
بعض نوادر جحا قصص جحا المصرى

ر العالم فى حیاتة و بعد موتھ ماھى جنسیتھ؟ جحا .. ؟ ھذا الشخص الذي حیَّ

جحا .. ھذا الشخص الذي حیَّر العالم من شرقھ إلى غربھ ومن شمالھ إلى جنوبھ.. 

فھل ھو شخصیة حقیقیة أم ال؟ 

تركي أم فارسي أم من بالد الواق واق؟ وھل ھو شخصیة واحدة أم أكثر؟ ھل ھو عربي أم 

تشیر الدالئل إلى أنھ شخصیة حقیقیة إال أن أمماً ثالث قد تنازعت على انتسابھ إلیھا 
فاألتراك یرون أنھ منھم واسمھ نصر الدین وكان یعیش في عھد السلطان أورخان 
وتوجد مقبرتھ في مدینة (آق شھر) 

ضحك عند قبره وھي مقصد الزائرین حیث یكثرون ال
ویزعمون أن من یزوره ولم یضحك لم یسلم من مصیبة. 
كما أن األزواج الجدد في ھذه المدینة یزورون قبره ویدعونھ إلى حفل الزفاف 
وھم یعتقدون أن من یتزوج ولم یدعھ لن یوفق في زواجھ.
 ------------------------------

(أبا الغصن) ومن حمقھ أما جحا العربي فھو رجل من فزارة كان یكنى
أن عیسى بن موسى الھاشمي مر بھ وھو یحفر بظھر الكوفة موضعاً فقال لھ: 
مالك یا أبا الغصن؟
قال: إني قد دفنت بھذه الصحراء دراھم ولست أھتدي إلى مكانھا.
فقال عیسى: كان ینبغي أن تجعل علیھا عالمة.
قال: قد فعلت.



قال: ماذا؟
كانت تظللھا ولست أرى العالمة! قال: سحابة في السماء

فتعالوا معنا نذكر بعضاُ من نوادره بین األماكن واألزمنة المختلفة

----------------------------------
الحمار المثقف

كنت جالساً ذا یوم في مجلس أحد الملوك فأراد أن یسخر مني فقال لي: 

ة؟ھل تستطیع أن تعلم حماري القراءة والكتاب
فأخذتني الحمیة وقلت : أعلمھ على أن تمھلني عشرین عاماً 
فوافق الملك على التحدي وقرر صرف راتب لي في ھذه المدة

فلما خرجت من مجلس الملك اقترب مني أحد األصدقاء وقال لي:
یا أحمق كیف توافق على ھذه المھمة؟

ت الملك أو یموت الحمار.. فقلت لھ : في ھذه السنوات العشرین إما أن أموت أنا أو یمو
فمن منا األحمق أیھا الذكي؟!

 -------------= --------------
السیر أفضل

كنت ذاھباً إلى السوق یوماً ألبیع عشرة حمیر امتلكھا وركبت حماراً وسرت بعد فترة 

عددت الحمیر ألتاكد أنھا عشرة فوجدتھا تسعة ثم نزلت من على الحمار 
عدد الحمیر فوجدتھا عشرة ثم ركبت الحمار ثانیة وعددت الحمیر وأعدت النظر في 

فوجدتھا تسعة فنزلت من على الحمار وعددت فوجدتھا عشرة.
فقلت لنفسي : أسیر وأكسب حماراً خیراً من أن أركب وأخسر حماراً 

 -------------= --------------
الحمار الغبي

شائش الجافة فأردت أن أجرب كنت عائداً من الحقل وقد حملت حماري بالح

ھل تشتعل أم ال؟ 
فقربت ناراً فوجدت اللھب قد اندلع على ظھر حماري فانطلق صوب الحقل فقلت لھ:

إلى أین أنت ذاھب أیھا الغبي ؟ إن كنت عاقالً ألسرعت إلى النھر
 -------------= --------------

الحمار یفضح جحا

ره حماري وكنت أرید أال أعیره إیاه فقلت لھ :طرق جار لي بابي وطلب مني أن أعی

معذرة فقد ذھب أبي بالحمار إلى السوق وما كدت أتم كالمي حتى مأل ھذا الحمار األحمق البیت نھیقاً وجلبة
فقال جاري : إنك تكذب یا جحا ھا ھو الحمار یمأل البیت نھیقاً وأنت تقول إنھ في السوق.

الحمار وال تصدق جارك جحا؟!فقلت لھ : یا جاري العزیز أتصدق



 -------------= --------------
الحمار المشاغب

بعد أن تعبت من عناد حماري أخذتھ إلى السوق یوماً وعرضتھ للبیع فاقترب منھ 

مشتر ومد یده إلى فم الحمار لیعرف عمره فعض الحمار یده. 
رفسھ الحمار.ثم اقترب آخر وحاول أن یركبھ فأوقعھ الحمار. وجاء ثالث ف

فلما جاءني الدالل قال : إن ھذا الحمار ال یباع وال یشتري فھو یعض ویرفس .
فقلت لھ : إني لم أحضر حماري العزیز ھنا إال لیعلم الناس ما أعاني منھ 

 -------------= --------------
الحمار یرفض

جاء جار لي وطلب أن أعیره حماري فقلت لھ دعني قلیالً الستشیره

ثم دخلت إلى داخل المنزل وعدت لجاري بعد قلیل وقلت لھ لم یرض حماري 
ألنھ یزعم أنك تھینھ وتضربھ ضرباً مبرحاً ، كما أنك تشتمھ ھو وصاحبھ.

