
النكت موسوعة 
ةالعربیالجزائریة و

میةـالعالو
مھر قاللھم مالینخمسة الزم تدفع "قالك واحد الجزار راح یخطب قالولو

"عالش شحال للكیلو"

................

یبیع الدجاج حي جات عندو وحدة و واحد فنیان یخدم في حانوت تاع الدجاج
اللي فیھا "ملیح فالدجاج وقالشاف ایا". كیلو2شوفلي دجاجة فیھا "قالتلو 

"كیلو تنوض2

................

كان ینبح في واحد اطرش..عاله.....ینبح حتى ضرو راسوواحد الكلب قعد

................

باش ما یدبحوھمش ..كل واحد یعور االخر ..زوج كباش تفاھمو مع بعض 
فالعید الكبیر

................

تریقلكي "قاتلو" وقتاش نتزوجو یا حمارة"قالھا)ةحمار(حمار شاف خطیبتھ 
ھدرتك یا واحد الحمار

................



قالتلو شوف ...واحد قال لیماه بغیت نتزوج بوحدة بیضة وطویلة وخدامة 
كاش فریجیدار

................

احنا "وأمریكي ویاباني حطوھم على جھاز كشف الكذب الیاباني قال عربي
فبدا الجھاز یسینیالي "نصنعو إنسان آلیونستغناو عن البشررانا نفكرو

فبدا الجھاز یسینیالي " احنا رانا نفكرو نسكنو فالمریخ " االمریكي قال...
وقبل ما یكمل ھدرتو بدا الجھاز یسینیالي.." احنا رانا نفكرو"العربي قال..

................

الجابونقالك مرة كان جحا واحد من المریكان واحد من
عطاو لكل واحد منھم ملیار وقالولھم الزم تخترعو حوایج

ماال الماریكاني خدم صاروخ یروح ألي بالصة
والیاباني خدم خاتم بورتابل تكلم بیھ اي واحد

اما جحا صرف دراھمو اكل قعدتلو غیر ملیون ماال شرى معزة وكلب
مجوعھم ربعیام قبل ما یوصل وقت كي یورو اختراعاتھ

ماال بدا الماریكاني ورى اختراعو ثم الیاباني وصت دالة جحا
حط الكلب وعطاه حشیش كاله

وحط المعزة وعطاھا اللحم كالتو
قالولو واشي ھو االختراع قالھم

الكاركا سة كلب والموتور معزة: على الكلب
ھھھھھھھھ.....الكاركا سة معزة والموتور كلب: على المعزة

................

خویا :واحد حابس أراد أن ینتحر فرآه صدیقھ فذھب إلیھ مسرعا وقالو قلك
فقال لھ صدیقھ .. ألنني حابس وما نعرف والو :حاب تنتحر ؟ فأجابھعاله راك

وسقساه على حاجة مدورة وبیضة ؟ فقال ..لك بأنك ماكش حابس سوف أبین: 
ثم سألھ سؤال ثاني ..ض فأجابھ صدیقھ بأنھا حبة بی.عارف مانیش:لھ الحابس 



فأجابھ صدیقھ . مانیش عارف : بّیض ؟ فقال لھ الحابسمدورین و2:و قالو 
حیوان عندو الصوف وعندو :سألھ سؤال ثالث و قالوثم..حبات بیض 2بأنھما 

ھھھھھھھھ...حبات بیض3إیھ ماال : الحابس القرون ویقول بععع؟فأجابھ
................

ج خاوة واحد یسموه فریطیط والخر یسموه بریطیط قلك واحد النھار زوقلك
كي شافو بریطیط ..دخل للحبس كي خرج كان محفف بوال زیرو فریطیط

فقالو خوه بالماشینة أیا راح بریطیط للرایا تاع القطار و حط سقساه باه حففت
ما تقولي ني طیط ني بیط :القطار كالكسونا علیھ فقلو بریطیط راسو ولما جاء

ھھھھھھھ....خویا فریطیط ي كیماحففل
................

وحد المرة إجتمع عباقرة العالم و إخترعوا حاسوب یمكنھ اإلجابة على أي قلك
أغبیاء كي یجربوه وبدأ األول یسأل في الحاسوب فیجیبھ 3أتوا ..... سؤال

إلى أن جاء الثالث...بسرعة ثم جاء الثاني لكن الحاسوب أذكى منھ الحاسوب
كتبت (األغبیاء فكتب شیئا فإذا بالحاسوب یحترق ولما سألوه قلھم و ھو أغبى

) ما ھو عمر الفالح؟ .م 200م وعرضھ 700ھناك حقال طولھ للحاسوب أن
ھھھھھھ....

................
NO DISK قلك واحد حابس راح یدیر السكنار على راسو فكتبلو السكنار

ھھھھھھھ....
................

نعتذر عن :لك واحد مشي شباب راح یشوف روحو في المرایا فقالتو المرایا ق
ھھھھھھھ...الصورة

................
قلك واحد حابس كان یمشي حتى صاب ورقة تاع تریسنتي فراح 

ھھھھھھھھ....خلصھا
................
ھھھھھھھ...راح طفى الكونتور.قلك واحد حابس جاء یذبح جاجة تاع تریسینتي 
................

ھھھھھھ....قلك واحد حابس خالصتلو القرعة تاع الغاز أیا عضھا 
................



الیوم عید میالدي وراني باغیة جیبلي :وحد المرة الزوجة قالت لزوجھا قلك
ذھب الزوج للعمل وفي المساء عطالھا علبة ...كي نشوفو یشعل قلبي كادو

ھھھھھ) ...باتري تاع طونوبیل(وجدت الزوجة وعندما فتحتھاففرحة
................

قلك وحد المرة واحد حابس راح لفرانسا و بقى یدور حتى فات على وحد 
: الزنقة و صاب فیھا عرس سقسا تاعمن ھذا العرس قالو واحد

( je ne saie pas) أیا راح وفي الغد جاز على زنقة أخرى وصاب فیھا موت
: موت فقالو واحدوسقسا تاعمن ھذا ال

(je ne saie pas ) مسكین: عندھا قال (je ne saie pas ) البارح تزوج
ھھھھھھھ...والیوم مات 

................
قالك وحد الزوج مزوجین ولدو طفلة عندھا شعرة واحدة في راسھا سماوھا 

ھھھھھھھھھ.....محیرقة
................
ھھھھھھھھ......خالهقالك واحد ماجاھش النعاس رقد و 
................

ھھھھھ.....قالك واحد ما رقدش بكري و كي رقد صاب الحلم بدا
................

ھھھھھھ......قالك خطرة واحد بلع نص حبة كاشي نتاع الرقاد رقد بعین وحدة
................

واحد حابس إشترى بورتابل و حب یدخل الكارطة ماحبتش تدخل أیا دخل
ھھھھھھ....البارمي

................
الفیلم طویل :قلك واحد راح للسینیما و رافد معاه سلوم كي سقساوه عاله قالھم

ھھھھھھھھھھ...
................

واحد حابس إشترى تلفاز جدید كي شعلو في الدار صاب تلعب مقابلة في قلك
أیا كل واحد :للتلفاز القدم فراح جاب بیدون تاع ماء وفرغو علیھ وقال كرة



ھھھھھھ....یلعب قدام دارھمیروح

................
ھھھھھھ...واحد حب یشري سروال لوبیا مالقاش شري سروال عدس 

................

الفقیر عندوا المصباح السحري كل . زوج جیران واحد غني و االخر فقیرقالك
اطلب كل شیئ بین یدیك یمسحوا یخرج العفریت یقولوا شبیك لبیك صباح

شافوا الغني و حسدوا على المصباح . اعطیني كاس التايالفقیر یقولوا
المصباح قالوا نعطیلك الفیال و السیارة واعطیني السحري و بغى یدیلوا

مسح الغني المصباح وخرجلوا العفریت قالوا . بالمقایضة المصباح الفقیر قبل
یت فیال على شاطئ البحر قالوا العفریت بین یدیك قالوا بغشبیك لبیك كل شیئ

ھھھھھ..غیر التاياسمحلي خویا نسربي

................

مدلھا . راحت عند الطبیب باش یعطیلھا الدوا باش تشیان...وحدة سمینة بزاف
حبات2باطة كاشیات وقاللھا كل نھار تاكل 

وكالتھم قاع مرة وحدة. ھي نسات
حوس علیھا ومالقاھاشولعشیا جا راجلھا للدار و

عیشة وین راكي؟؟؟: قاللھا 
ھھھھھھھ.....قاتلو راني مور البالي

................

الفارماسیان أعطالو ..قالك واحد حابس راح للفارماسیان باش یشري الدواء 
حبات مور القھوة2:كاشیات و قالو 

م مور الریستورو خویا معلیش نشربھ: السید راح ثم رجع وقال للفارماسیان 



ھھھھھھ...

................

ھھھھھھھھ....واحد شرى صباط كبیر علیھ وال یقادرو 

................

بداو یداوسو صحاب ..مرسیداس اخر عیطة 2سرات اكسدنت بین قالك
رایبة واش قاللھم؟؟؟ R4 حبس واحد موال........بیناتھمالكرارس في ما

ھھھھھھ...حنا قاع عندنا الماتریال و نخافو علیھ و..ماتتقلقوش تقدرت

................

