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اىل مسافرة

إضحـــك لقلبـــك....
ﺃﻋﻠﻦ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﻠﻮﻙ ﻓﻲ ﺃﺭﺟﺎﺀ ﻣﻤﻠﻜﺘﻪ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :
“ ﺇﺫﺍ ﺗﻤﻜﻦ ﺃﺣﺪ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﺨﺘﻠﻖ ﻛﺬﺑﺔ ﺃﻗﻮﻝ ﻟﻪ « :ﻫﺬﺍ
ﻛﺬﺏ» ﺳﺄﻋﻄﻴﻪ ﻧﺼﻒ ﻣﻤﻠﻜﺘﻲ
ﻓﺠﺎﺀ ﺇﻟﻴﻪ ﺭﺍﻉ ﻭﻗﺎﻝ ﻟﻪ  :ﺃﻃﺎﻝ ﻪﻠﻟﺍ ﻋﻤﺮ ﻣﻠﻜﻨﺎ ﻛﺎﻥ
ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﻋﺼﺎ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻳﻤﺪﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻭﻳﺤﺮﻙ ﺑﻬﺎ
ﺍﻟﻨﺠﻮﻡ ....ﻓﻘﺎﻝ ﺍﻟﻤﻠﻚ  :ﻳﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺷﻲﺀ ﻏﺮﻳﺐ ،ﻟﻜﻨﻪ
ّ
ﻭﺟﺪﻱ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﻏﻠﻴﻮﻥ ﻳﺸﻌﻠﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻤﺲ
ﻳﺤﺪﺙ،
ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ،ﻭﺫﻫﺐ ﺍﻟﺮﺍﻋﻲ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻨﺎﻝ ﺷﻴﺌﺎً
ﻭﺟﺎﺀ ﺧﻴﺎﻁ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻭﻗﺎﻝ ﻟﻪ :ﺍﻋﺬﺭﻧﻲ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﻤﻠﻚ
ً
ﻣﺸﻐﻮﻻ ﻓﻘﺪ ﻫﺒﺖ ﺍﻟﺒﺎﺭﺣﺔ
ﻟﻘﺪ ﺗﺄﺧﺮﺕ ﺇﺫ ﻛﻨﺖ
ﻋﺎﺻﻔﺔ ﺷﻘﻖ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺮﻕ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻓﺬﻫﺒﺖ ﻷﺻﻠﺤﻬﺎ...
ً
ﻋﻤﻼ ﻟﻜﻨﻚ ﻟﻢ ﺗﺨﻄﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ
ﻓﺄﺟﺎﺏ ﺍﻟﻤﻠﻚ  :ﺃﺣﺴﻨﺖ
ﺟﻴﺪ ﻓﺎﻟﻴﻮﻡ ﺻﺒﺎﺣﺎً ﺗﺴﺎﻗﻂ ﺭﺫﺍﺫ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻄﺮ  ،ﻭﺫﻫﺐ
ﺍﻟﺨﻴﺎﻁ ﺃﻳﻀﺎً ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻨﺎﻝ ﺷﻴﺌﺎً...
ً
ﺑﺮﻣﻴﻼ ،ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﻠﻚ :ﻣﺎ
ﻓﺠﺎﺀ اللبناني ﻳﺤﻤﻞ
ﺷﺄﻧﻚ ﺍﻧﺖ ﻭﺍﻟﺒﺮﻣﻴﻞ️؟
ﻓﺄﺟﺎﺏ  :ﺟﺌﺖ ﺃﺳﺘﺮﺩ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻗﺮﺿﺘﻚ
ﺇﻳﺎﻩ....
ﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻤﻠﻚ :ﺃﺃﻧﺎ ﻣﺪﻳﻦ ﻟﻚ ﺑﺒﺮﻣﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻫﺐ؟؟!!!
ﻓﺄﺟﺎﺏ ﺍللبناني :ﻧﻌﻢ! ﻓﻘﺎﻝ ﺍﻟﻤﻠﻚ :ﻻ  ..ﻫﺬﺍ ﻛﺬﺏ!
ﻓﻘﺎﻝ اللبناني :ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﻛﺬﺑﺎً ﻓﺄﻋﻄﻨﻲ ﻧﺼﻒ
ﻣﻤﻠﻜﺘﻚ!!! ﻓﺄﺟﺎﺏ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻮﺭ  :ﻻ ﻻ  ..ﻫﺬﺍ
ﺻﺤﻴﺢ ...
ﻓﻘﺎﻝ اللبناني  :ﺍﻥ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺻﺤﻴﺤﺎً ﻓﺄﻋﻄﻨﻲ ﺑﺮﻣﻴﻞ
ﺍﻟﺬﻫﺐ! وذرف الملك الدموع...
ﺍﻟﻌﺒﺮة  :ﻻ ﺗﺘﺤﺪﻯ لبنانياً ابداً...