ذھبت إلى السوق ألبیع حماراً وفي الطریق الحظت أن ذیلھ قذر فقطعتھ ووضعتھ في خرجي 
نھ المتین إال أنھم امتنعوا عن شرائھ بسبب ذیلھ المقطوع. فلما وصلت إلى السوق أعجب الناس قوتھ وبنیا

فقلت لھم مطمئناً: ال تخافوا نتفق على الثمن أوالً أما الذیل فإنھ معي في ھذا الخراج.
 -------------= --------------

الحمار بائعاً 

اشتریت حماراً من بائع فجل فاشترط أن اشتریھ بما یحملھ من فجل 
س فالتجارة خیر كلھا فخرجت أبیع الفجل للبیوت التي تعّود البائع أن یبیع ألھلھافقلت: ال بأ

فكنت كلما اقتربت من بیت وھممت أن أنادي على بضاعتي أسرع الحمار یمأل الحي نھیقاً 
فقلت لھ معاتباً : عجباً لك أیھا الحمار .. أأنت الذي تبیع الفجل أم أنا؟!

 -------------= --------------
سأشتري حماري

أخذت حماراً ھزیالً بطیئاً ألبیعھ في السوق فأعطیتھ للدالل فأخذ یقول:
من یشتري حماراً قوي البنیان ، سریع الخطو ، ال عیب فیھ ؟

ففكرت قلیالً وقلت : وهللا ألشترینھ .. فأخذت أزاید مع المشترین حتى وقع علّي المزاد 
ا سعید فلما قصصت لزوجتي ما حدث فأعطیت الدالل الثمن وعدت بحماري وأن

قالت:بارك هللا فیك یا زوجي سأسعدك انا أیضاً بذكائي 
لقد غافلت بائع العسل الیوم ووضعت خلخالي الذھبي لیثقل المیزان

ثم أخذت العسل ودخلت.
فقلت لھا : بارك هللا فیك یا زوجتي العزیزة أنا من الخارج وأنت من الداخل والبیت یعمر. 

 ----- --------= --------------
لو كنت حیاً 

سألت زوجتي یوماً : كیف نعرف المیت من الحي ؟ 
فقالت: إذا مات المرء بردت یداه ورجاله

وبینما كنت سائراً في الصحراء ذات یوم من أیام الشتاء راكباً حماري 
إذ أحسست ببرودة في یدي ورجلي فتذكرت كالم زوجتي فعرفت أني مت

ماري وتمددت على األرض وإذا بذئاب قد ظھرت وھجمت على الحمار فنزلت عن ح
ففتكت بھ فنظرت إلى ھذه الذئاب وقلت: 

أتفتكون بحمار مات صاحبھ وال یستطیع الدفاع عنھ؟ 



وهللا لو كنت حیاً لعاقبتكم أیھا الجبناء!
 -------------= --------------

حریقة

ء ساخن فلم یصبر علیھ حتى تھمد حرارتھ كان جحا جائعاً فطلب طعاماً فجاءه بما
بل تناول الملعقة األولى منھ بسرعة ولھفة فاحترق لسانھ 

وأحس كأن النار تلتھب بین معدتھ وفمھ فقام ھائماً على وجھھ یھرول في األسواق 
وینادي : ال تقربوا فإن في جوفي حریقة! 

 -------------= --------------
المنوم

أن یعود إلیھا في طریقھ من المسجد بدواء منوم لطفلھما طلبت منھ زوجتھ
الذي یؤرقھما بالبكاء والصیاح.. فعاد ولیس معھ غیر الكتاب الذي یقرأه.

قالت : لعلك نسیت الدواء ؟
قال : معاذ هللا .. ھذا ھو الدواء وقد جربتھ الیوم في الكبار فناموا جمیعاً فجربیھ أنت في الصغار.

 -------------= --------------
الدجاجة

كان جحا یأكل دجاجة محمرة فجاء رجل وقال لھ : أنا جائع أعطني قطعة أسكت بھا جوعي 
فقال : وهللا یا أخي لیست لي وإنما ھي لزوجتي.

فقال الرجل : ولكني أراك تأكلھا أنت ؟
فأجابھ جحا : ماذا أصنع یا أخي ؟ فإنھا أعطتني إیاھا وقالت: كلھا 

 ----- --------= --------------
مرق البط

رأى جحا سرباً من البط قریباً من شاطئ بحیرة فحاول أن یلتقط من ھذه الطیور شیئاً فلم یستطع ألنھا أسرعت بالفرار من أمامھ وكان 
معھ قطعة خبز فراح یغمسھا بالماء ویأكلھا. فمر بھ شخص وقال لھ: ھنیئاً لك یاجحا لكن ماذا تأكل؟

حساء البط فإذا فاتك البط فاستفد من مرقھ.قال : ھو
 -------------= --------------

برج التیس

سأل رجل جحا : ما طالع نجمك ؟
قال : ولدت والشمس في برج التیس
قال الرجل : ال یوجد في السماء برج یسمى برج التیس ولكنك تعني برج الجدي

اً ؟قال : أفمن مولدي إلى الیوم ال یصبح الجدي تیس
 -------------= --------------

الوضوء

توضأ جحا وكان الماء قلیالً فبقیت رجلھ الیسرى بغیر غسل فلما وقف للصالة 
رفعھا كما یرفع االوز رجلھ 
فقالوا لھ : ماذا تصنع ؟
فقال : رجلي الیسرى غیر متوضئة

 -------------= --------------
العائل األكبر

عیالك ؟سألھ األمیر : كم
قال : سبعة
فأعطاه األمیر لكل من عیالھ مائة درھم
وخرج جحا ثم عاد إلیھ على األثر وھو یقول: 



نسیت واحداً أیھا األمیر، أنفق من مالي علیھ كما أنفق على ھؤالء
قال األمیر : من یكون یا ترى ؟
قال : أنا أكبر عیالي أیھا األمیر