واحد قال لخطیبتھ كي نكالكسوني ھبطي قالتلو عاله اشریت طوموبیل قالھا ال 
ھھھھھ.....شریت زمارة 

................

واحد كان یسرح بالنعاج وحاط رجل فوق رجل ویتكیف في قارو ایا خطرة
كي جات الصحافة تسالو كیفاش الحادثة المسكین من ...لیھقریبطاحت طیارة

قالھم كنت نسرح بالطیارة و حاط قارو فوق قارو ونتكیف في الخلعة بزاف
ھھھھھھ....طاحولقیت النعاج.رجلي 

................

واحد مھبول دایمن حاكم الحیط و حاط وذنو علیھ ویسمع كي شافو قالك
كي حط الطبیب " اسمع بوذنك" قالو المھبول " معواش راك تس"قالوالطبیب

ھادي اللي راھا "ایا قالو المھبول "ماراني نسمع والو"الحیط قالو وذنو على



ھھھھھھھ..... " مھبلتني

................

قالك واحد كذاب دوما یكذب في یوم راح یكذب على أصدقائھ قال لھم
واحد الالعب سجل ھدف لكن في شفت مقابلة كرة قدم في الدقیقة التسعین
ھھھھ....اإلعادة ضیعھا 

................
عندنا كثیر إن البرد:كذابان أحدھما من القطب الجنوبي و االخر من الشمالي فقال االولالتقى

درجة أننا ال نسمع كالم بعضنا أما البرد عندنا وصل الى: لدرجة أن النار قد تجمدت فقال الثاني
ھھھھھ....ي الماء الساخن حتى نضعھ ف

................
تاع الخوخ jus d'orange اعطیني.واحد النھار غبي دخل یشري عصیر قال لمول الحانوت 

ھھھھھھ...
................

مرة وحدة ھي و زمیلتھا قاعدین یحكیو االولى قالت
انا زوجي دیما ینسى بورتابلھ و المفتاح نتاع الطاكسي

خرى قاتلھا تنتي عندك الزھر انا زوجي كل یومھدرت اال
ھھھھھ...یقولي وین شفتك من قبل 
................

مرة واحد عرض صاحبھ و حطلو العدس قالو
كول العدس فیھ الحدید ایا مرة التاني عرض صاحبھ

ھھھھھھ.....جابلو الحدید قالو كول الحدید فیھ العدس 
................

مار عرض الحمارة لدارو كي دخلت الحمارة شافت الحمار معلق صورة الحمارالحقالك
جوفانتوس ھذا عمي كي كان یلعب في:شكون ھذا فقالھا الحمار : الوحشي و سقساتوا 

ھھھھھ....

................



أتذھب الى أمریكا أم تبقى؟:سأل أحدھم األخر
ھھھھ...أنھا دولةیظن. سأذھب الى تبقى:فأجابھ.

................

غبیان في مطعم طلب الغبي األول عصیر لیمون علیھ لیمونة

ھھھھھھ...فطلب الثاني حلیبا علیھ بقرة 
................

في أحد األیام ذھب رجل بخیل مع زوجتھ إلحدى المحالت
یا لھ من ثوب أنیق: فوجدت زوجة البخیل توبا رائعا قائلتا لزوجھا 

إذا سوف أحضرك إلى ھذا المحل یومیا لكي تري الثوب : ھا الزوج البخیل قائال فأجاب
ھھھھھھھھ....

................

ھھھھھھھ..... " نشریلك بصح ركب خوك معاك" قالو " شریلي بورتابل "قالك واحد قال لباباه 

................

................

لھ ارنھ في الشاطئ فقال لھ واحد لماذا تصطاد الرمل قالفي البحر یصاید فرمى صنكاین واحد
ھھھھھھھ.... دج نقولك فاعطاه فقال لھ اني اصطاد االغبیاء مثلك؟؟؟100اعطیني 

................

ما ھي أكثر كلمة یستخدمھا الطالب؟:األستاذ للطالب
..ال أعرف: الطالب
..أحسنت: األستاذ

................

قالك راح عند صحابوا الكالب .... حد الكلب كان یجري یجري یجري و من بعد طاح قالك و



قالھم و اهللا كنت نجري وطحت طیحة تاع الكالب

................

ما تخبطوش الباب راني نحلھ كل خمس دقایق: "مشحاح كتب على باب داره
................

جات .. قال الحفاف ألمھ نوضیني بكري غدوة, فحفاھادو زوج خاوة واحد منھم دركي وواحد
:لباس الدرك تاع خوه وھو نعسان شاف روحو في لمرایا وقالغلط الحفاف لبس, أمھ نوضّتو

قلتلھا نوضیني نوضت خویا... ھیھ
................

یروح للجامعة خاف یضحكو علیھ قالتلو أمو روح برك واحد یسكن في القریة دا الباك وباه
والنھار الثاني یضحكو علیك والنھار الثالث توالف وتروحلك العقدة نھار اللول یضحكو علیكال

قالھا
ماال حتى النھار الثالث ونروح

................

اانت اكبر سنا ام اخوك؟:سالوا جحا في ایام صباه 
ھذا الحساب في العام الماضي قالت لي امي ان اخاك اكبر منك بسنة واحده وعلى : فاجابھم 

فنكون كالنا في ھذه السنھ بعمر واحد...

................

قالك جماعة حابسین یلعبوا في لوتوروت تفاھموا اللي تقیسوا الطونوبیل زوج خطرات یخرج

................
شفت القمر

قالك وحدة كانت تشاھد المسلسل وجات عند زوجھا
شباب قالھاقالت لھ یا محمد شفت القمر اشحال

.راني نشوف مانیش اعمى

................



الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال1ئال
حراقة والبابور ت

22222.2زوج حَرا
قة جاو تحت باخرة العلم تاعھا علم انغلیزيءئ

:فشافو واحد من الطاقم فوق و نادوه
..ھااااي انت، ارمیلنا الحبل، حابین نحرقو: الحراق األول-

what, i dont understand arabic, what???? l:لعامل على الباخرةا-
..ھااااي راني نھدر معاك قلتلك ارمي الحبل، یرحم باباك ارمیلنا حبل حابین نحرقو معاكم-

- i dont understand a word, what are you talking about, what??l
...شوووف قلتلك ارمي الحبل واال نطلع لیك مابقاش وقت-
والو مافھمش!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!?????: فرد الطاقم-

...اسمع اسمع خلیني أنا نھدر معاه: و ھنا الحراق الثاني قال لصاحبو
hey, you, do you speak english??l :الحراق الثاني-

yes yes, i speak english : العامل قال-
أرمي جد الحبل ماالااااااا: الحراق الثاني-

................
عایزة وجدت المدرسھ= 10-10رس في محو االمیة وھي في اختبار سوال یقول في عجوز تد

تغششھا قالت معاكى عشر برتقاالت اكلتیھا كلھا یبقى إیھ قالت القشر

................
قال المعلم من این نستورد الشاى قال التلمیذ من عند الجیران

................

.جففوا مالبسھم: عبروا البحر األبیض المتوسط؟ التلمیذماذا فعل الرومان حین: المدرس

................
في یــــد مـــامـــا: أین یوجد الذھب في وطننــــا ؟ التلمیذ یجیب : معلم یسأل مرة أحد التالمیذ 

الالالالال
....الالالالالالالالالالالالالالالالال............

وقیعبابا ھذا تمرة واحد ابوه سألھ لیھ المعلم كاتبلك حمار بالدفتر قال ال یا

................



مرة مدرس جغرافیا ضاعت نظارتة دور علیھا في الخریطة

................
مرة مدرس بیسال تلمیذ معنى سبیل قال التلمیذ طریق قال المدرس للتلمیذ ومعنى سلسبیل قال 

التلمیذ طرطریق

................
ن قال لھ امى وسال زمیلھ ماذا یمثلك الوطن قال مرة مدرس سال التلمیذ قال لھ ماذا یمثلك الوط

أم صاحبى

................
اجب یا ناصر لماذا سموا البحر المیت بھذا االسم ناصر فكر وفكر وقال یبدو ان البحر . المعلم

المیت كان مریضا قبل ان یموت

بابا
اح؟ما اسم الحیوان الذي تصحو على صوتھ كل صب: سأل أستاذ تلمیذه

. بابا: أجاب

الفیل والبرغوت
100استاذ سأل تلمیذه ما الفرق بین الفیل والبرغوت راح قال لھ الفیل ممكن أن یكون لدیھ 

فیل100برغوت لكن البرغوت مش ممكن یكون لدیھ 

االختبارات
لصدیقھ و في واحد دایما یرسب في االختبارات وفي یوم طلعت نتیجة االختبارات فجاء الراسب 

: قالھ
مادتین روح شوف النتیجة وتعال إذا راسب في مادة قول محمد یسلم علیك و إذا راسب في

: المواد رجعلھ و قالھقوللي محمدین یسلم علیك ،راح صدیقھ یشوف النتیجة لقاه راسب في كل
.أمة محمد بتسلم علیك



مدرس قال للتالمي
ھم یقوم یقف فواحد بس اللى وقف بعدین قالھ المدرسمره مدرس قال للتالمیذ اللى موش فا

