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 . گی نمی کند ولی غصھ ھزار سال را می خورددانسان صد سال ھم زن: چینی

 . نمی خواھی فریبت دھند قیمت جنس را از سھ مغازه بپرس اگر
 .یک عمر اندوه بھ بار می آورد اشتباه یک لحظھ،

 .ارزش دختر یک دھم ارزش پسر است
 .یلی دور پرواز می کنداگر نخ دراز باشد ، باگدي پران خ 

 .اژدھا ھستی واگر پول نداشتھ باشی کرم اگر پول داشتھ باشی
 .جوان ھستید ، اندرز پذیر باشید اگر. اگر پیر ھستید اندرز بدھید  

 .پطلون نخواھد داشت کھ بھ جان کند اگر فقیر با ثروتمند معاشرت کند ، دیگر
 . یکبارقاتل فقط آنکھ تھمت می زند ھزار بار می کشد و

 .اول الغرھا سرمای زمستان را حس مکنند
 . توانی پولدار شوی ، ھمسایھ مرد پولدار شو اگر نمی: ارمني 

  .داند نمی دارد آنھم چیزی است کھ زن فقط یک چیز را پنھان نگاه می : انگلیسی
  .دیوار می ریزد وقتی زن خوب در خانھ باشد، خوشی از در و : ھالندی
  .خانواده فقیر زن بگیر دان ثروتمند اسب بخر و ازاز خان : استونی

  .است آنچھ را زن بخواھد، خدا خواستھ : فرانسوی
  .انتخاب زن و تربوز مشکل است
  .نخراشیده بود بدون زن، مرد موجودی خشن و

  .دھد انجام می کاری را کھ شیطان از عھده بر نیاید زن: آلمانی
  .شود  کم میمیرد یک فقتھ از دنیا وقتی زنی می

  .زن ثروتمند بگیرد آزادی خود را فروختھ است کسی کھ
  .داده آنکھ را خدا زن داد، صبر ھمھ
  .گریھ زن، دزدانھ خندیدن است

  .آتش، طوفان، زن: گانھ عبارتند از سھ شرھاي : یونانی
  .نگیرد، زیرا در ھر دو صورت پشیمان خواھد شد برای مردم مھم نیست کھ زن بگیرد یا

  .اشک اوست زن ، اسلحھ : ھا گرجی
  .نیست اگر زن گناه کرد، شوھرش معصوم : ایتالیایی

  .زناشویی را ستایش کن اما زن نگیر
 .انتخاب کن زن و گاو را از شھر خود

 .اگر از کسی متنفری ، بگذار زنده بماند: جاپاني
 .ا فرا می گیردنمی گیرد ولی از شکست خیلی چیزھا ر انسان از پیروزی چیزی را یاد

 .بپرھیزید کھ از مرچ سرخ ھندی از زنان زیبا ھمچنان
 . اشک ھا زبان دارند و معنایش فقط بر کسی کھ گریستھ است روشن است: عبري

 .پس از مرگش معلوم می شود و ارزش نمک پس از تمام شدن ارزش پدر
 . سر می بری باید با تمساح دوست شوی اگر در رود خانھ بھ

  وجود دارد؟؟ یھای شرین و دواھای خوشمزهآیا بیمار



  باران ھمسر زمین است
 شیطان بیش نیست بدون زن ، خانھ اقامتگاه

 .بچھ داکتر ، از دوا می میرد نھ از بیماری
  اگر بھ دنبالش روی فرار می کند واگر از او:زن مانند سایھ است   : اسپانیایي

 . دنبال می افتد فرار کنی بھ
 .خدمت مکن بوده گدایی مکن و پیش کسی ھم کھ نوکر بودهاز کسی کھ گدا 

 .انسان باید بھ احمق و گاو نر راه بدھد
  . بازار نمی رفتند کاالی بنجل بھ فروش نمی رفت اگر ابلھان بھ

  .کنی ، در جوانی پیر شو اگر می خواھی زیاد عمر
 . کردن و اسپانیا برای مردنفرانسھ برای زندگانی ایتالیا جای مناسبی است برای بھ دنیا آمدن،

 .حرف بزن اگر می خواھی شناختھ شوی ،
 .اگر بھ زنی بگویی زیباست دیوانھ می شود

 .چاقوی خود دست خود را می برد نترس از کسی کھ با
 .کن بھ زنی کھ ریش دارد از دور سالم

 .برای اینکھ زندگی زناشویی آرام باشد شوھر باید کر وزن باید کور باشد
 .اگر دوستت عسل است او را نخور: عربي

 . آنکھ اسیر عادت ھست الیق زندگی نیست
 . اگر پدر پیاز باشد و مادر سیر ،چگونھ می توان انتظار بوی خوش را داشت

