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عا�ص يف اإحدi القرi رجل عجوز مع زوجته 
 Èارة جدًا. كانت الزوجة ت�صي باأي خKÌال
ت�صمعه اأو تراه، لكل من تقابله اأو ت�صادفه، 

حتى اأنها كانت تت�صبÖ لنف�صها ولزوجها مب�صاكل 
هم يف Zنى عنها، ومع ذلك مل تتوقف عن 

KرKرتها.
 Öالعجوز اإلى الغابة ليحتط êيف اأحد الأيام خر

منها كعادته، وبينما هو ي�صري منهكًا وقع يف 
حفرة كبرية، تاأمل العجوز ونه�ص ب�صعوبة، 

لكن املفاجاأة كانت كبرية عندما راأi اأكوامًا 
 Öمن النقود الذهبية –يط به من كل جان
يف ا◊فرة. �رس العجوز بهذا الكنز، لكنه 

تذكرKرKرة زوجته التي ل تÎ∑ خÈًا �رّسيًا 
 iدون اأن تذيعه، فراح يفكر بخطة، واهتد

للحل اأخريًا.
انطل≤ العجوز اإلى ال�صوق وا�صiÎ �صمكًا حّيًا 

واأرنبًا، Kم عاد للغابة م�رسعًا لينفذ خطوات 
خطته. بعد �صاعات عاد العجوز لبيته فرحًا 

وقا∫ لزوجته:
- لقد �صادفني اليوم ا◊ß الطيÖ، ووجدت 

كنزًا Kمينًا و�صاأ�صحبك لروDيته.
طارت العجوز من الفرحة عندما �صمعت 

اÈÿ، وكادت ل ت�صدق ما ت�صمع. 
 Aها عن اأ�صياKيف طريقهما �صار العجوز يحد

Zريبة –دç يف هذا املكان، وبعدها مّرا من 

جانÖ �صجرة كبرية تتدلى من اأZ�صانها اأ�صما∑ 
تتمايل وتهتز كاأنها تطري. لي�ص هذا فح�صÖ، فقد 

اأKار ده�صتها اأرنÖٌ ا�صطاده زوجها من النهر 
املجاور لل�صجرة وبكل �صهولة اأح�رسه لها. 

مل تعلم الزوجة العجوز اأن زوجها العجوز الهرم 
قد خطط لكل ذلك عندما ا�صiÎ ال�صمك وربطه 
باأZ�صان ال�صجرة، ووVصع الأرنÖ داخل �صبكة 

…õ«∏µfE’G çGÎdG øe ájÉµM

الطائر السمك 
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ال�صيد مربوطًا ◊افة النهر لي�صهل �صحبه.
اأقرت الزوجة بعد ما راأته باأن �صيئًا ما جعل 

ا◊ياة Zريبة كا◊لم يف هذا املكان. خا�صة بعد 
روDيتها لتال∫ الذهÖ يف ا◊فرة، طلÖ العجوز 

 çمنها اأن تبقي الأمر �رسًا بينهما ول–د
به اأحدًا كائنًا من كان. وبالطبع فقد وعدت 

الزوجة الKÌارة زوجها بذلك Kم اأخذت حفنة 
من املا∫ و�صارعت اإلى ال�صوق لتبتا´ ماكانت 

–لم به منذ زمن.
مرت الأيام وتبدلت حا∫ العجوزين لالأف�صل، 

 çون�صيت العجوز وعدها فراحت –د
اأهل القرية عن الذهÖ الذي وجده 

زوجها والنعيم الذي يعي�صانه 
ب�صببه، و�صارت تقيم الولئم 
والحتفالت وتدعو اجلميع.

لبى النا�ص دعوتها وZ�ص البيت 
بن�صف �صكان القرية، وعندما 

عاد العجوز اإلى بيته تفاجاأ با◊فل والنا�ص 
وال�صخÖ، وانزعè من ت�رس± زوجته لأنها 

اأف�صت ال�رس واأخّلت بالوعد. ن�صÖ خال± بينهما 
و�صل ◊اكم القرية، فاأر�صل عددًا من موXفيه 

لبيت العجوز ليعرفوا الق�صة كاملة.
�صاألوا الرجل العجوز عن الذهÖ فتكلمت 

زوجته مبا�رسة وبداأت ت�رسد الق�صة كاملة كما 
ح�صلت معهما بال�صبط. كيف ا�صطاد زوجها 

ال�صمك الطائر على ال�صجرة، Kم الأرنÖ من 

 åالنهر، واأخريًا و�صلت اإلى نهاية الق�صة حي
الكنز املدفون يف ا◊فرة.