انتا موش فاھم قالھ ال بس عیب اخلیك واقف لوحدك

المعلم
یناموا ، فھي تؤلف األم دائما ما تكون حنونھ علي اطفالھا ، فھي تغني لھم حتي: المعلم للطلبھ 

ستاذنعم یا ا: أحمد (أحمد(لھم األغاني وتغنیھا لھم فمثال الطالب 
ھل تذكر أغنیة تغنیھا لك والدتك حتي تنام؟: المعلم 
نعم یا استاذ: أحمد 

ھل تسمعني ھذه االغنیة؟: المعلم 
نـــــــــام یا حمـــــــــار نـــــــام نامت علیك طوفھ: أحمد 

حمار
ار قال ایھ وحد الخطرة وحد حمار حاشاك كان متكي على حیط شاف لعواد یدیرو في السیباق غ

كون قریت كون راني كیفھم

شاب تتشاجر مع ابو
حوایجي ما مرة شاب تتشاجر مع ابوه و نزل الشاب تحت الباطیمة و قعد یعیط بویا اعطیني

نزیدش نقعد في الدار ارسلھ لوه قرعة جال قالھ ھدا ما عندك



الشیطان
ي یجي یاكل ما یقولش بسم اهللا الشیطان یاكل قالك واحد حیاتوا كامل وھو یاكل في اللوبیا وك

معاه واحد النھار جاء راح یبدا
الماكلة خرجلوا الشیطان وقالوا یا صاحبي نتا قع ما تقولش بسم اهللا

lautoroute
قالك جماعة حابسین یلعبوا في لوتوروت تفاھموا اللي تقیسوا الطونوبیل زوج خطرات یخرج

debardeur
debardeur زوج تزوجوا جابوا طفل ما عندوش یدین ،سماوهقالك

االسنسیر
رة واحد ھو وابنھ میعرفوش ھو ایھ االسنسیر بس شایفین الحیطة عمالة م

... تتفتح وتتقفل وھما مش فاھمین حاجة
شویة المھم جت واحدة عجوزة ظغطت على الزر اللي في الحیطة ودخلت االسنسیر وبعد

وطلعت منھ شابة جمیلة فالراجل قال البنھ روح ھات امك ھنااالسنسیر نزل



سروال لوبیا
ل لوبیا مالقاش شري سروال عدسواحد حب یشري سرو

ثالثة بخالء
تتكلم عن بخلھم فقالو سننفق بعض المال من في احد االیام سأم ثالثة بخالء من الناس التي تظل

اجل
سارسم خطا وارمي المال ما ذھب الي یمین لي ومن ذھب الي یسار : لنزع ھذا الكالم فقال االو

لھم
سأرسم دائرة وارمي المال ما دخل الي دائرة لي وما لم یدخل لھم: فقال ثاني
انا سارمي المال في السماء مابقى في السماء لھم وما سقط في االرض لي: فقال ثالث

ھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھ

شھر06مرة زوج راحو للبحر واحد عام وواحد قالك

بوشي
سقساه قالو قالك واحد راح عند البوشي قالو اعطیني زوج كیلو لحم بقري كي عطالو الراجل

عندك الكرعین قالو البوشي ایھ قالو اماال اللحق ھربلو باللحم



حمار وحشي
لدارو امبعد صحبتو شافت تصویرتو قاتلو قالك حمار وحشي كان یمشي مع صاحبتو قالك دخلھا 

شكون ھدا قالھا ایھ ھدا انا نھار كنت نلعب فسطیف

الحمیر تعرف بعضھ
:كان جحا راكبًا حماره حینما مر ببعض القوم وأراد أحدھم أن یمزح معھ فقال لھ

.یاجحا لقد عرفت حمارك ولم أعرفك
:قال جحا

؟..ھذا طبیعي ألن الحمیر تعرف بعضھا

مسمار
دینار جاوبو وقال عوجو 2500واحد راح لطبیب باش ینحیلو مسمار دخلو فى رجلو كى قالو 

وخلیھ

العجوزة
یا ولیدي راه عندي الما في ركبتي والغاز في معدتي: قالك واح العجوزة راحت للطبیب قاتلوا 

دخلي التریسیتي واسكني: قاللھا 

لمطعم



والفقیر طلب صحن من وا للمطعم واحد غني و الخر فقیر الغني طلب اكلة باللحمقالك زوج دخل
الفول ایا الفقیر بدا یاكل بسرعة شاف فیھ الغني

و قالوا قول بسم اهللا باش ما یكلش معاك الشیطان دار عندوا الفقیر وقالوا واش بیك الشیطان 
یخلي اللحم و یجي یاكل الفول

االنترنیت
حد كان یشاتي في االنترنیت مع فتاة قالھا كیفاه اسمك كتبتلو فاطمة و حطت قدامھا وردة یعني وا
...... ھو واش كتبلھا) فاطمة الزھراء(

le pere vendredi (اسمھ بو جمعة )

حیوانات
حنش ، حلزون ، خویا الصغیر: حیوانات زاحفة قالو3اعطیلي : مرة أستاد قال للتلمید

محیرقة



قالك واحد زاد عندو ولد فیھ شعرة واحدة في رأسھ سماه محیرقة

سمینة بزاف
مدلھا باطة كاشیات . راحت عند الطبیب باش یعطیلھا الدوا باش تشیان...وحدة سمینة بزاف

حبات2وقاللھا كل نھار تاكل 
وكالتھم قاع مرة وحدة. ھي نسات

حوس علیھا ومالقاھاشولعشیا جا راجلھا للدار و
عیشة وین راكي؟؟؟: قاللھا 

قاتلو راني مر البالي المكنسة

المعلم
وحد المعلم سقسا وحد التلمیذ

قالو أعطیني شيء یتمدد بالحرارة ویتقلص بالبرودة
أشھر3یوم وفي الصیف 15في الشتاء . العطلة یا أستاذ: التلمیذ قالو

السروال
مفرد من فوق و مثني من : "رد الطالب. السروال مفرد و ال مثني یا طفل: البمعلم سأل ط

"تحت

مشحاح
لیش؟؟؟؟ ألنھ وصل قبلھا. كي نزل ما لقاھاش. مشحاح طاحت دراھمھ من التاقة



jabonie
فقرر ان مرة كان ھناك واحد عربي التقى بواحد یاباني فعرض علي العربي بتناول العشاء

الھاتف النفال اي یدیھ كھاتفزوجتھ لیعلمھا فاعطاه الیاباني یده و قال كلم ھنا فقط فيیھاتف 
متسولین یرفعون ایدیھم لدرجة تطور الیابانیین و بعدھا ذھبو الى المنزل وفي الطریق راو عدة

ھاتف عمومي تاكسي فون ھاھاھافقال العربي ھذا.... ماھذا:للتسول فسال الیابني 

kahwa
زاد جاه غدوة وقالو كیما المرة , ال : عندك قھوة باردة؟ یقولو: واحد دخل للقھوة وقال للقھواجي

:وعاد كل یوم یقولو, ال:اللولة ورد علیھ
ومبعد ساعة , ما یجيواهللا نوّجدلو قھوة باردة قبل: عندك قھوة باردة؟ واحدالنھار قال القھواجي

سّخنھا وجیبھالي:قال, نعم: ؟ قالوعندك قھوة باردة: جا الزبون وقال 

la jalousie
,وفجأة السیارة تعطلت نزل الراجل یشوف, كان واحد ماشي في سیارتو ومعاه زوجتیھ

انا تاني الزم شوف بالك الكالبیراتور؟ غارت الزوجة لخرا وقالت: نطقت مرتو لمثقفة وقالت
شوف بالك نسیت البارميیا راجل: تلووقال...نھدر حاجة حتى وإن كنت مانعرفش للسیارات

األطرش
قالوا یاخوا راك رایح .. كاین واحد مایسمعش ملیح حبس تاكسیور مایسمعش ملیح كیما ھو

.. قالو تاكسیور الال راني رایح للحراش.للحراش
؟....................السید لوخر قالو سمحلي حسبتلي راك رایح للحراش

وااهللا یفتحھا في
قالت مراة لولیدھا روح عمرلي قرعة غاز كي كان رایح قالھا یما ادعیلي قالتلو روح یا ولیدي 



اهللا یفتحھا في وجھك

انقالب عسكري
cout de ciseaux militaire واحد سقساوه كیفاه یقولو انقالب العسكري بفرونسي قالھم

فنان تشكیلي
خدم ؟؟ قالو فنان تشكیلي قالوا آه تسمى انا نخدم فنان واحد سقسى خو قالو خو واش راك حاب ت

اشكیلك

القصف العشوائي
واحدحول راح یجوز الرمي بعتوه للقصف العشوائي

حرام مع خوك
قالك واحد المراة راجلھا واعر معاھا بزاف قالتلو لو كان غیر تزوجت مع شیطان وما تزوجتش 

وھامعاك قالھا حرام المراة تتزوج مع خ

ارنب
قالك واحد كان زاطل سقساوه خو كي تحب تصید ارنب كاش تدیر قالھم نتخبى مور الشجرة 

وندیر صوت الزرودیة
لیجان2

قالك كانو واحد الزوج یمشو واحد دار والدوزیام باطیمة

ال تنسوا الردود فھي تشجعني على تقدیم الجدید



قال الحوطي ادري ادري...تاكسي ...ولھ تاكسي حوطي شرا تاكسي الناس تأشر لھ بالشارع تق

