
  قصه ها، حکایتها و ضرب المثل ها
   ۴قسمت 

  ادبیات عامیانھ، غنامندی زبان و خاطربھ پژوھشی 

  سرگذشتھای گذشتگان قصھ ھا و 

  )صباح(استاد  

  

  
  

  جواب خدا سوال مرد و
 !خداوندا، چرا چشمھای زن را اینقدر زیبا آفریدی؟: مرد

 . را مست سازدبرای اینکھ با این چشمان زیبا تو را ببینید و تو : خدا

 ؟!را اینقدر زیبا آفریدی زنخداوندا، چرا لبھای : مرد

 . برای اینکھ ترا ببوسد: خدا

 ؟!خداوندا، چرا پوست زن را اینقدر لطیف آفریدی: مرد

  .برای اینکھ تو آن را لمس کنی و لذت ببری: خدا

 ؟!خداوندا، چرا زنھا را اینقدر احمق آفریدی: مرد

  . خاصیتی مثل تو بشود و از تو نگھداری کند  موجود بی عاشقبرای اینکھ بتواند : خدا



  طنز روز
  

  
  

بروید منتھا بھ نحوی کھ شما برای این سفر کسی است کھ می تواند بھ شما بگوید بھ جھنم : سیاستمدار

  . لحظھ شماری کنید

  . کسی است کھ ساعت شما را از دستتان باز می کند و بعد بھ شما می گوید ساعت چند است: مشاور

  . کسی است کھ قیمت ھر چیز را می داند ولی ارزش ھیچ چیز را نمی داند: حسابدار

است چترش را بھ شما قرض می دھد و درست تا باران  کسی است ھنگامی کھ ھوا آفتابی: بانکدار

  . شروع می شود آن را می خواھد

کسی است کھ فردا خواھد فھمید چرا چیزھایی کھ دیروز پیش بینی کرده بود امروز اتفاق : اقتصاددان

  . نیفتاد

بقیھ  ۵٠%از وقتش بھ نگفتن چیزھایی کھ می داند می گذرد و  ۵٠%کسی است کھ : نگار روزنامھ

  . وقتش بھ صحبت کردن در مورد چیزھایی کھ نمی داند

  . مرد کوری است کھ در یک اتاق تاریک بدنبال گربھ سیاھیھ می گردد کھ آنجا نیست: ریاضیدان

کسی است کھ رنگ را بر روی بوم می پاشد و با پارچھ ای آن را بھم می زند و سپس : ھنرمند مدرن

  . است کھ برای عده ای کھ خوابند حرف می زند کسی: فیلسوف. پارچھ را می فروشد

کسی است کھ از شما پول می گیرد تا سواالتی را بپرسد کھ ھمسرتان مجانی از شما می : روانشناس

  . پرسد

کسی است کھ وقتی ماشین خوشگلی از خیابان رد می شود و ھمھ مردم بھ آن نگاه می : شناس جامعھ

  . کنند، او بھ مردم نگاه می کند



  زھای قدیمی طن
  

  خواندن فكر 

ام  معجزه: ات چیست؟ گفت  از او پرسید كھ معجزه. پیش خلیفھ بردند. كرد  میشخصی دعوی نبوت 

گذرد كھ من   چنان كھ اكنون در دل ھمھ می. گذرد، مرا معلوم است این است كھ ھرچھ در دل شما می

  . گویم  دروغ می

  پلنگ

ای سفید   از بھر او جامھ. عزم سفر كرد. زھره نام داشتبازرگانی را زنی خوش صورت بود كھ 

ای نیل بھ خادم داد كھ ھرگاه از این زن حركتی ناشایست پدید آید، یك انگشت نیل بر  بساخت و كاسھ

  :پس از مدتی خواجھ بھ خادم نبشت كھ. جامھ او بزن تا چون بازآیم، مرا حال معلوم شود

  چیزی نكند زھره كھ ننگی باشد

  . مھ او ز نیل رنگی باشدبر جا

  :خادم باز نبشت كھ

  گر آمدن خواجھ درنگی باشد

  چون بازآید، زھره پلنگی باشد

  مسلمانی

  من مردی خطیبم، مرا با مسلمانی چكار؟: گفت: مسلمانی چیست: خطیبی را گفتند

  عرق

  . عرق: ی؟ گفتكرد  میآنجا چھ : آمد، گفتند  بستان از بغداد می كسی تا

  مرگعمر بعد از 
عمر این مرغ : گفت. خورد ظریفی مرغ بریان در سفره بخیلی دید كھ سھ روز پی در پی بود و نمی

  . درازتر از عمر اوست پیش از مرگ  بریان، بعد از مرگ،

  فرزند بزرگان

از درویشان چھ زاید؟ : سلطان محمود او را پرسید كھ چھ زاده است؟ گفت. زن طلحك فرزندی زایید

