
مجموعة من األعمال الفنية والقصص ووصفات األطعمة 
والقصص المصورة الهزلية وأنشطة األطفال التي أعدها أهل 

فوكنر لفوكنر.

تم إعدادها بالتعاون مع مجلس مدينة مورالند.

مجلة فوكنر



يقر مجلس مدينة مورالند بأن شعب وورونجري ووي وورونج 
)Wurundjeri Woi Wurrung( هم األوصياء التقليديون على 

األرض الكائنة في المنطقة المعروفة باسم فوكنر وما وراءها.

نحن ندرك ارتباطهم المستمر ومساهمتهم في األرض والمياه والثقافة 
الغنية، ونبدي احترامنا للحكماء منهم من األجيال الماضية والحالية 

والناشئة. كانت منطقة فوكنر دائماً تنتمي للسكان األصليين وستظل كذلك.



المستشار أناليفيا كارلي حنان، رئيسة البلدة 2021-2020

تضم فوكنر مجموعة متميزة من المبدعين 
والمؤسسات التي تثري حياتنا بالفنون والثقافة.

 لم تكن مجلة فوكنر )Fawkner Zine( لتُعَد 
لوال جهود شركائنا في المجتمع والمساهمين: 

 Readyو ،Be Merriو ،Merri Health
 ،Blooming Innovatorsو ،Set Prep

 ،Fawkner Wholefoods Collectiveو
 ،Moomba Park Primary Schoolو

 Merri Creekو ،Eddie Bothaو
 Cookو ،Management Committee

Dine and Shine، ومكتبة فوكنر، وسارة 
حسين ومجلس مدينة مورالند لتطوير األماكن 

المفتوحة والفنون والثقافة والمجتمعات المستدامة.

أشجعكم على تخصيص بعض الوقت لقراءة 
هذه المجلة الكتشاف اإلبداع الثري وأنتم في 

منزلكم، وأتطلع إلى رؤيتكم في مهرجان 
فوكنر في المستقبل.

كان مهرجان فوكنر يقام كل عام وهو 
حدث مجتمعي كنت أتطلع إليه دائماً، 

حيث إنه احتفال غني بااللوان بما يعكسه 
من تنوع مجتمعنا.

لسوء الحظ، اضطررنا إلى إلغاء حدث 
هذا العام، الذي كان من المقرر أن يقام في 

24 أكتوبر/ تشرين االول، وذلك بسبب 
القيود المفروضة حديثاً على الفعاليات 

الخارجية من قبل حكومة الوالية نتيجة 
جائحة كوفيد-19.

على الرغم من أننا ال نستطع التجمع 
 CB Smith شخصياً في ملعب

Reserve، إال أننا ما زلنا نرغب في 
إيجاد طريقة لالحتفال بهذا المجتمع الرائع 
والنابض بالحياة، لذلك يسعدني أن أرحب 

بكم في هذا اإلصدار الخاص “مجلة 
)Fawkner Zine( ”فوكنر

وستستمع في هذه المجلة بمجموعة من 
األعمال الفنية والقصص ووصفات األطعمة 

والقصص المصورة الهزلية وأنشطة 
األطفال التي أعدها أهل فوكنر لفوكنر.



أنا أحب فوكنر

مخزن الطعام
مخزن الطعام
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مخزن الطعام
مخزن الطعام
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Fawkner Footprints

تقدم Fawkner Footprints بعض األنشطة المحلية الممتعة لتشجيعك للقيام بمغامرة بحث واستكشاف 
منطقتك. تم إعداد هذه األنشطة من قبل أفراد المجتمع المحلي من الشباب والكبار ومن مختلف الخلفيات.
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ابحث عن 7 أشياء تبدأ بحروف من كلمة FAWKNER )فوكنر(.
 K - Kid )ممر( W - walkway - )راشد ( adult - ،)ريشة( F - feather )على سبيل المثال(

)طفل( N - native plant )نبات محلي( - E - earwig )سماعة أذن( - R - rabbit )أرنب(

 James St( رد الجميل لمجتمعك: تبرع بعلبة طعام ألحد مخازن الطعام الخمسة
و Denys St و McBryde St و Wymlet St و Kindergarten في 40 

.)Lorne St

.)James St( مرحباً! ابحث عن سفينة القراصنة في شارع جيمس

اكتب رسالة إيجابية أو حجلة على الرصيف. احصل على بعض 
.)James St( الطباشير من مخزن المجتمع الكائن في شارع جيمس

احسب عدد الطيور التي تراها وأنت تمشي.

