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 طنز ای از تاريخچه مقدمه و

 
قدمت تاريخچه لطیفه و طنز مساوی با قدمت تاريخ انساان اسات و در هار    

زمان و مكان آدمي پا باه عرصاه وجاود نهااده طناز نیاز هماراهش زاده شاده         

 وص كه ناداني بشر خود طنزی عظیم است.بخص

ياد آماده و نقاگ گشاته    ه يكي از مجموعه های لطايف و افسانه كه بیشتر  ب

بخاش    ۵)تنتره يعني مشتمگ بار   "پنجه تنترا"مجموعه حكايات هندی به نام 

 ماخذ اصلي كلیله و دمنه است.

الدی و باه  مای  11در قارن   "سومديوا"لیف أاثر ديگر با نام اقیانوس افسانه ت

زبان سانسكريت است كه اين دو اثر حكاياتي طنز از برهمائیان و راهبان هنادی  

 كنند.را نقگ مي

طنز در يونان و ايران نیز جايگاهي به سزا داشت باه خصاوص كاه فرهنا      

طنز هند در ايران نیز رسوخ داشته و قسمتي نیز رسوب و ماندگار شاد. پاا از   

هاای شاعرا و آثاار نويساندگان و عارفاان ايراناي       نفوذ اسالم نیز طنز به دياوان 

 همچون مولوی، سنايي، عطار، سعدی و به خصوص عبید زاكاني راه يافت.

فخرالادين علاي   "الطواياف  توان باه لطاايف  از آثار طنز ايران در گذشته مي

 نام برد. "فاضگ كاشاني"الحكايات ق  و رياض 939) متوفي "صفي

گرفات قسامت عماده    ی شااهان نشاأت ماي   كه از دربارها نیز طنز سیاسي

گرفته به ويژه كه افرادی نادان بر كرسي حكومت ياك ملات   لطايف را در بر مي

زدند كه هر شااهدی  تكیه زده بودند و گاهاً دست به اعمال و گفتاری ابلهانه مي

را به خاود   داشت گر چه بسیاری از ترس حكام جرأت نقگ آنرا به خنده وا مي
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خصوص قاجارياه كاه   ه اين میان طنزهای سیاسي دوران معاصر بدادند. در نمي

رساد از جملاه حكاياات    تر به نظر ميدر اذهان باقي و بر كتب نقش بسته جالب

دانسات ملكاه ويكتورياا در هناد     صدر اعظم محمد شاه كه نمي "میرزا آقاسي"

سار دبیار    "محمد باقرخان اعتمادالسالطنه "است يا در انگلیا و نیز چاپلوسي 

پاياان  روزنامه شرافت كه در مدح مظفرالدين شاه از دانش بیكران و شجاعت بي

كه دو صفت علام و شاجاعت   آن  آورد حاليآن شاه دادگستر سخن به میان مي

السالطان  خواه شدن ظاگ آمد، همچنین آزادیاصالً به قیافه مظفرالدين شاه نمي

هاا، ....  . السالطنه حاكم مستبد اصافهان در مشاروطیت و هازاران حكايات از ...    

ها كه منبعي از طنزيات دردناك را به نسگ حاضر ارمغاان  .... الدوله ها والسلطان

 آوردند.

 180علي دشتي وكیاگ دوره رضااخاني پاا از اساتعفايش ناگهاان تغییار       

خواهد متدين باوده خادا را فراماو     السلطان از مردم ميدهد، ظگای ميدرجه

خواني بحريني غش مظفرالدين شاه در مجلا روضه مشاور "امیر بهادر"نكنند، 

ه كند، محمدعلي شاه پا از خلع از حكومات در خاارب بارای نمااز شاب با      مي

هاای  )پزشاكیار   احمادی در زنادان    گاردد، پزشاك  من ماي ؤدنبال نام چهگ م

كند، سرتیب آزموده هنگام محاكمه كردن مصدق خاود  خواني ميرضاشاه روضه

شاود و ... كاه   محمدرضاای پهلاوی خادای كوچاك ماي     داند، را دست خدا مي

 همچنان با تغییرات جزئي ادامه دارد.

دارد، باي اغمااض مباارزه    چه كه زندگي را از ترقي باز ماي  طنزنويسي با هر

 كند.مي

مبنای طنز گرچه بر خنده و شوخي است اما ايان خناده تلاخ و دردنااك و     

باشد ولي چاقوی طنز چاقو ميهمرا با سرزنش و ايجاد ترس در خطاكاران است. 

 جراحي نه چاقوی آدمكشي. در اين میان هجو و ناسزاگويي به افراد مشخص آن

جاای  ه هم با اغراض شخصي شايسته مقام نويسندگي نیست. زيرا هجوگويان با 

كه به مسائگ اجتماعي بپردازند و معايب جامعه را نشان بدهند يا باه رقیباان   آن

كردناد  اب نعمت كه از دادن صله به آناان مااايقه ماي   تاختند يا به اربخود مي
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گفتند و هم اينان بودناد كاه باه مادح و ساتايش حكاام و چاپلوساي        ناسزا مي

پرداختند تا لقمه چربي بدست آرند ياا حاداقگ از جفاای آناان در     زورمندان مي

خورند و هنوز هام بسایارند كاه    قول معروف نان به نرخ روز ميه امان بمانند و ب

 لولند.ها ميها در مزبلهون كرمهمچ

متأسفانه قريب به اتفاق ادبیات طنز هزار ساله ايران بعد از اسالم و نیز قرون 

دور ه رفت، از ايماان و اصاالح واقعاي با    قبگ آن كه انتظار بهتری نیز از آن نمي

شاهاب   -غزناوی  -مختااری  -ساوزني  -هاای اناوری  عنوان مثال هجويهه است ب

 -عبیدزاكاني -ابولعالء گنجوی -يعشق   -ايرب میرزا  -دقييغمای جن -ترشیزی

 صفا علي و .... نیز مبرا از اغراض شخصي نیست.

هجو به هر حال ساخته افراد نااتوان و حقیار اسات كاه حساودی او را باه       

كاه خودشاان شاايد     حاالي  دارد درمسخره كردن و بدنام نمودن ديگران وا ماي 

ه فرماياد: خوشاا با   باره ماي ان علي)ع  در اينمنبع عیب و شقاوتند..موالی متقی

جويي مردم باز دارد. ولي رواياتي حال كسي كه رسیدگي به عیوبش او را از عیب

اند كه ارز  اصاالحي در جامعاه   نیز هجو پسنديده را مجاز و خوب تلقي نموده

بدكار را در آنچه كه در اوست يااد  ": مي فرمايد  پیامبر اكرم)ص  دارد از جمله:

صاورت مساتدل  غیبات    ه ذكر عیب بدكار) با  -كن تا مردم از او در امان باشند

كه آشكارا بدی كند، پیشاوايي  باشد آنآبروی سه نفر برايت محترم نمي -نیست

 ."گزاری كه در دين تحريف روا داردو بدعت كندكه ستم 

ك ما ناه تنهاا   وايم و طنز و جگدار بر آب زدهولي افسوس كه ما همیشه بي

گي و بدآموزی است ما اصالً كماي  كثراُ اصالح جامعه نیست بلكه ترويج مسخرها

شنويم و چه بايد بشنويم هرچه ما را شادمان كارد   كنیم كه چه ميفكر هم نمي

ادباناه و باه خصاوص    بي پسنديم ولو با بدگويي، افترا، تهمت، مطالب زشت ومي

لات را نیاز مسانثني    باودن باه باازی گارفتن ياك قاوم و م       برای لحظاتي شاد

شكگ و شمايگ و لهجه و خصوصیات فرهنگي گروهي را با بي شارمي   كنیم.نمي

)اگر نادرسات باشاد     تهمت )اگر درست باشد  و و به بدترين شكگ به باد غیبت

گوناه  شرمي خود را هماان كه افراد همان گروه نیز با بيگیريم و بدبختانه اينمي
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گاي ديگار حااار را باه     ا بهتار بگاويم بادمزه   كنند تا با خوشمزگي يمعرفي مي