Vصحك موXفو ا◊اكم من هذه الق�صة وانت�رست 
تفا�صيلها بني �صكان القرية الذين علت اأ�صوات 

Vصحكاتهم اأي�صًا عند �صماعهم ق�صة املراأة 
العجوز التي اعتÈوها ن�صجًا من اÿيا∫.

ان�رس± اجلميع عن العجوز التي �صعرت 
باÿجل ال�صديد من نف�صها، وعاهدت نف�صها 

وزوجها منذ ذلك اليوم اأن تتوقف عن الKÌرة 
واأن ل تخلف وعدًا اأبدًا.

ájOÉa :Ωƒ°SQ / ΩÉ°ûdG Qƒf :OGóYEG
º«µM ó÷G ÉjÉµM
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 Ò¨°U Ö∏c ,¿GhC’Gh öü©dG ∞dÉ°S ‘ ¿Éc Ée Éj ¿Éc
 óæY Ö∏µdG Üôg Ωƒj äGP .¬©e kGóL á∏«ªL IÒeCGh

 ¬æY åëÑJ IÉàØdG äCGóHh ,á£≤dGh §≤dGh ¿É°ü◊G ¬FÉbó°UCG
.IÒ¶◊G …∫õæŸG ,¿Éµe πc ‘

Ò¨°üdG »Ñ∏c âjCGQ πg :É¡eC’ âdÉb؟ 
 .ìÉÑ°üdG òæe √QCG ⁄ »à«æH Éj ’ :ΩC’G äOQ

Ò¨°üdG Ö∏µdG øjCG iôJ :á°ûgóæe »gh É¡°ùØf ‘ IÉàØdG âdÉb؟ 
 kÉªà©e kGÒ¨°U kÉà«H äóLh ICÉéa .áHÉ¨dG ≈dEG ¢†côJ âMGQh
 !ÊhÈNCG ؟Éæg óMCG óLƒj πg :∫CÉ°ùJ »gh ¬à∏Nóa ,ájÉ¨∏d

 !óMCG º∏µàj ⁄
 ¬àæ°†Mh Égƒëf ¢†côa IÒeC’G äƒ°üH Ö∏µdG ¢ùMCG

 .É¡≤©∏j  CGóHh
.IóYÉ°ùŸG ≈∏Y ºµd kGôµ°T :Ò¨°üdG Ö∏µdG AÉbó°UC’ IÉàØdG âdÉb

  ¢ùeÉÿG iƒà°ùŸG - óFÉ≤dG áéjóN
املغرب - مدر�صة براعم اأولد فار�ص

يتم ا�صتقبا∫ م�صاهمات الأطفا∫ وخواطرهم يف هذه ال�صفحة 
يقوم  ل  فقط.  الإمالئية    Aالأخطا  íت�صحي بعد  ون�رسها 

فري≤ التحرير باأي تعديل على ال�صيغة الأدبية.

 Ö∏µdG
 »ØàîŸG
IÒeC’Gh

∫ÉØWCG ôWGƒN∫ÉØWCG ôWGƒN∫ÉØWCG ôWGƒN∫ÉØWCG ôWGƒN∫ÉØWCG ôWGƒN∫ÉØWCG ôWGƒN∫ÉØWCG ôWGƒN∫ÉØWCG ôWGƒN∫ÉØWCG ôWGƒN
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IOƒe :Ωƒ°SQ اخلفــي اخليــط 

حان وقت الذهاب اإلى 
املدر�صة. اأنا م�صتعدة 

فاليوم لي�ص لدينا درو�ص 
كثرية، وقد ا�صتقت 

لأ�صدقائي فار�ص وق�صي 
ومرË، فنحن نت�صلى 
كثريًا ونبقى دائمًا مع 
بع�صنا يف ال�صÎاحة.

هل اأنت جاهزة يا لينا 
للذهاب اإلى املدر�صة؟

نعم اأمي … 
اأنا قادمة.

بداأت ال�صÎاحة الأولى وا�صتعد اجلميع 
 .•ƒ«N IôµH ¢SQÉa ™e ¿Éc ,Ö©∏d

ماذا تق�صد 
يا فار�ص؟

ملاذا –مل هذه 
البكرة يا فار�ص؟ اأح�رستها معي 

اليوم، حتى نبقى 
معًا دائمًا.