تعلم أن تقول “مرحباً ، كيف حالك؟” بإحدى لغاتنا المحلية األكثر 
استخداماً. قل مرحباً ألحد الجيران.

انضم إلى صديق أو أحد أفراد األسرة وأغمض عينيك لمدة 30 ثانية 
واستمع إلى األصوات من حولك. شارك ما سمعته.

تحسس إليجاد ثالث أوراق مختلفة وثالث أنواع من لحاء الشجر. 
اذكر ما تشعر به وحاول التعبير عنه برسم األشكال.



ماري بوناروس )Mary Bonaros( مقيمة في فوكنر وقد افتتحت مخزناً 
لخدمة مجتمعها. وفيما يلي قصة ماري.

في عام 2020، عندما بدأ اإلغالق، افتتحت بمساعدة 
مسؤول الرعاية األسرية النهارية مخزن مجتمعي 

ليأخذ الناس منه ما يحتاجون إليه مجاناً. وقد فوجئت 
بعدد األشخاص الذين كانوا يستخدمون المخزن، ليس 

فقط األشخاص المحتاجين ولكن أشخاصاً من جميع 
مناحي الحياة، حيث يواجه جميعهم صعوبات خالل هذه 

األوقات العصيبة. 

وأصبح من الصعب علي االستمرار في تعبئة 
المخزن بنفسي، ثم حدث شيء مذهل. قدمت لي 
 Nourishing من مؤسسة )Vaissy( فايسي

Neighbours طعامهم الزائد. 

 The Fawkner Times هو منشور مجتمعي من برنامج !Hello, Fawkner فريق تابع 
 لمؤسسة Merri Health. لالستماع إلى المزيد من القصص المجتمعية مثل قصة ماري، اشترك في

merrihealth.org.au/hello-fawkner على The Fawkner Times 

 توجه إلى رقم 12 شارع جيمس لزيارة المخزن 
أو التبرع له.

وبذلك، أقمنا شراكة صغيرة، مما ساعدني في الحفاظ 
على تعبئة المخزن باستمرار بالمخبوزات الطازجة 

والفواكه والخضروات.

وبعد فترة وجيزة، أصبحت جزاًء من برنامج الفكرة 
العظيمة )Great Idea Program( التابع لمؤسسة 

 Alana والذي سمح لي بتكليف ،Merri Health
Hunt ببناء مخزن رائع مصمم خصيصاً. وخالل هذا 

الوقت، قابلت الكثير من الناس من المجتمع المحلي 
وأقمت معهم عالقات رائعة من هذا القبيل. لقد أفاض 

هذا المخزن على قلبي السعادة.



سيتم إغالق باب التسجيل في 30 يناير/ كانون الثاني 2022. وسيتم االتصال بالفائزين عن طريق 
البريد اإللكتروني. يُرجى إرسال إجاباتك على eng@merrihealth.org.au )يُرجى إدراج اسمك 

بالكامل ورقم هاتفك وعنوان بريدك اإللكتروني(.

 ،Fawkner Wholefoods Collective تشمل الجوائز ما يلي: قسيمة طعام صحي جماعي من
 Eatalian و5 مشروبات ساخنة مجانية من ،Manifest Creative Co. وقسيمة شراء من

 .Merri Health وعلبة هدايا من ،Made & Little Anderson

 نتقدم بخالص الشكر إلى Little Anderson لتبرعها بالجوائز!

 Merri Health هي سلسلة من األنشطة السنوية التي تقدمها لك مؤسسة Be Merri
. وتتمحور هذه األنشطة حول التعلم المشترك وإنشاء عالقات اجتماعية وتعزيز رفاهية 

السكان المحليين. 