  . چیزی زاید بی ھنجار گوی و خانھ برانداز: مگر از بزرگان چھ زاید؟ گفت: گفت. پسری یا دختری

  تلقین مغرضانھ

تلقین او : رئیس بمرد، چون بھ خاكش سپردند، خطیب را گفتند. میان رئیس و خطیب ده دشمنی بود

  .از بھر این كار دیگری را بخواھید كھ او سخن من بھ غرض می شنود: گفت. گوی



  دزد بی تقصیر

گناه : گناه توست كھ از پاس آن اھمال ورزیدی، دیگری گفت: گفت  یكی می. استر طلحك بدزدیدند

بھ . پس در این صورت، دزد را گناه نباشد: گفت. . .  مھمتر آن است كھ در طویلھ بازگذاشتھ است

خوابانیده نیمھ شب صدای خنده وی را در باالخانھ شخصی مھمانی را در زیر خانھ : خندم  ھمین می

 غلتند تو مردم از باال بھ پایین می: ام، گفت  در خواب غلتیده: كنی؟ گفت پرسید كھ در آنجا چھ می. شنید

  . خندم  من ھم بھ ھمین می: غلتی؟ گفت  از پایین بھ باال می

  ھمھ را بپوش

كنی كھ   ا این جامھ یك ال در این سرما چھ میسلطان محمود در زمستان سخت، بھ طلحك گفت كھ ب

 مگر تو چھ كرده: گفت. ای پادشاه، تو نیز مانند من كن تا نلرزی: گفت. لرزم  من با این ھمھ جامھ می

  . ام  ھرچھ جامھ داشتم ھمھ را در بر كرده: ای؟ گفت 

  خوانم  با اینكھ نمی
ھرچھ در كودكی . باید كرد تحصیل در كودكی می: گفت  میالدین مظفر روزی با شاگردان خود   شمس

ام و با  ، پنجاه سال باشد كھ سوره فاتحھ را یاد گرفتھ من این زمان. بھ یاد گیرند، ھرگز فراموش نشود

  . ام ھنوز بھ یاد دارم وجود اینكھ ھرگز نخوانده

  سجده سقف

بھ صاحبخانھ برای تعمیر آن . كرد  میھای سقفش بسیار صدا   چوب. شخصی خانھ بھ كرایھ گرفتھ بود

ترسم این  نیك است اما می: گفت. كنند ھای سقف ذكر خداوند می پاسخ داد كھ چوب. سخن بھ میان آورد

  . ذكر منجر بھ سجود شود

  دوستی نسیھ
من : گفت. آن كھ شكمم را سیر سازد: ترین مردمان نزد تو كیست؟ گفت دوست: ھارون بھ بھلول گفت

  . شود  دوستی نسیھ نمی: ا دوست خواھی داشت یا نھ، گفتسازم، پس مر سیر می

  شوھر چھارم

  میو  كرد  میبرای او گریھ . مش رو بھ مرگ بودوزنی كھ سر دو شوھر را خورده بود، شوھر س

  . بھ چھارمین: سپاری؟ گفت روی و مرا بھ كی می  ای خواجھ، بھ كجا می: گفت

  خواص نام آدم و حوا

. ھر كھ نام آدم و حوا نوشتھ در خانھ آویزد، شیطان بدان خانھ درنیاید: گفت  میواعظی بر منبر 

موالنا شیطان در بھشت در جوار خانھ بھ نزد ایشان رفت و : طلحك از پای منبر برخاست و گفت

  شود كھ در خانھ ما از اسم ایشان پرھیز كند؟ بفریفت، چگونھ می



  قسم دروغ

از بھر آن كھ : چرا؟ گفت: گفتند. دالالن را: را پرسیدند كھ كدام طایفھ را دوست داری؟ گفتشیطان 

  . من بھ سخن دروغ از ایشان خرسند بودم، ایشان سوگند دروغ نیز بدان افزودند

. شب بھ مردی مست رسیدند، بگرفتند كھ برخیز تا بھ زندانت بریم) پاسبانان(عسسان : توانستم اگر می

  . ر من بھ راه توانستمی رفت، بھ خانھ خود رفتمیاگ: گفت

: او را دید بر تخت نشستھ، دیگران در زیرایستاده، گفت. اعرابی را پیش خلیفھ بردند: بیا پایین

هللا نیستی، : گفت. من جبرئیل نیستم: گفت. یا جبرئیل:  گفت. من هللا نیستم: گفت. علیك یا هللا السالم

  . ای؟ تو نیز بھ زیرآی و در میان مردمان بنشین آن باال رفتھ تنھا نشستھجبرئیل نیستی، پس چرا بر 

مرا چیزی بدھید و گرنھ با : جمعی كدخدایان را دید آنجا نشستھ، گفت. درویشی بھ دھی رسید: تھدید