اأين مرË وفار�ص وق�صي؟ 
ملاذا تاأخروا يف القدوم هكذا 

يا ترi؟!!

هذا رائع

GGÉg GGÉg GGÉg

 GGÉg
 GGÉg
GGÉg

Vصا´ خيط لينا فخ�صيت اأن يحزن اأ�صدقاوDها منها، لكن 
فار�ص قدم لها خيطًا اآخر وطلÖ منها ا◊فا® عليه.

م�صى اأ�صبوعان وحان وقت العودة 
اإلى املدر�صة من جديد.

اأتت العطلة الف�صلية. 
 Aود´ الأ�صدقا

بع�صهم، لكي يلتقوا بعد 
اأ�صبوعني من جديد.

مدوا اأيديكم لو �صمحتم �صاأربط مبع�صم كل واحد 
منكم خيطًا، وهكذا �صن�صبí اأ�صدقاA اإلى الأبد.
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من تريد اأن تربط بهذه 
!?IôŸG √òg •ƒ«ÿG

يف اليوم التا›.

مل ياأتوا اليوم اأي�صًا؟! 
 iاأين ذهبوا يا تر

وملاذا مل يخÈوÊ؟

 دخلت املعلمة وفار�ص ال�صف بوجوه حزينة، 
جل�ص فار�ص دون التفوه باأي كلمة.

اأريد اأن اأخÈكم 
يا اأعزائي اأن 

 Ëكم مرAاأ�صدقا
وق�صي قد رحال..

رحال!! 
اإلى مكان اآمن اإلى اأين؟

واأجمل من هذا 
املكان بكثري.

يف البيت انفجرت لينا باكيًة. ل تبكي يا عزيزتي... 
اأمل تخÈ∑ املعلمة اأنهما 

الآن يف مكان جميل 
واآمن. األ –بني اأن 
يكون رفاقك بخري؟

يلتقي فار�ص ولينا 
كل يوم، ي�صلمان 

على بع�صهما 
ويكمالن الطري≤ 

دون كالم .

ل اأحد!... تعا› �صاعديني يف رمي 
 Ò£àa ,AÉª°ùdG ‘ √òg •ƒ«ÿG IôµH

ويتحلل اÿيط منها حتى اآخر البكرة، 
وهذا اÿيط هو الذي �صيكون خيط 

.Ëصداقتنا الدائم اأنا واأنت وق�صي ومر�

 Aمرت اأ�صابيع، وجا
فار�ص راك�صًا يف 

اأحد الأيام ومعه بكرة 
.á≤HÉ°ùdÉc •ƒ«N

لكن كيف؟!! 
وهما لي�صا هنا!

هذا اÿيط خفي ل اأحد Zرينا �صرياه، هذا اÿيط �صريبطنا 
باأجمل ◊ظاتنا واألعابنا املف�صلة، وكلما ا�صتقنا لهم �صحبنا اÿيط 

قلياًل لنتذكرهم ونوDكد لهم اأنهم يف قلوبنا مهما ابتعدوا عنا. 

هذا رائع..
 Öاإذًا �صاأبداأ ب�صح
اÿيط قلياًل الآن 
لأÊ ا�صتقت لهم.
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اإهداA من ‹لة قو�ص قزح التي توز´ على اأطفا∫ درعا

10العدد 51



 العدد 1151



مقلمتي ممتلئة بالأقالم الثمينة واآخر ابتكارات 
القرطا�صية، اأرفعها يف ال�صف مزهوًا بها لرياها 

الطالب، ول اأفتاأ اأ�صُفّ اأقالمي على طاولتي 
لي�صاهدوها، لكن التلميذ اجلديد امل�صكني مل يكن 

ميلك هذه الأبهة..! فقط مقلمًة ب�صيطًة فيها 
قلٌم اأزرُق وقلُم ر�صا�ٍص.. ل اأدري كيف 

�صيدر�ص، وكيف �صيجد �صهية للدرا�صة؟!
م�صى �صهر وحمي وطي�ص املذاكرات الأولى، 

واأنا ل زلت من�صغاًل بجديد ما اأملك، وقد اأكدت 
للجميع اأن مقتنياتي الباهظة �رس النجاح، واأنها 

خمتارة باأف�صل جودة. لكن..
كانت املفاجاأة..!