من اسمھ رح لالسد یقولك فیھ حمار كل ما شافتھ حیوانات الغابھ ازعجتھ یاحمار یاحمار تعقد-2
الحیوانات الغابھ ازعجوني كل ما وقال لھ بما انك ملك الغابھ ابیك تشوف لي صرفھ في اسمي

ابسمیك سمكھ عاد الحمار انبسط في یوم من االیام صشافوني قالو لي یا حمار قال لھ االسد خال
الطریق قعد ھالقرد یقول یا حمار یبي یرفع ضغطھ قام الحمار وھاش وھو یمشي وافاه قرد في

قال وقال لھ انا منیب حمار انا سمكھ قال القرد طیب تعرف تسبح قال الحمار العلى ھالقرد
. القرد ایھ عشانك حماااااااااااااااار

!!! لیییییییش ؟ یشجع الحكم...فیھ واحد دخل الملعب بعلم اسود -3

!!! ( مباشر( یدور على كلمة ........ في واحد راح للملعب ویناظر فوق لیییییییییش؟ -4

!!! لیییییییش ؟ النھ خایف من المراقبة.... مھاجم خطیر دخل الملعب وھو متلثم -5

.. اثنین برا فوجد.. راح یدور علیھم .. ما وجد رجال الخطوط فیھ حكم ساحة دخل الملعب -6
بدت .. إذا فیھ فاول ارفعوا العلم : فا أعطاھم األعالم وحطھم في أماكنھم في الملعب وقال لھم

لیش رفعت : من الحكام العلم وجاه حكم الساحة وقالھ الجمھور تھاوشوا رفع واحد.. المباراة 
وفي أثناء اللعب رفع!علیك باللي داخل الملعب بس : قالھ ! ا تھاوشوا فوقناللي: العلم ؟ قال 

!!!یقولك خویي ؟ایش كان: ایش فیھ؟ قالھ : وجاه حكم الساحة وقالھ ! رجل الخط الثاني العلم 

بعدین قام .. القدیم وسجل ھدف في فریقھ.. فیھ واحد یلعب مع فریقھ الجدید ضد فریقھ القدیم -7
عبداهللا وسلیمان: مساھمة !!! عشان ما أحد یزعل... یقھ الجدید ھدف وسجل في فر

واحد اسمھ عبید والثاني .. فیھ أثنین أغبیاء جدًا قاعدین یطالعون مباراة على الھواء مباشرة-8
وكل ما یقول بلنتي .. فاول یصیر فاول كل ما یقول) یعني نحوت ( عبید عینھ حاره .. حمید 

.. إسكت .. یاخوي یا عبید إذا أنت شایف المباراة " : مید عصب علیھ وقالھح.. یصیر بلنتي 
!!! " تراي ما شفتھا

!! عشان یقطع الكوره......... لییییییش ... فیھ واحد دخل الملعب ومعاه سكین -9

وشات البلنتي وطلعجا واحد منھم.. فیھ شباب یلعبون مباراة وجاھم بلنتي في آخر دقیقة -10
!! لییییییش ؟؟ عشان التعادل من صالحھم... الكوره برا 

_ نص الملعب دربكھ في: سمع المعلق یقول .. واحد قاعد یسمع تعلیق مباراة مع صاحبھ -11
.. دربكھ أمام المرمى یا سالاااااام .. یا ساتر–دربكھ قرب منطقة الجزاء –دربكھ بین الالعبین 

ھذا العب ) دربكھ : ( المستمع قال لصاحبھ . المرمى ربكھ أمامأخیرًا ھدف جمیل جدًا من د



یضموه للمنتخب ؟نشیط وممتاز لیش ما

!!! لیییییش ؟ علشان یغطي خانتھ.. فیھ العب نزل للملعب بالبطانیھ -12

40الحراره ولقاھا قاس الدكتور... العب ألعاب قوى راح للدكتور عشان فیھ انفلونزا -13
؟؟وكم الرقم القیاسي.. طیب : قام سألھ الالعب . ..درجة 

!! طلعت أوت.. ویوم عادوھا بالحركة البطیئة .. سجل ھدف .. العب حظھ أقشر -14

!! لییییش ؟؟ عشان یحرك اللعب.. واحد دخل الملعب ومعاه ملعقة -15
: رد علیھ السواق " . لو سمحت .. نادي الشباب : " واحد ركب لیموزین وقال للسواق -16

!!! فوق راسك ریشة.. وأنت لیش ما تنادیھم 
في واحد محشش جالس امام المكیف یقولھ ال تنفخ ال اكسر راسك-17

اثنین سكرانین واحد بیقول للتاني لیش القطار مھم ؟؟؟-18
ألنھ تحتھ خطین: التاني 

فالفلاعطیني سندوش: سكران دخل على صیدلیة فقال للصیدلي -19
فقال الصیدلي بعصبیة ھادي صیدلیة مش مطعم

فدخل سكران تاني ، وسأل ایش القصة فقال لھ الصیدلي القصة

سیبك منھ أعطیني سندوش شورمة: السكران التاني 

واحد مسطول قال لصاحبھ ارسم على ظھري مربعات فرسم صاحبھ-20
فرقمھا... فقال لھ رقم ھادي المربعات 

20لھ حك لي في المربع فقال

الشارع ھادا بیروح فین: اتنین مساطیل واحد بیسأل التاني -21
الشارع ده ثابت محلھ عمره ما راح شمال وال یمین: التاني 

خال- اثنین مساطیل واحد منھم على عینھ شامھ -22
ھادي عین واال غین: فقال لھ صاحبھ 

للتاني شایف الشمس ما أحالھامرة اتنین مساطیل واحد بیقول-23
ھادي مش شمس ھادي قمر: الثاني 



المھم بدھم یتخانقوا فشافوا واحد وسألوه

عفوًا أنا مش من ھالبلد: فقال الھم 

قال األول للتاني... اتنین سكرانین یمشوا في صحراء قاحلة -24
تسمح لي كلمة على انفراد

انھم سكرانین قام وزین قالولھ ودنا البحـر راعي الیموزین عرففیھ ثالثھ سكارى وقفوا لیم-25
لكن واحد منھم قبل الینزل یدعس على البنزین وھو واقف بعدین وقف قالھم وصلنا حاسبوه
!!ضربھ براسھ قال لھ مره ثانیھ التسرع

كتابة اللي على شایف الاألول قال لخویھ اقول ابو فالن!!! یقولك فیھ اثنین سكرانیین بالحیل -26
!!! الكتابة بس وین الجدااااااااركان یقوووولھ الثاني ایھ شایف!!! ذاك الجدار 

الخیمة وخلوا لھا المھم ویوم وصلوا وینصبوا لك ذیك!!!! یقولك في سكرانیین طلعوا للبر -27
یقوم السكران ویرسلوا واحد منھم كان بابین واهللا وھم جالسین كان یبون والعة ماحصلووو واهللا

ویدخل من الثاني ویقول ألخویاه السكارى سالم شباب المرسول ویطلع من باب الخیمة األول
كان یقولولھ واهللا سوري یاابو الشباب تونا ارسلنا خوینا نبي!!! باهللا ممكن والعة

!!!!!!!!!!! والالالالالالالالالالالالالالالعة

!!!!!صخ لیھفیھ حوطي موقف عند التلفزیون مف-28
یبغى یشارك في مسابقة انزع واربح

فیھ عجوز اجنبیھ لقت في بوك رجلھا صورة بنت راحت تقاضیھ في المحكمة لقت ھذي -29
صورتھا ایام الشباب

................
في دكتور بیكشف على حوطیھ قال لھا افصخي عیت مرررررررره-1-31

!! افي مشكلةراحت لرجالھا وقالت لھ قالھا افصخي م
ویوم راحت للدكتور قال لھا افصخي قامت قالت افصخ انت االول

غبي عرف أن الشیطان شاطر راح یدرس معھ-32

فیھ حمار ینھق وھو مغمض عینھ لیھ؟؟حافظھا غیب-33



محشـش جـالھ ولد بعد سبع بنات سماه بـدري-34

جـاه واحد یبي یساعده.محشـش بنشرت سیارتھ-35

قـالـھ معـك اسـتبـنـھ قال واللـھ والـنعـم

حوطي طلع من األختبار دایخ لیش؟ مبرشم على المروحھ-36

حوطي فتح محل موز خسر لیش؟ كل ما شاف موزة مایلھ رماھا-37

حوطي یبون یعذبونھ حطوه في غرفة مدوره قالولھ اجلس في الزاویھ-38

لھم عندي اربعین سیارة صادمھ یوم راحوا لھ لقوه فيمحشش دق على الدوریة قا-39

التشلیح

ھندي قام من النوم یقول ناھي ناھي لییش؟-40

حلم انھ مطیري

محشش یغازل امة بالغلط قالھا على وین یا نور العین؟ قالت على البیت یا ملعون-41
الوالدین