ای باشد كھ از  ایشان بترسیدند، گفتند مبادا كھ ساحری یا ولی. این ده ھمان كنم كھ با آن ده دیگر كردم

آنجا : بعد از آن پرسیدند كھ با آن ده چھ كردی؟ گفت. آنچھ خواست بدادند. او خرابی بھ ده ما رسد

  . دادید بھ دھی دیگر می رفتم سوالی كردم، چیزی ندادند، بھ اینجا آمدم، اگر شما نیز چیزی نمی

  سركھ ھفت سالھ
: گفت. دھم دارم اما نمیمن : گفت. از دوستی بخواست. رنجوری را سركھ ھفت سالھ تجویز كردند

  . اگر من سركھ بھ كسی دادمی، سال اول تمام شدی و بھ ھفت سالگی نرسیدی: چرا؟ گفت

  جزای گاز گرفتن
خواھی درد ساكت شود، آن سگ را ترید  اگر می: گفتند. )گاز گرفت(وقتی مزید را سگ گزید 

  . مرا بگزد آن گاه ھیچ سگی در جھان نماند، مگر آن كھ بیاید و: گفت. بخوران

  نیم عمر و كل عمر
روز . نیم عمرت برفناست: گفت. نھ: ای؟ گفت تو علم نحو خوانده: مالح را گفت. نحوی در كشتی بود

: ای؟ گفت تو علم شنا آموختھ: مالح او را گفت. خواست غرق شود دیگر تندبادی پدید آمد، كشتی می

  !. كل عمرت برفناست: گفت. نھ

  

  مجنون بھبتکرارکفتھ است لیلی 

  کھ ھر وقت آمدی از خانھ بیرون

 بیاور مدرک تحصیلی ات را

  تودیپلوم نامھ ی پی اچ دی ات را

  پدر باید ببیند دکترایت

  زمانھ بد شده جانم فدایت



  دعا کن مدرکت جعلی نباشد

  زدانشگاه ھاوایی نباشد

  وگرنھ وای بر احوالت ای مرد

  . کھ بابایم بگیرد حالت ای مرد

  بدان ای یارجانیمجنون بگفت 

  بیا بشنو تو رازم تا بدانی 

 دلم در دام عشقت بی قرار است

  ولیکن مدرکم بی اعتبار است

  شده از فاکسفورد این دکترا فاکس

  مقصر است در این ماجرا فاکس

  چھ سنگین است بار این جدایی

 . امان از دست این مدرک گرایی

  زن و شھر
  ھمسرم با غم تنھایی خود خو می کرد 

  !موقـع بحث ھوو لیک ھیاھـــــو می کرد

  بسکھ با فکـــر و خیاالت عبث می خوابید 

  !چاقو می کرد ھمسایھنصف شب در شکـم 

  وقتی از رایحھ ی عشق سخن می گفتم 

  مرا بو می کرد میخست ولباساییزود 

  طفلکی مادر مــن آش کھ می پخت زنم

  معتقد بود در آن جنبـــــــل و جادو می کرد 

  بھـــر او فاختھ می دادم و می دیدم شب 

  !داخل تابـــھ بھ آن سس زده کوکو می کرد

  آخـــــــر برج کــــھ ھشتم گرو نھ می شد

  باز از مـــــن طلب ماھــــی و میگو می کرد 

  از او مخفی بود  حقیردریافتــــــــــی معاش 

  زن ھمکـــــار ولی دست مـــــرا رو می کرد

  ـــــاه مرا می زد و ظرف یکروزدخل یکمــــ



  خـــرج مانیکــــــــور و میزامپلی مو می کرد 

  گـــــر نمی دادم بــــــا اشک سر مژگانش آب 

  می زد بــــــــــھ تھ جیبم و جارو می کرد

  ھر زنی غیر خودش عنتــــر و اکبیری بود 

  !جینا را تشبیھ بھ لولو می کرد شخص

  طف مداد جـــــــادومثل آن کارتـــــون از ل

  و ابرو می کرد مبوالعجب شعبده ای بــا چش 

  دکتر تغذیھ ای داشت کھ ماھی صد چوق 

  می کرداومی گرفت از مــــن و تقدیم بھ 

  م چونکھ بر آن اسکلت افزون می شد اصد گر

  عصبی می شد و لعنت بـــھ ترازو می کرد

  عاقبت ھیکل پنجــــــاه و سھ کیلویی را 

  خورده و پنجــاه و دو کیلو می کردخون دل 

  اوھ حسرت زندگی خواھــــر خود را می خورد ک

  ازسرپا تانوک انگشت ھرروز اوتو میکرد 

  نظـــــــــــر مادرش از ھر نظری حجت بود 

  ھر چــــــــھ می کرد فقط با نظر او می کرد

  بر خالفش اگـــــر آن دم نظری می دادم

  لنگــــــھ ی کفش نثــــار من ھالو می کرد 

  دایمآ میگفت او ای خدایی الیزال 

  کاش نصیب من شوھر مثل کاھو میکرد 

 .