 های شیطاني مجبور نمايند.خنده

ای بسا بسیاری از ناقلین اعم از گوينده و نويسنده منظوری هم نداشته و باا  

كه به آيات و رواياات   تر اينزنند و جالببنیت حتي استحبابي دست به اين كار 

و  زد كرده كدام آيه و روايت دالن گكنند. آخر بايد به اين سادههم استناد مي

خصاوص  ه ها و بو كالم دانشمندان غیبت و تهمت به يك گروه كثیری از انسان

كه غیبت و تهمت و دروغ بستن به يك فارد   مسلمانان را جايز شمرده در حالي

زبان  دهد. تا كي بايستي حتي متفكران نیز همرا به شديدترين عذاب هشدار مي

ه و تازه تحت تحريك مغرضان آگاه و استكباری نیز قرار و همراه مردم عامي بود

 آتش شعله ور ناشي از نفت را خامو  كرد. .بگیرند و با آب

های دولتاي  ههم توسط دستگا بار نیست؟ كه در جامعه اسالمي نیز آناسف

هاای طنازی اجارا    شوند برنامهكه از اموال مسلمین و مردم ستمديده تغذيه مي

باشاد  آور نميآموزی آن بر هیچ عاقلي پوشیده نیست. تعجبگردد كه تنفر و بد

پرورترين مناطق كشور بداليگ واهي و يا ظاهری و نیاز  ترين و علمكه با فرهن 

 دلیگ اشتباهات و سادگي گذشته، حال نیز مورد تمسخر واقع شوند.ه شايد ب

واضح بگويم منظورم همان چیزی است كه شما نیز بالفاصله حادس زدياد،   

لرستاني و قزويني است كه  زده آذری، گیالني، اصفهاني، يزدی،ان مردم فلكهم

و سیما و سر هر كوچه  بیش از همه شمايگ و لهجه و افكارشان در نشريات، صدا

ناام ايان    جايي كاه ذكار  ه گردد، تا بو بازار و مجلسي بصورت دلقكي نمايان مي

كناد و نقاگ   خنده مبتال ميمناطق در طنزها پیشاپیش،  شنونده و بیننده را به 

 ای ندارد.حكايت بدون آن مزه

نیز از اين ناواحي   ی اسالمي فرامو  نكنیم كه بیشترين دانشمندان و علما

يابند، آيا پي به اسراری مرموز ناشاي از تفرقاه انادازی    برخاسته و نشو و نما مي

 بريم.خارجي و داخلي نمي

مناد و هما    اند گلهكوتاهي كرده در اينجا نگارنده از تمامي انديشمندان كه

ويژه دست اندركاران هعاقالن بخصوص مراجع تقلید و اساتید دانشگاه و حوزه و ب
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دولتي را به واكنش جدی برای حذف اين صفت زشات از ساطح اياران و حتاي     

كنیم و هدف از نگار  گزيده حكايات كه هناوز هام بسایار از    جهان دعوت مي

جهات   چیزی جاز حركتاي در ايان    .دور استه اني بآل الهي و انسذهنیت ايده

كاه در پیشاگفتار    منفعتيدانم زيرا  نه ذوقي در اين حكايت طنز دارم و نه نمي

 ام.تمام آثارم به آن پرداخته

كند كه اولین باری كه چند سال قبگ باه رشات سافر    نگارنده فرامو  نمي

غم یرگرامي متأسفانه علنمودم با عبور از خیابان  و شنیدن  لهجه اين هموطنان 

كاه اكثاراً هار وقات ايان لهجاه را        شدم چارا به خنده واداشته ميگاه  .اعتقادم

)با عرض معذرت از تمامي ايان   عنوان دلقكه ها بها و فیلمكوشنیدم در جمي

عزيزاني كه مجبور شدم نام ديارشان را ذكر كانم گرچاه متأسافانه ايان قااايا      

شستشوی مغزی شامگ نگارناده نیاز باوده و باه     الشما است  بوده و اين اظهر

كانم تاا حادودی    كنم چرا كاه فكار ماي   همین خاطر درد را بیشتر احساس مي

 ايم.فلسفه وجودی آفرينش انسان را درك نكرده

معاصار  فكااهي و طناز در اياران    نشاريات  اينك به مختصاری از تاريخچاه   

 پردازيم:مي

مبول تاق در اسا  1306سون چاپ گويا اولین نشريه طنز ايران، روزنامه شاه

نسخه و برای جلاوگیری   300و به صورت مخفیانه در  "طالبوت"بود كه توسط 

 شد.ای از ايرانیان فرستاده مياز سانسور بصورت نامه خصوصي برای عده

ق شاب ناماه در تبرياز     1310)صفراوف  را كه در سال  خانای علیقليعده

شاماره نشار و ساپا     7امه احتیاب را تا ق نیز روزن 1316منتشر نموده و سال 

 دانند.خان به فلك بسته شد را پدر مطبوعات فكاهي فارسي ميتوقیف و علیقلي

 بعد از آن نشريات طنز ديگر به اين ترتیب تا كنون پا به عرصه وجود نهادند:

مااديريت ه ق در بوشااهر و باا  1318روزنامااه فكاااهي طلااوع چاااپ        

ق در  1324روزنامااه مالنصاارالدين چاااپ  -"نهالساالطعبدالحمیاادخان متااین"

روزناماه   "جلیاگ محمادقلي زاده نخجاواني   "تفلیا به زبان تركاي و ماديريت   

 "علي طباطبايي"ق به مديريت  132۵روزنامه تشويق چاپ  -فكاهي آذر بايجان
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روزناماه مصاور    -"الدين گیالنياشرف"و نشريه فكاهي نسیم شمال به مديريت 

 -"مجداالسالم كرمااني "ق در اصفهان به مديريت  1327فكاهي كشكول چاپ 

ابولقاساام "ق در تهااران بااه مااديريت  132۵نامااه قاساام االخبااار چاااپ هفتااه

افصااح "ق در رشاات بااه مااديريت  132۵نشااريه خیاارالكالم چاااپ  -"همااداني

نشاريه فكااهي تنبیاه چااپ      -ق 132۵نشريه سالم علیكم چاپ  -"المتكلمین

اتور رنگااي بااه قیماات سااه شاااهي بااه مااديريت ق در تهااران بااا كاريكاا 132۵

دو هفتاه ناماه مصاور غیاب نماا چااپ        -)وابسته به اعتدالیون  "االطبامعتاد"

)تنهاا نشاريه طرفادار محماد علاي       "عبدالرحیم كاشاني"ق به مديريت  132۵

نشاريه   -"الممالاك فاتح "ق به ماديريت   132۵نشريه زشت و زيبا چاپ  -شاه 

محماد  "روزنامه بوقلماون باه ماديريت     -"ويسركانيمسیح ت"ناقور به مديريت 

ق باه   1327نشاريه تركاي زباان صاحبت چااپ       -روزنامه مالعمه -"غني زاده

ق در تهاران باه    1328نامه جارچي ملات چااپ   هفته -"حسین خان"مديريت 

شایخ  "روزناماه   -)مادافع حازب دمكارات     "علي عراقي و اسداالخان"مديريت 

ق باه   1329روزناماه بهلاول چااپ     -اد و ترقاي  )وابسته به حزب اتحا  "چغندر

مبول باه  الق اسا  1329نامه فكاهي شیدا چاپ هفته -"علي اكبرخان"مديريت 

 -نشريه فكاهي جنگگ موال -ها  )طرفدار دمكرات "محمد ضیاء الدين"مديريت 

 نشريات چنته پابرهنه، راه خیال جنگگ، گگ زد، برجیا، حالب، توفیق، انتقااد، 

 با و ناهید.خنده، نسم ص

در عصر رضاشاه قريب به اتفاق نشاريات فكااهي و سیاساي تعطیاگ شادند      

سااال مطبوعااات آزاد و مجاادداً   4از سااقور رضاشاااه بااه ماادت   سااپا بعااد

گیری آغاز شد و به جز دوره كوتاه حكومت دكتر مصدق ماابقي حكومات   سخت

ب كاه باا ظهاور انقاال    پهلوی در خفقان نسبي طنز سیاسي به سار بارد تاا ايان    

زودی تا بعد از جن  بازار طنز ه اسالمي، آزادی طنز سیاسي شروع شد گرچه ب

از رونق افتاد ولي بعد از جن  نشريات طنز تا حدود مطلوبي فعال شادند البتاه   

شوند. از جمله نشاريات  مطرح مي جز موارد خاصي كه به عنوان خطور قرمزه ب

 -مالنصارالدين  -ز پارساي طنا  -خاورجین  -توان به گگ آقافكاهي اين دوران مي
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 كاريكاتور و .... اشاره نمود.

