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Arabisk

ة وحبة البازالء األمير
حكاية من الدنمارك-



ي قديم الزمان
ة حقيقية و ليس. كان يا ماكان ف  ت فتاة كان هناك أمير شاب يحلم بالزواج من أمير

ته الحقيقية.عادية ا وبعيدا للبحث عن أمير .مر سل ا عليهولكن لم يكن األ . سافر ذلك األمير كثير 2



ات ولكن لم تكن حقيقيات ي سفره قابل العديد من األمير
األمير العودة إىل البيت وهو قرر .ف 

ة الحقيقية, حزين خاىلي اليدين ي باألمير
.ألنه لم يلتق 
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ي كل األنحاء, وذات يوم كان الجو ممطرا عاصفيا
ب ف  ق والرعد يض  د والير طرق أحدهم ف. وكان الير

ي الخارج.قام الملك العجوز وفتح الباب.باب القض فجأة
ة تقف ف  .فوجد أمير
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ة ان المطر يتقاطر وك. كانت مبتلة من أعىل جسدها إىل أسفله.ولكن شكللا لم يكن يشبه شكل أمير

.من شعرها عىل وجللا ويتدحرج عىل م ابسلا وحذائلا 5
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ة" ي داخله"حسنا، سنعرف إذا ما كنت فع ا أمير
 
ة تحمست الملكة عند سماعلا بأن الفت.فكر الملك العجوز ف .  اة أمير

ي قاع الرسير وغطت. فقررت أن تجلز غرفة النوم
 
ت حبة بزالء ثم وضعتلا ف ين طبقة من ذهبت إىل المطبخ و أحض  لا بعرسر

ة تلك الليلةاألغطية و البطانيات .فكان ذلك هو الرسير الذي ستنام عليه األمير
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ي الصباح سألتلا الملكة والملك كيف كانت ليلتلا
 
ع ذلك لم أغمض لقد كنت جد متعبة ليلة البارحة وم. "وف

ي طوال الليل
ء ما بقاع .عين  ي

ي لقد الرسيركان هناك شر
 
ء صغير و صلب وجع ظلري وترك أثارا ف ي

نمت فوق شر

ة حقيقية عندما شعرت  بوجود حبة الير  وهكذا فظيعاكان بالفعل شيىئا . جسمي  الء تأكدت الملكة بأنلا أمير

.بالرسير رغم تلك األغطية السميكة



ة الحقيقية هي من تكو .يدةسعفزوجتلا األمير الشاب وعاشا حياة ن حساسة بلذا الشكلفقط األمير
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ي معرض والتزال هناك يمكن رؤيتلا إذ لم يأخذها أحد
الء ف  وتة توتة ت.ووضعت حبة الير 

.الحدوثةإنتلت  10



Siste side

Finn flere fortellinger på morsmal.oslomet.no

Fortellingen er laget med figurer og tegninger fra Aursmoen barnehage
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https://morsmal.no/no/

