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لالتصال بنا : ٠٧٦٠١٨٥٤٤٤٦ 
www.qanbar.com

info@qanbar.com

أعزائي األصدقاء، السالم عليكم ورمحة اهللا
أحـب أن أهنئكـم بهـذا العـدد فقـد وصلـت جملتكـم 

اجلميلـة جملـة قنـرب إىل العـدد  50 وقـد حرصنا يف األعداد السـابقة 
تقديـم كل مـا هـو مفيـد ومسـٍل وكانـت رحلة ممتعـة يف تلك السـنوات 

السـابقة الـيت قضيناهـا معـًا  منـذ انطـالق املجلة عـام 2010 .
وأنـا اآلن احتفـل بصحبتكم بصدور هذا العدد املميز الذي ستشـاهدون 

فيـه كيـف نقـوم بعمـل جملتكـم وسـنزور العاملـني فيهـا ونطلع على 
. إبداعاتهم 

وقـد وعدونـا بأن يقدموا لكـم أفضل ماعندهم لكي تتعلموا وتتسـلوا 
وتكسـبوا مـن املعـارف الـيت تنفعكـم يف حياتكـم  ، مثل تراث وسـرية 

اإلمـام علـي (عليـه السـالم) وسـرية األصحـاب ليكونوا قـدوة لنا، وال 
ننسـى الصفحـات العلميـة الـيت تسـهل عليكـم املنهـج الدراسـي مثـل 

صديقـي فهيـم وبسـيط وصديقتنـا فضة الـيت تقدم لنـا الصفحات 
وحكاياتهـا  وجدتـي  اجلميلـة 

محامـيت  ومغامـرات  الرائعـة   
املشـاكس  والقـط  زعـرت 
املمتعة واملضحكة، فشـكرًا 
هـذه  وملتابعتكـم  لكـم 

النافعـة واملسـلية املجلـة 
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رسوم:حممد رامزاعداد: سراج اجلراد

يروى أن التاجر (محدان) اشتهر برباعته يف التجارة حتى أصبح معروفًا بقدرته على الربح، وقد أثار 
جناحه غضب التّجار وحسدهم. فقرر أحد التجار وامسه (سلطان) أن يعرف أسرار جناح (محدان) لكي 
يستطيع أن يصري مثله وينافسه بنجاحه. ذهب (سلطان)  إىل التاجر (محدان) وقال له: أنا معجب بعملك 
وأعرض عليك أن نكون شريكني يف جتارتك ولن أتدخل بأي شيء يف عملك)، وافق التاجر(محدان) 
على طلب الشراكة وبدأ باعماله التجارية وكان (سلطان) يراقبه يف كل ما يقوم به حتى عرف كل 
صغرية وكبرية، وبعد أشهر قليلة طلب (سلطان) من التاجر (محدان) أن يقطع الشراكة بينهما، فدهش 
اليت  الطريقة  وفق  على  جتارته  يف  عمل(سلطان)  النهاية.  يف  وافق  ولكنه  طلبه  من  (محدان) 
تعلمها من (محدان) وصار ينافسه ويضايقه يف التجارة، وملا اشتد على (محدان) األذى قرر أن يشكو 

أمر(سلطان) اىل القاضي.

ملا مثال أمام القاضي شرح التاجر (محدان) كيف أنه وثق بـ(سلطان) وأطلعه على كل أسرار عمله ومل 
يبخل عليه بشيء، وملا مسع القاضي رد الرجل احلسود عرف نّيته السيئة.

قال القاضي لـ(محدان): (يا بين.. صدر العاقل صندوق سره، وإن كامت السر وّيف أفلح، وقد خاب من 
أعطى سر صنعته حلسود، واتِق شّر من احسنت إليه) ثم أمر القاضي بعقاب التاجر احلسود(سلطان).