گاي ابتادا فكار    در كگ طنز با مسخرگي متفاوت است چارا كاه در مساخره   

سپا خنده داريم ولي در طنز ابتدا تبسم و سپا تفكر داريم، هرچه آگااهي و  

يابد تاا جاايي   جای خنده افزايش ميه دانايي فرد بیشتر باشد احتمال گريه او ب

من متبسم است ولي درونش غم و انادوه  ؤا به روايات اسالمي فقط ظاهر مكه بن

 باشد.مي

شود كه گوينده يا نويسنده آن از نخبگان باشاد و  تر ميطنز هنگامي جذاب

ا  ارتبار مستقیم پیادا كناد و روشانگر حقاايقي     موضوع طنز با حیات جامعه

 بازی پیچانده شده باشدهای تلبیا، تزوير و سیاستنحوی در لفافهه كه ب باشد

 را نداشته باشد. تا توده مردم امكان درك و دستیابي به آنها

مزاح و لطیفه گاوئي   تردشوار باشد ضرو یاهر قدر اظهار حقايق در جامعه

شود زيارا در مقاباگ حكاام ديكتااتور و زورگاو      يابد و رايج ميبیشتر افزايش مي

داد ولي طنز و كنايه حكام سار    توان با سخن جدی ايراد گرفت و پیشنهادنمي

بريدن با پنبه را دارد، گرچه استبداد، اين سالح را نیاز از كاف مصالحان خاارب     

 باشد.كند ولي باز هم راهي مفید و ثمربخش ميمي

حكايات طنز چه واقعي و چه ساختگي بايستي حاوی پیامي آموزنده باشاند  

شاوند كاه   نبسار خاطر ميولي اگر حداقگ مار هم نباشد از جنبه رواني باعث ا

 دهند.خستگي روحي را كم و آمادگي جهت ادامه فعالیت زندگي را افزايش مي

در انتهای بحث به ذكر چند روايت ديني و نیز كاالم بعااي بزرگاان اشااره     

 كنیم:مي

 -پیامبر اكرم)ص : لبخند زدن تو به روی برادرانات بارای تاو صادقه اسات     

باشند كه ترشاروی  ن باشد و اين منافقین ميمومن بايد اهگ مزاح و شیرين سخ

 و عبوسند.

من بايد وقتش را به چهار قسمت كند كه يك قسمت آن تفريح ؤامام رضا: م

 است برای آمادگي به سه قسمت ديگر.

برند و ماردم شاادمان   اسمايلز: دنیا متعلق به كساني است كه از آن بهره مي
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 روند.شمار ميه صاحبان حقیقي آن ب

: عقگ و هو  خود را با خوشي و نشار دمساز كن تا هزاران آسیب شكسپیر

 از میان برود و عمرت دراز شود.

شو پنهاور: كسي كه شاد و خندان است همیشه وسیله شاد و خندان را پیدا 

 كند.مي

كنناد كاه گاگ سارخ خاار دارد، ماا باياد        ای دائم غرغر ميالفونا كار: عده

 د.شادمان باشیم كه خارها گگ دارن

 ها را.های خود را بشمار نه محرومیت ديگ كارنگي: نعمت

نشاند، هنرمندی است ظريف و بركسون: آن كسي كه خنده بر لبان شما مي

ها و حاائگ زشت شما يافته دوستي است كه راهي عاقالنه برای اصالح بدخوئي

 است. 

 عطار نیشابوری: 

 چو عیسي باا  خنادان و شاگفته   
 

 گرفتااه كااه خاار باشااد ترشااروی و 
 

 سعدی شیرازی: 

 و تنزيااگ زماااني درس علاام و بحااث

 زماااني شعااار و شطااارنج و حكايااات  
 

 را كمااالي كااه باشااد نفااا انسااان 

 كااه خااطااار را بااود دفااع ماللااي  
 

 

 والسالم

 حسین پورمحمدیمحمددكتر 

1396 
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- *1*- 

 كني؟ كار ميه باغبان: پسر باالی درخت سیب چ

 گذارمرا در جايش ميتاده بود آنپسر : هیچي يك سیب اف

- *2*- 

 گذرد توقاع دارياد دسات چپتاان نلارزد؟     سال از سن شما مي 9۵پزشك : 

 لرزد؟مريض: مگر دست راستم همسن دست چپم نیست؟ پا چرا آن نمي

- *3*- 

حال غرق شدن بود رو به مسافران  مسافر داشت و در ۵1ناخدای كشتي كه 

ای نجات را بلد است؟ يكاي از مساافران گفات:    كرد و گفت آيا كسي از شما دع

 ۵0كنم فوراً شروع كنید چون ماا فقاط   من بلد هستم. ناخدا گفت: خواهش مي

 كمربند نجات داريم.

- *4*- 

شخصي به جراح مراجعه كرد و گفت: دكتر دستم به دامنت يك ساكه طاال   

اسات  كنم فوراً جراحیم كنید. پزشك پرساید: چناد وقات    ام خواهش ميبلعیده

حاال  ه جراح گفت: پا چارا تاا با    هست.سال  10ايد؟ بیمار گفت: را بلعیدهآن

 مراجعه نكرده بوديد؟ بیمار گفت: چون تا امروز به آن احتیاب نداشتم.

- *۵*- 

آهن كه معموالً اتفاقات كوچك را طاي  رئیا خط به متصدی تعمیرات راه 

خدا ه گفت: شما را ب داد روزی با عصبانیتتفایگ گزار  ميه صفحات بزرگ ب

سعي كنید كه گزارشتان كوتاه باشد. متصدی مزبور چندی بعاد دربااره حادثاه    
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جاائي كاه در گذشاته    آهن گازار  نوشات : آن  سیگ و شسته شدن خطور راه

 آهن بود اكنون رودخانه است.راه

- *6*- 

در نیويورك فرد مستي سوار اتوبوس دو طبقاه شاد و چاون در طبقاه اول     

كه حواسش پرت نشاود گفات   ت كنار راننده ايستاد و راننده برای اينجايي نیاف

به طبقه باال برويد. فرد مست رفت ولي چندی بعد به پايین آمد و گفات: آقاای   

راننده باال از نظر ديدن مناظر و هوای مطبوع خوب است ولي چون راننده ندارد 

 خیالش ناراحت است.

- *7*- 

عنصر اساسي است و كسي بدون اكسیژن  آموزگار: اكسیژن برای حیات يك

تواند زنده بماند، اكسیژن حدود صد سال پیش كشف شد. شاگرد: ببخشاید  نمي

 كردند؟آقا پا قبگ از كشف اكسیژن مردم چگونه زندگي مي

- *8*- 

كشاي  معلم : بگو ببینم اگر بخواهیم يك ساختمان سه طبقه را كامگ سایم 

كشاي دادم چاه باياد بكنایم؟     رو  سایم كنیم باتوجه به توضیحي كه دربااره  

 كش بیاريم آقا. شاگرد: سیم

- *9*- 

از نااداني پارسیادناد چارا مااؤذن هنااگام اذان دادن دستااش  را بایااخ     

گذارد؟ گفت: خوب معلومه ديگاه چاون اگار دم دهاانش بگاذارد      گاوشاش مي

 شنوند.صدايش را نمي

- *10*- 

ته آورد و گفت بنويا خیار، نوشات  معلم در كالس شاگرد تنبلي را پای تخ

 منار، گفت بخوان، خواند: خیار

معلم عصباني شد و گفت: با اين وضع چه نمره بدهم. شاگرد گفات: ساه تاا    

 من آقاه بدين ب 17نمرة  .غلط كه بیشتر ندارم آقا

- 
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 *11*- 

رفاتم خاورد   معلم: با كلمه كشور يك جمله بسازيد؟ شاگرد: با كاش ور ماي  

 توی صورتم.