Merri Health هي مؤسسة صحية مجتمعية غير هادفة للربح، حيث تساعد في بناء 
مجتمعات مترابطة صحية بما يشمل كل األعمار ومراحل الحياة. يُرجى زيارة موقع فوكنر 

.)79 Jukes Rd, Fawkner( المحلي الخاص بنا لمعرفة المزيد

يُرجى االطالع على هذه الصور ثم خمن ما تشير إليه! حيث تشير 
جمعيها إلى أماكن في فوكنر. ادخل على سحب للحصول على بعض 

الجوائز المحلية الرائعة.



)77 Jukes Rd, Fawkner( يُرجى زيارتنا في 77 طريق جوكس، فوكنر

يمكنك أيضاً تصفح مكتبات مدينة مورالند عبر اإلنترنت! 
يوجد لدينا الكثير من المشاريع المثيرة لك بما في ذلك 

أوراق ملونة تبرز النباتات والحيوانات المتوفرة في الممر 
Merri Creek المائي

يمكنك االنضمام عبر اإلنترنت 
للحصول على بطاقة عضوية ثانوية 

وأنت في منزلك



)77 Jukes Rd, Fawkner( يُرجى زيارتنا في 77 طريق جوكس، فوكنر

تُعد عملية إعادة التدوير طريقة رائعة لنا للمساهمة اإليجابية في الحفاظ على البيئة، حيث نستخدم المواد القابلة 
إلعادة التدوير كل يوم، لذلك من المهم معرفة كيفية إعادة تدويرها بشكل صحيح. يمكننا القيام بعملية إعادة 

التدوير في المدرسة والمنزل والعمل، كما سيزداد تأثيرنا اإليجابي على البيئة إن تمكنا من تعليم اآلخرين كيفية 
القيام بذلك بشكل صحيح.

moreland.vic.gov.au/azguide تعرف على المزيد من المعلومات حول إعادة التدوير على 



إقامة شراكة مع مجتمعنا للحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي للممر المائي Merri Creek وروافده 
وللمساعدة في تعزيز التنوع البيولوجي الطبيعي والنباتات والحيوانات األصلية بما في ذلك الطيور 

واألسماك والضفادع والثدييات والنوع الصغير أيضاً )الحشرات المائية!(

نبذة عن الضفادع: ضفدع العشب الهادر

litoria raniformis :االسم العلمي

• يُعرف ضفدع العشب الهادر أيضاً باسم الضفدع 
األخضر والذهبي

• ضفدع العشب الهادر من النوع الثؤلولي الكبير 
ويتراوح لونه من األخضر الغامق إلى األخضر 
الفاتح. ويمكن أن يكون لفخذيه لون أزرق زاهي!

• يسكن على األرض ويتواجد في الغطاء النباتي على 
حواف المستنقعات أو الممرات المائية بطيئة التدفق.

• تقوم ذكور ضفدع العشب الهادر بالنقيق لجذب 
األنثى للتزاوج. ونقيق الضفدع عبارة عن هدير 
متقطع عميق يبدو مثل المحرك عند بدء تشغيله، 

 Grrruh-uh-uh-urk. Grrruh-uh-uh-urk.“
.”Grrruuuurk

• يتكون النظام الغذائي للضفدع من مجموعة من 
الحشرات والسحالي الصغيرة والشراغف والضفادع 

األخرى!

يتعرض ضفدع العشب الهادر لخطر االنقراض إذ ال 
يوجد الكثير منه في البرية. دعونا جميعا نساعد هذا 

الضفدع الرائع على البقاء!

إليك بعض األشياء التي يمكنك القيام بها لمساعدة 
ضفدع العشب الهادر وأنواع الضفادع المحلية األخرى:

• بناء فندق للضفادع 

 Friends( تطوع في حدث لمجموعة أصدقاء •
 Friends of Mooneeو ،of Merri Creek

 Friends of Edgarsو ،Ponds Creek
)Creek

• ضع القمامة )خاصة األكياس البالستيكية وأغلفة 
الطعام( في سلة المهمالت

 Moonee Ponds أو Merri Creek انطلق إلى •
Creek أو Westbreen Creek واستمع إلى 

أصوات الضفادع وسجلها على تطبيق إحصاء الضفادع 
في Melbourne Water حتى يتمكن علماؤنا من 

تتبع أماكن وجود الضفادع وأماكن عدم وجودها.  www.mcmc.org.au يُرجى زيارة
للتعرف على ضفادع مدينة مورالند أو 

لمعرفة كيفية المشاركة.