مكيدة التاجر
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َجميل بن كعب الّثعلبي
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أصدقاء  السوء
حكاية من الرتاث الروسي
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كانت قطة ثرية تعيش يف بيتها الكبري 
أصدقائها  تدعو  أن  كانت حتب  اجلميل, 
إىل حفالت تقيمها يف بيتها تقدم هلم 

فيها ألذ األطعمة.
 ويف أحد األيام دعت إىل بيتها جمموعة 
من احليوانات، وكان أول املدعّوين الديك 
وزوجته  ماعز  والسيد  الذهيب  العرف  ذو 
الدجاجة  وأيضا  (ماشا)  الكسولة  والبطة 
القطة  أعدت  األمحر،  الريش  ذات 

ألصدقائها أطعمة كثرية.
ثم  وزوجته،  هو  أوال  ماعز  السيد  جاء   
من  آخر  الدجاجة  وكانت  والبطة  الديك 
حول  جولة  يف  القطة  أخذتهم  وصل، 
ودقة  األثاث  مجال  من  فتعجبوا  بيتها، 
مسع  حينها  فيه،  الغرف  وعدد  صنعه 

اجلميع صوت جرس الباب.
آخر  أحدًا  تدُع  مل  فهي  القطة  تعجبت   
قطة  هناك  كان  الباب  فتحت  وعندما 
كانا  أقاربها  من  يتيمان  صغريان  وقط 
يرجتفان من الربد، وطلبا منها أن تسمح 
الليلة ألن  هذه  بيتها  بالبقاء يف  هلما 
يقيهما  ال  قديم  وبيتهما  بارد  اجلو 

الصغريين  رؤية  الضيوف  كره  الربد، 
القطة  وخجلت  املمزقة  مبالبسهما 
فطردتهما  الضيوف  أمام  منظرهما  من 

وأغلقت الباب بوجهيهما.
وبينما كان الطباخ يعد الطعام يف الفرن 
قرب  تركها  اليت  مبنشفته  النار  علقت 
الفرن من دون أن يعلم، ثم امتدت النار إىل 
باقي أجزاء املطبخ ثم احرتق البيت كله.
وتركوا  والطباخ  والقطة  الضيوف  هرب 

البيت حيرتق حتى صار رمادًا.
ذهب  بينما  شيئا  متلك  القطة  تعد  مل 
وتركوها  بيوتهم  اىل  كلهم  اصدقاؤها 

وحيدة.
لتبيت  أصدقائها  إىل  بالذهاب  فكرت 
حبجة  إدخاهلا  رفضوا  ولكنهم  عندهم 
ان بيوتهم صغرية، ومل يبَق لديها سوى 

بيت قريبيها اليتمني.
الباب  هلا  فتحوا  بابهم  دقت  عندما 
وجبتهم  ملشاركتهم  ودعوها  بها  ورحبوا 

البسيطة.
بهم  مافعلته  على  كثريًا  القطة  ندمت 
وقررت أن تعيد بناء بيتها لتعيش معهما 
أصدقاءها  وترتك  بهما  وتعتين  فيه 
عند  يساعدوها  مل  الذين  السيئني 

حاجتها إليهم.

«الصديق وقت الضيق»
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إعداد: تامر عبد الحميد
تصميم: شريف محمود

الببغاء  سمكة  تمتلك 
من  مجموعة  ا�سترالية 
فهي  ا�ســـنـــان،  أغــــرب 
من  مجموعتين  تمتلك 
هاتين  إحـــدى  ــان،  ــن ا�س
فمها  فى  المجموعتين 
حنجرتها. فــى  ــرى  وا�خـ

جفون الجمل!
من خصائص جسم الجمل التي تساعده على العيش في ظروف 

الصحراء القاسية، إنه يمتلك ثالثة جفون لكل عين من عيونه.

أطول كهف في العالم هو «كهف الماموث» في الواليات المتحدة 
ا�مريكية، إذ يصل طول هذا الكهف إلى 651 كيلومتًرا.

كهف الماموث!

١
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سمكة الببغاء!
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جاذبية القمر!

خرطوم الفيل!
ويستطيع  عضلة،  ألــف  مئة  حوالي  به  الفيل  خرطوم 
بوساطة هذا الخرطوم أن يشم رائحة الماء على مسافة 
حساس  الخرطوم  هــذا  ــرف  وط أمــيــال،  ثالثة  إلــى  تصل 
الخياطة. ــرة  إب التقاط  يستطيع  أنــه  لدرجة  جــدا  ــرن  وم

بحر  «ساراغاسو» هو  بحر 
�نه  شــواطــئ،  لــه  ليس 
تقع  المياه   من  منطقة 
ا�طلسي! المحيط  داخل 

بحر ساراغاسو!