- *12*- 

ه شوی؟ بهلول گفات:  فروزی هارون به بهلول گفت: آيا دوست داری كه خلی

ام اما شاما مارگ   وجود اين عمر كوتاه مرگ سه خلیفه را ديده هرگز زيرا من با

 ای.يك بهلول را نديده

- *13*- 

ها در پايان اين بخش درس بگوئیاد بهتارين موقاع چیادن     : خوب بچهمعلم

: وقتي كه در باغ بااز، باغباان خاواب و سا  بساته      میوه چه وقت است؟ شاگرد

 باشد.     

- *14*- 

پسار :   اند؟ جهانگرد: پسر جان آيا در شهر شما اشخاص بزرگي به دنیا آمده

 نه خیر آقا در اينجا هر كا متولد شد بچه بوده است.

- *1۵*- 

هايي دارد؟ شاگرد: مان درسات نماي دونام، اماا شاما       : پول چه فايدهمعلم

 ونین از پدر و مادرم بپرسید كه هر روز سر آن دعوا دارند.تمي

- *16*- 

ديوانه اولي: دوست داری از اين تیمارستان فرار كنیم؟ ديوانه دومي: نه مگر 

 ام.ديوانه شده

- *17*- 

از سرپرست تیمها پرسید: نتیجه مسابقات چگونه بود؟ گفت: در رشته شنا و 

 ريفان بردند.كشتي باختیم ولي در رشته فوتبال ح

- *18*- 

خواهید از كوه بريد باال؟ دومي: ما با اين طناب و چنگك مي: آقا ببینم شاولي

 هايي كه رفتن كوه برم باال.خواهم از ديوار خونه آننه جانم مي
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 - *19*- 

تونم چون روز اسات. اولاي چارا؟    اولي : اين نامه را بخوان!  دومي: حاال نمي

 ام.بر شبانه رفتهدومي: آخر من كالس اكا

- *20*- 

؟ شاگرد: آقاا ماا تاازه باه ايان محاگ       ای هستببینم گور خر از چه خانواده

 شناسیم.ايم و كسي را نميآمده

- *21*- 

اولي : برای من در جن  يك نفر با صد نفر فرقي ندارد. دومي چطور؟ اولي: 

 كنم.كه من در هر حال فرار ميبرای اين

- *22*- 

ف كن! شاگرد: اجازه بدين تعرف نكنم. معلم چرا جاانم؟  يتعر معلم: زمین را

اگر بلد نیستي اشكالي نداره. شاگرد: خیلي هم خوب بلدم، ولي آقا تعريف نكرده 

 كه از  تعريف هم بكنم.قیمتش هر لحظه باال میره چه برسد به اين

- *23*- 

ي ات كردم ولي چیزی متوجه نشدم حاال ممكناه خاودت بگا   پزشك: معاينه

بیماريت چیه؟ بیمار: آقای دكتر ناراحتي من اينه كه مثگ بقیاه همكاارانم روی   

 برد.میز اداره خوابم نمي

- *24*- 

خااك آمريكاا گذاشات    ه كه اولین قدم را بمعلم: كريستف كلمب بعد از اين

 چه كرد؟ شاگرد: معلومه آقا بالفاصله دومین قدم را گذاشت.

- *2۵*- 

باری چشامت   ونه كال چیست؟ دومي: پیاز را كه ماي اولي: فرق پیاز با هندا

 سوزد.بری دلت ميسوزد ولي هنداونه كال را كه ميمي

- *26*- 

كشاند بعاد   اولي: فرق خربزه با سایگار چیسات؟ دوماي: خربازه را اول ماي     

 كشند.خرند بعد ميخرد. اما سیگار را اول ميمي
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- *27*- 

وت اسات مخلاور كنایم چاه     : اگر خون علي را با خون رضا كاه متفاا  معلم

 خوني تشكیگ خواهد شد؟ شاگرد: خون علیرضا.

- *28*- 

ای به يكي از شاعران معاصر تكلیف كردند شعری بخواند. شاعر باه  در جلسه

دانم چه بخوانم كاه تااكنون نخواناده باشام.     رسم شعرا تأملي كرد و گفت: نمي

 زيركي از گوشه مجلا گفت نمازت را بخوان. 

- *29*- 

خاورد پرسایدند: تاو كاه روزه     گرفت ولي سحری ماي فردی كه روزه نمياز 

كني و سحر بلند مي شوی؟ شخص گفت: من گیری چرا خودت را اذيت مينمي

گیرم، پا اگر سحری هم نخورم كه ديگر كافر خوانم، روزه هم نمينماز كه نمي

 شوم.مطلق مي

- *30*- 

 ت؟ شاگرد: در شكم مو .معلم: در جمله مو  پنیر را خورد مفعول كجاس

- *31*- 

اولي: ديروز در كف اتوبوس واحد يك اسكناس هازاری پیادا كاردم و اتفاقااً     

چون چشم يكي ديگر از مسافرين هم به آن افتاده ناچار شدم كه باا او قسامت   

گاويي پانصاد توماان    كنم و در نتیجه پانصد تومان ضرر كردم. دومي: چرا نماي 

الً ضرر كردم چون وقتي به خانه آمدم متوجاه شادم   منفعت كردم. اولي: نه كام

 كه اسكناس از جیب خودم افتاده بود.

- *32*- 

هیتلر روزی هنگام سان ديدن از يك لشكر به سربازی روی كرده پرسید نام 

: هیتلار  : نام پدرت چیسات؟ سارباز  كشورت چیست؟ سرباز: آلمان قربان. هیلتر

تي بگاو  پسرم تو سرباز وفااداری هسا  قربان، هیتلر خوشحال شد و گفت: آفرين 

پادر و يتایم   : تنها آرزويم اين است كه زودتار باي  ببینم آرزويت چیست؟ سرباز

 شوم.
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- *33*- 

ترسم آقای دكتر، چون برای اولین بار است كه تحت عماگ  بیمار: خیلي مي

گیرم. جراح: نترس جانم من هم برای اولین بار است كه بیماری جراحي قرار مي

 دهم.عمگ جراحي قرار ميرا تحت 

- *34*- 

معلمي به طفلي كه در بزرگي از دانشمندان معروف شد گفات: اگار گفتاي    

دهم؟ طفگ گفت: اگر شما گفتید كه در خدا در كجاست من يك سیب به تو مي

 دهم.كجا نیست من دو سیب به شما مي

- *3۵*- 

ی در شاگرد: آقا اجازه سعدی در چه سالي فاوت كارد؟ معلام: مارگ ساعد     

شود آن هجری قمری اتفاق افتاده است. شاگرد: معلوم مي 694تا  690سالهای 

 كنده است.بیچاره چهار سال تمام جان مي

- *36*- 

دهاي؟  اگر مرياي احتیاب به عرق كردن داشته باشد به او چاه دساتور ماي   

يافات و خاود  عارق كارده باود      : به فكر فرو رفت و چون جواب را نميشاگرد

 را مي فرستم خدمت شما امتحان شفايي بدهد.: او گفت

- *37*- 

% كراياه خوناه،   60چطور تنظیم كردی؟ دومي: را دگیت اولي : تو بودجه زن

به. اولي: اينكه ق% حوادث غیرمتر1۵رقه و % متف1۵% پوشاك، 20، % خوراك40

 : واسه همینه كه همیشه كسر بودجه دارم.%  شد. دومي1۵0همش 

- *38*- 

 : نه آقا موی سرم را بزنید.آقا سرتون را بزنم؟ مشتری سلماني: خوب

- *39*- 

مادر: پسرم تو ديگر ماشاء اهلل بزرگ شده ای و بايد بروی باه مدرساه. پسار    

كوچولو : مامان جان من كه خواندن و نوشتن بلد نیساتم باروم مدرساه چكاار     

 كنم.
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- *40*- 

زناه گوشاي را باردار    : آقای ملوان غواصي از ته دريا زن  ميفرمانده كشتي

خواهاد. ملاوان: قرباان حتماًا سایگار  خاامو  شاده كبريات         ببین چه ماي 

 خواهد. مي

- *41*- 

وقت % ارثي است. دومي: ولي من هیچ100اولي: بله من معتقدم كه حماقت 

 قدر نسبت به پدر و مادرت بدبین باشي.انتظار نداشتم كه تو اين

- *42*- 

ايد. ديدم كه شما يك دوچرخه برايم خريدهپسر: پدر جان من ديشب خواب 

پدر: خوب پسرم حاال ديگر اگر قول بدهي كه پسر خوبي باشي من دوچرخاه را  

 گیرم.از تو پا نمي

- *43*- 

سازند؟ شاگرد: آقا معلام معلوماه   معلم: خوب بگو ببینم چرا پگ روی آب مي

 چون از زير آن آب برود.

