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محراب وجهك

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

عسكري اتصل بالظابط :سيدي عنا جريمة قتل
وحدة ضربت زوجها بالحديدة على راسو
الظابط :ليش ضربتو؟
العسكري :النو فات بصباطو عالمطبخ وكانت
ماسحة االرض وبعد ما نشفت
الظابط :طيب قبضتو عليها ؟؟
العسكري :ال سيدي ناطرين االرض لتنشف!!!

***************
غبي راح يخطب...
لما رجع الصحابه سألوه :بشر ،ايه النتيجة ؟؟
قال :تعادل ثالثة  -ثالثة
قالوله :كيف تعادل؟
قال :انا وامي وابوي موافقين ...والبنت وابوها
وامها رافضين!!!
***************
 جايين نسهر عندكم... يا مية اهال وسهال!! مين ومين جاي؟ -ثالثة سامسونغ واثنين ايفون

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

بعد ما تقبل طلب الصداقة ،بيقلك الفايسبوك :ساعد
فالن في العثور على اصدقاء!!!
وشو رأيك دوّرله على عروس؟؟؟!!!
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هل تعلم ان :المحامي يتمنى لك المشاكل
الطبيب :يتمنى لك المرض
حفار القبور :يتمنى موتك
الميكانيكي:يتمنى تتعطل سيارتك
فقط الحرامي يتمنى لك ثروة هائلة ونوماً عميقاً
هادئاً!!!...
روح يا حرامي ربي يسعدك!

***************
بنت قالت لحبيبها :كل الناس بتقول اني قصيرة
قال لها :شو بدك فيهن وقفي لشوف؟
وقفت البنت ،قالت له :شو رأيك؟؟؟
قال لها :بال مزح ....عن جد وقفي!!!

بقلم :الشاعر حسن حوارنة
مـحـراب وجـهـك يـا فـتـاة بــــراءة
أخىش العيون الحاقدات من الحسـد
أنـت التـولـه فـي دمـائـي دائــــــــم
أنـت الـنشيــد وأنـت تـرنـيــم الغـدد
بل أنت إرشاق الغـروب بساحتـــي
يـزهـو بأنـوار السـعـادة لــألبــــــــد
ودفـنـت أمـسـا غـابـرا مـتـوحـــشا
يف حـبك املعــطاء جــاد بــال عــدد
كوين ضياء يف التوود وامسحــي
هـذا الضــبـاب وراسـلـي ردا بــــرد
أنت الصبـا ينمـو ويبـقى يافعــــــا
عـطـرا يفــوح ووردة فـي كــل خــد
وحدي أسافر ممسكـا نـاي األىس
وعىل شفـاه الخـلـد أسقــيـك األمــــد
وعـىل بيـادر صمـتنا يـبدو لــــنـا
وقـت الضـيـاع يصـون ميعـادا لـغـــد
وعىل سهولك سوف أبذر مهجتي
تشــدو لـنحيـا هـانـئيـن بــال كــــمـــد
وجدي ووجدك سفر عـهد شيـق
دهــش األنـــام بــه كــحـــب مـعـتمــد
من أنت أنـت تناغم بـل روعـــة
بصــالة تـرنـيــم الـفــؤاد ومـا هـجــد
يا حـاجبـا أرخـى قـليـال قــائــال
هـي هـمسـة يــــا صاحـبـي ال تـبتعــد
ونظرت ال عمدا وال متحملــقــا
فرتاعشت خجىل تفاصـيل الـجـســــــد
والطرف أطرق إذ يسبح خاطري
سبحـان ريب الخــالق الفـرد الصـمـــد
صبح الجبني به صالة مــؤذن
عـــمـدا قـــبـــيـل أذانـه مــا ذا قــصــد
أرخى الشعاع سدولـه بتـأدب
يحنو عىل الوجه الجميــل مبــا وجــد
سرتت براحتها براءة وجهها
بـتـبسم الـراضـي ورجــف املــرتعــد
مرت بقـريب والحيـاء يلـفهـا
وتلفـتت عمـــدا فمـا أحــىل العمــــــد
قالت فواصل جسمها ال تنتظر
إنـــي أريـدك خاطـبـا هــيــا استــعــد
يا ذات وجه يف الرباءة رسه
أتيـك فـــورا عـاشقـا مـن دون وعــد