يمكنك معرفة المزيد من المعلومات حول مؤسسة !Ready، Set، Prep وفعاليات وأنشطة للعائالت 
من خالل متابعة صفحة الفيس بوك الخاصة بمؤسسة Merri Health. يمكنك أيضاً االشتراك في النشرة 

اإلخبارية الشهرية “What’s on for Northern Moreland Family”، التي تم إنشاؤها بالتعاون مع 
فريق Melbourne City Mission Early Links عن طريق مسح رمز االستجابة السريعة ضوئياً أو 

eepurl.com/g7MLZb زيارة

مؤسسة !Ready, Set, Prep هي عبارة عن شراكة بين المجتمع المحلي ومقدمي 
خدمات رعاية األطفال في السنوات األولى لتحسين جودة الخدمة وإمكانية الوصول والتعلم 

ومنح الفرص التعليمية لألسر واألطفال في شمال مورالند.

تفتخر مؤسسة !Ready, Set, Prep بحصولها على دعم من 10 رواد من 
المجتمع المحلي. توجد روابط قوية بين هؤالء السكان المحليين في المجتمع 
المحلي، ويتمتعون بمهارات اتصال جيدة كما أنهم متحمسون للغاية بأهداف 

Ready، Set، Prep! وغايات

قام بعض رواد مجتمعنا بتحديد األشياء المفضلة لهم في فوكنر.



تعاون إيدي بوتا )Eddie Botha(، فنان من 
 Moomba Park فوكنر، مع طالب من مدرسة

Primary School في فوكنر لتأليف القصة 
المصورة الهزلية لكابتن كوفيد. وتم دعم هذا 

المشروع من قبل مهرجان األسبوع الوطني لألطفال.









نحن مجموعة مجتمعية غير هادفة للربح، ونركز على توفير المنتجات التي تتم زراعتها أو إنتاجها محلياً قدر 
اإلمكان، أو المنتجات العضوية أو على األقل المنتجات الخالية من مبيدات اآلفات وبأقل قدر ممكن من التعبئة 

والتغليف. وال شيء في السوبر ماركت يمكن أن يضاهي المنتجات الطازجة واللذيذة التي نقدمها!

openfoodnetwork.org. :لالطالع على قائمة كاملة بالمنتجات التي نقدمها، يرجى زيارة واجهة المتجر
au/fawkner-wholefoods-collective/shop

يحل يوم التوزيع في األحد الثالث من كل شهر في نادي Fawkner Bowls Club. يرجى التواصل معنا إذا كنت 
ترغب في معرفة المزيد من المعلومات! نحن السكان المحليون ندعم السكان المحليين ونرحب بالوجوه الجديدة.

المكونات
1 كوب حمص عضوي من ماونت زيرو

ملعقتان صغيرتان من صودا الخبز*
1 ملعقة كبيرة + 1 ملعقة صغيرة من ملح بحيرة ماونت 

زيرو الوردي
4 فصوص ثوم

4/1 كوب عصير ليمون
3/2 كوب طحينة

Cockatoo Grove 2/1 كوب زيت زيتون خام ممتاز من
Melbourne Bushfoods ملعقتان كبيرتان من طعام

اآلس الليمون
 Melbourne 2/1 ملعقة صغيرة من فلفل

Bushfoods )مطحون(
* نقوم أيضاً بتخزينها في عبوات متنقلة

أصبح الحمص مفضالً عالمياً للكثيرين. لقد استخدمنا التوابل األصلية إلضفاء لمسة على هذا 
الطبق التقليدي! 



