 1) دكتور متعين جديد بمستشفى المجانين أخذهم رحلة للحديقة \وقال للنزلاء :كل واحد يجيب لي كائن حي \ واحد جاب مسمار \واحد عصايه\ واحد كرتون \الخير جاب بغبغاء فرح الدكتور وقال له: من وين جبته؟ \ قال المجنون :لقيته على الشجرة تعال اوريك من وين. \ ولما وصلو الى المكان \شاف الدكتور بغبغاء ثاني على نفس الشجرة \فحب انه يختبر ذكاء هذا الشخص /فقاله:ليش ما جبت البغبغاء الثاني؟ \ فقال له المجنون: الي انا جبته احمر واللي على الشجره اخضر بعد <<الاخ يحسب انه لون[color=#000000] الاحمر والاخضر نفس الشي خخخخ[/color]
 
                                       --------------------------------------------
 
2) واحد عنده مشكلة في حرف الشين //كل ما يقول كلمة فيها حرف الشين يقعد حوالي ربع ساعة// مرة اراد يشتري شاورما // لكنه قعد يفكر ما العمل // لانة لو راح المطعم ، ربع ساعة لن تكفيه حتى يقول شاورما و الناس تزهق // فكر في حل ، اول ما يركب التكسي يحاول يقول شـــاورما لما يوصل للمطعم ويكون عند نهايتها //راح وهو يقول  شششششششششششششششششششششششششششششششش // وصل المطعم واول ما فتح نافذة زجاجة التاكسي //جاء الجرسون يقول :ايش ؟//صاحبنا ما صدق قالها : شاورما واحد // الجرسون قال :ما بسمع ايش ..مرة ثاني //من العصبية قال له : يلعن ابوك عطني واحد فلافل [color=#008000]<< [color=#000000]مسكين والله حرام بس الصراحه ليه مطول الموضوع...>>ياخي اكتب له في الورقه ..>>ابي واحد شاورما[/color]...[/color]
 
[color=#006400]                                        [color=#000000]-----------------------------------  
[/color][/color][color=#006400][/color]
[color=#006400][color=#2f4f4f][color=#ff0000]3)الحين بقول لكم موقف محرج ومفزع بالنسبه لي [/color][/color][/color] 

[color=#006400][/color]  

[color=#006400][color=#ff0000]في يوم من الايام اطلعت امي مع خواتي وراحوا السوق عاد قالت لي امي قبل ماتروح:يابنتي لاتنسين اذا اذن المغرب صلي واتركي النت عنك[color=#000000]..<عاد امي عصبيه..فانا خفت منها وقلت لها حاظر [/color]www.qassimy.com/&quot;http://www.qassimy.com//&quot;file://////عاد//&quot;/&quot;[/color][/color] امي وخواتي راحوا السوق وانا بقيت في البيت بروحي..\\وانا احووس بالنت مره وحده اسمع صوت أذآن واقول في نفسي بعد شوي بصلي الا دقايق ماراح تأثر علي \\.. ماوعيت الاالتلفون اللي جمبي يرن ..ترررررن تررررررن تررررررن .. عاد انا من الخرعه فزيت من مكاني حسبت امي اللي متصله .. واول مارديت على التلفون ماوعيت الا وانا اقول:الله اكبر.... عاد تفشلت من نفسي وقلت آسفه يما بس الحين توني بغيت اصلي وانتي اتصلتي[color=#000000]...<< جوفوا الخرط .. خخخ الخرعه وما تسوي\\.. المهم ..\\[/color] جان تقولي يابنت انا مش امك انا صديقت امك [color=#000000]<< جوفوا الاحراج .. عاد قلت لها:آسفه ..ماكملت كلامي إلا و أمي تعطيني طراااااق على راسي .. وانا اصررخ بكل قوتي .. وتقولي امي يالكذابه واتكذبين علي وتصارخ وفضحتنا جدام الحرمه اللي بالتلفون والحرمه اسمعت كل شي .. وتقول لي امي شهر ماتقعدين على النت وانا اقول لها لاااايما أبوس رجلك بس الا النت لاتمنعيني منه وعقب كل هذا الصراخ .. لاحظت امي اني ماسكه سماعه التلفون .. جان تآخذ التلفون من يدي وتكلم صديقتها جان تقول لها صديقتها:حراام عليكي يا ام ....! خلي بنتك تقعد على النت ماكان قصدها هي اصلا كانت بتصلي بس انا اللي خربت عليها << الاخت تبي ترقع بالكلام ماعرفت وش تقول ههههههههه 

[/color]وهذي قصتي المأساويه .. وطبعا امي أمنعتني شهر من النت  بس الحمدلله الله هداها وخلتني اقعد مره ثانيه  هههههههههههههههه

تقبلوا مروري...

اختكم.. (( عــــــذاري راكبه فراري)) 