- *44*- 

پیر مردی دهقان داد و گفت: چرا اين گاو دو  مردی شهری، حیواني را نشان

دانید آقا بعاي از گاوها دو شاخ دارند، بعااي ياك   شاخ ندارد؟ دهقان گفت: مي

شاخ و بعاي هم شاخ ندارند اما اين گاو از اين جهت شاخ ندارد كه اسب اسات  

 نه گاو.

- *4۵*- 

كه وقتي ينخورند؟ دومي: برای ااولي: چرا شاطرها موقع نان پختن تكان مي

دهناد و ماا جیاك    كنند چه آشغالي را بخورد ما مردم زباان بساته ماي   فكر مي

 آيند.زنیم از خوشحالي به رقص در مينمي

- *46*- 

وسایله  ه ای اسات كاه بایش از تماام كلماات با      معلم : اگر گفتي چه كلمه

 دانم. معلم: درست است آفرين. شود؟ شاگرد: نميشاگردان استعمال مي
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- *47*- 

كاه باياد   شاگرد: آقا مرتفع يعني چه؟ معلم ادبیات: بلند. شاگرد بخیال ايان 

معلم بااز گفات    بلند بگويد تا معلم بشنود دوباره بلندتر گفت: مرتفع يعني چه؟

هاای  كاه گاو   بلند. باز شاگرد بلندتر سئوال را تكرار كرد و معلم به خیال ايان 

 لند . . . .شاگرد سنگین است با صدای بلند داد زد بلند ب

- *48*- 

كارد؟ شااگرد:   معلم: بگو ببینم كدام شاعر بود كه وزن شعری را رعايت نمي

دانم كه قبگ از اختراع ترازو شعر قدر ميآقا معلم اسمش يادم نیست ولي همین

 گفته است.مي

- *49*- 

)ع  صاادق هنگامي كه جشان مشاروطیت باا شاهادت اماام      1331در سال 

جاای آن  ه لیغات اسالمي گفت موسایقي حاذف شاود و با    همزمان بود اداره تب

تالوت قرآن اجرا گردد اما مدير اداره راديو گفت جشن ملي مشاروطیت باه هار    

هرحال مكاتبات بین اين دو اداره بجاايي نرساید و از   ه نحو ممكن برگزار شود. ب

معاون سابق تبلیغات نظرخواهي شد وی پا از مادتي تفكار نوشات: موسایقي     

 ما آهسته.بنوازيد ا

- *۵0*- 

روزی ارتشبد آريانا رئیا ستاد ارتاش پهلاوی در لشاكر گاارد از ساربازان      

يااد  ه نام آقام علي كه جواب را از معلمش به پرسید وطن چیست؟ سربازی بمي

جا متولاد شاديم   نآداشت طوطي وار گفت: گوربان، وطن يعني جايي كه ما در 

انه ماا، يعناي ماادر مان. آرياناا از      يعني خانه پدری و اجدادی ما، وطن يعني خ

سرباز پهلوی او كه برات علي نام داشت نیز پرسید و او گفت: وطن يعناي خاناه   

 آقام علي!

- *۵1*- 

هاايش در بااغ ساپهدار    روزی مستر هاوارد كنسول انگلیا در ايران با بچاه 

مهمان بود و كره االغي داشت كه مورد  1299رشتي نخست وزير وقت در سال 
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های هاوارد واقع شاد. رشاتي بارای تحكایم دوساتي باین دو       و بازی بچهتوجه 

گاری فرساتاد تاا در اختیاار     ولسدولت، كره االغ را با پاالن زيبا آراسته و به كن

ای نوشت: از نظار تحكایم ارادت چاون كاره االغ     های هاوارد باشد و در نامهبچه

وان ناقابگ را باه ضامیمه   ها واقع گرديده بود لذا آن حیفدوی مورد توجه آقازاده

تقديم و استدعا دارم، با قبول آن قرين مباهاتم فرموده و هر وقت اين حیاوان را  

 دار را در نظر بیاوريد.بینند يادی از حقیر كرده دوستمي

- *۵2*- 

جاا كاار   ساال تماام در آن   توانگری برای خود آرامگاه مجللي ساخت و ياك 

مام رسید، خواجه از استاد بنا كه مرد ظريف و كاری نمودند تا به اتكردند و آينه

بايد؟ گفات: وجاود شاريف    شوخي بود پرسید: استاد اين عمارت را ديگر چه مي

 شما.

- *۵3*- 

كرد، عزيزی او را مالمت نماود. فااول گفات: چاه     ادبي ميفاولي دائماً بي

اند. ناصح به او گفات: آب و  كنم دست خودم نیست آب و گگ مرا چنین سرشته

 اند اما لگد كم خورده است.گلت را نیكو سرشته

- *۵4*- 

مردی از يكي از شهرهای مجاور به تهران آمد. به میدان انقالب كه رسید. از 

ره؟ جاهاگ گفات: داداشام    جاهگ پرسید باالم جان، دروازه قازوين از كجاا ماي   

میره دروازه قزوين. عصری كاه دا  مشادی تهروناي دوبااره باه       23۵اتوبوس 

جای صبح ايستاده است گفت: چرا تاو   ن انقالب آمد، ديد آن مرد در همانمیدا

ای؟ ماارد شهرسااتاني جااواب داد. باااالم جااان از صاابح تااا حاااال   هنااوز نرفتااه

 تا  مانده! ۵جا رد شده تا اتوبوس از اين 230شمردمشان، همش 

- *۵۵*- 

ای را روزی سلطان محمود غزنوی به تیمارستاني در غزنین رفت، ديد ديوانه

خندد، محمود به آن ديوانه گفات آياا آرزوئاي    اند و با فرار ميدر زنجیر كشیده

خاواهم كاه بخاورم    داری كه برايت انجام دهم. گفت: آری قدری دنبه خام ماي 
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جنباناد،  خورد و سر ماي محمود دستور داد تا قدری ترب آوردند ديوانه ترب مي

كاه از زمااني كاه تاو     ت آنجنباني؟ گفت از جها محمود گفت: برای چه سر مي

ای چربي از دنبه رفته اسات. محماود بگريسات و گفات: ساخن      پادشاه ما شده

 راست از ديوانه بايد شنید.

- *۵6*- 

جا اقامت اختیاار كارده باه    ای را در گورستان ديد كه در آنپادشاهي ديوانه

ی آياي؟ گفات: آناان كاه در شاهر و آبااد      ديوانه گفت: چرا به شهر و آبادی نمي

جاا باشاد.   جا آيند. ديواناه گفات: پاا ايان    هستند آخر كجا روند. گفتم: به اين

گوئي. گفت: اگر ديوانه بودم عالم بااقي  پادشاه گفت ای ديوانه سخن عاقالنه مي

ای. اين سخن ديوانه در پادشااه  چه تو كردهكردم چناندنیای فاني بدل ميه را ب

 .چنان تأثیر كرد كه از سر ملك برخاستآن

-*۵7*- 

معلمي با شركت يكي از دوستانش غالمي خريد و هر يك از ايان دو نصاف   

بهای غالم را دادند روزی از غالم گناهي سر زد معلم چوب برگرفت كه غاالم را  

م ساهم خاودم را كتاك    یخاواهم نا  كني؟ گفت: ميبزند. شريكش گفت: چه مي

 بزنم!

- *۵8*- 

خواهي پدرت بمیرد تا میراث او جوحي را وقتي كه خرد سال بود گفتند: مي

بهای وی خواهم كه او را بكشند تا عالوه بر میراث خونرا ببری! گفت: الواله مي

 را از قاتگ بستانم!