في اليوم السابق: 
1. نقع الحمص المجفف طوال الليل بوضعه مع ملعقة كبيرة من ملح 
البحر وملعقة صغيرة من صودا الخبز و4 أكواب من الماء في إناء 

أو وعاء كبير. تركه لينقع في الثالجة طوال الليل.

في اليوم التالي:
2. صفي الماء من الحمص والقيام بشطفه بالماء البارد.

3. سلق الحمص مع فص ثوم، وملعقة صغيرة ملح وملعقة صغيرة من صودا الخبز لمدة 30-40 دقيقة أو حتى النضج.

4. أثناء طهي الحمص، هرس 3 فصوص من الثوم مع عصير الليمون في خالط الطعام وتركها جانبا.

5. بمجرد أن ينضج ،صفي السائل منه، واالحتفاظ ببعض السائل جانباً، باإلضافة إلى فص الثوم وبعض الحمص 
لتزيين الطبق به.

6. إضافة الطحينة إلى الخالط ومزجها مع الثوم وعصير الليمون. والقيام أيضاً بإضافة حوالي 4 مالعق كبيرة 
من ماء الحمص المحفوظ، بمقدار ملعقة واحدة في كل مرة حتى تصبح الطحينة ناعمة.

7. إضافة الحمص المطبوخ، وفص الثوم المطبوخ، وزيت الزيتون، وآس الليمون والفلفل إلى الخالط. وخلطها 
حتى تحصل على الملمس المرغوب مع إضافة المزيد من سائل الحمص والملح إذا لزم األمر. يجب أن يكون 

الحمص ناعماً وخفيفاً.

تقديم الحمص في وعاء مع القليل من زيت الزيتون ورشة من الفلفل والحمص الكامل.



رأس ماالي هو طبق حلو شهير في باكستان والهند وبنجالديش. ويتم تقديمه بشكل عام في المناسبات 
الخاصة مثل األعياد أو في حفالت الزفاف ضمن الحلوى. تفتخر Cook Dine & Shine بتقديم 

النسخة الباكستانية من رأس ماالي.

مكونات طبق كرات رأس ماالي:
 كوب حليب بودرة

 ملعقة صغيرة من الدقيق
 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

 ملعقة سمن صغيرة
بيضة

المكونات لطبق رأس ماالي الرابري:
 السكر حسب التذوق

 3 لترات حليب طازج
 2-3 خيوط الزعفران

 2-3 هيل أخضر
فستق للتزيين



 طريقة تحضير كرات رأس ماالي:

4. خلط مكونات كرة رأس ماالي معاً في وعاء آخر وعمل كرة )بطول 1 بوصة تقريباً( مع القيام 
بفرد العجين قليالً.

5. ضعي كرة واحدة بالحليب في كل مرة بسرعة مع إبقاء النار على مستوى متوسط.

6. بعد وضع الكرات في اإلناء، يرجى عدم التقليب بالملعقة ألنها ستكسر الكرات.

7. رفع مستوى النار لمدة دقيقة واحدة ثم وضع الغطاء على اإلناء وضبطه على نار خفيفة لمدة 15 دقيقة.

8. إطفاء النار بعد 15 دقيقة.

9. وضعه في درجة حرارة الغرفة قبل التقديم وتزيّنيها بالفستق.

10. وضعه في الثالجة لمدة 3 إلى 4 ساعات وتقديمه بارداً!

طريقة عمل الرابري

1. إضافة الحليب الطازج في إناء وتركه على النار 
حتى يغلي.

2. إضافة خيوط الزعفران، والهيل األخضر 
المتشقق، والسكر وخلطهم جيداً، وتركهم على النار 
حتى الغليان ثم طبخهم على نار هادئة حتى ينخفض 

الحليب إلى النصف.

3. االستمرار في التقليب كل بضع دقائق لمنع 
احتراقه. عدم اطفاء النار.

نصائح:
 استخدام حليب طازج كامل 

 الدسم للحصول على نتيجة أفضل. 
تأكد من استخدام وعاء طهي واسع 

وكبير ألن الكرات سوف تتسع وتتحرك 
في الحليب.



