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الزرافة ذات الرقبة الطويلة

حكايات مزكني

الزرافة ذات الرقبة الطويلة

لعلَّ اختالفك عن اآلخرين هو سر قوتك ،لذا كنْ فخورا ً بأنك مختلف ،ففي أحد
األيام ستدرك معنى اختالفك وأهميته ،وهذا هو ما تعبر عنه قصة الزرافة ،فكان
في الغابة زرافة جميلة وطيبة القلب ذات رقبة طويلة ،كانت احليوانات تخاف
منها ألنها مختلفة عنهم ،كيف ال يخافون منها وهي ذات رقبة طويلة ال ميكنهم
أن ينظروا في عينيها أو أن يصلوا إليها ،كما أنها حني تسير ال تنظر إلى األسفل
غالب األوقات ،فلرمبا تكون قد كادت أن تدهس أرنبا ً أو سلحفاة دون أن تدري ،أو
أن متر على املرج األخضر املليء بالفراشات فداست على األزهار وروّعت النحل
والفراشات دون أن تدري ،مثل هذه األمور جعلت احليوانات ال حتب الزرافة وال تقترب
منها بسبب اختالفها عنهم ،وهذا ما جعلتها تعيش أياما ً تعيسة ،إال أنه في
أحدى األيام بينما كانت تنظر الزرافة برقبتها الطويلة إلى تلك األفق ،رأت من
بعيد عاصفة قوية تتجه نحو الغابة ،فحذرت احليوانات وبدأت احليوانات باالختباء
حيوان في بيته ،وبعد انتهاء العاصفة خرجت
والهرب من العاصفة ،واختباء كل
ٍ
احليوانات وشكرت الزرافة ألنها حذرتهم ،وغيروا نظرتهم عن الزرافة ،فاالختالف
يا أصدقائي ال يعني أننا على خطأ ،بل يجب أن نثق باختالفنا عن الناس ،وال ننظر
ملن هو مختلف عنا بنظرة ازدراء ،بل علينا أن نتيقن أن كل منا له وره وأهميته
في احلياة ،وعوضا ً عن ذلك يجب علينا محاولة توظيف اختالفنا لنظهر التمييز
واإلبداع.
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Zimanê me

شخصيات و أمكنة

Cînavkên kesane

من هو أمير الشعراء ،أحمد شوقي؟

Ev cure cînavk du beş in
cînavkên kesane yên xwerû ,
şeş in. Ew jî ev in :
Ez
Tu
Ew
Em
Hûn
Ew
Mînak : Ez şagirt im

وُلد الشاعر أحمد شوقي في القاهرة سنة 1868م،
وكان متفوقا ً في دراسته وحصل على منحة دراسية
تفوقه ،بعد إمتام مرحلته الثانوية
مجانية بسبب ّ
درس أحمد شوقي احلقوق ،وسافر بعد عام إلى فرنسا
حتى يستكمل دراسته ،وعاد إلى مصر ،وبحلول عام
1914م كان أحمد شوقي الشخصية األدبية الرائدة في مصر،
ً
نتاج غزي ٍر ومتباين ما بني الشعر والقصص
ذا
فقد كان شاعرا
ٍ
واملسرحيات ،وحصل أحمد شوقي على لقب أمير الشعراء من
قبل املصريني والعرب .ودعا أمير الشعراء كما كانوا يُلقبونه
إلى إيجاد أدب خاص باألطفال واهتم بأدب الطفل كثيراً ،وذلك
املنية عام 1932م ،في مصر.
بعد عودته من فرنسا ،ووفاته ّ

Gotinên pêşiyan
Kaniya ku tu avê jê
vexwî kevra navêjyê.

هل تعلم

1ـ هل تعلم أنه أطلق على حلب اسم الشهباء نسب ًة إلى حجار مبانيها ذات
اللون األشهب ،وبياض تربتها.
2ـ يعود تاريخ اختراع وصنع اآللة الطابعة إلى سنة 1714م ،وحصل مصممها
ومخترعها هنري ميل على براءة االختراع.

