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إضحـــك لقلبـــك....
*********************************************************

المحشش :يا زلمة شوفورية التاكسي صايرين

محترمين كتير هاإليام...
 كيف يعني؟المحشش :يعني إذا بتكون واقف على الرصيف
وبيطرشك مي...بيوقف الشوفور وبياخدك وبيحممك
وبعشيك وبينيمك عندو ...وتاني يوم بوصلك على باب
بيتك...
 وهللا!! صارت معك يعني؟؟؟المحشش :ال ...بس صارت مع مرتي مبارح!!!

***************
* غبي اشترى صباط .قال له البياع :رح يوجعلك
اجرك اول يومين ...قام لبسه تالت يوم!!!
***************
* قالت لزوجها  :حبيبي الزم يكون بالبيت
اتنتين ...وحدة للطبخ والثانيه للقهوة والشاي انا
وهللا تعبت وقرح قلبي!!!
رد الزوج عليها وقال :ينصر دينك! انا من
زمان كنت بدي اتزوج الثانية بس خفت ترفضي
وبصراحة في وحده بحبها كتير وخارطة براسي
وان شاء هللا اعدل بيناتكن!!!....
قالت له :انشاء هللا يخرطك الخراط وتدخل بغيبوبه
ال من االحياء وال من االموات انت وعدالتك  ...انا
عم أحكي عن جرة الغاز!!!
#مسكين_هللا_يرحمه_كان_متسرع!!!

* واحد سأل مرتو :اذا ربحت اللوتو شو بتعملي؟
قالت له :باخد نصفن وبتركك!
قال :عال! ربحت ثمانية االف ليرة! خدي نصفهم
وحلي عني

***************
* صار حادث قوي بين سيارتين ،السيارة األولى
سايقها شاب والثانية سايقتها بنت
لكن وبأعجوبة الشاب والبنت طلعوا سليمين
وباركوا لبعض على سالمتهم وقعدوا يستنوا
الشرطة...
قال الشاب للبنت  :شو هال الصدفة الحلوة يلي
جمعتنا انا واياكي ...معقول حادث؟!
قالت البنت :مع إنه حادث قوي وسيارتي خربت
بس أنا سعيدة إني التقيت فيك...
ونسيوا الحادثة وأتعرفوا على بعض ...وبعد
شوية البنت قالت  :حظك حلو ...معي بيرة فى
السيارة شو رأيك نشرب وننسى يلي صار ؟!
وافق الشاب وقعد يشرب وخلص  3قناني ولما
خلّص قالها :شو ما بدك تشربي؟ ...
قالتله  :ليش مفكرني غبية؟ هال بتيجي الشرطة
ّ
تحط الحق عليك...
وراح تالقيك سكران وراح
ً
وراح تصلح سيارتي كمان وغصبا عنك...
ّ
الخطة ...جاب ابنو
 #بقولوا إبليس انصدم من
ووقال له :تعلّم يا غبي!
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بقلم :الشاعر حسن حوارنة
يـا روعـة قـد هـدأت ر وعـي
لتعيش يف عيني ويف سمعي
قلت املزاج ميـوج يف دعـــة
فدعي الغرام يعـب ً من نبعـي
هـيا امرحي إنـا لــفـي فــرح
وتراقيص يف القــلب والضـلع
سأكـون مثـل مـوائد نشــرت
إن السامح يفيض يف طبعــي
عشق الحروف صحيفة كتبت
ومدادهـا من عــاطر الــدمـــع
إنـا نرشنا الطهـر يف كتـــب
حبـا فـريد الـطـرح والـجـمــع
مل تكـتـب األشعـار أبـحـرهـا
أعـيت بـديـع النـصـب والرفـع
مل تــعـرف األيـام سـيـرتـــه
ساوت معاين الشفـع والوتــر
هو يف الحياة غرائب حدثت
فـوق اعـتبـار املـنح واملـنـع
روحي وروحك رس معجـزة
صنوان فـوق الـضـر والـنـفـع
أنت الجداول يف خبايا مهجتي
فاخضورضت إذ جففت دمعـي
سيان مهام الشعر حالفني
فاألمر ال يعدو حربا عىل نطع

أن من عجائب اإلنسان
أنه يستفز من سماع (النصيحه)
وينصت لسماع (الفضيحه)

هل تعلم؟
هل تعلم أن صداع الشقيقة يصيب األطفال
أيضاً ولكن بنسبة أقل مما يصيب الكبار

راسلنا عرب الربيد اإللكرتوين:

Editor@An-Nournews.com

*****قصــــــــة*****
ّ
ً
يُحكى ّ
رجال كان يعيش مع زوجته في
أن
أعالي الجبال ،وكانا يعمالن جاهدين ليؤمنا لقمة
عيشهما ،دون جدوى .فقرّ ر الرجل أن يترك بيته
وبيحث عن عمل أفضل.
وقبل مغادرته قال لزوجته« :قد يطول غيابي،
ولكني سأبقى مخلصاً لك .هل يمكنك أن تعديني
بالمثل؟» أجابت الزوجة« :نعم ،سوف أنتطرك،
وسأكون مخلصة لك».
بعد عدة أيام من المشي ،وصل الرجل الى قرية
ً
عمال .طلب من سيّده أن يحفظ له ما
حيث وجد
يستحق له من مال في عهدته الى حين ينوي
العودة الى دياره.
وافق صاحب العمل على طلبه .بعد عشرين
عاماً ،قرّ ر الرجل العودة الى بيته ،فطلب من
سيّده أن يعطيه ما استحق له من مال خالل عمله.
فأجابه :لقد عملت بج ّد واستحقيت الكثير من
المال ،ولكني سأعطيك خيارين :إما أن تأخذ المال
وترحل ،أو أن أعطيك ثالث نصائح وترحل .ال
يمكنك الحصول على اإلثنين معاًّ .
فكر ملياً قبل أن
تعطيني الجواب...
ّ
أمضى الرجل يومين وهو يفكر بعرض سيّده،
وهو رجل حكيم ووقور .ثم دخل الرجل على
سيّده وقال :لقد قرّ رت! ال أريد المال ،أعطني
النصائح وأرحل!
ابتسم السيّد وقال لهً :
أوال ،ال تختصر ،فاإلختصار
قد يكلّفك الكثير وقد يُنهي حياتك!
ثانياً ،ال تكن فضولياً أكثر من الضروري،
فالفضول شرّ يدمّر حياتك!
ّ
وأخيراً ،ال تأخذ قراراً وأنت غاضب أو متألم،
وإال سوف تتأسّ ف طوال حياتك! ثم أعطاه ثالثة

أرغفة من الخبز وقال له :هذان اإلثنان للطريق،
أما الثالث فهو لحين وصولك الى البيت.
شكر الرجل سيّده وانطلق في طريقه عائداً.
في الطريق ،التقى برجل مسافر ،فسأله الى أين
هو ذاهب ،أجابه :إني عائد الى بيتي بعد أن عملت
وعلي ان أسير ل 20يوماً كي أصل
ل 20عاماً...
ّ
الى بيتي».
قال له المسافر :هناك طريق مختصر يمكنك أن
تأخذه ،يوصلك الى حيث تسكن بخمسة أيام!
أخذ الرجل الطريق المختصر ،ولكنه سرعان ما
ّ
تذكر نصيحة سيّده الحكيم األولى ،فعاد وسلك
الطريق الطويل ،وكانت وعرة وخطرة.
في المساء ،وصل الى قرية حيث طلب أن ينام

في كوخ حتى شروق الشمس .في منتصف الليل،
سمع صوتاً جهورياً صاخباً ...أسرع الرجل
بفضول نحو الباب ليعرف مصدر الصوت ،وكاد
أن يفتحه ،لكنه ّ
تذكر النصيحة الثانية ،فعاد الى
فراشه وأمضى الليلة نائماً .في الصباح ،قال له
صاحب الكوخ« :في بعض الليالي ،يأتي نمر
الى القرية وجميع السكان يخشونه فيبقون أبوابهم
مقفلة .أني سعيد بأنك بقيت في الكوخ آمناً».
وبعد  20يوماً من المشي المضني ،وصل الرجل
الى بيته ...كان قد ّ
حل الظالم ،وكان النور يشع
من أحدى النوافذ .إقترب الرجل من النافذة وقد
مأله الفرح والشوق ،ولكن سرعان ما تحوّل
فرحه وشوقه الى غضب وصدمة حين رأى

ً
رجال آخر!
زوجته تحتضن
ً
ً
إمتأل قلبه حقدا وكرها ،وأراد أن يواجههما
ويقتلهما معاً ،ولكنه ّ
تذكر النصيحة الثالثة فضبط
نفسه وأمضى ليلته في الحظيرة لحين بذوغ
الفجر .في الصباح ،كان قد هدأ ،فراح ّ
يفكر في
نفسه :حسنأ ،سوف أعود الى سيّدي وأطلب منه
أن أعمل لديه مج ّدداً...لن أعود ولن أقتل زوجتي
علي أن أُخبرها
وعشيقها .ولكن ،قبل أن أرحلّ ،
بأني بقيت مخلصاً لها طوال الوقت.
حين قرع الباب ،فتحت له زوجته وارتمت في
أحضانه ،لكنه أبعدها بصرامة وقال لها والدموع
تمأل عينيه« :لقد كنت مخلصاً لك طوال السنين،
أما أنت فخنتني! أجابت« :ال ،لم أخنك!»
قال لها مؤكداً« :لقد رأيتك مع رجل الليلة
الماضية!»
ً
ر ّدت« :هذا إبننا! لقد ُ
َ
غادرت،
كنت حامال عندما
ً
وإبننا اآلن قد أصبح رجال!»
تعانق الزوجان بفرح وحب ،ثم جلس الثالثة
لتناول الرغيف األخير معاً ..وحين قسم الرجل
الرغيف ،وجد في داخله كل ما استحق له من مال
طوال السنين ،مع الفائدة ،كان قد وضعه له سيّده
من دون علمه!
العبرة :الحياة مليئة بالمصاعب والمشقات
واإلغراءات إال أن القيم والمبادئ وضبط النفس
هي وحدها التي تقينا من الدمار...ومن أصعب
التحديات التي تواجهنا هي الصبر .فقد نضطر في
بعض األحيان الى التضحية للتأكيد على إيماننا
وثقتنا بالخير الذي وضعه هللا في داخلنا وبالرحمة
اإللهية .فإذا اخترنا دائماً الخير ،كانت النتيجة
ايجابية ال محالة.

حــــــــل الألعــاب

حكمـة هـذا العـدد
إن سألوك عن أخبارك فاحمد هللا وابتسم
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