  مناجات کامپیوتری
  

  مکن Formatدلم  Hardای خدا 

Field من را خالی از برکت مکن  

Option  غم را خدایاOn مکن  

File  اشکم را خدایاRun مکن  

Delete کن شاخھ ھای غصھ را  

  ھر سھ را، سردی و افسردگی را

Jumper  شادی بیا تاSet کنیم  

  کنیم Resetسیستم اندوه را 

  درھای بھشت Passwordنام تو 

  سرنوشت وسایت ، Emailآدرس 

  در اندیشھ مان Bugتا نیفتد 

  تا کھ ویروسی نگردد ریشھ مان

  ای خدا از بھر ما ایمن فرست

  فرست Fanبھر دل ھای پرآتش 

  ای خدا حرف دلم با کی زنم

Help  می خواھم کھF1 می زنم . 

 جوک 

 . . . دعا 

  اگر روزی روی یاری بگیری

  ا لھی تب كنی فردا بمیری

  بشیندریزش و پیچش بدلت 

  د م خوش روزآ سایش نبیند

  سرا پای ترا ھجرا ن بگیرد 

  وجودت دردبی درمان بگیرد

  من بمانما لھی تو بمیری 

 . سر قبرت روم قرآن بخوا نم 



 گاو مال و

مال چوبی گرفتھ گاو رادنبال کرد اما . روزی گاوی بھ حیاط مال رفتھ ھمھ ی گلھای را لگد مال کرد

مال با . چند روز بعد مال دید کھ صاحب آن گاو آن را بھ ارابھ بستھ در جاده میرود. نتوانست باو برسد

: مال چھ میکنی چرا گاو مرا میزنی؟ مال گفت: صاحب گاو فریاد زد. را زدچماق بجان گاو افتاده او 

  نمیبینی سرش را پائین انداختھ؟. خفھ شو گاوت خودش میداند چرا میزنمش

 موش ھا

شخصی نزد مال امده شکایت کرد کھ پنجاه من گندم داشتم تا خبر شدم موشھا ان را تمام کرده بودند 

  . پنجاه من گندم داشتم تا موشھا خبر شدند خودم انھا را تمام کرده بودممال گفت غصھ نخور منھم 

 غیب گو

روزی مال روی شاخھ درختی ایستاده بود و ببریدن ان شاخھ مشغول بود شخصی فریاد زد احمق چھ 

میکنی االن شاخھ میشکند و بھ زمین میافتی اتفاقا در این موقع شاخھ میشکند و بھ زمین افتاد و 

یقھ ان مرد را گرفت و گفت معلوم میشود تو از علم غیب خبر داری باید بگویی کھ من کی برخاست 

  . خواھم مرد

 فتوای حاکم

مال نزد حاکم رفتھ گفت من خیال دارم بزیارت خانھ خدا بروم گفت چھ اشکالی دارد ان شا هللا مبارک 

ا حج بر تو واجب نیست مال است گفت اشکال این است کھ پول ندارم حاکم گفت اگر پول نداری شرع

  . گفت من از شما پول خواستم فتوی کھ نخواستم 

 خدایی مال

غالم سیاھی پر طمع روزی در پایین گلدستھ مسجدی کھ اتفاقا مال باالیش رفتھ بود مناجات میکرد 

م ناگھان پرسید خدا ھزار سال در نظر تو چقدر است مال گفت ای بنده من حکم یک ثانیھ دارد باز غال

پرسید ده ھزار دینار در نظرت چقدر است مال گفت ای بنده من مانند یک دینار غالم گفت پس این 

  . یک دینار را بھ من عطا فرما مال جواب داد یک ثانیھ صبر کن

 خام طمعی

سکھ طال بھ او میدھد اما او از گرفتن انھا امتناع ورزیده  ٩مال شبی در عالم رویا دید کھ شخصی 

اشرفی  ٩مبدل کند در این اثنا از خواب بیدار شد بھ کف دست خود نگریستھ  ١٠را بھ  ٩کھ تمنا دارد 

  .سکھ را بده قبول دارم  ٩را نیافت در حال دیده گانرا بستھ دست دراز کرده گفت عیبی ندارد ھمان 

 



 سوال مال 

روزی مال چند زرد الو در استین داشت و از راھی عبور میکرد جمعی را دید نشستھ اند بانگ 

برایشان زد کھ ھر یک از شما گفتید در استین من چیست زرد الویی کھ از ھمھ بزرگتر است بھ او 

 . میدھم یکی از انھا گفت ھر کس خبر بدھد یقینا علم غیب میداند 

 علم حساب مال 

دند کھ ھیچ از علم حساب اموختھ ای گفت اری بدرجھ کمال رسیده ام و از اصول و از مال پرسی