وموخروالمصد. واحد ملقوف شاف حادث قال وخرو-42

یقرب لي

)اهللا یعزكم(طلــع المـصدوم حـمـــار 



بدوي راح لمطعم قال للجرسون واحد شاورما بس-43

تكفى ال تكثر القراطیس أل نھا تعور بطني

قال انك تحدد: محشش اسألوة وش أصعب شئ-44

السكسوكة وانت تاكل علك

واحد منھم یبي یسوي حكیم..اثنین محششین-45

قال للثاني قلي من صدیقك أقولك من أنت؟؟؟

من صدیقك؟:: قال الثاني

من أنت؟:: ردعلیھ

فیھ واحد یده مقطوعھ ومنقھر من الدنیا ونفسھ قرر ینتحر المھم طلع على عماره-46
بینتحر ویلقى واحدتحت مقطعوه یدیھ الثنتین ویرقص قال واهللا قھر انا اللي ید

غیت انتحرواحده مقطوعھ وب

وھذا یدیھ الثنتین مقطوعھ ویرقص المھم ھون ونزل تحت یسال ارجل وشلون ترقص
ویدیك مقطوعھ قال من قالك اني ارقص انا اقمز من القھر ابي احك ظھري

فیھ مطیري صار مدیر دار ایتام سوى مجلس اباء-47

بمناسبة وفاة امھفیھ مطیریھ كلمت ام بي سي وقالت اھدي االغنیھ لخطیبي-48

یقولك فیة حوطي سمع عن عید الحب راح فصللھ ثوب-49

حوطي غرقوا في غواصھ لیش؟؟ سمكھ طقت علیھم الباب فتحوا لھا20فیھ -50



فیھ خنفسانھ حاجره نملتین في زاویھ لیش ؟-51
تقول من اللي قالت یالعبده

یام الطفولةفیھ سوداني شاف زیتونھ قام یصیح تذكر ا-52

فیھ نملھ تسبح مرة من عندھا خنفسانھ قالت روعتیني احسبك جمس الھیئة-53

حوطي قالو لھ بنزوجك بنت الولید قال ال ابي مدرسھ-54

حضرمي طاح منھ ریال من الدور السادس نزل مالقاه لیش ؟ سبق الریال-55

حواطى بیسون شھر تسوق سموه ھال ذي القعدة-56

حوطیھ فتحت جواز رجلھا لقت المھنة رجل اعمال شطبتھا وكتبت رجل منیرة-57

فیھ بدوي شراء لولده كمبیوتر حط بدال الفاره ضب-58

فیھ جیزانیھ تاكل تویكس وتصیح لیھ؟؟ تذكرت سیقان زوجھا-59

لخواف قالت لھ حبیبتھ نفسي اموت بین احضانك قال موتي عند اھلك مابي مشاك-60

محشش سال واحد وش اسمك قال بسام قال اي بصمة؟-61

ھندي صابتھ عین راح لمطوع قرا لھ في شطھ-62

الیوم رجال وبكره تتن: واحد سبھھ دخل على زوجتھ ولقى عندھا رجال قال-63

اااااااااااه لو انا مكمل... قال .... فیھ حمار یتفرج علىسباق الخیل-64
.الثانویھ



في سوداني كان بیخطب لصالة الجمعھ قال للمصلین تعرفون قصة نوح؟؟ قالوا -65
آآآآي

اقم الصالة: قال..

الزیر مجرشي00فیھ مخرج جیزاني سوى مسلسل سماه -66

فیھ جیزاني ترقا من جندي الى جندي اول قام یبكي سالوه لیش قال المسئولیھ -67
صعبھ

ویسألھ بكم دائمًا یروح لبیاع الشاورما ومعاه اربعة ریال.. ولعین .. ولد شیطان -68
جیب : جھة ویقول لھ فیرمي لھ الولد كل ریالین في. ریالین : الشاورما ؟ فیقول لھ

!اثنین شاورما

.. الشاورما فرح بیاع.. في یوم غلط الولد وجاب خمسھ ریال .. دائمًا على ھالحال 
.. فیھ الشیطان الصغیر طالع.. الھ الریال الباقي في الشارع فسوالھ اثنین بسرعة ورم

: وطلع ریال من جیبھ ورماه في الجھة الثانیة وقال لھ

!!!!! لو سمحت جیب واحد ثالث

. الزم تأخذ ابنك العفریت لحدیقة الحیوانات: األم -69
!!! یجون ھم ویاخذونھ بأنفسھم.. إذا كانوا یبونھ ... ال : األب 

في واحد أمو عطتو لسواق تكسي علشان یوصلو لمحل وقالت للسواق حق -70
التاكسي ال تتكلم مع ھدا الولد علشانو قلیل أدب مرة قلھا طیب

والسواق ماشي في الطریق قال الولد یاریت أبویا عصفور وأمي عصفورة علشان 
یجیبو عصفور صغیر

....ة علشان یجیبو غزال صغیربعدین قال یا ریت أبویا غزال وأمي غزال
وأستمر على ھذا الحال الى أن غضب السواق وقالو لوأبوك وأمك وصخین ایش یجیبو



!!! یجیبو سواق تاكسي: قال 

....
...
..
.

یتبع
________________________________________

رجع من البقالة لماذا تأخرت ؟ ألم أقل لك أ: صاحت األم في ابنھا الصغیر -71
بسرعة

!!! ولكن لم تقولي لي أن أذھب بسرعة.. نعم یا ماما : فقال االبن 

عندكم كیكة طماطم ؟: كان فیھ ولد كل یوم یروح عند محل الكیك ویقول للطباخ -72

في األخیر طفش منھ الطباخ وقال خلیني أعملھ كیكة طماطم " .. ال : " ویقولھ الطباخ 
! وارتاح منھ

" عندنا كیكة طماطم.. نعم : " قال لھ الطباخ .. ولمن جاء الولد وسألھ نفس السؤال 

!! " كیف لكم نفس تاكلونھا ؟.. اهللا یقرفك .. یععععععع :" رد علیھ الولد وقال 

!! " یا قبیحة: " قال أحد األطفال لعمتھ التي تزورھم -73

: ا ، فقال لھا الطفلفصرخت والدتھ وأجبرتھ أن یعتذر لھ

!!! " أنا آسف الني قلتلك أنك قبیحة"

أعطیني نقودًا حتى أعطیھا لرجل .. ماما : ذھب أحد األطفال إلى أمھ وقال لھا -74
. في الشارع) یصیح ( مسكین 



ولماذا یصیح ھذا الرجل یا : فرحت األم لقلب طفلھا الطیب وأعطتھ النقود ، ثم سألتھ 
ولدي

!!! " ... آیس كریم... آیس كریم .. إنھ یصیح : " قال الطفل 

. ضع الشيء الذي تخاف علیھ في الصندوق وأقفل علیھ: قالت األم لطفلھا -75

!!! فقام الطفل بوضع المفتاح في الصندوق و أقفل علیھ

من یمرفإذا برجل عجوز.. كان مجموعھ من األطفال یلعبون أمام أحد البیوت -76
ال أستطیع دق لي جرس الباب فأنا.. إذا سمحت یا جدو : أمامھم فقال لھ أحد األطفال 

. الوصول إلیھ

اھرب .. بسرعة یا جدو : فإذا بالطفل یقول للعجوز وھو یھرب .. فدق العجوز الباب 
!!!!!!! قبل أن یخرج صاحب المنزل ویضربك

شوف أمك وأنت : وقال .. رد علیھ أبوه .. ھل الحب أعمى ؟.. سأل طفل أباه -77
!! تعرف

: أنجبت األم طفًال صغیرًا ، فنظر األخ األكبر إلى فم أخیھ المولود ، ثم قال ألمھ-78

!!! لقد ضحكوا علیك وأعطوك طفًال دون أسنان.. ما ما 

. عطیك جائزةإذا سكت لمدة نصف ساعة ، سأ: كان فیھ ولد ثرثار ، قال لھ أبوه -79

وش فیك یا أخوي وراك : عندما جأتھ أختھ وقالت لھ ) 29( فسكت الولد حتى الدقیقة 
صرت أخرس ؟؟



ولكن اصبري حتى آخذ الجائزة وبعدین أوریك منھو .. اله : قام رد علیھا وقال 
! األخرس

! فصلھعندما كان نابلیون في سنك كان األول على : قال األب إلبنھ بغضب -80

!!! كان إمبراطور فرنسا.. وعندما كان نابلیون في سنك : فرد علیھ اإلبن 

ذھب أحد األشخاص لزیارة صدیقھ ، وعندما ضرب الجرس خرج لھ إبنھ -81
. الصغیر

أبوك موجود ؟.. السالم علیكم یا حبیبي : فقال لھ 

. نعم موجود: قال الولد 

سمي ؟تعرف أ.. طیب : فقال لھ 

!! فیھ واحد عند الباب ما یعرف اسمھ.. بابا : فذھب الولد إلى أبیھ بسرعة وقال لھ 

بدوي اشترى كمبیوتر خرب علیھ الماوس اشترى ضب-82

محششین یاكلون كیوي بخبـز لییییش؟؟؟ یحسبونھا فالفل-83

دیك مر من عند دجاجات متغطیات قال لھم تراكم مفصخات في-84
الثالجات

فیھ واحد لھ سنة ما تروش بعدین كشفوا علیھ األطباء لقوا القمل-85
یصلي صالة األستسقاء

محشش غازل أمھ في الشارع قال لھا لوین ینور العین قالت-86
للبیت یاملعون الوالدین

لییییییش ؟؟؟؟تبي تكمل دراستھا.دجاجھ عیت تبیض -87



ن الطالق على زوجتھ ما جا فیھاواحد صعیدي رمى یمی-88

عشان یروح رحلة مع دار االیتام.. لییییییییش .... واحد قتل أبوه -89

واحد أخذ نصف حبة منوم نام بعین وحدة-90

إمام صعیدي جا یكبر شال اللي ورى حطھم قدام-91

عربجي جاب ولد قال للممرضھ التغسلونھ خلوه بغباره-92

ز بالعھ لمبھ لیش؟؟؟؟ علشان تطلع بنت النورفي عجو-93

ثالث عمیان طاحوا في حفره قالوا اهللا ال یعمینا-94

مسكین ضحك للدنیا تفلت بوجھھ-95

كلب طاح من جدار قام یقول نیونیو-96

ھندي خبط عشان الزیت خلص-97

ھندي ثاني ماخبط لیھ ؟؟؟؟ علشانھ اصلع-98
ل الزیت لركبھنود متھاوشین وص

صعیدي قتل ولده ولما سألوه لیھ قال عصفور في الجنة وال حمار على األرض-99

مساكین في واحد مسكین تزوج وحده مسكینھ جابو ولد یكسر الخاطر-101

لقیھا ناشفھ..مرة واحد راح على عمتھ خضرة -102

اال البدوفیھ بعیر یقول للزرافھ یا زین ھالطول قالت ما بقى-103

....
...
..



