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   فارسيادبياتزني در  خنده
  ∗يقيالحق صد شميم

عبارت   بهاند، و در زندگي جوامع امروز كه آن را زندگي صنعتي و ماشيني نام نهاده
گردند،  ديگر عصر شتاب و سرعت است، خواهي نخواهي روانها خسته و كوفته مي

اي   اندازهتواند تا شوند و چيزي كه مي اعصاب و اعضا و جوارح افسرده و پژمرده مي
و » خنديدن«گونه كوفتگي و فرسودگي را از روح و جسممان دور گرداند، تنها  اين

 .صان علوم رواني و اجتماعي همفكر و همگامنداست و در اين قول متخصّ» خنداندن«
 خندند، دل مي آنجا مردم از ته. اند شده زني باز ههاي خند ها باشگاههمين جهت در بعضي جا به

  .زني ماية زندگي است خنده. يابند اي مي  رِگ جان، جان تازه۳۶۰ يدنزيرا از خند
خنده «المثل است كه  ، ضرب فارسي زبانميان مردم در زبان شيرين فارسي و در

نوعي مبالغه و اغراق نهفته است،  اگرچه در اين عبارت »!درمان، دواست هر درِد بي بر
كه لبان خندان، چهرة گشاده، روان شادان، اما اين نكته را نيز از نظر دور نبايد داشت 

خنديدن و  توان يافت كه با هاي گلگون، و حالت انبساط را در نزد كساني مي گونه
  .اند داشته نگه ور و آفت و بالي زندگاني را از خويشتن دهخنداندن، غم و اندو

هاي شيرين، لطايف  خرسندي و گشاده رويي را در گفتهو سبب و علت شادماني 
  .١توان يافت و شيوا مي كين، ظرايف دلنشين و عبارات گيرانم

هاي عديده در ايران و تركيه و عربستان، لطايف و حكايات بسياري در السنه  از قرن
در تركيه خواجه نصرالدين  نصرالدين و ملّادر ايران را و افواه شايع است كه عامل آن 
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دهند   متباين جلوه ميملّا دو شخص كانامند و اين مرد را مانند ميجحا در عربستان و 
كه گاهي در درجة اول حماقت و زماني داراي عقل سليم است و چون بيشتر اين 

توان معلوم كرد  درستي نمي  بهيكديگر شبيه است، لطايف و حكايات، در هر سه زبان، با
ين ازو ها نوشته شده و مردي كه اين عمليات عجيب و متبا كه ابتدا در كداميك از زبان

آيا واقعاً يك نفر بوده كه قصداً حماقت را پيشه . سرزده، اهل كدام كشور بوده است
توان از   و همچنين نمي،كرده يا دو نفر كه يكي داراي عقل كافي و ديگري فاقد آن بوده

اند و ازمنة مختلفي كه   نوشتهملّاگفتة ايرانيان و تركان و تازيان، در شرح حالي كه براي 
محل قبرش اشاره كرده و از پادشاهان معاصرش نام   بهدگاني او تعيين كرده وبراي زن

توان بيان كرد اين  اطمينان مي  تنها چيزي كه با.آورد دست  بهاند، مطلب صحيحي برده
رش در مشرق زمين است كه اين وجود عجيب و غريب چند سال است كه ذك

اند و هنوز هم بسياري از اين  بستهوي   به و حكايتهتدريج هزاران لطيف  بهشده و سمر
  .١دهند او نسبت مي  بهقبيل وقايع را

، ملّا ةمورد نباشد كه چند لطيف شايد اينجا بي.  نصرالدين پادشاه خنده زنان استملّا
  :حظه بشودمال

  ملّاعينك 
زن، عينك . عينك مرا فوري بيار:  زنش را با شتاب از خواب بيدار كرده و گفتملّاشبي 
خواِب  در:  جواب دادملّاكني؟  خواهي چه مي اين وقت شب عينك مي: رده پرسيدرا آو

 خواستم عينك بزنم تا .ديدم بعضي جاهاي آن تاريك بود، درست نمي. شيريني بودم
  .٢درست همه جاي آن نمودار باشد

  ملّاروباه شدن 
 شب مشغول اين بود كه چند كتاب خريد و روز و.  تصميم گرفته بود دانشمند بشودملّا