قواعد ان چیزی بر من مخفی نیست گفتند چھار درھم بر سھ نفر چگونھ باید تقسیم کرد گفت چھار 

درھم را بر دو نفر تقسیم کنند نفری دو درھم میباشد شخس سوم صبر کند تا دو درھم دیگر برسد بھ 

 . مساوی خواھند بود  او بدھند

 حرف زدن گاو

آ نعده بھ . گاوی کھ در چمن زاری می چرید صدا می کرد. مال با عدة در صحرا گردش میکردند

مال پیش گاو رفت و برگشت . برو ببین چھ می گوید. گاو تو را صدا می کند، مال: شوخی بھ مال گفتند

 برآمدی چیست؟علت اینکھ با این خران بھ گردش : گاو می گوید: وگفت

 دزدی خر

دوستان مال ھمھ جمع شدند . صبح روز بعد مال شروع بھ جستجو کرد. شبی دزدان خر مال را ربودند

؟ چرا دروازة طویلھ را قفل نکردی: یکی گفت. و ھریک بھ نوعی او را مالمت و سرزنش کردند

! ا برد و تو بیدار نشدی دزد آمد و االغت ر، تو ھم مال ما شا هللا خوابت سنگین است: دیگری گفت

اینطور معلوم می : جواب داد، مال کھ تا آن لحظھ ساکت بود و بھ حرف ھای دوستانش گوش میداد

 . شود کھ تمام گناھان بھ گردن منست و دزدان درین قضیھ بی گناه اند 

 برج طالع مال

ما : پرسیدند. گوسفندمال جواب داد در برج ؟ است) ماه ( طالع تو در کدام برج : از مال پرسیدند

ده سال پیش طالع من در برج بره بود و حاال : مال گفت. برج گوسفند را نشنیده ایم ، درمیان برج ھا

 . پس از ده سا ل البد بره گوسفند شده است، اگر بگویم طالعم در برج گوسفند است دروغ نھ گفتھ ام 

 خواب پریدن مال

پھر دار ھا وشبگرد ھا بھ او . در کوچھ ھا می گذشتشبی مال نیمھ ھای شب از خانھ برآ مد و 

جناب پھردار : مال جواب داد؟ این وقت شب در کوچھ چھ می کنی: رسیدند و پھردار از مال پرسید

سر شب خواب از سرم پرید و از آن وقت تا حا ل ھر چھ دنبالش . خدا روز بد را نیاورد! صاحب 

  میگردم پیدایش نمی کنم 

 .



 موازنھ زمین

مال ؟ مردم در اوئل صبح بھ یکطرف و عدة دیگر بھ طرف دیگر میروند هچرا عد: از مال پرسیدند

اگر ھمة مردم بیک طرف میرفتند موازنة دنیا بھم می خوردند و یک طرف زمین سنگینی : جواب داد

 . میکرد و در نیجھ زمین کج می شد

  ماه نو

: مال قدری فکر کرد و جواب داد؟ ماه ھای کھنھ چھ می شود، وقتیکھ ماه نومی شود: پرسیدنداز مال 

  . ماه ھای کھنھ را ریزه ریزه کرده از آنھا ستاره می سازند، وقتیکھ ماه شب چھاد ده تمام می شود

  شلغم در بینش زردآلو

میخواست با مال شوخی  روزی یکی از دوستان مال تخم مرغی را در میان مشت خود گرفتھ بود و

مال جان اگر گفتی در مشت من چیست و اگر دانستی آنرا بھ تو میدھم وتو می : کرده باشد بھ او گفت

کمی بیشتر ، چھ سوال سختی کردی: مال گفت. توانی آنرا طور خاگینھ ویا نیم بند پختھ کرده بخوری

فید ووسطش زرد رنگ است و در میان مشت من چیزی است کھ اطرافش س: مرد گفت. توضیح بده 

پیدا کردم در میان مشت تو شلغمی است کھ وسطش : مال پس از فکر کردن گفت. پوست سختی دارد

  . را خالی کرده و دربین آن زردآلو گذاشتھ ای 

  نصفش را گندم کشت می کنم

یدن دالک بی احتیاط بود و در موقع سر تراش. رفت تا سرش را بتراشد) سلمانی( مال نزد دالکی

مال از ناشی گری دالک بھ تنگ آمده بود . مرتب سر مال را زخم میکرد و روی آن پنبھ می گذاشت

باقی مانده را خودم می ، نصف سرم را تو پنبھ کاشتی. استاد جان دیگر ھر چھ کردی یس است: گفت

  . خواھم گندم بکارم 

  بھترین عذر

دوست عزیزم باید : رفت و برگشت و گفت مال بھ خانھ. یکی از دوستان مال از او طنابی خواست