.
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فیھ بعیر یقول للزرافھ یا زین ھالطول قالت ما بقى اال البدو-103

فیة جني یبي یدخل في واحد سوداني ولع كشاف-104

فیھ واحد زاحف تزوج سلحفاة-105

فیة واحد اشترى شبح خاف منة-106

صارت بسطة... فیة بقالة سوت رجیم -107
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راح شھر العسل لحالة.....تزوج ) نذل ( فیة واحد -109

فیة دفتر یتمشى لییییییش ؟ فاضي-110

اتكھرب..........واحد راح السلك الدبلوماسي -111
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لییییش عشان ما یمسكونة ..... مرة واحد راح یسرق البنك قام شلح كل مالبسة -118
متلبس

جاب لھا كرسي...... مرة واحد شاف ساعة واقفة -119



صدم الى وراة.... فیة واحد رجع في كالمة -120
لییییییش النھا ماركة ...الجة فیة جندي كل ما دخل المطبخ ضرب تحیة للث-121

الجنرال

( یا فرحة ما تمت( فیة واحد زعالن اتزوج وحدة فرحانة جتھم بنت سموھا -122
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طاحت علیھ.... فیھ محامي رفع قضیة -124

اة تسممفیھ واحد بلع ریقة ج-125
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خكري راح عند ناس مات ابوھم قال یا حرام یعني مافي امل یرجع ثاني-139

صعیدي تمغط حك الطیارة-140

رة جاب لھا سباكفیھ قروي شاف نافو-141

غبي لحق حرامي سبقھ-142

صاحب مندي توفى أبوه كفنھ بقصدیر-143

قام یقبصھا بزرادیةكھربائي حب یمزح مع زوجتھ-144
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المصري, المھم اللي وراه مدحوا صالتھ , مصري كان یصلي وكان وراه ناس -283
!! وكمان صایم: یوم سمع المدح قطع صالتھ وألتفت علیھم وقال 

!!!!حطوه في برنامج كل جدید,,,, جربان إتسبح -284

! نذل غصبوة یتبرع لفلسطین بعشرة دنانیر قام وتبرع السرائیل بمیھ-285

أھدي االغنیھ القادمھ لخطیبي بمناسبة وفاة : فیھ نذلة كلمت ام بي سي وقالت -286



!! امھ

في واحد طییییب كتیییر تجوز وحدة طیبة كتییر جابو ولد تبرعوا فیھ-287

خذ ھذا القماش ابیك تفصلھ لي، واضبط" ح للخیاط وقال فیھ واحد عصبي را-288
.. لي مقاس االكمام ال اتوطي في بطنك واضبط لي الطول واال ترى بأحوسك حوس

" ھات القماش.. واال تدري 

رجع طرزان و ھو معصب یقولھا لیش تلعبین ... أم طرزان تسوي ورق عنب -289
في صراویلي

سي من مكینة بییسي وكل شوي یحط ریال، ویاخذ علبةقروي قاعد یشتري بیب-290
مالي " قال القروي" یاخي یاهللا اخلص ابشتري بیبسي"بیبسي، جاء واحد وراه وقال 

دامي افوز بألعب.. دخل 

ایھ بال من كثر دورانك في "قال " یبھ رخصتي انتھت"قروي قال لھ ولده -291
"الشوارع

مؤكدة قال لھ صدیقھ عندي لك طریقة للنوم.... النوم قروي عنده ارق وما یجیھ -294
یحتري الیل یجي ... القروي ماصدق خبر... عــد من واحد الى خمس میھ ... النتائج 

... الى میھ وتسعة وتسعین یوم وصـل... اثنین .. واحد .. راح للسریر وبدا یعد ... 
یـكـمـل الـعـدللـسـریـر قـام غـسـل وجـھـھ ورجــع... جـاه النوم 

قال لھ االب لیش ..الولد مات من الضحك ..مره واحد قال لولده یا جحش • -295
.قال الولد مو الجحش ولد الحمار..تضحك 

یقولھم یقولك فیھ واحد نذل على فراش الموت جالس یوصي عیالھ على النذالھ-296
الضعیف قام قطع ن عیالھ تأثراهللا اهللا بالنذالھ وھذي وصیتي لكم قبل ما اموت واحد م

عن ابوه المغذي

خواف قالت لھ حبیبتھ نفسي اموت بین احضانك قال موتي عند اھلك مابي -297
مشاكل



خكري عطوه دوریة كلمھ الضابط قالھ كیف الصوت قال یھبل-298

قروي سمع عن دورة میاه أشترك فیھا-299

مكتوب علي الباب ادفعبخیل دخل الحمام ماطلع لیش؟االن -300

....
...
..
.

یتبع
كیف مات أخوكم ؟:" قالت لھم . فیھ عجوز راحت تعزي ناس -301

فطلعت رصاصة بالغلط مع راسھ.. كان واحد من زماله یمزح معاه بمسدس : قالو لھا 

الحمدهللا ما جت في عینھ.. ایھ : قالت العجوز 

إال وقامت وحده فیھم... ت على المصارعة الحرة فیھ ثنتین عجایز سھرانا-302
لیش سویتي كذا یا وخیتي ؟: قالت لھا الثانیھ .. وقفلت التلفزیون 

واهللا لو ما قفلتھ كان تذابحوا: قالت لھا 

اللي كان في عجوز و شایب یبغون یتذكروا ایام الخطوبة و تواعدوابالحدیقة-303
ساعات و ما جا الموعد قعد الشایب ینتظرھا عشركانوا یتواعدون فیھا زمان ویوم

قالت معلیش واللة امي ...؟جت و یوم شافھا بالیوم الثاني قالھا لیھ ما جیتي بالموعد
شافتني وال خلتني اطلع

فیھ زول انجحو اعیالھ وشرى لھم كوره وقالھم اذا تجحتو السنھ الجایھ انفخھا -304
لكم

سمبوسھ عند الحرم لیش؟؟ سمبوسة لحم حاشيفیھ واحد نذل یوزع-305

الجیران فیھ واحد یوم جاء یطلع من البیت قالت زوجتھ وراء ماتسوي زي ابو-306



ظنك توافق؟: السوري قبل مایطلع یعطیھ زوجتھ بوسھ؟؟؟؟ قال

قال فیھ صعیدي یبي یخطف الطیاره دخل دوره المیاه الطیاره ولقا فیھا واحد-307
على بالھ یحسبھا كبینھ الطیار===> نزلھا في بیروتابیك ت

فیھ واحد مصري قاعد یصلي وسمع اثنین یمدحون صالتھ قطع صالتھ والتفت -308
علیھم وقال كمان صایم

فیھ حوطي جاه ولد ماسماه لیش ؟ فیھ حروف جدیده بتنزل-309

لبیك ھ طلع المارد شبیكفیھ واحد كان في البر لقى المصباح السحري المھم فرك-310
دقایق اطلب اي شي قال اي شي طیب شف خویتي في العقاریھ جبھا لي قال خمس
العقاریھ وھي عندك وراح مرت ساعھ وساعتین والمارد مارجع الولد قال خل اروح

اشوف خویتي اصرف یوم راح لقا الجني ماسكینھ الھیئة

نفخ ال اكسر راسكفي واحد محشش جالس قدام المكیف یقولھ ال ت-

واحد احول اكتشف بعد عشر سنوات انھ یصرف على الجیران-312

وواحد طبل... واحد طار ... اثنین ركبوا طیاره -313

شربوھا ماء: قال .. الشمس اشرقـت : واحد یقول للثاني -314

فـك وافـك: قال .. فیة قـروى مـسـكـتھ الكھرباء -315

یتعلمون على ربط الكرفتھ اربعھ منھم توفو وستھ في حالھ خطرهفیھ قراوى-316

قال الواهللا البیت قریب00قالولھ اركب 00محشش مسكتھ دوریھ -317

في قطو شرب لھ قرشة خمر ونام جنب قطو میت یوم قام من السكره وشاف -318
القطو میت جنبھ قال انا داري اني بسوي جریمھ