*********************************************************

دخلت فتاة مع والدها الى متجر الكتب فشاهدت
صديقها الذي تحبه هناك  .فدارت في بالها خطة
ذكية للتحدث معه  .فقالت الفتاة لوالدها  :هذا
زميلي في الجامعة واألول في الشعبة هل تسمح
لي ان اسأله عن نوع الكتب التي طلبها األستاذ
منا؟
األب  :ال مانع ...ﺍﻟﻔﺘﺎﺓ  :ﻫﻞ ﺟﺌﺖ ﻷﺧﺬ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ
ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ “ انتبه لست وحدي “ ﻟﻠﻜﺎﺗﺐ ﺍالنجليزي
ﺷﻜﺴﺒير  .ﺍﻟﺸﺎﺏ :ﻻ ﻭ ﻟﻜﻦ ﺃﺗﻴﺖ ﻷﺧﺬ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ
ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ “ ﺃﻳﻦ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺃﺭﺍﻙ “ ﻟﻠﻜﺎﺗﺐ ﺍﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻱ
ﺗﻮﻣﺎﺱ ﻫﺮﻧﺎﻧﻴﺮ  .ﺍﻟﻔﺘﺎﺓ  :ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻋﻨﺪﻱ ﺫﻟﻚ
ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻟﻜﻦ ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺃﺧﺬ كتاب ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ “ ﺗﺤﺖ
ﺷﺠﺮﺓ ﺍﻟﻤﺎﻧﺠﻮ “ ﻟﻠﻜﺎﺗﺐ ﺍﻷﻣيرﻜﻲ ﺑﺎﺗﺮﻳﺲ ﺃﻭﻟﻔﺮ
 .ﺍﻟﺸﺎﺏ  :ﺣﺴﻨﺎ ﻭ ﻟﻜﻦ ﻋﻠﻴﻚ ﺃﻥ ﺗﺤﻀﺮﻱ ﻟﻲ غدا
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ كتاب ﺑﻌﻨﻮاﻥ “ ﺳﺄﺗﺼﻞ ﺑﻚ ﺑﻌﺪ 5
ﺩﻗﺎﺋﻖ “ ﻟﻠﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻲ ﺟﻮﻥ ﺑﺮﻧﺎﺭ.
ﺗﻨﺲ ﺃﻥ ﺗﺤﻀﺮ ﻣﻌﻚ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ
ﺍﻟﻔﺘﺎﺓ  :ﻭﺃﻧﺖ ﻻ َ
ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ “ ﻟﻦ ﺃﺧﺬﻟﻚ ﺃﺑﺪﺍ  ”.ﻟﻠﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻣﻴﺸﻞ
ﺩﺍﻧﻴﺎﻝ .
(ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ) ﺍﻷﺏ  :ﻫﺬﺍ ﻛﺜﻴﺮ! ﻫﻞ ﺳﻴﻄﺎﻟﻊ ﻛﻞ هذه
ﺍﻟﻜﺘﺐ؟؟ ﺍﻟﻔﺘﺎﺓ  :ﻧﻌﻢ ﺃﺑﻲ ﺇﻧﻪ ﺫﻛﻲ ﻭ ﺣﺎﺫﻕ ﻭﻣﺠﺘﻬﺪ!
ﺍﻷﺏ  :ﺣﺴﻨﺎً ﻭﻟﻜﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ
“ﻟﺴﺖ ﻏﺒﻴﺎ ﻓﻬﻤﺖ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ!“ ﻟﻠﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﻬﻮﻟﻨﺪﻱ
ﺃﻧﺖ ﺃﻥ ﺗﻄﺎﻟﻌﻲ كتاب
ﻓﺮﺍﻧﻚ ﻣﺮﺗﻴﻨﻴﺰ .ﻭﻋﻠﻴﻚ ِ
ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ “حسابي معك بالبيت يا بنت الكلب“
ﻟﻠﻜﺎﺗﺐ ﺍألردني ابو عقال وكوفية!!!

**قصــــــــة**
ّ
عندما تزوج صديقي ذهب
والده يبارك له في بيته،
وعندما جلس طلب منه أن
يحضر ورقة وقلماً وممحاة
فقال الشاب  :ل َم يا أبي؟
قال  :احضرها
احضر الشاب القلم والورقه
ولم يجد ممحاة
فقال له أبوه  :إذن إنزل وإشتر
ممحاة
مع إستغراب شديد ،نزل
الشاب
إلى السوق وأحضر الممحاة وجلس بجوار أبيه.
األب  :أكتب
الشاب :ماذا أكتب؟
األب  :أكتب ما شئت
كتب الشاب جملة  ،فقال له أبوه  :إمح.
فمحاها الشاب....
األب  :أكتب....
الشاب  :بربگ ماذا تريد يا أبي؟
قال له  :أكتب ....فكتب الشاب....
قال له  :إمح.....محاها....
قال له  :أكتب....فقال الشاب  :أسألك باهلل أن تقول
لي يا أبي  ..ل َم هذا؟
قال له:أكتب .فكتب الشاب...قال له أمح  ..فمحاها

