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

أجنبي وصل ع لبنان...قلو لشوفير التاكسي :خذني
على اكثر مطرح بحبوه اللبنانيي
قام رده ع المطار!!!

***************
واحد قال لمرتو ،شو هيدا اللي ع وجهك؟؟
قالتلو عسل ولبن وبيض وخميرة،
قلها :وهدا اللي عا عيونك؟؟
قالتلو خيار
قلها كل هيدا ع وجهك وطابخة عدس؟؟!!

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

حرامي دخل بيت لقى واحده ست ربطها بحبل وحط
سكينة على رقبتها..
قال للرجل اللي كان معها :اجمعلي كل الصيغة
والفلوس الموجوده
الراجل قاله :خد كل اللي انت عايزه بس فك الحبل
واتركها..
الحرامي عينيه غرغرة بالدموع وقاله :انت باين عليك
بتحب زوجتك كتير..
الراجل قالو :ال وهللا ..بس زوجتي حتوصل ع البيت
بعد ربع ساعه.

مره واحد مسكوه واخذوه للمحكمة قاله القاضي :
هاذي ثاني مرة تجي ...ما تستحي على وجهك !
ر ّد عليه  :شوف نفسك!!! كل يوم هنا !!

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

لحم حالل
770-499-7399
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* أن االفراط في أخذ بعض أنواع
الفيتامينات يؤدي الى التسمم

962 Roswell St.
Marietta, GA 30060
www.shishkabobmarietta.com

* أن الحصان يموت اذا قطع ذيله
* أن الدلفين يغلق عين واحدة عندما ينام

KABOB

بوفيه غذاء مفتوح

SHISH

محشش وهندي وقعوا من طياره ...المحشش
مات الهندي ما مات ...سألوا الهندي :كيف مات
المحشش؟؟؟
قال  :ياخي هذا نفر همار أنا يقول أفتح مظله هو
يقول :مافي مطر!!!

***************
فيه محشش عمل تحليل بول ...قالت له الدكتوره:
بولك فيه سكر
قال :تسلمين وهللا انتي اللي زوقك عسل!!!

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

مره واحد راح يخطب وحدة طويله مره ..
قال له ابوها ابغى مهرها ثالث مية الف
رد  :صل على النبي يا عم! انت بكم حسبت لي
المتر؟؟!!

أن ظاهر العتاب
خير من باطن الحقد

**قصــــــــة**
ّ

ساق اسمه جميل ،يبيع الماء
كان هناك
ٍ
للناس وهو يتجول بجرته الطينية في
األسواق ،وقد أحبه كل الناس لحسن خلقه
ولنظافته .
ذات يوم ،سمع الملك بهذا الساقي فقال
لوزيره:
إذهب واحضر لي جميل الساقي .ذهب
الوزير ليبحث عنه في األسواق إلى أن
وجده وأتى به الملك ...فقال الملك لجميل
 :من اليوم فصاعداً ال عمل لك خارج
هذا القصر ستعمل هنا في قصري ،تسقي
ضيوفي وتجلس بجانبي تحكي لي طرائفك
التي اشتهرت بها..
قال جميل  :السمع والطاعة لك يا موالي..
عاد جميل إلى زوجته يبشرها بالخبر
السعيد وبالغنى القادم ،وفي الغد لبس أحسن
ما عنده وغسل جرته وقصد قصر الملك،
دخل الديوان الذي كان مليئاً بالضيوف
وبدأ بتوزيع الماء عليهم ،وكان حين ينتهي
يجلس بجانب الملك ليحكي له الحكايات
والطرائف المضحكة.وفي نهاية اليوم يقبض
ثمن تعبه ويغادر إلى بيته .
بقي الحال على ما هو عليه مدة من الزمن،
إلى أن جاء يوم شعر فيه الوزير بالغيرة
من جميل بسبب المكانة التي احتلها في قلب
الملك.
ً
وفي اليوم التالي ،حين كان الساقي عائدا إلى
بيته ،تبعه الوزير وقال له :يا جميل إن الملك
يشتكي من رائحة فمك الكريهة.
تفاجأ الساقي وسأله :وماذا أفعل حتى ال أؤذيه
برائحة فمي؟
ً
قال الوزير :عليك أن تضع لثاما حول فمك
عندما تأتي إلى القصر.
قال جميل  :حسناً ،سأفعل.
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ّ
أطل الفجر ،وضع الساقي لثاماً حول
عندما
فمه وحمل جرته واتجه إلى القصر كعادته.
فاستغرب الملك منه ذلك لكنه لم يعلق عليه،
واستمر جميل يلبس اللثام يوما عن يوم إلى أن
جاء يوم وسأل الملك وزيره عن سبب وضع
جميل للثام ،فقال الوزير :أخاف يا سيدي إن
أخبرتك قطعت رأسي .فقال الملك :
لك مني األمان ،فقل ما عندك.
قال الو زير :لقد اشتكى جميل الساقي من
رائحة فمك الكريهة يا سيدي.
أرعد الملك وأزبد وذهب عند زوجته فأخبرها
بالخبر ...قالت :من سولت له نفسه قول هذا
غدا يُقطع رأسه ويكون عبرة لكل من سولت
له نفسه االنتقاص منك.
قال لها  :و ِنعم الرأي .وفي الغد استدعى
الملك ا لجالد وقال له :من رأيته خرج من

ً
حامال باقة من الورد فاقطع
باب قصري
رأسه.
وحضر الساقي كعادته في الصباح
وقام بتوزيع الماء وحين حانت لحظة
ذهابه أعطاه الملك باقة من الورد هدية
له .وعندما هم بالخروج إلتقى الساقي
بالوزير فقال له الوزير :من أعطاك
هذه الورود؟ قال جميل :الملك .فقال له:
أعطني إياه أنا أحق بها منك!.
فأعطاه الساقي الباقة وانصرف .وعندما
ً
حامال لباقة الورد
خرج الوزير رآه الجالد
فقطع رأسه!.
وفي الغد حضر الساقي كعادته دائماً
ملثماً
ً
حامال جرته وبدأ بتوزيع الماء على
الحاضرين..
استغرب الملك رؤيته لظنه أنه ميت،
فنادى عليه وسأله :ما حكايتك مع هذا
اللثام؟
قال جميل  :لقد أخبرني وزيرك يا سيدي
أنك تشتكي من رائحة فمي الكريهة وأمرني
بوضع لثام على فمي كي ال تتأذى.
سأله مرة أخرى :وباقة الورد التي أعطيتك؟
قال جميل :أخذها الوزير فقد قال أنه هو أحق
بها مني.
ً
فابتسم الملك وقال حقا هو أحق بها منك،
وحسن النية ال تلتقي مع الضغينة.
العبرة :عندما تكون نقياً من الداخل ،يمنحك
هللا نوراً ،يحبك الناس من حيث ال تعلم،
وتأتيك مطالبك من حيث ال تدري .صاحب
النية الطيبة هو من يتمنى الخير للجميع دون
استثناء ،فسعادة اآلخرين لن تأخذ من سعادتنا،
وغناهم لن ينقص من ارزاقنا ،وصحتهم لن
ِ
تسلبنا عافيتنا ،وأعمالنا لن يحاسبوا عليها......
فالرازق الوحيد هو هللا الواحد.
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حكمـة هـذا العـدد
التكن ليّناً فتُعصر ،وال صلباً فتُكسر
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كل قطعة هي نسخة عن القطعة
المقابلة لها ولكن األلوان معكوسة