بسبب اختالف الجاذبية، فإن الشخص الذي يزن 
60كيلوجراما على ا�رض إذا صعد إلى القمر فإن 
فقط. جرامات  كيلو   10 إلى  سيصل  هناك  وزنه 

٤
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عدد  تتخيل  أن  تريد  هل 
ــمــوجــود على  ال الـــدجـــاج 
بإحصاء  قمنا  لو  ا�رض؟ 
ــدد الـــدجـــاج ســتــكــون  ــ ع
أن  الــمــدهــشــة  النتيجة 
على  إنــســان  كــل  مقابل 
دجــاجــتــان. تــوجــد  ا�رض 

عدد الدجاج!

٧٨
تم  العالم  في  كمبيوتر  أول 
تصنيعه عام 1946م، وقد بلغ 
وزنه 30طنا، وكان يحتل غرفة 
التي  العمليات  ولكن  كاملة، 
تقوم  أن  يمكن  ينجزها  كــان 
يتجاوز  ال  شــريــحــة  اÁن  بــهــا 
طــولــهــا بــضــعــة مــلــيــمــتــرات.

أول كمبيوتر!
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<k{{fi^“<JJà{{ËÜ�j÷^e<Ì„Èf{{ç<Ìõ^{{{{{È}<ÿ{{€√÷<zÕÁœ√{{{{{⁄<å_Ü{{e<ÏÜ{{e]Ê
<^{{â^ÈŒ <Ì√ËÜ{{âÊ <^„jœe^{{â <‡{{⁄ <Ün{{{{{{“_ <Ì{{È◊€¬ <ÌflÈ“^€{{{÷] <ÂÑ{{‚
<Ì{{÷a <∞{{fi^$ <t^{{jfic <‡{{⁄ <D‰{{ÈÈfiÁ€ÈmE <≈^�j{{â] <JJÌ{{ËÊÇÈ÷] <Ì{{õ^È§^e
<JJÌËÜ”{{{{{{ä√÷]<ãe¯€{{{÷]<Ì{{õ^È§<^„◊€√j{{â]<zã{{ËÖ^e<Í{{{ <ƒflí€{{{÷
<<]Á{{{{€{{�uÊ<ƒfl{{{{í€{÷]<]Ê �Ü{{{{⁄Å<∞{{{{õ^È§]<‡{{⁄<Ì¬Á€{{{{•<·c<Ÿ^{{{{{{{œËÊ
‹7^{{{{€¬_ <Ó{{◊¬ <‡Ò^”{{{{€{÷] <4{{m^i <‡{{{{{⁄ <‹{{„ Á} <gf{{äe <‡Ò^{{{{”€{÷]

<≈3{{}^ <zk{{fl‚<Ì{{flÈ“^⁄<D›MTRS<I<›MTMUEÊ^{{‚<å^{{È÷c<Í{{”ËÜ⁄˘]<Ö�Á{{õ<z›MTPR<›^{{¬<ª
<^„{{â_Ö<hÜ{{Œ<g{{œm<l]É<ÏÜ{{ec<^{{„È <ÿ€√j{{â]<z]Ñ{{‚<^{{fl⁄ÁÈ÷<Ì{{ ÊÜ√⁄<k{{vfë_<Ì{{÷a

<ÏáÜ{{∆<Ì{{“Ü£]<Ç{{fl¬<s{{jfli<D’Á{{”⁄<Eê^{{€œ÷]<ÿÀ{{â_<Ì{{¬ÁïÁ⁄<ÏÜ{{”eÊ
<kfi^“Ê<z^7^”ç_<lÅÇ√iÊ<lÜéjfi^ <]3◊®]<±c<‰¬]3}]<Ê^‚<ÿœfi<JJÌ€”¶

<zÍ{{÷àfl⁄<Ÿ^€√j{{â^“<å^{{fl◊÷<^{{„√Èe<‹{{jË<Ì{{õ^È}<Ì{{flÈ“^⁄<ŸÊ]
›MTQP<›^{{¬<ª<˜c<‰{{¬]3}]<Ï]Ü{{e<—Á{{œu<Ó{{◊¬<ÿ{{í¨<%<‰{{fl”÷