كرد   كه تصور ميملّاآنگاه . پايان رسيد همدتي گذشت، مطالعة كتابها ب. خواندن آنها شد
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وي   بهداند بايد تمام مردم دانشمند شده است با خود فكر كرد حاال كه او همه چيز مي
  . تمام مشكالت خويش را از او بپرسنداحترام بگذارند و راه حلّ

 با خود فكر كرد در آن شهر ملّا. سراغش نيامد هبكس  اما هرچه منتظر شد هيچ
دهي كه در همان نزديكي قرار داشت برود،   بهست ادانشنمدان زيادي هستند و خوب

 او شال و كاله كرد و سوار خرش شده و. شايد در آن ده مورد احترام قرار بگيرد
 كس راه حلّ  و هيچحرفهاي وي توجهي نكردند بهاما در ده، مردم . جانب ده راه افتاد به

  .مشكل خود را از او نپرسيد
من دانشمند ! ده ديگر رفت و وقتي وارد ده شد فرياد زد اي مردم  به از آن دهملّا

تصور اين كه او ديوانه است بر سرش   بهمردم. گشايم هستم و گره مشكالت شما را مي
 . اما از آنجا هم رانده شد.ده ديگري رفت  بهملّا. ريختند و او را از ده خود بيرون كردند

دهي تازه رسيد و متوجه شد كه در وسط ميدان دهكده،   بهتا سرانجام پس از مدتي
يكي .  جلو رفت و علت جمع شدن آنها را پرسيدملّا. ت انبوهي جمع شده استجمعي

هاي اهالي ده را  آمده است و مرغ و خروس  گفت كه روباهي مدتها ميملّا  بهاز اهالي
دانند   اما نمي،اند امروز آن را گرفته و دست پايش را بسته. خورده است ربوده و مي مي
 وقتي آن حرف ملّا. آن ده نيايد  بهچه ترتيبي تنبيه نمايند كه عبرت بگيرد و ديگر  به راآن

 /آقايان:  دست و پا بسته انداخت و فرياد زدروباِه  بهرا شنيد، جلوتر رفت و نگاهي
. دانم  كنار برويد چون من دانشمند بزرگي هستم و راه چارة كارها را مي لطفاً!ها خانم

ن روباه را خوب اياگر بتوانيد ”:  گفتملّا  بهكدخدا. اهالي ده، خود را كنار كشيدند
 ملّا. “ن ده نيايد، هزار سكه پاداش خواهيد گرفتاي  بهكنيد و كاري نماييد كه ديگر تنبيه

اين   بهآورم كه نه تنها ناراحت نباشيد، من باليي بر سرش مي”: سرش را جنباند و گفت
  .“هاي ديگر هم نتواند برود دهكده  بهده بلكه

او پس از اين حرف لباس خود را از تن خارج كرده و بر بدن حيوان پوشاند و 
ه كه خود را آزاد روبا. اش را هم بر سر حيوان نهاده و دست و پاي آن را باز كرد عمامه

 ريختند و خواستند وي را بزنند كه روباه را ملّافرار گذاشت و اهالي بر سر   بهديد، پا
با اين باليي كه من بر سر اين حيوان آوردم ! دوستان عزيز”:  گفتملّافراري داده، ولي 

ون تواند وارد بشود، چ اي نمي هيچ دهكده  بهو لباس خودم را بر او پوشاندم، او ديگر
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ي دانشمند ملّار اينكه او تصو  بهريزند و اي كه بشود اهالي بر سرش مي وارِد هر دهكده
  .١“زنند كه جان بسپارد است آنقدر كتكش مي

  اش  و گربهملّا
اش  خانه  بهاي گذارده و استخوان خريد و آن را در كيسه  نيم كيلو گوشت بيملّاروز  يك

د كه زنش دركنار حوض آب نشسته و مشغول رفت و وقتي وارِد خانه شد متوجه گردي
 او بدهد اما در همان هنگام چشمش  به خواست گوشت راملّا .ظرفشويي است

  :زنش گفت  به او خطاب.نگريست افتاد وي مي  بهاي كه گوشة حياط نشسته و گربه به
و اين را گفت و بستة . ام، آن را شب درست كن  من نيم كيلو يخ خريده،زن