دوستش با تعجب . ببجشی کھ طناب خالی نبود زیرا روی آن ارزن پھن کرده بودیم تا خشک شود

برای ندادن طناب این بھترین عذری : مال جواب داد. روی طناب کھ نمیشود ارزن پھن کرد: پرسید

  . است کھ بھ فکرم رسید

  اگر خر می فھمید خر نمی شد

. مال اگر ممکن است خرت را بمن امانت بده: دیوار بھ دیوار مال بھ در خانھ مال رسید و گفت ھیھمسا

درین وقت صدای عرعر خر از بین . او را بھ گشتزار برده اند. خر من در خانھ نیست: مال گفت

 مال تو گفتی خرت اینجا نیست در حالیکھ صدای عرعر خرت از بین: ھمسایھ گفت. طویلھ بلند شد



حرف من ریش سفید را . عجب آدم خوش باوری ھستی: مال با عصبانیت جواب داد. طویلھ می آید 

  . خر اگر می فھمید خر نمی شد . ولی عرعر خررا تصدیق میکنی، قبول نمی کنی

  زاغ بھ صابون ضرورت دارد

خت زاغی آ مد و قالب طابون را برداشت و بر باالی در. روزی زن مال مشغول شستن رخت بود

مال بیا کھ زاغ صابون را : زن مال بنای داد وفریاد را شروع کرد و صدا میکرد. بلندی رفت و نشست

مگر نمی بینی کھ کاال ھای زاغ ، ای زن اینقدر داد و فریاد نکن: مال با خونسردی تمام گفت. برد

  . او بیشتر ازما بھ صابون احتیاج دارد. چقدر کثیف و سیاه است

  مالجگر خوردن  دل و

مال چندین بار دل وجگر گوسفند می خرید و بھ زنش می داد تا آنرا پختھ کند، ولی ھر باریکھ بھ 

مال . مال جان دل جگر را گربھ خورده است: زنش می گفت، منظور خوردن دل جگر بھ خانھ می آمد

. کرد ازین پیش آمد زنش سخت ناراحت شد و دیگ را برداشت و درتحویلخانھ گذاشت و درش را قفل

برای چھ دیگ را در تحویل خانھ گذاشتی و درش را قفل کردی؟ مال جواب : زنش با تعجب پرسید

خواھی دیدی یک وقت ھوس کرد ، او کھ مرتب دل و جگر ھا را می خورد. ازین گربھ می ترسم: داد

  . تا دیگ را ھم بخورد

  چشم کشیدن

مدتی است درد چشم بمن امان ، مک کنمال جان ک: روزی یکی از دوستان مال بھ نزدش آمد و گفت

: مرد گفت. زود برو و چشمت را بکش: چھ کنم ؟مال گفت، نمیدھد و روز و شبم را یکی کرده است

من سال گذشتھ دندانم درد میکرد ووقتی آنرا : مال جواب داد؟ ولی مال مگر کسی چشمش را می کشد

  . کشیدم خوب شد

  پالیدن انگشتر

ھر قدر جستجو کرد آنرا پیدا نکرد و در خانھ رفت . حویلی گم کرده بودمال انگشترش را در صحن 

چرا در ، تو کھ انگشترت را در صحن حویلی گم کردی: زنش با تعجب پرسید. بھ جستجو پرداخت

نمی بینی روی حویلی تاریک است و من دیدم اتاق روشنتر : مال جواب داد؟ اطاق بھ دنبالش میگردی

  . بھ دنبال انگشترم بگردماست و بھتر است اینجا 

  رفتن بھ نخاس

جمیعت . رفت تا خری بخرد) جائیکھ مردم حیوانات را بفروش می رسانند( روزی مال بھ نخاس 

شخصی کھ ادعای . فراوانی ازمردم دھات در اطراف آنجا جمع بودند و بازار خر فروشی گرم بود

مال را دید و می خواست سر بھ . شتنکتھ سنجی میکرد با خریکھ بار میوه داشت از آنجا می گذ



شما : مال گفت. مال درین میدان بجز دھاتی و خر چیز دیگری پیدا نمی شود: سرش بگذارد و گفت

  . پس شما حتما خر ھستید : مال گفت. نھ خیر: مرد جواب داد ؟ دھاتی ھستید

  دعای مال

کھ خداوند در بھشت خانة بی  مال در عوض دعا کرد. امیری انگشتر بدون نگین را بھ مال ھدیھ داد

ھر وقت نگین انگشتر : مال جواب داد؟ مال چرا بدون سقف: امیر پرسید. سقف بھ او عطا فرماید

  . سقف ھم ساختھ خواھد شد، رسید

  فروش دیگ سوراخ

شخصی . چون دیگ سوراخ بود کسی خریدار آن نبود، را بھ بازار برد تا بفروشد ھمال دیگ کھن