<Ì{{flÈ“^⁄<Ó{{◊¬<D›MTSQ<I<›MTMMEÜrfl{{â<k{{Ë4⁄<–v{{âc<Í{{”ËÜ⁄˜]<Ü{{n¬
<Ì{{÷a<ŸÊ_<ƒ{{ÈflíiÊ<^{{‚ÜËÁ�i<≈^�j{{â]<Ïà{{ÈqÊ<ÏÇ{{⁄<ªÊ<zÌ{{µÇŒ<Ì{{õ^È}
<›Çœ÷]<Ìâ]ÊÅ<≈]3}]<Ï]Üe<Ürflâ<ÿrâ<›MTQM<›^¬<ªÊ<JJÌnËÇu<Ìõ^È}
<›^¬<ŸÁ◊u<ƒ⁄Ê<JJÜrflâ<Ì“Üç<ãâ_Ê<z’2fià÷]<l]É<Ì�∆^ñ÷]<›Çœ÷]Ê
<<Ì ÊÜ√π]<Ì{{È¬^flí÷]<l^Èí~{{é÷]<Ü„{{ç_Ê<áÜ{{e_<‡{{⁄<Ürfl{{â<x{{fë_<›MTRS
J^{{È÷àfl⁄<�]á^{{„q<k{{vfë_Ê<%^{{√÷]<ª<Ì{{õ^È§]<Ì{{÷a<lÜ{{éjfi]<‰{{◊ñÀf 

<z^{{ñË]<Ì{{“^È£]Ê<à{{ËÜ�j÷^e<›Á{{œi<Ì{{nËÇ£]<Ì{{õ^È§]<l˜a<k{{vfë_
<o{{Èù<ÏÅÁ{{¢]Ê<Ì¬Ü{{ä÷^e<á^{{j≥<Í{{„ <z

<l^âÁf◊π]<t^jfi˜<^„È◊¬<Å^€j¬˜]<‡”µ
<l¯{{¶<ª<Ê]<Ÿá^{{flπ]<ª<l^{{çÊÜÀπ]Ê

<l˜a<k{{€€ëÊ<JJÌ{{õ^È~◊÷<Ï4{{«ë
<ÿ{{€√Ë<^{{⁄<^{{„fl⁄<ÔÜ{{}_<Ì{{ÈfiÊ3”÷c
<ÔÜ{{}_<≈]Á{{fi_<’^{{fl‚Ê<HhÁ{{â^£^e

<—]Á{{â˘] <ª <Ì{{ ÊÜ√⁄ <Ï4{{n“
<JJ^{{„ÀÒ^æÊÊ<^{{„i^Àë]Á⁄<ª<Ã{{◊j°

<J]Ü€jä⁄<^‚ÜËÁ�i<Ó◊¬<ÿ€√÷]<Ÿ]á^⁄Ê
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ما بَك؟ أراَك 
حائرا يا صديقي
 العزيز بسيط؟

إنها آلة 
تستعمل حلساب
 الوزن والطول

 يا بسيط

وكيف
 أعرف منها وزني

 وطويل
(Kg) كيلو غرام- كغم
(Cm) سنتمرت- سم

تعرف بوساطة 
قراءة وحدتي 

القياس املكتوبة 
إنهماعليها

الكيلوغرام
والسنتمرت

أخربني أكثر عن 
وحدات القياس

تنقسم وحدات
 القياس على نوعني رئيسني: 
األول لقياس الوزن، والثاني 

لقياس الطول

وحدات القياس األساسية
وحدات قياس الوزن أو الكتلة

غرام (غم)

كيلو غرام (كغم)

طن

سنتمرت (سم)

مرت (م)

كيلو مرت (كلم)

وحدات قياس الطول أو املسافة

حكايةوحدات القياس

شاهدت هذه
 اآللة يف املخترب وال 

أعرف ما فائدتها
 يا فهيم!