- *۵9*- 

كاا كاه آواز دهاان    ترين مرد كیسات؟ گفات: آن  از بخیگ پرسیدند شجاع

 ا  نتركد.خورند و زهرهی او چیزی ميجمعي بگو  او رسد كه در خانه

- *60*- 

ی ی كسي را بدزديد و به بازار برد و بدسات دالل داد تاا جاماه   دزدی جامه

دزدی را برای او بفروشد. در شلوغي بازار جامه را از دست دالل دزديدناد و دزد  
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دست خالي به نزد ياران آمد، رفقايش گفتند: جامعه را بچند فروختي؟ گفت: به 

 آنچه خريده بودم.

- *61*- 

ی بخیلي رفت و چیزی طلبید. بخیگ از درون خانه آواز خانهدرويشي به در 

ی ما میهمانند تا تاو را  داد كه ای درويش فردا بیا كه جمعي از دوستان در خانه

قادر ناان باده كاه     از آن ضیافت نصیبي كامگ بدهم. درويش گفت: امروز مرا آن

 خدمت برسم! خواجه بخنديد و او را چیز داد.ه بتوانم فردا ب

- *62*- 

وزيران انگلیا بوده است. موقعي ترين نخستصرفه هارولد ويلسن يكي از با

 10ی وزارت دريا داری را به نظر او رساندند، ديد برای خوراك گرباه  كه بودجه

اند. قلم را گرفت و روی آن خط كشید و در حاشایه  شیلن  در روز منظور كرده

اری مو  نیسات كاه در ايان    نوشت: از دو حال خارب نیست يا در وزارت درياد

داری گربه هم الزم نیست و يا هست كه در اين صورت گرباه وزارت  صورت نگاه

كناد و  خوردن مو  تنها اكتفاا ماي  ه های ساير نقار بدرياداری هم مانند گربه

 خوراك ديگری الزم ندارد.

- *63*- 

هاا باياد حاداقگ هار     معلمي در سر كالس خطاب به شاگردانش گفت: بچاه 

ه يك نفر را خوشحال كرد و باعث شادماني او شد آيا در بین شاماها كساي   هفت

هست كه در گذشته اين كار را كرده باشد؟ شاگردی بلند شد و گفت: آقا اجازه! 

ام. معلم: بسیار خوب پسرم. تعريف كان تاا رفقايات هام     بله من اين كار را كرده

ی من روزی به خانه شود كسي را خوشحال كرد. شاگرد:بشنوند كه چه جور مي

ماان برگاردم   خواستم به خانهمادر بزرگم كه همه دعوت داشتیم رفتم وقتي مي

 مادر بزرگ به من گفت: نمیتوني بفهمي كه تا چه حد از رفتنت خوشحالم.

- *64*- 

يكي از روستائیان زنش مرد، شوهر  سه شبانه روز عزاداری نمود و گريه و 

كار خود رفت. ماه بعد گاو  مارد، يكمااه بارای    زاری كرد و بعد آرام شد و پي 
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گرفت، اهالي روستا به او گفتناد:  گاو از دست رفته گريه و زاری كرد و آرام نمي

مشهدی صفر خیلي غرياب اسات زن نازنینات مارد تاو فقاط ساه روز بارايش         

ای و عزاداری كردی، حاال گاوت مرده يك ماه است كه قرار نداری و آرام نگرفته

كني، علتش چیست؟ روستائي گفت: چطور گريه نكانم؟ از روزی  ريه ميدائماً گ

حال حتي ه اند كه به من زن بدهند ولي تا بكه زنم مرده تا حاال بیست نفر آمده

 من گاوی بدهد.به جای گاو از دست رفته ه يك نفر نیامده كه ب

- *6۵*- 

باود   فقیری در حال عبور از خیابان باه ثروتمنادی كاه در حاال قادم زدن     

زنام تاا   بريد؟ ثروتمند: قدم ماي برخورد و سالم كرد و گفت: آقا كجا تشريف مي

روی؟ فقیر: آقاا مان اشاتها    مي م و رو به فقیر كرد و گفت تو كجااشتها پیدا كن

 زنم بلكه قدری خوراكي پیدا كنم.دارم قدم مي

- *66*- 

يكاي از   يكي از میلیونرهای اسكاتلند چكي به مبلغ چناد میلیاون لیاره باه    

مؤسسات خیريه اهداء كرد. مدير مؤسسه پا از دريافت چك متوجه شد چاك  

فاقد امااست لذا با اسكاتلندی تماس گرفت و گفت آقای نیكوكاار، چاك شاما    

ناقص است و به اين ترتیب قابگ وصول نیست لطفاً اماا نموده و اعاده بفرمائید. 

كاه مان اهاگ تظااهر      اسكاتلندی در جواب با خونسردی گفت: راستش اينست

 نیستم و به همین جهت چك را امااء نكردم تا خودم را معرفي نكرده باشم.     

- *67*- 

ای كه در خیابان مادر  را گم كرده بود نگران و ناراحات باه پاساباني    بچه

 رسید و گفت: آقا، 

 يك خانم گنده و چاقي نديدين كه من همراهش نباشم.

- *68*- 

ر خود را برای تحصیگ رياضیات به اروپا فرستادند. پا پدر و مادری تنها پس

التحصیگ شده بود برگشت شب اولي كاه باا پادر و    از چند سال پسرك كه فارغ

خورد دو عدد سیب برای دسر روی میز بود. پسر رو به پادر و  مادر خود شام مي
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ا. مادر  كرد و گفت: بابا، مامان، روی میز چند تا سیبه؟ با تعجب گفتند: دو تا 

آقا پسر لیسانسه رياضایات گفات: خیار دو تاا      كنید!مياين چه سئوالیست كه 

نیست، سه تاست، اين يك، اين دو، يك و دو مي شود سه! مستخدم خانه، رو به 

آقا و خانم كرد و گفت: حق با آقازاده است ايشان راست مایگن خاوب آقاجاان،    

م كه باه ايان حسااب    سیب اول از پدرتان و سیب دوم مال مامانتان و سیب سو

 شما درآورديد و كشف كرديد مال خودتان.

- *69*- 

شخصي به دوستش گفت: آيا میدوني بین يك ايرلنادی و ياك انگلیساي و    

يك اسكاتلندی چه تفاوتي هست، گفت نه، خودت بگو. گفت مثالً اگر ايان ساه   

ناد،  كنفر بخواهند از قطار پیاده شوند، ايرلندی اصالً پشت سار  را نگااه نماي   

كند ببیند چیزی جاا گذاشاته ياا ناه و اساكاتلندی پاا از       انگلیسي نگاهي مي

اند ياا  گردد ببیند ديگران چیزی جا گذاشتهميكه از ترن پیاده شد دوباره براين

 خیر! 

- *70*- 

معلمي كه از دير آمدن شاگردان به سر كالس عصباني شده بود فريااد زد و  

ی قنبر! كاه هار كاا هار وقات دلاش       خانهجا كالس درسه، نه قهوه گفت اين

خواست بیاد! روز ديگر كه بازهم يكي از شاگردان دير آمد معلم خواست اين بار 

آرامش خود را حفظ كند و چیزی نگويد، وقتي شاگرد آمد و سر جاای خاود    

نشست. معلم به او گفت، آقا چه جور چائي میاگ دارناد. شااگرد باا خونساردی      

 گفت: تر  باشه بهتره!

- *71*- 

كرد رو به شوهر  كرد و گفت تاو  زن جواني در حالي كه هق هق گريه مي

كانم و تاو   بیني من چند روزه مرتباً گريه ماي كه ميمرا دوست نداری برای اين

كاار را تجرباه   پرسي؟ شوهر جواب داد عزيزم، من بارها ايان را نميهیچ علت آن

 ام برايم بسیار گران تمام شده است.كرده
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- *72*- 

شخصي به مسافرت رفته بود در غیاابش ماادر  ماريض و بااالخره وفاات      

يافت، خواستند مراتب را به او اطالع دهند كه هم خبر كسالت ماادر  باشاد و   

ای بادين ماامون فرساتادند:    هم موجب تشويش و نگراني او نشود. عاقبت نامه

 والده سخت مريض! تشییع جنازه فردا عصر!

