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ُل َوَّ ُل الأْ الأَْفصأْ

نَِسُة  بانة  الأْ

أَْسََعْت ريـام إِىل الَْمْدرََسِة.

فَِهَي تُِحبُّ الَْمْدرََسَة كَـثيـًرا، َوتُـِحبُّ ُمَعلَِّمتَها 

اْلنَِسَة ِوداد.
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لَِكنَّ اْلنَِسَة ِوداد لَْم تَـُكْن ُهناَك.

"َصباُح الَْخيْـِر"، َسِمْعُت َصْوتًا َجديًدا. 

" اْلنَِسَة ِوداد َمريَضٌة الْيَْوَم، َوَسأَكوُن الُْمَعلَِّمَة 

الْبَديلََة. اْسمي اْلنَِسُة بانَة."

ثًَة َصديَقتَها ُجامنَة: قالَْت ريـام ُمَحدِّ

"انْظُري إِلـى أَساِورِها الَّتي

تَُخْشِخُش فـي ِمْعَصِمها".

"َوإِلـى ِحذائِها الّلِمعِ،" َهَمَسْت ُجامنَة. 

ا." قالَْت ريـام. "واو، اْلنَِسُة بانَة أَنيَقٌة ِجدًّ
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قالَْت ريـام: " آنَِسة بانَة، َهْل أَْستَطيُع أَْن أَكوَن 

ُمساِعَدتِِك؟ فَأَنا أَْعرُِف كُلَّ َشـْيٍء. "

"ال داٍع لِذلَِك، فَـأَنا لََديَّ الَْكثيـُر ِمَن الِْخطَِط 

رِْس،" أَجابَِت اْلنَِسُة بانَة.  لِلدَّ

َهِذِه  َحلَّ  يَْستَطيُع  َمْن  بِالِْحساِب،  "لِنَبَْدأْ 

الَْمْسأَلَِة؟"

"أَنا،" أَجابَْت ريـام.

لَِكِن اْلنَِسُة بانَة اْختارَْت بَْدر. 

ثُمَّ أَثْـنَْت َعلَيِْه قائِلًَة: "َعَمٌل َجيٌِّد!"

تَـنَهََّدْت ريـام َوقالَْت:

"أَنا أَيًْضا كُنُْت

أَْعرُِف اْلِجابََة."
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فِّ  اْختارَِت اْلنَِسُة بانَة َصِفيَّة لِتَقوَد طُلَب الصَّ

إِلـى ااْلْستِـراَحِة.

قالَْت ريـام:

َصِفيَّة  أَنيَقٌة.  ِلَنَّها  َصِفيَّة  تُِحبُّ  بانَة  "اْلنَِسُة 

فَتاٌة ُمتَأَلََّقٌة." 

بَـْعَد ااْلْسِرتاَحِة،

قالَْت ريـام: 

"آنَِسة بانة،

لََديَّ َدفْـتَـٌر أَنيٌق.

َهْل أَْستَطيُع أَْن أُِريَِك إِيّاُه؟

الِْقراَءِة  َوقُْت  فََهذا  ريـام،  يا  اْلَن  "لَيَْس 

اِمتَِة." أَجابَِت اْلنَِسُة بانَة. الصَّ
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"ال أَْعتَِقُد أَنَّ اْلنَِسَة بانَة تُِحبُّني." فَكَّرَْت ريـام.

"كُلُّ ما أُريُدُه ُهَو أَْن تَعوَد اْلنَِسُة ِوداد. لَيْتَها 

تَعوُد َغًدا. "

ُل الثَّاين الأَْفصأْ

! بينأْج! رينأْج! بامأْ

يَِّدُة بانَة: بَْعَد الَْغداِء، قالَِت السَّ

الُْمساَعَدَة  يََودُّ  َمْن  الْموسيَقى.  َوقُْت  "حاَن 

فـي تَـْمريِر اْلالِت؟"

رَفََعْت ريـام يََدها. 
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"َحَسنًا، يُـْمِكنُِك أَْن تَْفَعيل ذَلَِك يا ريـام."

"ياي، لََقِد اْختارَتْني اْلنَِسُة بانَة أَخيـًرا،" قالَْت 

ريـام ُمبْتَِسَمًة. 

ِة  ِشدَّ َوِمْن  ا،  ِجدًّ َسًة  ُمتََحمِّ كانَْت  ريـام  لَِكْن 

َحامَستِها أَْوقََعْت كُلَّ َشـْيٍء. 

باْم! َوقََعْت الطَّبْلَُة

نُْج.  بْلينْغ! رينْغ! َوقََع الصَّ

يا لِْلِزْعاجِ!

قاَل رايض: " يا لَِك ِمْن فَتاٍة َخرْقاَء!"

َوريـام َشَعرَْت ِفْعًل بِأَنَّها َخرْقاُء. 
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فُّ يَُغنّي: "ذََهَب اللَّيُْل.. طَلََع الَْفْجُر..  بََدأَ الصَّ

َوالُْعْصفوْر َصْوَصْو.."