أما أهم أدوات
القياس فهي: امليزان 
لقياس الوزن، واملسطرة

لقياس الطول
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وعالقة هذه
الوحدات ببعضها مبينة 

يف هذه اللوحة يا 
صديقي

1- وحدات قياس الوزن (الكتلة)

1 كيلو غرام = 1000 غرام
1 طن = 1000 كيلوغرام

2- وحدات قياس الطول (املسافة)

1 مرت = 100 سنتمرت
1 كيلو مرت = 1000 مرت

ت
مت

أما أهم أدوات
القياس فهي: امليزان 
لقياس الوزن، واملسطرة

لقياس الطول

واآلن يا بسيط
هل تستطيع قراءة وزنك 

وطولك على اجلهاز؟

بالتأكيد يا فهيم..
إن وزني هو 40 كغم 
أما طويل فهو 50 سم

وهناك أدوات للقياس 
أكثر تطورًا مثل امليزان 
األلكرتوني وشريط 

القياس والقبان..
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ÕÜ√jfi<ÕÁâ
t^jfic<ÌÈÀÈ“<Ó◊¬<^7¯}<‡⁄

<ÌË^„fl÷]<±c<ÌË]Çf÷]<Ñfl⁄<2flŒ<Ì◊•
Ì◊uÜ÷]<_Çffl÷<Í√⁄<]Á÷^√j 

‹”È◊¬<›¯ä÷]
ÜËÇ⁄<‘jÀíe<HÖÇÈu<Á€¬<^Ë

<ŸÊ_<‡¬<;mÇ†<·]<ÁqÖ]<ÜËÜvj÷]<
Ì◊.]<ª<‰e<·Á⁄Áœi<ÿ€¬

‹”È◊¬<›¯ä÷]
<Í‚<ÌçÖÁ÷]<ÂÑ‚<<HÇ÷^}<Á€¬<^Ë

<‡¬<Ífi2}_<H‹âÜ÷]<ÌçÖÊ
^„È <‹”◊€¬

›¯ä÷]<‹”È◊¬Ê
<›^äu@<ÍœËÇëÊ<^fi_<H2flŒ<^Ë<‘e<¯‚_

<ò√e<‹âÜfi<ÌçÖÁ÷]<ÂÑ‚<ª<?‰jÀ÷
Ì◊.]<ì°<:÷]<ìíœ÷]

›¯ä÷]<‹”È◊¬
_Çffi<H2flŒ<ÎàËà¬<^Ë<¯‚_

Ìe^j”e<∞À÷ˆπ]<ÃÈ◊”je<�̃ Ê_
l^vÀíe<Ìë^§]<ìíœ÷]<

JJ^„◊“<Ì◊.]

_Üœfi<‘÷É<Ç√e
�̄ È◊Œ<^„È◊¬<Ÿ �Ç√fi<ÇŒÊ<ìíœ÷]
∞⁄^âÜ÷]<ÌçÖÊ<±c<^„◊âÜfi<‹m

‹„eÁ◊â`e<^„5Üe<]Á⁄ÁœÈ÷<
<ÿÈ€¢]<

‹”È◊¬<›¯ä÷]
<Ìfâ^fl≤<ÍÒ^ŒÇë_<H!]<Ì∑ÖÊ

<ÌeÁf-]<:◊•<‡⁄<QL<ÅÇ√÷]<ŸÁ◊u
<Í√⁄<ÏÖ^Ëàe<‹”fvë_<·_<lÖÜŒ<?2flŒ@

^„q^jfic<ÌçÖÊ<±c
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Üí⁄ÜÒ]à¢] ·^flf÷

·]ÜËc

·^€¬

^ËÖÁâ

^Èfi^π]

—]Ü√÷]

^È“Üi

Ífi2}_<Çœ÷
<·_<ÜËÜvj÷]<ãÈÒÖ<Ç€¶<‹√÷]
<Ì◊.<h^j“Ê<∞⁄^âÖ<‘÷^fl‚

<‡⁄<ÏÇ¬<ŸÊÅ<ª<‡ËÅÁqÁ⁄<2flŒ
<%^√÷]

<ÎÑ÷]<^⁄Ê
‹¬<^Ë<kfi_<‰√flíi

[Ö^œÀ÷]<ÊÉ
l^vÀë<‹ �€ë_<;fic

<JJJ2flŒ<ÎàËà¬<^Ë<Ì◊.]

k◊ëÊ<]4}_Ê
Á€¬<^Ë<‘È÷]<Ì◊.]