ّأل أطيل التفكير فاهلل ولي التدبير ..
ّ
وأل أقلق من المجهول
فكل شيء عند هللا معلوم

هل تعلم؟
هل تعلم أن الحيتان الزرقاء تستطيع التخاطب
بواسطة غنائها على مسافة  850كم

***************
المدرب :اذا كنت عم تسوقي في سيارتك بسرعة
وطلع بوجهك زوجك او اخوكي شو بتدعسي؟
المرأة :زوجي
المدرب :للمرة المليون...فرام! فرام! بتدعسي فرام!
***************
قال احد الحكماء وهو يعظ :الرجل المتزوج الزم
يبوس ايد زوجتو كل يوم الصبح
قالو له :طيب واللي مش متزوج؟
قال :يبوس ايدو وجه وقفا

راسلنا عرب الربيد اإللكرتوين:

Editor@An-Nournews.com

*****قصــــــــة*****
ّ
وقع صريعاً من جرّ اء
ّ
الشديد ،ولم
اإلنهاك
ً
يمتلك شيئا ،ولم يشعر
باالكتفاء والسّ عادة،
ألنّه لم يعرف ح ّد
الكــفاية أو القناعة.

جاء في حكم وقصص
ّ
أن
الصين القديمة،
ّ
ملكاً أراد أن يكافئ أحد
مواطنيه ،فقال له:
” امتلك من األرض
ّ
كل المساحات التي
تستطيع أن تقطعها
سيراً على قدميك “،
العبرة :الطمع يجعلك
ففرح الرّ جل وشرع
تجمع وتحصد وال
يمشي في األرض
تكتفي ،بل تشعر أن
ما لديك ليس كافياً
مسرعاً ومهروال في
ً
مسافة
جنون ،وسار
وأنك تريد المزيد.
ً
طويلة فتعبّ ،
وفكر في
وعندما تتوقف ال
أن يعود للملك ليمنحه
تجد شيئاً مما جمعته
المساحة التي قطعها،
سوى وقت مرّ وعمر
ولكنّه غيّر رأيه ،وقرّ ر
أُهدر .فالقناعة كنز ال
مواصلة السّ ير ليحصل
يفنى...
على المزيد ،وسار مسافات أطول وأطول ،السّ ير ليحصل على المزيد والمزيد.
ّ
ً
ّ
ظل الرّ جل يسير ويسير ،ولم يعد أبدا ،فقد أفضل تعريف للتعاسة هو أنها تمثل الفجوة
وفكر في أن يعود للملك مكتفياً بما وصل
ّ
ضل طريقه وضاع في الحياة ،ويقال أنّه بين قدراتنا وتوقعاتنا :أننا نعيش في هذه
إليه ،لكنّه تر ّدد مرّ ًة أخرى ،وقرّ ر مواصلة
الحياة بعقلية السنجاب ...فالسناجب تفتقر
إلى القدرة على التنظيم رغم نشاطها
وحيويتها فهي تقضي عمرها في قطف
وتخزين ثمار البندق بكميات أكبر بكثير
إذا لم تعرف عنوان رزقك ،فال تخف ..ألن رزقك يعرف عنوانك
من قدر حاجته.
إذا لم تصل إليه ،فهو حتماً سيصل إليك

حكمـة هـذا العـدد

حــــــــل الألعــاب

إلعالناتك في جريدة النور
إتصل بنا على الرقم 770-608-3343
أو ارسل لنا ايميل الى
info@an-nournews.com

يمكنك رسم النجوم
وفق الشروط إذا بدأت
من إحدى النقطتين
السوداوين.
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إنضم إلى أصدقاء الجريدة عبر الفيسبوك واحصل على آخر األخبار العالمية
فور حدوثها...
إبحث عنا An-Nour Newspaper

