العامل ،وياخذون قسطا من ال راحة ليس بعيدا من
امام بيت يوليوس .ودوما ماميزح فريدولني ويسخر من جهاز غطس وحذاء
يوليوس الثقيل ،ويقول« :اذا كنت تستطيع العوم والغطس يوليوس ،فانت
محصول اعشابك البحرية برسعة جدا ،كام ميكنني ان اريك ما ميكن اكتشافة يف
اعامق البحار بخالف االعشاب البحرية».
يوليوس مرتددا قليال ،الن املحصول يكون دامئا ناجحا بصورة رائعة .ويضيف
فريدولني قائال « :رمبا اصبحت سمينا نتيجة الكلك ورود االعشاب البحرية ،اكرث
سمنة من رئييس الحوت ،الذي يستطيع العوم والظهور عىل سطج املاء لتناول
هواء التنفس .ولكن كل ذلك مل يعجب يوليوس  ،فصاح قائال :

« ياله من ه راء» ،ويقوم بسحب
بطنه اىل الداخل « :حسنا ،ميكنني ان
اتعلم العوم والغطس»
قال فريدولني « :حسنا ،سنقوم
بالتدريب فورا  ،يف الصباح الباكر ».

ولكن عندما ظهر فريدولني يف صباح اليوم الثاين امام شباك يوليوس شعر
بقليل من الخوف ،السيام ولقد حرض الحوت للمشاهدة بنفسه.
« هل ميكنني ان اتعلم العوم والغوص برسعة» اجابه فريدولني « :بالتاكيد،
فانا موجود وساساعدك» تشجع يوليوس والتقط انفاسه ونفخ خدية مجدفا
اىل اعامق االعشاب البحرية.

يف االول لبعض االمتار ،وبعد ذلك اىل الوسط ،وبعد ساعة استطاع الغوص
اىل اعامق االعشاب الربية والعودة منها .صاح فريدولني فرحا « :بلوب بلوب
مربوك» وقفذ فرحا « :لقد فعلت ذلك بصورة رائعة» كام كان الحوت متحمسا
جدا واعد مفاجأة ضخمة ليوليوس « :مبا ان عملية العوم والغطس قد متت
بصورة رائعة وجيدة ،فسوف اصطحبك معي يف الصباح  ،عندما اقوم يف املرة
القادمة بالعوم يف سطح املاء من اجل التنفس»

يف الصباح الباكر كانا كل من فريدولني والحوت يف انتظار يوليوس خلف
االعشاب البحرية .وكعادته القدمية كان يريد لبس جهاز العوم وحذائه الثقيل.
حيث صاح فريدولني قائال « :لن تحتاج لذلك بعد االن»
تشجع يوليوس والتقط انفاسه ونفخ خدية غاطسا اىل اعامق االعشاب البحرية.
ثم لصق نفسه بكل شجاعه بجانب الحوت ومتت االنطالقة .يرسي املاء من
حوله بكل رسعة ،ويف لحظة شاهد ان منزلة واالعشاب البحرية تبدو صغرية
وتزداد صغ را ،واصبح كل شئ من فوقه يزداد يف الربيق واللمعان.

ويف مرة واحدة قذف يوليوس بدفقة ماء اىل الخارج ،واصبح كل شئ فجأة يف
الخارج مضئ .صاح يوليوس وهو ممسكا بزعنفة الحوت« ماذا الذي حدث»
« لقد ظهرنا» صاح الحوت ،وان الشئ املضئ هنالك هي الشمس» بداية اخذ
يوليوس نفسا عميقا ،وتنحنح « يالها من رائحة طيبة ،وشمس دافئه ومريحة
» كام اكتشف مبارشة فوق سطح املاء صديقه فريدولني ،قائال:
« اشكرك عىل مساعدتك ،فلقد علمتني العوم والغطس» ملوحا له بيديه
وقائال« :هل بامكانك ان تحصد يل قليال من االعشاب البحرية ،طاملا كنت انا
فوق سطح املاء ،واريد بالتجوال هنا»
ويف املساء اقام يوليوس مأدبة لفريدولني  ،وكان متاكدا بانه يف الغد سيقوم
بالغطس مرة اخرى .حيث اكتشف يف االفق جزيرة صغرية .شجعت رغبته يف
االكتشاف.

Juzo للحصول عىل املزيد من املعلومات حول «يوليوس» ومنتجات
Weitere Informationen zu "Julius"
der الربيد
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ـ لالطفال املصابني بالحروق ـ جمعية مسجلة- ـلالمبادرة باولينشن- مبادرة باولينشن
Paulinchen – Initiative für brandverletzte
Kinderاطفال
e. V.اذا كنت ترغب يف تبادل االرآء مع االرس االخرى الذين ليهم
 او اذا كنت،مصابون بحروق
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. فعليكم االتصال بجمعية باولينشن، بحاجة ملزيد من املعلومات
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 شارع سيقلبريقر شويس٣٥
Segeberger Chaussee 35 · 22850 Norderstedt
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Deutscher Bundesverband für Narbentherapie e. V.
Der DBNT e. V. ist ein Zusammenschluss von Experten aus der Orthopädietechnik mit Fachrichtung
Narbentherapie. Das oberste Ziel ist die optimale Versorgung der Patientinnen und Patienten.
Deutscher Bundesverband für Narbentherapie e. V.
Hier erhalten Sie ebenfalls weitere Informationen zum Thema:
Der DBNT e. V. ist ein Zusammenschluss von Experten aus der Orthopädietechnik mit Fachrichtung Narbentherapie. Das
oberste Ziel ist die optimale Versorgung der Patientinnen und Patienten.
Bundesverband
für Narbentherapie
e. V.
Hier Deutscher
erhalten Sie ebenfalls
weitere Informationen
zum Thema:
c. o. Innungsgeschäftsstelle der Gesundheitshandwerke
Bei Schuldts Stift 3 · 20655 Hamburg
Deutscher Bundesverband für Narbentherapie e. V.
info@dbnt-ev.de
c. o. Innungsgeschäftsstelle der Gesundheitshandwerke
Bei Schuldts
Stift 3 · 20655 Hamburg
www.dbnt-ev.de
info@dbnt-ev.de
www.dbnt-ev.de