بل ال�صدمة.. حني �صبقني ذلك التلميذ اجلديد 
بعالمات عديدة.. حتى اإنه حاز املرتبة 

اأت�صدقون؟! الأولى، 

رّباه! بقلم ر�صا�ص 
�صغري فعلت هذا؟

ابت�صم واأ�صار اإلى راأ�صه 
قائاًل: املخ الذي يقطن 

هنا فعل هذا، يا عزيزي، لقد 
بذلت جهدي ما ا�صتطعت، لي�صِت 

الأقالم واملقلمة الثمينة هي الفي�صل، ول 
جودتها، املهم اأن األتفت لكتبي واألتهمها التهامًا 

واأنا م�رّس على نيل النجاح مبقدراتي واإمكاناتي 
املتوفرة. 

اأطرقُت خجاًل، وتذكرت كم تفاخرت باأ�صيائي، 
لقد فاتني التفوق هذه املرة، ولكن يف املذاكرة 

القادمة �صاأركز على درو�صي وليكن ما بحوزتي 
مقلمة فخمة.. اأو اأي قلم ر�صا�ص �صغري.
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جنى 5 سنوات  |  زبداني 

ماسة 10 سنوات
زبداني | المرح مع الفقاعات

النا 10 سنة 
أنا ورفاقي | الزبدانيأنا ورفاقي | الزبدانيأنا ورفاقي | الزبدانيأنا ورفاقي | الزبدانيأنا ورفاقي | الزبدانيأنا ورفاقي | الزبدانيأنا ورفاقي | الزبداني
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بع�ص ا◊لو∫:

(العامل `` علم `` عام 
`` عمل - ما∫  …)

 ≥jô£ÑdG Éæ≤jó°U óYÉ°S
.¬à«H ≈dEG ∫ƒ°Uƒ∏d

 ±QòJ GPÉŸ âdAÉ°ùJ πg
π°üÑdG ™«£≤J óæY ´ƒeódG؟ 

 âjÈµdG ¢†eÉM ƒg ÖÑ°ùdG
 ¬fEG ,π°üÑdG ‘ OƒLƒŸG
 ±Qòàa ¿ƒ«©∏d áµM ÖÑ°ùj
 π°üÑdG äO qôH GPEGh .´ƒeódG
 ÒKCÉJ ∞î«°S ±Éc πµ°ûH
.kGÒãc âjÈµdG ¢†eÉM

32 31

45

 …hÉ°ùj ™HôŸG ‘ OƒLƒŸG ºbôdG
 ôFGhódG ‘ ΩÉbQC’G ´ƒª›

.¬H á£«ëŸG
É¡∏M áaô©e ∂æµÁ πg؟

ágÉàe
 ±QòJ GPÉŸ âdAÉ°ùJ πg
π°üÑdG ™«£≤J óæY ´ƒeódG؟

 âjÈµdG ¢†eÉM ƒg ÖÑ°ùdG
 ¬fEG ,π°üÑdG ‘ OƒLƒŸG ¬fEG ,π°üÑdG ‘ OƒLƒŸG
 ±Qòàa ¿ƒ«©∏d áµM ÖÑ°ùj ±Qòàa ¿ƒ«©∏d áµM ÖÑ°ùj
 π°üÑdG äO qôH GPEGh .´ƒeódG π°üÑdG äO qôH GPEGh .´ƒeódG
 ÒKCÉJ ∞î«°S ±Éc πµ°ûH ÒKCÉJ ∞î«°S ±Éc πµ°ûH
.kGÒãc âjÈµdG ¢†eÉM.kGÒãc âjÈµdG ¢†eÉM
 â«H

≥jô£ÑdG
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Below is a chart of a flower.
Cut out the names for the different parts of the flower, and paste them in the right spot.

Preschool

 Flower C
hart

Science

✁
Stem    Petal     Roots   Leaf  .É¡æjƒ∏àH ºb ºK á∏«ªL áMƒd ≈∏Y π°üëàd 35 ≈dEG 1 øe ΩÉbQC’G π°Uh ∫hÉM

 ‘ ∑hõcR äóYÉ°S Óg
:á«dÉàdG IôgõdG ΩÉ°ùbCG áaô©e

¥É°ùdG `` äÓàÑdG `` Qhò÷G `` ¥QƒdG

2
‹É°ùJ
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