- *73*- 

انمش برای خريد به فروشگاه رفتند خانم طباق معماول هار چاه     آقائي با خ

های سنگین را هم به شوهر  داد. آقا كاه از  ديد و دلش خواست خريد و بسته

شد رو كرد به خانم و گفت ها، هِن هِن كنان از فروشگاه خارب ميسنگیني بسته

ی دلساوزی!  ها را بگذاريم و به منزل برويم. خاانم از رو يك تاكسي بگیر تا بسته

نه عزيزم الزم نیست من خیلي برات خرب تراشیدم الاقگ پول تاكساي را صارفه   

 جوئي كنیم.

- *74*- 

مستأجری كه اطاقش نمناك و خیا آب باود و از در و دياوار و ساقف آن    

را ی آنخانه بشاكايت رفات و مااجرا را گفات! و چااره     چكید نزد صاحبآب مي

ای كاه میادی   ا ايان شاندرغاز اجااره   خانه در جوابش گفات با  خواست. صاحب

 خواستي از سقف اطاقت آب آلبالو بچكد.مي

-*7۵*- 

را  موتاورم  جواني به افسر راهنمائي پلایا مراجعاه كارد و گفات: ساركار:      

تان ترمز موتورشما بوق داشت؟ جوان: خیر. افسر:  موتوراند. افسر: الساعه دزديده

جريم  اين دو نقص را بپردازيد تا  هم داشت؟ جوان: خیر قربان. افسر: پا فعالً

 برآئیم. موتوربعداً درصدد پیدا كردن 

- *76*- 

كارد: مشاتريان   های اسكاتلند اين آگهي جلب توجه ميدر يكي از رستوران

محترم: اگر پول زيادتری بپردازيد و غذای كمتری میگ بفرمائید هم خیال ماا را  

 ی خودتان را!ايد و هم معدهراحت كرده
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- *77*- 

تار باود گفات:    در كالس دستور زبان، معلم به شاگردی كه از هماه ضاعیف  

خاورد، ماا   خوری، او ماي خورم تو ميگوئیم؛ )من ميدرست توجه كن وقتي مي

خوريم  اين چه زماني است؟ شاگرد: بالفاصله گفت: آقا معلم معلوماه ديگاه!   مي

 خورند! وقت نهار يا شام است كه همه مي

- *78*- 

جوئي چیاه؟ پادر   ز پدر  پرسید: بابا جون فرق بین خسّت و صرفهپسری ا

طبق معمول آهي كشید و گفت: پسرم فرقش اينه كه اگر من پالتوی ده ساله را 

جوئي هستم ولي اگر به مامانت پیشانهاد كانم پاالتوئي را كاه     بپوشم آدم صرفه

 پارسال خريده امسال هم بپوشد آدم خسیسي هستم. 

- *79*- 

متهم قتگ مي گويد : آيا مي تواني از خودت دفااع كناي ؟ ماتهم :    قاضي به 

 مي گويد بلي ! بشرطي كه اين دستبند را از دستهايم باز كنید.

- *80*- 

های خود را در شكم ديواری پنهان كرد و بر روی دياوار  لوحي پولمرد ساده

ر گاويم: كاه پاولي در ايان دياوا     كاغذی چسباند كه من حسن، فرزند جعفر، مي

هاا را درآورد و زيار آن كاغاذ    روز رندی متوجه شد، پاول وجود ندارد! فردای آن

 كنم!اضافه كرد كه من يوسف، فرزند يعقوب، مراتب باال را تصديق و تأيید مي

- *81*- 

های اضافه كه با چلو و كبابپول وارد چلوكبابي شدند. پا از اينسه نفر بي

میان انباوه   د را كامالً سیر كردند. اولي درو تخم مرغ و دوغ و ساير مخلفات خو

ها، سر خود را پايین اناداخت و خواسات از در بیارون رود كاه     جمعیت مشتری

صاحب مغازه او را صدا زد و گفت: حارت آقا، پول را فرامو  كرديد! برگشت و 

گفت: چند دفعه بايد پول داد، شما كه حواس ندارياد. بهتار اسات يكاي را كاه      

اشد پشت دخگ بگذاريد كه بي جهت با آباروی اشاخاص باازی    حواسش جمع ب

خواهم! در همین موقع دومي نكند. صاحب مغازه گفت: آقا ببخشید! معذرت مي
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هائي كاه نشساته بودناد داد زد    كه قبالً با هم تباني كرده بودند. از بین مشتری

مغازه دار ی اسكناس دويستي مرا بده كه كار دارم! حاجي آقا تا يادت نرفته بقیه

كه اسكناس از او نگرفته بود با تعجب آمیخته با تغیر گفت: باقي كدام اسكناس، 

در همین هنگام نفر سوم به مقابله صاحب مغاازه رساید و ساراپای او را براناداز     

ی هم بگويي يك دفعاه  ترسم به منهائي كه تو داری ميكرد و گفت: اين چشم

 ديگه پول بده!

- *82*- 

يراد سخنراني به طرف راديو لندن رفات باین راه اتاومبیلش    چرچیگ برای ا

كه دير نشود با تاكسي خود  را باه اساتوديو رسااند و باه     خراب شد برای اين

كنم. راننده قدر نیم ساعت صبر كني؟ مراجعت ميه ی تاكسي گفت: اگر براننده

 كناد خواهم چون يك ربع ديگر چرچیگ از راديو سخنراني ميگفت: معذرت مي

زيون نطق چرچیاگ را گاو  كانم.    يخواهم فوراً به منزلم بروم تا در پای تلومي

، ناد مندهی ماردم تاا ايان حاد باه شانیدن نطاق او عالقا        چرچیگ كه ديد عامه

كه بیشتر به ارز  و اهمیت سخنراني خاود پاي ببارد    خوشحال شد و برای اين

تاا مان برگاردم!    مااني؟  گفت: اگر يك لیره بدهم چطور؟ آيا باز هم منتظر نماي 

 ايستم!گفت حاال يك لیره میدين! گور پدر چرچیگ و نطقش! مي

- *83*- 

دانست به يكي از كشورهای خارجي رفت. داخگ يكاي  شخصي كه زبان نمي

ين آقاا  اآمد و صورت غذاها را روی میز نهاد  تها شد وقتي پیشخدماز رستوران

رد. موقعي كه پیشخدمت طوری انگشتش را روی يكي از اسامي غذاها گذاهمین

خوراك را آورد ديد سوپ رقیقي است مانند آب دهان كه در آن چند تاا رشاته   

طاور گرسانه باه اطاراف نگاران باود. اتفاقااً        اند! دلش بهم خورد و هماان ريخته

چشمش به میز نزديك خود  افتاد كه روی آن خوراك بوقلمون با مخلفااتش  

خاورد غاذايش   ا  كه بوقلمون ماي زد در همین موقع ديد همسايهچشمك مي

تمام شد و پیشخدمت را خواست و گفت: ريپید )يعني تكرار كان  ايان بیچااره    

اسم خوراك بوقلمون است به میاز   دیپيدانست خیال كرد كه رهم كه زبان نمي
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ارسون را خواست وقتي كه آمد گفت: ريپید. بديهي است كه پیشاخدمت  گزد و 

 رد و مقابلش گذاشت.دوباره همان سوپ كذائي را آو

- *84*- 

ا  محتاب به عماگ جراحاي شاده باود پاا از      يك نفر اسكاتلندی كه بچه

انجام عمگ از دكتر جراح پرسید خوب علت درد دل بچه چي بود. دكتار گفات:   

ا  گیر كرده بود كه در آوردم. گفت: بسایار  ی ده شیلینگي توی رودهيك سكه

 هامان قاطي پاتي نشه! حسابخوب حاال آن سكه را به من بدهید كه 

- *8۵*- 

ای نداشت باه ياك میهمااني دعاوت كردناد،      شخصي را كه در خست لنگه

طور كاه پسار    خسیا پسر  را نیز با خود به میهماني برد. سر سفره همین

ها بود. پدر  آهسته گفات: جعفار، بارای فاردا و     تند تند مشغول چپاندن لقمه

دونم. حاال دارم مال پرياروز و  خودم هم ميپا فردايت هم جا بده. گفت: پدرم 

 ديروز رو جا میدم!