ثم نظر إليه أبوه و سأله :
هل ال زالت الورقة بيضاء ؟
قال الشاب  :نعم ولكن ما األمر ؟
ضرب على كتفه وقال  :الزواج يا بني يحتاج
إلى ممحاة ..
إذا لم تحمل في زواجك ممحاة تمحو بها بعض
المواقف التي ال تسرّ ك من زوجتك  ..وزوجتك
إذا لم تحمل معها ممحاة تمحو بها بعض المواقف
التي ال تسرها منك ..
فإن صفحة الزواج ستمتلئ سواداً في عدة أيام
حتى في حياتك أحمل ممحاة وامح أخطاء من
وكن دوماً
حولك لتستمر حياتك هادئة وسعيدة ُ
صاحب القلب الذي يمحو ويسامح.

حكمـة هـذا العـدد

ليس كل سقوط نهاية فسقوط المطر أجمل بداية

إلعالناتك في جريدة النور
إتصل بنا على الرقم 770-608-3343
أو ارسل لنا ايميل الى

بقلم :الشاعر حسن حوارنة

أن أكون كالماء...
يتحمل أثقل األحمال على سطحه ..ويحوي أثمن
األشياء في باطنه ..اذا نزل على أرض ميتة أحياها..
واذا اعترضته صخرة دار حولها ..ال يتأثر
بالمظاهر سواء ُق ّدم في أكواب من ذهب أو أكواب
من فخار ..فإنه ال يتغيّر ..

هل تعلم؟
أن وزن الفيل يصل إلى  5أطنان ومع ذلك
تصل سرعته إلى  40كم  /الساعة

راسلنا عرب الربيد اإللكرتوين:

Editor@An-Nournews.com

النور لخدمات الترجمة

انكليزي <> عربي

Call: 770- 608-3343
Fax: 770-442-2486
Translations@An-NourNews.com

لـملمت أحـالمي وعــدت مسافـــرا
والــركب سـار وال مـراكــب دوين
ومدى الشواطئ قد تضاءل حجمه
والرحب ضاق فيا عـذاب سجـــني
قــمريـة تـلك اللـيالــي هــزهــــــا
بوح العبري عــىل املــدى املفتون
وهـدؤهـا يف عمق ماضيها هوى
نـحـو الغـيـوب بـروعــة وسكــون
يا أيها األفق البـعيـد أال تـــــــرى
ظــل السنني عىل مـداه شـجــوين
**************
هـي طفلـة ذابـت كقطـعة سـكـر
يف كأس عمري وارتوت بحنيــني
وفرشت أيامي لضم غرامـهــــا
بــفــؤاد حــــانيــة وظــل عــريــن
لكنها رغم التصوف يف الهوى
رحـلـت أليــس فــؤادهــا بــضنيـن
ووقفت عمري ال أبارح رسمها
ارعــى مداه بـــلهـفـة وفـــتـــــون
فــإذا رأيــت رأيـت ثم ظاللهـا
أو قـد غفـت عيني رأيتها بظنوين
**************
هي قصة كم مثلنا عصفت به
وبـقيـت وحـدي لـم أبــح بــانيـــن
والقلب تجرحه بوادر هاجس
يذيك هواه عىل املدى املـجنـون
أواه ما أقىس اللظى بجفائها
صنت الغرام ومل يــكن بـمصــون
**************
أتسافرين وتهدمني سعاديت
أم تفـرحـني بـلـوعـة املـحــزون
ولكم نسجتك يف حيايت رونقا
ونظـمت فـيك روائـع املــــوزون
وصنعت منك عواملا سحرية
جعلتك كـل مشـاغـيل وشؤونـــي
فغدوت ال أدري أأنت محبتي
رمز الهوى يف العامل املسكــون
أم أنت أنت الروح هل أحيا بال
روح تجـول بخــافـقي املسكــيـن
**************
يا بدر كم شاهدت عهد لقائنا
فاشهـد بـان وداعـهــا يـضنــيني
وارسم عىل موج البحار حديثها
هـل كـل أرشعتي وكـل سفــــيني
وانرث عىل كل الرياض عبريها
هــي وردة والشـوك قـد يـدميـني
يا ليل يا أفق القلــوب ورسها
الــمـعني ُ إذا فقدت معيني
أنــت ُ
ولقد شهدت مع الهالل غرامنا
وفــراقـنـا وشكـوكها ويقــينــي
واسكب عىل تلك الحشاشة بلسام
أنت الطبيب فهـات ما يشفيــني
واسدل تلـك الحــكاية ساتـرا
يوم الجفـا يوم الرحيـل بـدوين

حــــــــل الألعــاب

info@an-nournews.com

حـل سودوكو
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إنضم إلى أصدقاء الجريدة عبر الفيسبوك واحصل على آخر األخبار العالمية
فور حدوثها...
إبحث عنا An-Nour Newspaper