?ÿÈ◊q<›^äu@

‹√fi
Í‚<:€„⁄<H2flŒ<^Ë<
ÎÁ«◊÷]<xÈvíj÷]

;fic
ÇŒ<:÷]<^�}˘]<ƒe^i_

<Ì◊.]<l^e^j“<ª<ÇqÁi
�̂ËÁ«÷<^„vvë_Ê

�]4}_Ê
±]<Ì◊.]<k◊ëÊ

^„fl⁄<sjfl�i<oÈu<HÌ√f�π]
Ï4n“<'äfi

·˚]Ê
Ïà‚^q<Ì◊.]<lÖ^ë

^ŒÇë˘]<ƒj€jäË<Í”÷
^„i]Üœe

<Á‚<‹È€íj÷]Ê
‹âÜ÷]<ƒ⁄<Ìe^j”÷]<ƒËáÁi

Ì◊.]<l^vÀë<ÿ“<·Á”i<Í”÷
Ìe] �ÑqÊ<Ìf�iÜ �⁄



›ÁÈ÷]<^flœfõ<ÍiàËà¬
<Dg◊vä÷]E<

<g◊vä÷]<ÏÖÅÁe<‡⁄<–¬¯⁄<PVÜËÅ^œπ]
<–¬¯⁄<OÊ<gÈ◊£]<‡⁄<h]Á“_<PÊ

Ü”ä÷]<‡⁄

ÌÈ◊f¢]<–õ^flπ]<ª<ÜéjflËÊ<ÃÈí÷]<ÿí <ÌË]Çe<ª<Á€flË<ÌflËá<l^ffi<Á‚<Vg◊vä÷]

ª<gÈ◊£]<ƒñfi
<Ö^fl÷]<Ó◊¬<Ü”ä÷]<ƒ⁄<‰È◊«fiÊ<ÖÇŒ

ÃÈñfi<·^È◊«÷]<Çe<ÿfŒÊ
<g◊vä÷]<

<Ü€jäπ]<‘ËÜvj÷]<ƒ⁄
<‰f”äfl <�̄ È◊Œ<ºÈ◊§]<‘â^€jË<Óju

<�̂fl}^â<�̂e]Üç<›ÇœËÊ<h]Á“_<ª
J^fl7]Ê<Ìví÷^e

<Ì∑ÖÊ<‹”È◊¬<›¯{{{ä÷]<JJÏàËà√÷]<:{{{œËÇë
J‰i^“ÜeÊ <!]

<<Çu]Ê<g{{{“Á“<Ó{{{◊¬<èÈ√fi<�̂{{{√È∂<‡{{{©
<g“Á”÷]<]Ñ‚<Ó◊¬<æ^À£]<ª<ÂÖÊÅ<‰÷<ÿ“Ê
<≈Öàe<›^„{{{â˝]<‘{{{È◊¬<‘{{{÷Ñ÷<�̂{{{ÈvëÊ<�̂{{{Èœfi
<ÌflËà÷]<l^{{{i^ffi<‡⁄<Ç{{{Ëà≤<‘÷àfl⁄<Ì{{{œËÇu
<ÇÈä“_<Ífi^m<á^∆<‡⁄<]Á7]<Íœflj÷<Ö^rç˘]Ê
Jÿ∂_<‹”jœËÇu<Ü{{{øfl⁄<xfíÈ÷Ê<·Á{{{eÖ^”÷]

Í◊¬<Ì÷Á}<VÅ]Ç¬c
ÓäÈ¬<∞÷Å^⁄<V›ÁâÖ
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<k√Ë^eÊ <k€◊â_ <^„fl¬ <!] <ÍïÖ <ÌŒÖÊ <›_ <ÏÇÈä÷]
<ª <‰jfiÉ`jâ]Ê <‹◊âÊ <‰÷aÊ <‰È◊¬ <!] <Ó◊ë <ŸÁâÜ÷]
<ÓuÜ¢] <Ï]Ê]Çπ <ÖÇe <Ìœ�fl⁄ <±c <‰√⁄ <tÊÜ§]

JÓïÜπ]<òËÜ≥Ê
<ª <ÿnπ] <‘÷Ñe <^„È◊¬ <!] <·]ÁïÖ <keÜñ  <

<ÌÈ⁄¯â˝] <‹Èœ÷^e <›]àj÷˜]Ê <·^µ˝]
<‹¬ÅÊ <Ì⁄Ç} <ª <Ï_Üπ] <ÖÊÅ <lÇ“_Ê

J<Ì÷^âÜ÷]