- *86*- 

مردی باربری را ديد. به او گفت: اين صندوق شیشه را تا منزل من بیااور تاا   

به تو سه نصیحت ارزنده و آموزنده بكنم. پا از پیمودن ثلث راه گفت: اگار باه   

ن. در ثلاث دوم راه  تو بگويند گرسنگي بهتر از سیری است بشنو ولاي بااور نكا   

تر از سواره است بشنو ولي بااور نكان. در آخار راه    گفت: اگر بگويند پیاده راحت

شاود  تر هم پیدا ميباورتر و احمقگفت: اگر گفتند حمالي از تو ساده تر و خو 

زمین انداخت و ه بشنو ولي باور مكن. در اين موقع مرد باربر بار را از باالی سر ب

ها سالم مانده اسات بشانو ولاي    تو هم گفتند يكي از اين شیشه هگفت: آقا اگر ب

 باور مكن.

- *87*- 

ی چناد میلیاون دالری اصاابت كارد.     به شخص نسبتاً فقیاری ياك جاايزه   

دوستان و خويشانش گفتند اگر يك مرتبه بفهماد ممكان اسات شاوكي باه او      

قاديم   دست دهد و از خوشحالي سكته كند. مراتب را به پزشكي كه از دوساتان 
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كنم. آن مرد بود گفتند. تصديق كرد و گفت: من كم كم مطلب را به او حالي مي

هايي متفرقه باه او گفات: اگار ياك     خالصه پزشك نزد  رفت و ضمن صحبت

كناي؟ گفات ای آقاای    آزمائي به تو اصابت كند چه ميوقتي شانا بزرگ بخت

بخشام كاه   دكتر اگر چنین چیزی شد من يك دهم آن جاائزه را باه شاما ماي    

 ناگهان دكتر آخي گفت و آهي كشید و درگذشت.

- *88*- 

مدير يك رستوران به گارسون گفت: صد مرتبه باه تاو گفاتم كاه در تماام      

وقت جر و بحث نكن. گارسون گفت: آخار ايان   موارد حق با مشتری است، هیچ

 گه مدير رستوران آدم بدجنسي است!آقا مي

- *89*- 

داروئي كه برای روئیدن مو نافع بود داد ساخن   آرايشگر كله تاس در اطراف

كنید كه از ايان  داد. مشتری گفت: پا چرا خودتان از اين دارو استفاده نميمي

طاسي بیرون بیائید. گفت: والاه مان و شااگردم هار دو باا هام مبل اغ ايان دارو         

ی بعاد از  ی پایش از اساتعمال دارو و سار شااگردم كلاه     هستیم. سر من نمونه

 دهد.دارو را نشان مي استعمال

-*90*- 

جهانگردی به يكي از شهرهای كشوری وارد شد. چون شب شد دياد ساردر   

ها ده تا بیست و حتي بیشتر چاراغ دارد، جرياان را از راهنماايش    بعاي از خانه

پرسید. راهنما گفت: اين منازل اطبای اين شهر است. به دستور دولات كاه هار    

ی يد يك چراغ قرمز در روی تابلو و ساردر خاناه  ها تلف شود بانآمرياي كه از 

خود روشن كنند. شب كه شد جهانگرد مطبي را ديد كه در روی تابلويش فقاط  

 ك تحسین كرد و داخگ مطب شاد تاا آن  يك چراغ قرمز بود. در دل به آن پزش

پزشك را از نزديك ببیند و به او تبريك بگويد. وقتي داخگ شد و مراتب را به او 

گذاشت. پزشك گفت: از لطف و تشويق حارتعالي متشاكرم ولاي مان    میان  در

ام، قبگ از شما يك ماريض داشاتم كاه    امروز بعد از ظهر تازه شروع به كار كرده

متأسفانه بعد از خوردن داروی من بالفاصله مرد. اينسات كاه فقاط ياك چاراغ      
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 ام!قرمز روشن كرده

- *91*- 

ها گفت: هر وقت از مان كاار   نآ كردند. يكي ازدو دوست با هم درد دل مي

خنادم.  زند من اولین كسي هستم كه به بادی كاار خاود ماي    ناشايستي سر مي

 دوستش گفت: خوشا به حالت كه همیشه خو  و خندان هستي!

- *92*- 

گفت: زندگي ی علت زياد شدن نوزادهای دو قلو و سه قلو ميشخصي درباره

كناد يكاه و   كه كسي جرأت نميدر دنیای امروز بقدری سخت و ترسناك شده 

 تنها در آن داخگ بشه!

 

- *93*- 

وزيااران باارای بازديااد و سركشااي بااه يكااي از گوينااد يكااي از نخسااتمااي

های ژاپن رفت. در باغ تیمارستان مرد ماوقری را دياد كاه در میاان     تیمارستان

وزيار جلاو رفات و محكام     زد. اين مرد به محض ديدن نخسات درختان قدم مي

فشرد و گفت سرافراز فرمودياد: خیلاي از مالقاات شاما خوشاوقتم.      دست او را 

كه با يكاي از مسائولین تیمارساتان روبروسات گفات:      وزير به گمان ايننخست

ای زد و گفت: اشكالي ندارد و وزيرم! آن مرد لبخند دوستانهمتشكرم من نخست

ر آمريكا جمهوكردم رئیاجا آمدم خیال ميشويد! منهم وقتي به اينمعالجه مي

 هستم!

- *94*- 

كه زنش را مالء عام و خیاباان كتاك زده   قاضي دادگاه، مردی را به جرم اين

بود به پرداخت پنجاه دالر و چهار سنت محكوم كرد. ماتهم گفات: پنجااه دالر    

درست! ديگر آن چهار سانت چاه صایغه ايسات؟ قاضاي گفات: چهاار سانت!         

كاری شما در ماالء عاام   ی كتكی كتك زدن خانم و پنجاه دالر! جريمهجريمه

 ايد ؟است كه موجب برهم زدن نظم اجتماع شده
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- *9۵*- 

رسید علات نااراحتیش را پرساید.    شخصي از رفیقش كه ناراحت به نظر مي

ام آخرين اثر مرا كه با زحمتي زياد نوشاته باودم در   گفت: امروز پسر چهار ساله

است مگر پسرت خوانادن   آتش انداخت و سوزاند. آن شخص گفت: چیز غريبي

 دانست.هم مي

- *96*- 

شخصي برای مالقات يكي از دوستانش به در منزل او آمد. در زد. خادمتكار  

در را باز كرد. پرسید: آقا تشريف دارناد؟ خدمتگاذار گفات خیار! باه مساافرت       

خیر باا   خدمتگذار : اند؟برای گرد  و تفريح رفتهشخص پرسید: تشريف بردند. 

 اند.هخانمشان رفت

- *97*- 

ی پانج  مردی زير ماشین رفت يك پايش شكست وقتي خوب شاد. مطالباه  

هزار تومان خسارت كرد راننده گفت: آقا آخر يك خرده تخفیف بدهید مان كاه   

 هم كه هزارپا نیستم! میلیونر نیستم مرد پا شكسته هم گفت: آخر من

- *98*- 

د. هنوز مشغول خو  قطار نزديك حركت بود كه سه نفر به ايستگاه رسیدن

و بش بودند كه قطار راه افتاد. مأمورين برای كمك به آنان دست دو نفرشاان را  

گرفتند و كشیدند توی قطار! سومي فرياد زد بابا مساافر مانم. آن دو نفار بارای     

 ی من آمده بودند!بدرقه

- *99*- 

ر لوحي گوسفندی برای ارباب هديه آورد. ارباب هام دساتور داد د  مرد ساده

كاه تعاارفي كارده    عوضش يك رأس االغ به او بدهند، مرد ساده لوح بارای ايان  

كارها چیه؟ شما خودتون برای ما از صاد تاا    باشد گفت: ارباب اختیار دارين اين

 االغ هم بیشتر ارز  دارين!

- *100*- 

كردند. يكي از آنهاا گفات:   روزی دو نفر دروغگو و الف زن با هم صحبت مي