Çand û Wêje

SÎWAN

Li barîna baranê
Sîwana min nazik e
Beden şiva Hesin e
Destikê wê gopal e
Wekî dara sihok e
Dema tilyê dibim ser
Şîşikên wê kemend in
Wê li ser xwe vedigerim
Dema dibe zivistan
Diparêze kinc û cil
Peşk û libên baranê
Rengê wêna çi reş e
Kêr tê dema havînê
Çaxê ez tême malê
Digrim û pê nalîzim
Divê durist bimîne

Radihêjim sîwanê
Ji etlesê şayik e
Wekî rim û darsin e
Li ser serî mertal e
Bi bazin û qemçok e
Çi xweş dibe girover
Wek tevna pîrepind in
Ji nû riya xwe digirim
Ez pê diçim dibistan
Nahêle ku bibin şil
Li ser dikin dîlanê
Meşa di bin de xweş e
Ji germ û rok û tînê
Ez wê dixim qubalê
Li jor wê hildawîzim
Da karê min b`qedîne

تعلم اللغات

Peyv û Wate
Çiqil
Bahoz
Mişînek
Pelçim
Hildawîztin

غصن
عاصفة
صوت الرياح
ورق
تعليق
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عاصفة عالعولو

Rengîn

DAR

Dara ku di sibehekê de, weke bûkekê ji
kulîlkan xemilandî xwe dide pêş. Ev guhertin,
bêyî ku çav bibînin bi awayekî xwezayî tên
holê. Kulîlkên daran bêyî ku mirov bibînin,
vedibin. Di nava bêdengiyê de ji ava çiqilên
xwe, ji bo jiyanê hatine amadekirin. Çiqilên
daran di nava bêdengiyê de, kulîlk û pelên
Kesk vedibin. Piştî wê jî fêkiyên rengîn, ji
çiqilan xwe berdidin jêr.
Di demsala zivistanê de, di bayekî pir hêdî
de, tiştên herî deng jê tê, darên bêpel in. Di
demsala biharê de, ji ba û bahozên di dehlan
de. ji hejandinê zêdetir mişîneke pir şîrîn tê
bihîstin. Ew hejandina zêde jî, ji bo fêkiyan
;ziyan e. Kar di nava bêdengiyê de tê heskirin
weke pelçimdayîn û fêkîgirtina daran.

صحة وإرشادات

أهم األغذية التي تتغلب على البرد
للطفل

ليحصل جسم األطفال على التدفئة في الشتاء البد أن حتتوي
على كل العناصر الغذائية املنتجة للطاقة كالبروتينات ،والدهون،
والكربوهيدرات ،وكذلك تساعد على تقوية املناعة ،ومن أهم
األطعمة التي متنح الدفء لألطفال ،ومن هذه األغذية:
أوال ً :شوربة العدس:
تعتبر العدس األصفر من البروتينات النباتية التي تعطي الطاقة
لتساعد اجلسم على التدفئة ،وحتتوي على العناصر الغذائية
املتكاملة من بروتينات ،ومضادات أكسدة ،وكربوهيدرات.
ثانيا ً :الكاكاو:
مشروب الكاكاو مع احلليب الدافئ من املشروبات احملببة واملفيدة
لألطفال ،حيث يحتوي عناصر غذائية غنية كاأللياف ومضادات
األكسدة التي تساعد على تعزيز قوة جهاز املناعة وتعطي
اجلسم الطاقة الالزمة له ،كما يساعد في إفراز مواد
كيميائية مفيدة في املخ لتحسني وظائف املخ ،كالتركيز،
واإلدراك.
ثالثا ً :احلمص:
ويتميز احلمص بغناه بالعناصر الغذائية املتعددة والتي تعد من أهم
العناصر التي تساعد على إنتاج الطاقة الالزمة للجسم وبالتالي
تساعد على التدفئة ،فضال ً عن احتوائه على األلياف الغذائية،
ومضادات األكسدة التي حتمي الطفل من نزالت البرد واإلنفلونزا.
ستنمي
لذلك صغاري األطفال احرصوا على تناول هذه األغذية التي
ّ
قدراتكم ،ومت ُد أجسامكم بالدفأ.

تعلم معنا

أصدقاء مزكني
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إسماعيل سليمان

خوناف أحمد
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فلنتعلم كيف نرسم الوردة
يحيى األومري

نرجس اخلليل

باران حمي

زكريا عبد اجلبار
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