انا سارة حسين من الشرق االوسط وأعيش في فوكنر منذ 6 سنوات. ولدي شغف بالطهي وقد 
أتيحت لي الفرصة للطهي لمجتمعنا عبر مركز Fawkner Commons. وندير مطبخاً 

للفقراء كل نهار أربعاء كل اسبوعين وأطلقنا عليه اسم “Hump Day Take Away” لتقديم 
اإلغاثة الغذائية لسكان ضاحيتنا الجميلة. ومنذ ذلك الحين، اشتهرت في مجتمع فوكنر المحلي 

بأنني الشيف سارة التي تصنع الحمص. 

وقد تناقلت عائلتي وصفة حساء العدس على مدار أجيال. وعادة ما نقوم بطهيه خالل الشتاء / 
الخريف، ولكننا نستمتع به أيضاً خالل أيام الصيف الباردة كوجبة غداء خفيفة وصحية. آمل أن 

ينال إعجابكم. 



الحساء: 
2. تقطيع البصل والفليفلة والجزر إلى قطع كبيرة.

3. إضافة القليل من زيت الزيتون والبصل والجزر في إناء غير الصق.
4. القيام بالطهي لمدة دقيقتين ثم إضافة الفليفلة والثوم والطماطم. طهيهم لمدة دقيقتين.

5. إضافة العدس وتقليبه جيداً.
6. إضافة 5 أكواب من الماء )أو حساء الخضار( وتركها تنضج لمدة 5 دقائق.

7. خفض الحرارة واالستمرار في الطهي لمدة 20 دقيقة أخرى أو حتى تنضج المكونات. ملحوظة: 
استمر في التقليب من وقت آلخر وأضف المزيد من الماء إذا كان سميكاً أكثر من الالزم.

8. بعد الطهي، تركه يبرد لمدة 15 دقيقة ثم استخدام الخالط اليدوي لخلطها معاً في نفس اإلناء.
9. وضعه مرة أخرى على الشعلة وتركه على نار هادئة لمدة 5 دقائق أخرى.

10. إضافة الملح والفلفل األسود الطازج وملعقة صغيرة من الكمون.
11. إضافة ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون / الزبدة في النهاية وملعقة كبيرة من مسحوق الفلفل 

الحلو، وتقليبه وإخراجه من الموقد.
12. تقديمه في طبق عميق ويُضاف فوقه ملعقة كبيرة من الزبدة.

13. إضافة بعض رقائق الخبز التي تم تحضيرها مسبقاً.

المكونات:
بصلة ذهبية كبيرة

3 جزرات
فليفلة حمراء كبيرة
حبتان من الطماطم

3 فصوص ثوم )مفرومة(
زيت الزيتون

كوبان من العدس األحمر
ملح + فلفل أسود + كمون + مسحوق بابريكا

زبدة

رقائق الخبز:
1 خبز لبناني مقّطع إلى قطع صغيرة جداً )إستخدم 

المقص لتقطيعه(
3 مالعق كبيرة من الزبدة المذابة / زيت زيتون
1. تُمزج قطع الخبز معاً في مقالة غير الصقة 
حتى تصبح ذهبية اللون أو وضعها في الفرن. 



Blooming Innovators هي مجموعة 
تضم 5 فنانين متنوعين ا إجتمعوا معاً لتقديم 

فن يهدف للتغيير االجتماعي. وقد اخترنا 
التمييز كموضوع لمعرضنا األول. ونهدف 

إلى رفع مستوى الوعي بأنواع التمييز 
المختلفة التي يواجهها مختلف األفراد يومياً. 

يتناول معرضنا قضايا مثل العنصرية، 
والعرق، واألقلية، واالعتراف بالسكان 
األصليين، والتمييز على أساس النوع 

والجنس، وفضح الجسد، وصراع الحروب 
وغير ذلك الكثير.