<^Ë< �‘e<^⁄
[Ìñ 

<ÔÁ◊â<:œËÇë
^‚Ç÷]Ê<tÊàjÈâ

s¬àπ]<^⁄Ê
<·_<^€Èâ<˜Ê<H‘÷É<ª<
<Ñfl⁄<kÈ Ái<^„iÇ÷]Ê

[l]Áflâ<ã∏

ÔÁ◊â
ÌäÈ√i<·Á”jâ<

Í⁄_<^Ë

xfíjâ<ÔÁ◊â
Ì⁄Å^}<ÅÜ•<

^7àfl⁄<ª<

<‡”÷Ê
<·_<‡ËÜ“Ñi<˜_

<Í⁄_<Í‚<käÈ÷< �‘iÇq
[ÌÈœÈœ£]

Í„ <‘÷É<ƒ⁄Ê
^fiÇ¬^äiÊ<^flf†<

�]4n“
‰flÈ÷Áœi<^⁄

<Á¬Å_<ÕÁâ<HxÈvë<
<!]<^„ŒáÜË<·_<ÔÁ◊ä÷

<ÌfiÁflu<h_<ÌqÊàe
ÍiÇq<ÿn⁄

<ÕÁâÊ
<·_<ÔÁ◊â<ÍëÊ_

<^Ë<^„⁄3†Ê<^„f†
^⁄^⁄

k≥

<‘÷Ñ÷
<·_<ªÜ√i<·_<’ÇËÖ_

<�̂€Ò]Å< �2√i<˜<ìíœ÷]
<Ï^È£]<ƒŒ]Ê<‡¬

Í⁄_<`Ë<˜
<·Á”i<˜<h˘]<ÌqÊá<·c

�]Çe_<Ì€ÈuÖ

<:fÈfu
ÌíŒ<·_<ÊÇfË<Ìñ 

<^„Èe_<ÌqÊáÊ<¯ËÖÇflâ<
< �‘È <lÜ�m_<ÇŒ

�]4n“

[^ñË_<]É^⁄Ê

^„√fl≥<^≤ÖÊ
<‡¬<^„Èe_<ÌqÊá<

Ìâ]ÖÇ÷]

<Ó{ä{{È{{¬<∞{{÷Å^{{⁄<V›Á{âÖ<<<<<<<<<<<<<<<<<<Ç€¶<Í◊¬<Ì÷Á}<VÁËÖ^flÈâ
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<‡÷<^⁄^⁄
<Ãíjfl⁄<Óju<ÅÁ√i
<ŸÁü˙ <H<Ö^„fl÷]

�̄ È◊Œ

<JJ<˜˜ÜiJJ<˜<˜Üi
J<˜˜Üi

<^„�◊æ<ÏÜré÷]<ÂÑ‚
<ã◊q˙ <H<ÿÈ∂

<�̄ È◊Œ<^„j†

·_<ÊÇfË
<%<áÁr√÷]<Ï^Àv◊ä÷]<ÂÑ‚<

<‡⁄<‹∆Ü÷]<Ó◊¬<H<�̂ÚÈç<‹◊√ji
Ü€√÷]<ª<^„⁄Çœi

Ï^Àv◊ä÷]<^„jË_
<Í÷Áœi<·_<‘È◊¬<·^“<

?4§]<|^fë@

ÂÑ‚
<JJÏÇq<Ü€√e<Ï^Àv◊ä÷]<

<ÍiÇq<JJ<ÏÇq

 أرنوب والسلحفاة العجوز
Ÿ¯õ<Ü€¬<V›ÁâÖ ‡äu<Ÿ¯õ<VÁËÖ^flÈâ
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H �k Ü¬<·˚]<^‚^‚^‚
<·_<∞é°Ê<·^flâ_<¯e< �kfi_

?4§]<|^fm@<Í÷Áœi
;fic<H<ÎÜøfi_

<˜Ê<H<Ìe^«÷]<ª<gfiÖ_<≈Üâ_<
<˜<Íe<—^v◊÷]<Çu_<ƒÈ�jäË

JJJÊ<g◊√n÷]

