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

* صيدلي محشش سألوه:مين بتحب من المطربين
قال :اسبرين عبد النور __مرهم فارس __ديانا
كورتيزون __وطبعا ست الكل ام كبسول

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

ابو حسين عم يتعشى مع والدو فاتت العنزة عالدار
صاح :اربطو العنزة!
نط حسين ابنو ..اول دعسة يقلب طنجرة االكل...
التانية تفركش بأبريق الشاي ...التالتة دعس ببطن
بيو!!!
صاح ابو حسين :دخيلكون ربطوا حسين وانسوا
العنزة !!!

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

واحد عصبي ونكدي كتير بدو يتخانق مع مرتو
ومو عرفان كيف ،قام نادالها وقال لها :وين الغبرة
يلي كانت فوق التلفزيون؟
قالت له :مسحتها الصبح...ليش ؟
رد عليها :هللا ال يوفقك كنت مسجل عليا رقم مهم!!

***************
الدكتور :شو اكلتي لحتى وجعك بطنك؟
بيتزا و سوشي وتشيز كيك....
الدكتور :نحنا بالعيادة مش عالفايس بوك!
ر ّدت :آه  ....اكلت سردين

الزوج :حبيبتي وين علبة الشاي؟
الزوجة معصبة :انتو الرجال بعمركن ما بتالقو
شي !!!...الشاي موجود بجارور الدواء بعلبة
الكاكاو الفاضية اللي مكتوب عليها ملح!!!

Advertisements: (770) 608-3343

إلعالناتكم في
جريدة النور
إتصلوا بنا
على الرقم:

770-608-3343

***************
من عجائب العائلة اللبنانية اذا اندق الباب بأي وقت
الصبح ،الضهر ،العصر ،المسا ،بيقولو :يييي مين
جايينا هلق!؟ ألنو مشاريعهم بتضل قايمة ماشاهلل!

الفراشة

بقلم :الشاعر حسن حوارنة

***************
هبلة بتحب واحد بيشتغل في المطافي حرقت بيتهم
عشان تشوفه ...طلع ماخد اجازة!!!
***************
واحد راح عند بصارة لتشفله حظه ومستقبله...
قالت له :بتمر عليك سبع سنين تعاسة وحزن
ونحس
قال لها :ولي!!! وبعدين؟؟
قالت له :بعدين بتتعود!!!

***************
ماما زوجي زعلني وانا بدي اجي نام عندكن....
االم :ال!!! هيدا بدو عقوبة اكبر من هيك!!! يلال
انا جاي نام عندكن كم يوم!!!

أنه عندما تظن بأن بعد الشقاء سعاده  ،وبعد
دموعك إبتسامة ،فقد أديت عبادة عظيمة ،أال
وهي حسن الظن باهلل

هل تعلم؟

رائحة وقود السيارات لها تأثير على مركز
المتعة في الدماغ لذلك كثير من الناس
يستمتعون بها

*****قصــــــــة*****
ّ

قام أحد علماء األنثروبولوجيا بعرض لعبة عندما سألهم لماذا فعلوا ذلك فيما كل واحد ضاع في جميع المجتمعات المتعالية والتي
على أطفال أحدى القبائل اإلفريقية البدائية .بينهم كان بإمكانه الحصول على السلة لنفسه تعتبر نفسها مجتمعات متحضرة ....
وضع سلة من الفواكه اللذيذة قرب جذع فقط  ،أجابوه بتعجب  :أوبونتو Ubuntu
شجرة وقال لهم بأن أول طفل يصل الشجرة كيف يستطيع أحدنا أن يكون سعيداً فيما الحكمة :السعادة سر ال تعرفه إال النفوس
الباقين تعساء ؟!
سيحصل على السلة بما فيها...
المتسامحة المتواضعة التي شعارها نحن
عندما أعطاهم اشارة البدء ،تفاجأ بهم أوبونتو  Ubuntuفي حضارة قبائل  Xhosaوليس أنا !..
يسيرون سوياً ممسكين بأيدي بعضهم حتى تعني  ( :أنا أكون ألننا نكون )
جالس العلماء بعقلك ،و جالس األمراء
وصلوا الى الشجرة  ،وتقاسموا الفاكهة تلك القبيلة البدائية تعرف سر السعادة الذي بعلمك ،وجالس األصدقاء بأدبك ،وجالس
ضاع من نفوس ترى نفسها فوق غيرها ..
اللذيذة ..
أهل بيتك بعطفك ،وجالس السفهاء بحلمك،
وكن جليس ربك بذكرك ،وكن جليس نفسك
بنصحك...
فكل شيء ينقص إذا قسمته على اثنين
إال “السعادة” فإنها تزيد إذا تقاسمتها مع
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺮﺗﻔﻊ ،ﺳﻴﻌﺮﻑ ﺃﺻﺪﻗﺎﺅﻙ ﻣﻦ ﺃﻧﺖ ...ﻟﻜﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺴﻘﻂ ،ﺳﺘﻌﺮﻑ ﻣﻦ ﻫﻢ ﺃﺻﺪﻗﺎﺀﻙ!
اآلخرين ..

حكمـة هـذا العـدد

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

هـمس الفـراشات يف أزهار أحــالمـي
تغـريدة رقصـت فـي روض أيامي
هـمس الحـبيـبة يف سمـعي يداعـبني
دومـا يـعـالج أشـواقـي وأحـالمـي
أنـت الفـراشات يف عـمري تـالعـبني
ألنتيش من جامل املشهد السامي
دعـي الـربـيع يـداري مـنـك غـيـرتــه
بـل فـاتركـيه يداوي قـلبه الــدامي
دعـي الـزهـور تنادي أنـت روضتــنا
دعي األريج يدغدغ سحـر أنسـام
هيا ارسمي يف ربوع الكون بهرجة
لوال جـمـالـك مل تـظــفـر بــإنعـام
يف حسن طرفك هام الحسن وانتعشت
فـيه القـوايف تكتب سفـر إلهــامي
منك الهيام يبوح الكون ما عجزت
فيه املعاين بأن تهديك إسهـامي
أنت الفراشة يف جنحني من ألــق
زوري ريايض بتحـنان وتـرحـام
هل تـحـملني فـؤادي نحـو أروقـة
فـهـو الطــروب بـألحـان وأنـغــام
طريي بقلبي وازرعي فيه املـنى
من فوق غيمى أحبـاب وأرحـــــام
هذي الفضاآت كم دارت وكم سرتت
رسا تردد من حــام ومـن ســـــام
أنت التي نرشت أرسارنا ذهبـا
هــيـا انـشــريهـا بــآفـاق وآكـــام
أطالل حبك تزهوا كلام بزغـت
شمس الهوى أو ذوت قبل إظالم
أنت الفهارس ال تخفي معاجمنا
فيك املعاين رواء العاشق الظامي

راسلنا عرب الربيد اإللكرتوين:

Editor@An-Nournews.com

حــــــــل الألعــاب
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إنضم إلى أصدقاء الجريدة عبر الفيسبوك
واحصل على آخر األخبار العالمية فور حدوثها
إبحث عنا
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