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كم أفتقد حاسبي اللوحي كنت احب اللعب به قليال قبل النوم 

حتى مع هزميتك يف كل األلعاب ! 

هذا كان سببا ً ادعى للنوم بعد الهزمية يف االلعاب االلكرتونية 

يا أوالد كام اتفق جدكم معنا ، االجازة يف املزرعة بدون ألعاب الكرتونية عدا يوم واحد 

يف نهاية األسبوع 

ولكننا نشعر بامللل قبل النوم يا أمي 

ما رأيكم أن تتسلوا بحل الكلامت املتقاطعة ، هيا خمسة افقي للنفي من حرفني ، الااااا 

احسنت يا سعود 

كنت اقصد ال اريد حل الكلامت املتقاطعة 

ماذا عن قراءة كتاب أو قصة ؟ 

مشاهدة اليوتيوب بالتأكيد أفضل 

ال بل إن قراءة الكتب والقصص ممتعة ، دعوين أقرأ لكم حكاية عجيبة ستجعلكم 

تندهشون 
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هااا اية حكاية يا جدي ها ؟ كان يا ما كان يف قديم الزمان ، كان السندباد يجوب البحار 

السبعة بحثا عن الرس العظيم 

الرس العظيم ! 

اجل ، الرس الذي سيجعله أغنى مغامر يف الكون 

لقد اقرتبنا من ارض الخيال وهناك سأصل للرس العظيم 

هل أنت متأكد من هذا يا أخي سندباد الرحلة طالت جدا ، ولكننا اقرتبنا 

توىل الدفع مكاين يا بحار 

مهراجا ماهراجييي ! هااا مهراجا ماهراجييي ! 

هل كان قامر هو مساعد سندباد 

ال ! ولكن مساعد السندباد كان من الهند واآلن دعوين اكمل ، بعد وصول السندباد ألرض 

الخيال ، كان عليه ان يبحث عن حكيم الزمان ليدله عىل مكان الرس ، هل تعرف اين 

اجد حكيم الزمان يا سيدي ؟ اذا مشيت خمسني خطوة افقي ثم خطوتني رأيس ستجده ! 

الكلامت املتقاطعة أثرت عليك 

يا له من لغز عجيب يا سندباد ولكني سأصل إليه ، طبقا لهذه الخريطة سنسري خمسني 

خطوة أفقيا يف هذا االتجاه ، ولكن يف هذا الوقت كانت عصابة القراصنة املاكرين يتآمروا 

للقضاء عىل السندباد .

يجب أن نصل للرس قبل السندباد ونصبح أغنياء ) ضحكة رشيرة ( 

لو أصبحنا أغنياء سيأيت من يرسقنا ، نحن القراصنة يا أخي ونحن من نرسق ، توقف عن 

التشاؤم 

لقد رأيت السندباد وانا اراقب من فوق الشجرة التي تعلو البيت فقفزت من املفاجأة 

وسقطت فوق رؤوسنا يا عبقري ! هيا بنا ال وقت لنضيعه .
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وهكذا كان السندباد امام معضلة حقيقية ، الخطوات االفقية تنتهي عند هذه الشجرة يا سندباد 

كيف سنسري الخطوات الرأسية ؟ اممم اهاا وجدتها سنتسلق الشجرة ! ال أصدق عيني انت حكيم 

الزمان ! اجل يا سندباد هل ستدلني عىل مكان الرس العظيم ، نعم ! ولكن عدين أن تنفذ الرس 

عندما تجده ، أعدك يا حكيم الزمان 

وانطلق السندباد اىل حيث أخربه الحكيم ، الرس يف البيضة الذهبية 

هذا الكنز لنا 

سأمنعك يا قرصان يا رشير ، البيضة الذهبية !! انها يل ، مهراجا ماهراجييي ! سأحصل عليهاااا ، 

لقد وقعت وتحطمت انها ليست ذهبا ً لقد كان بداخلها ورقة ، ورمبا كانت خريطة للرس العظيم 

، مكتوب فيها اذا اردت كنزا ً ال ينتهي فال تتوقف عن القراءة ، العلم هو الكنز الحقيقي 

اخربتكم اخربتكم ان حظنا يسء يف كل يشء 

اآلن فهمت كالم الحكيم وسأنفذ ما فيه 

وهكذا عرف السندباد ان الكنز هو العلم والعلم يزداد بالقراءة فراح يجوب البحار السبعة بحثا ً 

عن الكتب واملعرفة . 

هههه يا ريب لقد منتم كلكم وانا أحيك ، هال قرأتها لنا مجددا يف الغد يا جدي ! اجل ارجوك 

ههه حسنا ً .