Çœ÷<H–∑˘]
ÍÀ}<' <ª<ƒŒÊ

<ÕÁâ<H<�̄ „⁄
<˜<·_<g´<H<ÿf£]<ÿËá_

k÷á^⁄<kfi` <‘⁄_<‡¬<Ç√jfi
�]4«ë<

g´<Í÷<åÖÅ<]Ñ‚
Ö^f”÷]<Ì€”ù<Ùà„jâ]<˜<·_

ÍäÀfi<Ö]Çœ⁄<ÕÜ¬_<·_Ê

k≥

[]Ñ‚<^⁄<Âaaa
<ÏÇrfl÷]<JJ<^⁄^⁄

^⁄^⁄<^Ë

Ÿ¯õ<Ü€¬<V›ÁâÖ
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<·^“ <DÌ{ÚÈ� �£]E <‰{5] <�]Ü¬^{ç <·_ <Ó{” �̈
<‡{⁄ <›Á{Ë <ª <ã{◊q <Ç{ŒÊ <Hÿ{~f÷^e <^{ ÊÜ√⁄
< �ÿ{qÖ <‰{È◊¬ <Ü{€  <H‰{÷àfl⁄ <Ì{u^e <ª <›^{Ë˘]
<‰{È◊¬<‹◊{ä <HDÌ{⁄^€£]<‡{e]E<‰{5]<Ü ^{ä⁄
<‡{⁄<Ç{È√f÷]<:{Èe<‡{⁄< �k{qÜ}<Ç{œ÷<V‰{÷<Ÿ^{ŒÊ
<·^“Ê<J›^√�÷]<‡{⁄<^ÚÈ{ç<Í√⁄<ÿ∑_<·_<4{∆
<ÂÁ¬ÇË<·_<Ófl€jË
<DÌÚÈ�£]E

<Çœ÷<V‰÷<Ÿ^Œ<ÿÈ~f÷]<Ü¬^é÷]<‡”÷Ê<H]Ç«÷]<±c
<[<›^√õ<4{∆<‡{⁄<‘{◊‚_<k{“Üi<]É^{π<Hl`{�}_
<Ç{ËÜË<˜<Ì{ÚÈ�£]<·_<DÌ{⁄^€£]<‡{e]E<‹{„À 
<k{Èf÷] <±c <‰{◊}Ç�Ë <·_ <Ç{ËÜ�Ë <˜Ê<H‰{€√��Ë <·_
<·É`{i<ÿ{‚<V‰{÷<Ÿ^{œ <JÜÀ{ä÷]<g{√i<‡{⁄<|^{i4÷
<ã€é÷^ <H‘jÈe<ºÒ^u<hÜŒ<ã◊q_<·_<ª<Í÷
<‰{÷<Ÿ^{œ <Hÿ{ø÷]<ª<Ì{u]Ü÷]<±c<t^{ju_Ê<ÏÖ^{u
<±c <g{‚É] <VÜ¬^{é÷]
<‡{¬ <o{ù]Ê <ÿ{f¢]
<‰÷<Ÿ^{œ <H’^{fl‚<ÿ{ø÷]
<‡e]E<^fi_<‡”÷Ê<VÜ ^{äπ]
<‰{e^q`  <JJDÌ{⁄^€£]
<g‚É]<VÿÈ~f÷]<Ü¬^é÷]
<�̂{fle] <‡{“Ê <H^{fl‚ <‡{⁄

<<JÇ{ËÜi <Ü{Ò^õ<Î˘
<Í{e^fu_ <^{Ë <‹{jË_Ö_
<‡⁄<¯û<Ün“_<¯qÖ
<‡ËÜ}˚]<›Ü{¨<ÎÑ{÷]
<Ö]Ç{q <ÿ{æ <‡{⁄ <Ó{ju

[ <‰{÷àfl⁄

الشاعر البخيل
أحبتي من أطرف احلكايات القدمية حكايات 

البخالء وقصصهم الطريفة وهي بعنوان:

Íi]Á◊÷]<Ì⁄^⁄_<VÅ]Ç¬]
Í◊¬<Ç€¶<—¯�fi]<V<›ÁâÖ<

٣٠·Áä∏<ÅÇ√÷]
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