مال با . چیزی درونش بند نمی شود و بھ درد کسی نمی خورد، سوراخ است مال این دیگ: گفت

زن من این دیگ را پر از پنبھ کرد و ، مرد حسابی این چھ حرفی است کھ می زنی: عصبانیت گفت

  . چطور می گوئی چیزی در آن بند نمی شود، یک ذره ھم بیرون نریخت

  من غذا را می شناسم

مال با خوشحالی و . را دید نشستھ اند و مشغول خوردن غذا ھستندعدة ، مال از صحرائی می گذشت

جناب عالی با : یکی از آنان رو بھ مال کرد و پرسید. بدون تعارف نشست و مشغول خوردن غذا شد

با : مال خوراک ھای بین دستر خوان را با انگشت نشان داد و گفت؟ کدام یک از ما اشنائی دارید

  . ایشان 

  ردلیل شوری آب بح

مگر تا بھ حال ماھی نخورده اید کھ ببینید : مال جواب داد؟ چرا آب بحر شور است: از مال پرسیدند

خوب پرواضح است این ھمھ ماھی کھ در بین بحر وجود : مال گفت. چرا: گفتند؟ چقدر شور است

  . دارند، کافیست کھ آب بحر را شور کنند

  حرف راست اوقات تلخی ندارد

خدا مادرم را : مال از مادرش تعریف می کرد و می گفت، روزی نزد آشنایان. مال مادر پیری داشت

مال تو کھ اینقدرمادرت را : یکی از آشنایان گفت. عمر طوالنی دھد کھ باعث خیر و برکت خانھ است

مادر ! این چھ شوخی غلطی است : دوست داری چرا برایش شوھرپیدا نمیکنی؟ مال با ناراحتی گفت

  . پسرم حرف حسابی کھ اوقات تلخی ندارد: گفتگوی آنھا گوش میداد گفتمال کھ بھ 

  زدن زن داماد

. شوھرم مرا بھ حد کافی لت و کوب می کند: دختر مال گریھ کنان پیش پدر آمد و شکایت کرد و گفت

حاال برو بھ شوھرت بگو اگر تو دختر : مال ھم چوبی را برداشت و تا می توانست او را زد و گفت

  . من ھم بھ تالفی اش زن تو را لت کردم، تا تو باشی دیگر این کار نھ کنی، لت کردیمرا 



  نام گرگ

گمان می کنم نام : مال پس از فکرکردن گفت؟ نام چھ جانوری است» سریخھ « : از مال پرسیدند

مال گرگی در کار نبود تا یوسف را بدرد و : گفتند. گرگی باشد کھ یوسف را دریده و خورده است

  . پس حتما نام گرگی است کھ یوسف آنرا خورده است: مال گفت. بخورد

  رسیدن ماه رمضان

ای ماه باز آمدی کھ خلق را گرفتار : وقتی چشم مال بھ ھالل ماه رمضان افتاد سر باال کرد و گفت

خودم را از دست تو رھا ، بر من لعنت اگر با مسافرت. گرسنگی و تشنگی و ضعف و بد خلقی کنی

  . م نھ کن

  مناسبترین وقت طعام

برای آدم ثروتمند : مال جواب داد. برای غذا خوردن چھ وقتی منایبتر و بھتر است: از مال پرسیدند

  . ھمیشھ و برای آدم بی بضاعت ھر وقتیکھ وسائلش فراھم شد 

  دیدن شیطان

مال نگاھی کرد . خیلی دلم می خواست کھ یکبار شیطان را بھ بینم: مردی کوتھ قد و زشت بھ مال گفت

اگر در خانھ آئینھ نداری یکبار بھ آب ایستاده نگاه کن حتما . خوب اینکھ کار مشکلی نیست: و گفت

  . شیطان را خواھی دید

  حرف مرد یکی است

: گفت؟ چند سال داری: ده سال بعد از او پرسیدند. چھل سال: گفت؟ چند سال دارید: از مال پرسیدند

. قبل می گفتی چھل سالھ ھستم و حاال ھم می گوئی کھ چھل سالھ ھستم تو ده سال: گفتند. چھل سال

  . حرف مرد یکی است اگر بیست سال بعد ھم بپرسید باز خواھم گفت چھل سال: مال جواب داد

  دزدی خروس

او را ، مال او رادید کھ از خانھ بیرون آمد. شخصی خروس مال را دزدید و در خورجین گذاشت تاببرد

بھ سر مبارک : آن شخص گفت. برادر جان خروسی را کھ پنھان کردة پس بده: گفتتعقیب کرد و 

: مال گفت. اتفاقا دم خروس از میان خرجین بیرون آمده بود. خودت قسم کھ خروس شما را ندیده ام

آ ن وقت خرجین را باز کرد و خروس را . نمی دانم قسم تو را باور کنم یا دم خروس را کھ پیداست