یش الي یطقھ احولفي صرصور یضحك ل-319

محشش وسكران مسكت معھم على تقلید الدوریھ جا المحشش یقول ویوي ویوي -320
وقام السكران یقول ازرق احمر ازرق احمر



في خروف علیھ خط أحمر لییییییییییییییییییییییییییییییھ ؟قلیل الدسم-321

راح الثاني ینتظره فیھ إثنین محششین یمشون بجنب خزان ماء طاح واحد منھم-322
عند الحنفیھ

قال لھ المدرس ھذي ..فیھ عربجي حاط رجل على رجل في الفصل-323
ال نسخھ اصلیھ:جلسھ؟؟قال

من اولھا رعب: صرصور راح سینیما او ل ما دخل حطوا دعایة بف باف قال-324

فیھ محشش كل ماشاف البرق ابتسم لییییش؟ یحسب ان احد یصوره-325

وراح . راح االول یصید وھو یجیب ارنبین.فیھ شباب ثالثھ طلعو كشتھ للغابھ-326
جوعان وھو وھو یالقى نمر.وقمز الثالث یبي یجیب نمرین . الثاني وھو یجیب غزالین

وراه ومر اخویاه یمد علیھ البندق وقمز علیھ النمر وھو یحذف البندق وینحاش والنمر
امسكوه ابجیب الثاني:یقول

خكري مات ابوه لبس ھیالھب اسود-327

واحد عرف رقم جوال جني طفشھ صار كل شوي یرسلھ بسم اهللا الرحمن -328
الرحیم

فیھ عجوز طبو علیھا حرامیھ وسرقو التلفزیون ولحقت وراھم عشان تعطیھیم -329
الریموت كنترول

عھ مرفوعھمحششین قال واحد تصدق بالي مشغول قال الثاني أكید السما-330
.فیھ حوطي نامت رجلھ طفأ اللمبة-331

اذا جتك : المھم لم وصل للتدریب المیداني سألھ القائد,,,حوطي دخل للعسكریھ -332
و اذا : وسألھ افجر القنبلھ رد القائد: دبابھ ومعك قنبلھ ایش تسوي ؟ قال الحوطي 

: واذا ثالث ؟ قال الحوطي : دافجر قنبلتین قال القائ: كانت دبابتین ؟ قال الحوطي 
لعنبو ذا : " ؟ رد الحوطي وھو زعالن واذا اربع دبابات: افجر ثالث قنابل قال القائد 

!!! " الجیش الي ما فیھ اال انا



أحول تعین في الجیش حطوه في قسم القصف العشوائي-333

: یاحماره قالت لھفي أول یوم الحمار قال لزوجتھ تفضلي, حمار تزوج حماره -334
!بدینا

! جیزاني حاط رجلیھ في مویھ لیش ؟؟؟؟ یسقي الریحانھ اللي في راسھ-335

لیش؟؟؟؟ تستھبل...في ثلجھ إذا حطوھا في الفریزر تمیع وإذا طلعوھا جمدت -336

قرویھ قال لھا زوجھا وین تبین شھر العسل قالت یمدحون الیورمارشیھ-337

لیش ؟؟..طي البس قمیص نوم ویدورفي التخصصي حو-338
! !! عشان إذا شافوه الناس یقولون ساكن بالعلیا

فكھا یحسبھا ھدیھ..حوطي عطوه سمبوسھ -339

عشرة صعایده یمزحون مع بعض ماتو سبعھ قالوا الباقین خالص التقلب الدعوه -340
!! جد

خلھ یطلع موتره : قال ,, نعم : ده قال محشش دخل استریو قال عندك محمد عب-341
!!!! مسكر علي



!!! غسل وجھھ.. جیزاني یبغى یروح لحفلھ تنكریھ -342

! رجھ جیدًا قبل اإلستعمال: مطیري فتح مصنع بیبسي كتب على العلب -343

فیة نصراوي دخل بوفیة وطلب عصیر قام راعي البوفیھ وعطاه العصیر في-344
مھیب قال النصراوي لیة ما تحطھا في كاس قال راعي البوفیة روح وجیھكم... كیس 

! وجیة كاس

!! بخیل زوج ولده قالھ تراھا لك و الخوانك-345

اقووووول تراھم یأشرون .... قال واحد لخویھ ... اربعھ محششین یلعبون بلوت -346
!! قال خویھ ماعلیك ال توقف لھم

آآآآي بكره نعرف من : قالو ...سرقو بنك تعیجزو عند عد الفلوس فیھ سودانین -347
! الجرائد

!! أغاني وقال عساني الحق جزاھا10خكري اھدى المھ -348

جیزانیھ شبت في بیتھم نار لیش ؟؟؟ تبي تشوف خطیبھا اللي یشتغل عسكري -349
! بالدفاع المدني

! نوره على امي حصھ: المولوده قالت سكرانھ ولدت یوم سألوھا وش بتسمین-350

....
...
..
.

یتبع



مره في أمریكي و فرنسي و صیني حبو یجربوا صدى أصواتھم عند شالالت-351
.. األمریكي قال ھلوووووو الصدى قال ھلوووووووو ووووو ووووو........نیاجرا

ي قال شنق شونقالصین.. الفرنسي قال بونجور الصدى قال بونجوور وور ووور
! الصدى قال ھـــــــــــــــاه.. كلمبونق 

غطوا " حوطي سافر لندن ، یوم امطرت اتصل على اھلھ بالحوطھ یقول-352
! ...."االسمنت

اثنین محششین سأل األول الثاني متى یجي الخمیس رد علیھا الثاني وقال واهللا -353
!!ما أدري یاالسبت وال األحد

قام وأول ماحط السكینة على رقبة الخروف..فیھ واحد أحول قام بیذبح الخروف-354
الخروف یضحك كخخخخخخخخخخخخخخخخخخ فسالھ الرجل لیش تضحك؟قال لھ 

. !!! السكینة مقلوبةالخروف

فیھ حوطي صور مع حمار وبعد فتره ارسل الصوره الھلھ وكتب خلف الصوره -355
!!! انا اللي على الیمین

! في سوداني داخل االختبار طاح منھ القلم سلم الورقھ-356

قامت مسحتھا . رجل أعمال : قرت مكتوب المھنھ , حوطیھ قرت جواز رجلھا -357
!! وكتبت رجل نوره

قال قصوا علیھ . محشش دق على اإلستعالمات قال عندكم مفتاح مصر قالوا إیھ -358
!! الیضیع

واحد قعد یشرب والثاني ..... یبون یسوون دعایھ سفن اب .. طى ھذوال حوا-359



... یقول بق لي

!!! أھو التاني أھوه: فیھ مصري شاف ھالل رمضان عطوه خمس اآلف قال -360
اعطیكم نص ثروتي بس بشرط ) كاش(ھذوال ناس ملقف من جد قال لھم واحد -361

الثاني من بتعطیھقالوا ماھي مشكلھ بس النص... تبطلون لقافھ 

!! في مدرس سودانى طاحت منھ الطبشوره قال خلوا الدرس الحصھ الجایھ-362

! قال لھا زعلتي.. فیھ حوطي طلق حرمتھ -363

! قراندي: ملزق على الطیاره .. طیار جیزاني فصلوه لیش ؟؟ -364

روح.. و ال یھمك :قالوا لھ .. راح یبلغ الشرطھ .. قروي ضاعت محفظتھ-365
وھو رایح شاف بالشارع عمال... البیت و احنا بنطلع المحفظھ من تحت االرض 

! بنـــــيترا المحفظھ لونھا.. شدو حیلكم یاشباب : قال لھم .. البلدیھ یحفروون 

! فیھ زول لقا لھ واحد یغرق ویقول لمھ ساعدني قال الزول یاخي ھذا اجلك-366

! ى درس فى الصف لوحده طلع الثانىواحد غب-367

خروف یلحق أسد لیش ؟؟؟؟؟؟؟-368
! بایعــھا

مطیري أنقذ واحد من حریق لیش ؟؟؟؟ عشان یعیش مشوه-369
حوطي عینوه في امن الحرم فشاف واحد یدور حول الكعبھ وقالھ ھاه وشعندك تدور --2

.فیذا
البقالة ا عند محطة بنزین نزل السواق عندأثنین راجعین بالسیارة من السفر وقفو-371

ومشىوراح الثاني لدورة المیاه اشترى السواق حبتین ببسي وركب السیارة



وین فالن ما رجع معك ؟: قالوا لھ ... اتصل علیھ أھل خویة ...ثاني یوم 
وانا اقول الببسي الثاني منھو لھ: قال 

لملیونفي وحده شاركت في برنامج من سیربح ا-372
النھا طلبت االتصال بصدیق..فطلقھا زوجھا

لھ الدجاجة اسكت :قالت.للدجاجة لیش یأخذون البیض وأنتي ساكتھ:دیك قال-373
أحسن من اللي یأذن وال یصلي..