يمكنك التحقق من معرضنا على:
Blooming Innovators :الفيسبوك 
Blooming Innovators :لينكد إن 

.Instagram@bloominginnovators

إذا كنت ترغب في التواصل معنا كفنان جماعي أو 
فردي للتعاون وأي فرص عمل أخرى، يمكنك أيضاً 

االتصال بنا عبر صفحة انستغرام أو البريد اإللكتروني 
bloominginnovators@outlook.com.au



قصة الجسم البرتقالي بقلم إيالنا أطلس

 لم يقاتل أجدادي لئال يروني اعاني، لم يقدموا تضحيات
 حتى يتم تجزئة حقوقي،

 لقد قاوموا الصراعات التي احتقروها
 حتى أتمكن من البقاء على قيد الحياة،

 ألنه عندما يجب عليك االعتذار
 لتصحيح الخطأ الذي ارتكبته

 تكون الحرب هي اختيارك
 ولما حان وقت المساومة اآلن

 قررت أن تبدأ معارك باألسلحة النارية
ينشطر قلبي حزناً إذ يخيم دخان الطلقات النارية والقنابل على السماء. 

  األجداد 
)Kaif Ul Wara( ِكيف يو آي وارا



 اللبس غير الرسمي هو إرتداء الجينز في المكتب يوم الجمعة
 وليس أضحوكة تستخدمها ألنك ترفض التعليم

 أنا لست أضحوكة
 التضليل الذي ينشره الرجل األبيض

ً  يخبرك أنني لست كافيا
 ويخبرني إنني لست كافياً، فأنا لست مرئيا،

 بعيون الشرف
 من الصعب جداً أن ترى عدستي

 مع وجود التضليل
 والجهل

أنا موجود في مكان ماعدا األماكن المقدسة

 رفض اللبس غير الرسمي
ربيكا هوجان

 العمل الفني الرقمي للفيروس اآلسيوي 
 بقلم قسير شكراني



 علم المتحولين جنسياً )أبيض وأزرق وزهري( 
)Chase McIntosh( قصيدة بألوان مائية سوداء بقلم تشيس ماكنتوش



جّرب هذه األنشطة الممتعة في حدائقك المحلية!!

ب فن األوراق! قم بجمع أوراق النبات وإنشاء تاج، ثم رتبها لعمل مانداال أو لصقها على  • جّرِ
الورق لعمل بطاقة.

• Merri Merri تعني “صخري جداً” بلغة Wurundjeri Woi Wurrung الخاصة بالمالك 
التقليديين. هل يمكنك العثور على أي بقع صخرية بركانية على طول النهر؟

• قم بزيارة محمية Bababi Djinanang Grassland وتعرف على اسمها الكتشاف معناه؟

• اكتشف بعض عشب الكنغر والرمح بالقرب من النهر أو في الحدائق أو المتنزهات. هل يمكنك 
معرفة سبب تسميته؟

• تحسس إليجاد ثالث أوراق مختلفة وثالث أنواع من لحاء شجر. اذكر ما تشعر به وحاول التعبير 
عنه برسم األشكال.

 Merri ؟ يعود طائر الرفراف المقدس إلى نهر”YE YE YE“ ًهل تسمع طائراً يصدر صوتا •
Creek خالل الربيع. هل تحظى برؤية هذا الطائر؟

ينشغل المجلس بتحسين الحدائق في فوكنر. 

في عام 2021، تلقى المجلس منحة Safer Communities بقيمة 300,000 دوالر 
من حكومة الوالية لتحويل CB Smith Reserve إلى مكان أكثر أماناً ونشاطاً لزيارته. 
نريد أن نعرف من المجتمع المحلي ما هو المطلوب، لذا يُرجى البحث عن بعض األنشطة 

والفعاليات الممتعة خالل الصيف لمساعدتنا على البدء.



تم تصميم مجلة فوكنر )Fawkner Zine( بالرسوم االيضاحية من 
قبل أشلي رونينج بمساعدة نيكوي تولدي.

 تمت طباعة مجلة فوكنر )Fawkner Zine( محلياً من قبل مطبعة 
.Impact Digitalو Helio Press

يتقدم مجلس مدينة مورالند بالشكر لجميع المساهمين المذكورين في 
مجلة فوكنر )Fawkner Zine(، وكذلك كل من ساهم في إعداد هذا 

المنشور من وراء الكواليس.
 نُشرت في ديسمبر/ كانون االول 2021.