فَّ  َوقََفْت َصِفيَّة بِجانِِب اْلنَِسة بانَة. َهزَِّت الدُّ

د. بِيََديْها، َوَمَعُه اْهتَزَّْت ُخَصُل َشْعرِها الـُمَجعَّ

ابْـتََسَمْت لَها اْلنَِسُة بانَة. 

"أَتَـَمنَّى لَْو أَنَّ اْلنَِسَة بانَة تَبْتَِسُم لـي،" فَكَّرَْت 

ريـام. 
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ُل الثَّالُِث الأَْفصأْ

َضِويٌَّة ريـام َفوأْ

 . ُة الَْفنِّ بَْعَدها، جاَءْت ِحصَّ

فَكَّرَْت ريـام:

"َسأَرُْسُم بَنَْجر،

فَُهَو دائِـاًم يُْسِعُدين. 

لَِكنَّ بَنَْجر كاَن قَْد اْختَفى!

أََحٌد ما فَـتََح باَب الَْقَفِص."

َوأََخَذ الَْجميُع يَبَْحُث َعْن بَنْجر.

َو بََحثَْت ريـام أَكْـثَـَر ِمَن الَْجميعِ.

أووبْس! 

لََقِد انْـزَلََقْت ريـام َعىل

َرِْض. بَْعِض الطِّلِء َوَسَقطَْت َعىل اْل
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َوِعنَْدها، َوَجَدْت بَـنَْجر! 

كُتُِب  أََحِد  فَْوَق  الُْكتُِب  َسلَِّة  فـي  نائِـاًم  كاَن 

لَِّة. ريـام الُْمَفضَّ

َهتََف الَْجميُع بِابْتِهاجٍ: "ياْي!" 

"يَـْخ!"، صاَحْت َصِفيَّة ثُمَّ قالَْت: 

"ريـام فَـتاٌة فَْوَضِويٌَّة! قَميُصها ُملَطٌَّخ، َولََديْها 

بَـْعُض الطِّلِء َعىل َوْجِهها. َعىل ريـام أَْن تَعوَد 

إِلـى َمنِْزلِها حااًل!"
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رَدَّْت اْلنَِسُة بانَة: "َعىل ريـام أَْن تَبْقى َحيُْث 

ِهَي." 

"لََقْد كانَْت ُمبْتَِهَجًة َوَخدوَمًة، َوَهذا أَفَْضُل ما 

يُـْمِكُن أَْن نَكوَن َعلَيِْه!"

أَنيًقا  يَكوُن  كََمْن  ذَلَِك  يُْعِجبُِك  َوَهْل  ا؟  "َحقًّ

ُمتَـأَلًِّقا؟" َسأَلَْت ريـام. 

ا أَْن أَكوَن ُمَعلَِّمتَِك."  "بِالطَّبْعِ، َو يُْعِجبُني َحقًّ

قالَِت اْلنَِسُة بانَة. 

"واْو! ال أَْستَطيُع ااْلنْتِظاَر َحتَّى أُْخِبـَر اْلنَِسَة 

ِوداد." قالَْت ريـام. 

"أَْعتَِقُد أَنَّها تَْعرُِف ذَلَِك." قالَِت اْلنَِسُة بانَة. 
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ِة؟ 1- لاِمذا اْعتََقَدْت ريـام أَنَّ اْلنَِسَة بانة ال تُِحبُّها يف بِدايَِة الِْقصَّ

الَْمْدرََسِة؟  َسيِّئًا يف  أَْم  َجيًِّدا  يَْوًما  أَْمَضْت  أَنَّ ريـام  تَْعتَِقُد  َهْل   -2

ْ إِجابَتَِك. فَرسَّ

بِالُْحزِْن.  ريـام  َشَعرَْت  فَْوَضِويٌَّة،  ريـام  أَنَّ  َصِفيَّة  قالَْت  ِعنَْدما   -3

ديُق الَْجيُِّد يف َمْوقٍِف ُمشابٍِه؟  بَِرأْيَِك، ماذا يَقوُل الصَّ

اْلنَِسِة  َمَع  يَْوِمياتَِك  ِمْن  أُنـْموذًَجا  َواكْتُْب  ريـام  أَنََّك  تَظاَهْر   -1

بانة.

2- تَْعتَِقُد ريـام َوُجامنَة أَنَّ اْلنَِسَة بانة أَنيَقٌة، لاِمذا؟

3- فَكِّْر بِـُمَعلٍِّم أَْو ُمَعلَِّمٍة بَديلٍَة َدرََّسَك يف أََحِد اْلَيّاِم. كَيَْف كاَن 

؟  وَكَيَْف كاَن يَْختَلُِف َعنُْه؟ ِّ intkc sample ©َهذا الُْمَعلُِّم يَتَشابَُه َمَع ُمَعلِِّمَك اْلَْصيلِّ
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