  .اگر گریھ نبود سرزمین وداع آتش می گرفت
 .زن نداری، غم نداری

 .امید نصف خوشبختی است: تركي
 . ارباب خانھ مھمان نوکر است

 .حسود است بدان کھ ترا دوست دارد زناگر 
 .کند آتش ھر جا کھ افتد خودش جا را باز می

  .از دشمن حذر کن ولو مورچھ باشد
 .نھ مادر را بازار نھ پدر را می شناسد

 .بخاطر یک گل سرخ ، باغبان نوکر ھزار خار می شود
  .برد ر ھفت طریقھ را از یاد میاالغ ھفت طریقھ شنا بلد ست ولی موقعی کھ آب را می بیند ھ: ارمنستان

 .اگر نمی توانی پولدار شوی ، ھمسایھ مرد پولدار شو
 .اینکھ خیلی زیاد می دانی با کالھت مشورت کن با

 .معاملھ مکن بادوستت شام بخور ولی با او
 .بدبختی و خوشبختی دو خواھرند

  .از دری کھ دارای چندین کلید است بر حذر باش: ھندي
 .ی بدانی شیر چھ قیافھ ای دارد بھ گربھ نگاه کناگر می خواھ 

 .برای اینکھ بزرگ باشی نخست کوچک باش
 .دھد  بر نیاید زن انجام مي آن کاري را کھ شیطان از عھده:  آلماني

  .شود فتنھ از دنیا کم مي میرد یک وقتي زني مي
  .است کسي کھ زن ثروتمند بگیرد آزادي خود را فروختھ

  .داد، صبر ھم دادهآنکھ را خدا زن 
  .خندیدن است گریھ زن، دزدانھ 

 .من سالمم برای خود دعا کن ،
 .مثل نان بی پنیر است بوسھ مرد بی بروت

 .زن شکل فرشتھ و دل مار و عقل االغ را دارد
 . ازدواج غذایی است کھ تا دم مرگ باید جویده شود

 .میشکنند اقبال و شیشھ زود
  .، ننگ در این است کھ در ھمانجا بمانیافتادن درگل و الی ننگ نیست

 .دائم پا را خستھ می کند استراحت
 .بدان اگر می خواھی قوی باشی نقاط ضعف خود را

 .آنچھ کھ شیطان نمی تواند زن، می تواند



 در سھ چیز مي توان خردمندان را تشخیص داد
 گویند، سكوت ، موقعي كھ ابلھان سخن مي

 ل می کنند،اندیشھ، موقعی کھ دیگران خیا
 .پروران در خوابند عمل ، موقعی کھ تن

 .خود بردار اگر بھ فرمان زنت عمل می کنی نام مردی را از روی: اذربایجانی
 .راستگو شناختھ نمی شد اگر دروغگو نبود،

 .آخر شوخی بھ دعوا می کشد
 .دیدی یارت یار نیست ترکش عار نیست اگر

 . برای عاشق بغداد دور نیست
 .سی کھ زیاد سوگند می خورد اعتماد مکنبر سوگند ک
 .آدم پاک خیلی آسان کثیف می شود: بلغاریایی

 .قلب حرف نزند ،دل حرف می زند اگر
 .رود آب ممکن است بھ خواب رود ولی دشمن بخواب نمی

  . كلمات حباب آبند و اعمال قطره طال :  شرقي
 . و میوه شیرین دارد كار ریشھ ھاي تلخ:  آلماني
 . است نگارش اندیشھ ھا، سرمایھ آینده:  ائياسپانی

 .ماند  كسي كھ بھ جلوي رویش نگاه نمي كند عقب مي : اسپانیولي
  .خورد كسي كھ فقط بھ كمك چشم دیگران مي بیند گول مي :  فرانسوي

 . ھمھ كساني كھ با تو مي خندند دوستان تو نیستند :آلماني
 . بشكند اما گردنم را خرد نمي كندگرز برزگ زندگي ممكن است سرم را  : چیني

 . كسي كھ حرف مي زند مي كارد و آنكھ گوش مي دھد درو مي كند : آرژانتیني
 . كسي كھ خوب فكر مي كند الزم نیست زیاد فكر كند : جاپاني
  .كسي كھ بھ پشتكار خود اعتماد دارد، ارزشي براي شانس قائل نیست: چیني

 .  كار عاقالنھ اي نیستبیش از حد عاقل بودن، : فرانسوي
 . جواھر بدون تراش و مرد بدون زحمت ارزش پیدا نمي كنند : چیني

  . باختن برنده نمي شوي بدون : روسي
 . نتواند برد كسي كھ از مرگ مي ترسد از زندگي لذت : اسپانیولي
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