  .  بیرون آورد

  دروازه ھای جنت

خداوند بھ ھرکس کھ یک دختر بدھد یکی از دروازه ھای جنت را برویش باز : مال باالی منبر میگفت

شخصی کھ در زیر منبر نشستھ . می کند و اگر دو دختر بدھد دو دروازة جنت برویش گشوده می شود

ان . مال گفت ھشت دروازه ؟مال ممکن است بگوئی کھ بھشت چند دروازه دارد: بود برخاست و پرسید



مال ؟ چھار دروازة دیگر ازکجا برویم گشوده می شود، دختر دارم ١٢پس من کھ : شخص پرسید

  . از دروازه ھای دوزخ: گفت

  کشت پنبھ و پشم

روزی دھاتیھا بھ دور مال جمع شدند تا با اومشورت ومصلحت کنند کھ چھ بکار برند تااز زمین شان 

امسال باید نوع پنبة را کشت : مال قدری فکر کرد و گفت. بدست آ ورندبرداشت محصول بیشتری 

ھمینطور مقداری ھم پشم بکارید تا . کرد تا پس از برداشت محصول احتیاجی بھ حالجی نداشتھ باشید

  . در زمستان برای لباسھای پشمی از حاصل زمین استفاده کرده باشید

  گناه هکفار

: زن پرسید. بی جھت مدت طوالنی بھ صورتش خیره شده بودشبی . زن زشتی نصیب مال شده بود

وهللا امروز نظرم بھ صورت زن زیبائی : مال جواب داد؟ مال چرا امشب این ھمھ من را نگاه می کنی

امشب بھ کفاره گناھی کھ کرده ام ده برابر بھ تو ، ھر چھ خواستم از صورتش چشم بردارم نشد، افتاد

  . م را داده باشمنگاه می کنم تا نقایض گناھ

  انگور خوردن مال

مال خوشة انگوری را برداشتھ و بھ دھان . عصر میوه آوردند، روزی مال در منزلی مھمان بود

آن چیزی را کھ : مال گفت. مال آدم عاقل و با ادب ھمیشھ انگور را دانھ دانھ می خورد: گفتند. گذاشت

  . انگورمردم دانھ دانھ می خورند بادنجان سیاه است نھ 

  مال تان را بھ مفلس ندھید

ای مردم مال تانرا بدست کسی بسپارید کھ در زمان پس گرفتنش دچار : مال در باالی منبر می گفت

از کدام شخصی نمی شود مال خود را : پرسیدند. مشکالت نشوئید و بتوانید بھ آسانی آنرا پس بگیرید

  . از آدم بی چیز و مفلس: مال جواب داد؟ پس گرفت

  منجم بی خبر

مرد جواب داد . ھمسایة تو کھ ھست: مال از او پرسید. مردی ادعای ستاره شناسی و نجوم می کرد

  تو کھ ھمسایھ ات را نمی شناسی از ستاره ھای آسمان چگونھ خبر داری ؟: مال گفت. نمی دانم

  علم ریاضی دانستن مال

. بلی بدرجة عالی رسیده ام: جواب داد مال؟ از علم حساب و ریاضی چیزی میدانید: از مال پرسیدند

بھ دو نفر از آنھا فی نفر دو : مال جواب داد؟ چھار افغانی را بر سر سھ نفر تقسیم می توانی: پرسیدند

  .دو افغانی میرسد و نفر سوم صبر کند تا دو افغانی دیگر پیدا شود تا برایش بدھد تا ھمھ مساوی شوند

 



  ژالھباریدن 

در فصل بھار مال در بیابانی مشغول کار درزمینش بود کھ ژالة بزرگی باریدن گرفت و سر مال کھ 

اگر مرد ھستی سر : مال با عجلھ رفت و گلنگش را رو بھ آسمان کرد و گفت. کل و برھنھ بود شکست

  . شکستن سر من کاری مشکلی نبود، این کلنگ را بشکن

  خریدن پیراھن زرد

مال : یک رفیقش بھ او نزدیک شد و گفت. بازار رفت و پیراھن زردی بھ خانمش خریدروزی مال بھ 

مال گفت ؟ چطور می خواھی برایش پیراھن زرد مقبولی بخری، تو می خواستی زنت را طالق بدھی

کھ زنم شرط بستھ است کھ اگر برا یش پیرھن زردی بخرم نزد قاضی حاضر خواھد شد و طالقش را 

  . خواھد گرفت

  اب دیدن پسر مالخو

: مال گفت. دیشب در خواب دیدم کھ شما یک افغانی بمن دادید: روزی پسر مال نزد پدر آمد و گفت

  . اب بھ شما دادم پس نمی گیرم. آن یک دیناری را کھ در خو، بلی چون تو بچة خوبی شده ای
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