  .دنبال كارش رفت  بهكنار ديوار حياط قرار داده وگوشت را در
  :بستة مذكور نگريست و گفت  بهزن

  .خريده است» يخ«جاي گوشت   بهمرد احمق رفته و
او پس از اين حرف سرگرم كار خويش شد و گربه هم از فرصت استفاده كرده و 

ايي خانه بازگشت متوجه شد كه زنش غذ  بهملّاشب، وقتي . تمام گوشت را خورد
  :درست نكرده است و از وي پرسيد

  .پس چرا گوشتي را كه صبح آوردم براي شام درست نكردي
  :ب گفت با تعجملّاهمسر 

  اما تو كه گوشت نخريدي؟
  : گفتملّا

   بود؟اي كه آوردم و دركنار ديوار حياط گذاشتم و رفتم چه پس آن بسته
  : با عصبانيت گفتملّازن 
  ر، تو رفتي برايم يخ آوردي؟ت بخفتم برو گوش۱تو گ  بهمن
  :تندي گفت  بهملّا

  .ام كدام يخ، من امروز يخ نخريده
  :صورت شوهرش نگريست و گفت  بهملّازن 
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  .اما تو خودت گفتي كه آن بستة يخ است
  : بر سر زنش كوبيد و گفتملّا

 من براي اينكه گربه نفمهد داخل آن بسته چيست گفتم در آن يخ ه،احمق بيچار
  ١؟م، تو چرا باور كرديا گذارده

 غير از آن ؛الدين است ر نصملّا  بهطور نيست كه تمام لطايف و حكايات منسوب اين
:  آمده“جهان و ابوطالب نور”، تحت عنوان تاجة مثالً حكايتي در مجلّ. هم وجود دارد

 اعتقادي ،الشعراي دربار شاهجهان ابوطالب كليم، ملك  به)ملكة جهانگير(جهان  نور
 گيري مصون دانست و زعم خود آن را از خرده  بهزماني كليم شعري سرود و. تنداش

  :حضور نور جهان آمده و بخواند به
  رتم كه مرا روزگار چون بشكـست      حي به  ز شرم آب شدم، آب را شكستي نيست       

  :البديهه گفت نور جهان في
  .٢“يخ بست و بشكست”

قان سرگشته، تحت عنوان آموز براي عاش ست درس ااي لطيفه» ايران بزم«در 
  :»روي و عاشق خوب زن«

او   بهزن دريافت و.  مردي شيفته در پي او افتاد.رفت راهي مي  بهروي زني خوب
  :گفت

  خواهي؟ چه مي
  .عاشق و گرفتار توام: گفت

  :زن گفت
رسد و در جمال يگانه است ببيني چه  پس اگر خواهر مرا كه از پي من مي

  خواهي كرد؟
شد او را  بعداً معلوم. كرده منتظر خواهرش شد ن او را رهامرد از اين سخ

  :او رساند و گفت  بهباز خود را. داده فريب
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  غ گفتي؟وچرا در
  :زن گفت

چون تو نيز در ادعاي خود راست نگفتي، زيرا اگر عاشق من بودي پي ديگري 
  .١رفتي نمي
  : حكايتي است عاقالنه و خردمندانه بدين قرارگلزار دبستاندر 

از بزرگان : هندوستان رسيد، مطربان را طلبيد و گفت  بهمير تيمور لنگ چونا
مطربي نابينا پيش پادشاه حاضر شد و . ندا ملين كشور مطربان كا اام كه در شنيده

نام من : گفت. پادشاه بسيار خوش گرديد و نام او پرسيد. سرودي آغاركرد
 گر دولت كور نبودي،ا: شود؟ جواب داد دولت هم كور مي: گفت. دولت است

  .٢پادشاه اين جواب را پسنديد و انعام بسيار داد. آمد خانة لنگ نمي به
بخنديد و بخندانيد و زندگي كه گردد   لطايف و حكايات استنباط ميهاز اين هم

  .آرامي بگذرانيد تا هيچ تشنجي رخ ندهد كه تدريجاً كشنده و مهلك است
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