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* هناك طريقتان ليكون لديك أعلى مبىن :إما
أن تدمر كل املباين من حولك ،أو أن تبين أعلى
من غريك ..فكن حكيما وابْ ِن أعلى من غريك.

* علمتين الدنيا أن األمس هو رصيد متَّ سحبه،
والغد رصيد مؤجل ،أما احلاضر فهو رصيد بيدك
فاصرفه حبكمة.

فش َّك
الطفيلي والشعراء  :رأى طفيلي قوًما ذاهبني َ
أهنم يف طريقهم إىل وليمة .فتبعهم فإذا هم شعراء
قصدوا السلطان مبدائح نظموها ...فلما أنشد
كل واحد شعره ومل يبق إال الطفيلي وهو جالس
ساكت ..فقال له السلطان :أنشد شعرك...
فقال :لست بشاعر .قال فمن أنت؟؟ قالِ :م َن
الغاوين الذين قال هللا فيهم ﴿ َو ُّ
الش َع َر ُاء َيـتَّبِ ُع ُه ُم
الْ َغا ُوو َن﴾ فضحك السلطان وأمر له جبائزة الشعر.
* ليست األلقاب هي اليت تُكسب اجملد بل الناس
من يُكسبون األلقاب جمدا.
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طعم احللوى الدائم :رجل ُم ِس ٌّن ينام يف املستشفى
يزوره شاب كل يوم ،وجيلس معه ألكثر من
ساعة يساعده على أكل طعامه واالغتسال،
وأيخذه يف جولة حبديقة املستشفى ،ويساعده
على اإلستلقاء ،ويذهب بعد أن يطمئن عليه.
دخلت عليه املمرضة يف أحد األايم لتعطيه
الدواء وتتفقد حاله ،وقالت له :ماشاء هللا
حفظ هللا ابنك ،يوميا يزورك .نظر إليها ومل يتفوه
بكلمة مث أغمض عينيه وقال هلا :متنيت أن يكون أحد
أبنائي!! فهذا يتيم من احلي الذي كنا نسكن فيه
رأيته مرة يبكي عند ابب بيته بعدما تويف والده،
فهدأته واشرتيت له احللوى ..ومل أحادث ُه منذ
ذلك الوقت وعندما َعلِ َم بوحديت أان وزوجيت
أصبح يزورين كل يوم ليتفقد أحوالنا .وملا
ضعف جسدي أخذ زوجيت إىل منزله وجاء
يب إىل املستشفى للعالج وعندما كنت أسأله
 :ملاذا اي ولدي تتكبد هذا العناء معنا؟؟
(تبسم) مث قال :ما زال طعم احللوى يف فمي.
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