في واحد نام في السطح حس بالبرد سكر باب السطح-374

بقالة سوت رجیم صارت بسطھ-375

احنا وج من نملة وفي یوم من االیام جاھا وقال انا اكتشفت انكان في فیل متز-376
ما نصلح لبعض والزم ننفصل فردت النملة طیب والفیل اللي في بطني

إذا نجحت: یبھ جب لي مدرس خصوصي قال ابوه : فیھ واحد قال لھ ولده -377

صاحب مندي توفى أبوه كفنھ بقصدیر-378

ي اللیموزین قالھا سواق اللیموزین وین یاماما قالت مالك دخل فیھ عجوز ركبت ف-379
ماعلمت اعیالي عشان أعلمك

28(( وبعد سنتین سألوه قالھم)) 28(( فیھ صعیدي سألوه عن عمره قالھم-380
قالھم أنا راجل وكلمتي واحدة)2((قالولھ مایصیر))



أحول یبي یھرب من المدرسة دخل غرفة المدیر-382

قالھم واهللا ماتسوون ... فیھ واحد كریم احترق بیتھ جو االطفاء یطفون البیت -383
شي لین تقھوون

لیش : جاء ابو الولد وقال للمدیر .. ولد غبي یدرس طرده المدیر من المدرسة -384
طردت ولدي من المدرسة ؟

) المدیر یقصد( ّي یا ولد روح دور عل: وعشان أثبتلك .. ولدك غبي جدًا : قال المدیر 
! شفت: قال المدیر ... ما لقیتك : راح الولد ثم رجع قال 

!!!!!!! رح دور في السیب زین: فقال األب للولد 

خطة فعملوا.. فیھ مجانین في مستشفى المجانین یبون ینحاشون من المستشفى -385
واحد جاب لیل كلوفي ال.. على انھم یضربون الحارس اللي على الباب ثم ینحاشون 

رجعوا .. والباب مفتوح ما لقوا الحارس.. ولما وصلوا لبوابة المستشفى .. معاه عصا 
!!! خساره فشلت الخطة: وقالوا 

!!!سوادانیھ جابت تسعھ اعیال العاشر طلع ابیض لیھ؟؟-386
خــــــلـــــــــص الــــــــحبـــــــــــــــــر

سمك قالو لھ انتبھ ترى فیھ شوك ؟؟؟قروي معزوم على -387
قال ما علیك البس نعال

بیطلع ینور ,القمر طبعا: مین أھم الشمس وال القمر ، رد : سألوا واحد صعیدي -388
نور أصآلانما الشمس بتطلع بالنھار و الدنیا, لنا باللیل و الدنیا ضلمة

ولھ على الھواءألنھا منق.قروي ماراح یصلي الجمعھ لیھ ؟؟؟؟-389



قروي ما یعرف العلك، وشرالھ علكة، قعد یعلكھا لین-390
و اهللا ماني نایم لین أخلصھ:اللیل و یقول

قروي دخل محل الكترونیات قال لراعي المحل بكم ھذا التلفزیون قالھ انقلع -391
مانبیع قراوى

اعي المحل قال بكم جا من بكره القروي محلق الشنب والبس جینز عشان مایعرفھ ر
ھذا التلفزیون

قال انقلع مانبیع قراوى جا من بكره القروي البس عبایة قال بكم ھذا التلفزیون قال
انقلع مانبیع قراوى قفلت مع القروى ویرمي العبایة وقال لراعي المحل یاخي وشلون 

عرفت اني قروي
.قال یاقروي ھذا مھوب تلفزیون ھذا مكرویف

" ؟ قالت العجوز " ابنك یدخن"حدة راحت تخطب لولدھا، سألتھا العروس فیھ و-392
"واهللا ما أظن بس یمكن لما بیكون سكران یدخن

فیھ نذل دق على مجاعھ افریقیا-393
وسكر الخط...الحمد هللا وش ذا الغداء الزین یا ام محمد:وقال 

یا زینك انت واختك: في أحول یعاكس حوال قالھا-394
صرّّّّّف اللي معاك وتعال: قالت لھ

وش الي : تجمعوا علیھ الناس و قالولھ........في سكران طاح من الدور الرابع-395
!! و اهللا ما أدري توني جاي: قالھم .. صار 

قالت االم اهللا ال . فیھ وحده تقول المھا امس طب علینا حرامي على السطح-396
یخزینا ما كنسناه

قال لھ ماھیب مشكلة وانا ... یبھ ابي اكمل دراستي برى : روي یقول البوه ق-397
بس انتبھ للبرد... ابوك قل المك تفرش لك في الحوش 

قال ..قالوا ایھ ..صعیدي راح ل ماكدونالدز وقال لھم عندكم حلقات بصل -398



.عطوني الحلقة االخیرة

ذا عرفت اللي معایھ أعطیك منھ إ...صعیدي حاط كیس وراه ویسأل صدیقھ-399
عرفت معاك بحر:قال الثاني..سمكھ 

واحد سكران راح لعمود نور في الشارع یدق علیھا في نص اللیل-400
جاة سكران ثاني
قال لة شتسوي

قال ادق الجرس على بیتنا من زمان وال فتحو لي تعتقد نایمیین
ال ما اعتقد الن نور الغرفة والع

....
...
..
.

یتبع
________________________________________

والورد ما دایر : سالوه وش مجلسك مع الورد قال . سوداني جالس مع لبنانیات -401
سماد؟

... واحد راح یصیف في بیروت-402

... ومعاه المرشدة السیاحیة اللبنانیة

-: لھوھم في الطریق توریھ معالم لبنان ، قالت 

.... وھوني الضیــّـعة

واهللا الظیعة ظیعتي كل ھالعمر بین الدوادمي!!!! ھنا الظیعة -:قالھا 

سوداني داخ ھفو علیھ صار جمره-403

سوداني راح سوق الفحم ضاع-404



عتاب راحت حدیقة حیوانات شافھا القرد-405
یلعن ابو الوساطھ یاشیخ: قال

نین سكارا وواحد حشاشفیھ اث-406
! شفتوا البحر المیت: قااللسكران األول 

ایــــــــھ:قالوا 

ابوي اللي ذبحـــــھ: قال 

! شفتوا البحر األحمر: قال السكران الثاني 

ایــــــــھ: قالوا 

ابوي اللي لونھ: قال 

! شفتوا المحیط الھنــدي: قال الحشاش 

ایوووووه: قالوا 

ابوي كفیلھ: قال 

قالوا لھ ودك ابو ك یموت وتورثھ ؟؟؟) نذل ( واحد -407

ال واهللا ، ودي تدعسھ سیارة وآخذ الدیة وأورثھ: قال 

... یقول لك واحد صعیدي شرا باب قزاز لبیتھ ، وركب لھ عین سحریة-408

لمحشش شف خویك في محشش صدم اثنین االول مات والثاني قاعد یخانق قال ا-409
مات وال قال شىء

في واحد كل یوم یروح البقالھ یقولھم عندكم اسكریم بالكوسھ طفش البقال منھ -410



قالھ ایھ عندنا قالھ یع

ولد قال البوه المحشش سكرت على مفتاح السیاره قال احمد ربك منتب فیھا-411

یاجماعة ترى عید میالدكم عندي :قروي راح عید میالد صدیقھ یوم خلص قال -412
بكرة

مر حوطي وقال اذا) انغزوني ( سوداني طایح في بیر ویصارخ -413

!! نغزناك عاد بتطلع

واحد سال صدیقھ اللي ما شافھ منذ مبطي-414
ھاه وش االخبار؟-
زي الزفت-
افا-
انا تزوجت-
ممتاز-
لكنھا عجوز-
افا-
لیونم10عندھا -
ممتاز-
بس بخیلھ-
افا-
عندھا قصر فیھ خمسین غرفھ-
ممتاز-
بس مقفولھ-
افا-
نسكن في القصر-
ممتاز-
بس ننام في الصالھ-
افا-
سجلت القصر باسمي-
ممتاز-



بس القصر احترق-
افا-
العجوز احترقت فیھ-
ممتاز-
الفلوس احترقت معاھا-
ااف-
بس القصر مؤمن علیھ-
ممتاز-
التامین اكشفوا اني حارقھ-
افا-
بس مالقوا دلیل-
ممتاز-
لكن ماحصلت تعویض-
افا-
وانا مبسوط-
ممتاز-
بس مفلس-
افا-
وابغى مساعده-
افا-
عطني سلف-
افا افا افا-

ومعاه زوجتھ فجأه شاف فیھ واوحد كان مسرع مرررررررة على الخط-415
الشرطي

یشر لھ,في المرایھ
ایش المشكلة؟؟: وقف الرجال سیارتھ وجاه الشرطي وسأل الرجال

كیلوفي الساعھ وھالطریق سرعتھ القصوى180انت كنت مسرع فوق ال:الشرطي
عشان كذا انا راح اعطیك مخالفھ80ماتتعدى
بشوي60المعلیش انا كنت متعدي ال:الرجل
160الانت ماشي على االقل :ھزوجت

قام اعطى الزوج زوجتھ نظرة حقد
ابعطیك مخالفة بعد عشان الضوء الخلفي مكســـــــــــور:الشرطي

اناماكنت ادري انھ مكسور!!!! مكسور:الرجل
اوووه انت كنت عارف عن اللمبھ انھا مكسوره من كم اسبوع:الزوجة

واعطاھا زوجھا نظرة حقد ثانیھ
ابعطیك بعد ورقھ انذار عن عدم ربط حزام االمان: طيالشر

ایھ انا فكیتھ لما وقفت السیارة وجیت عندنا:الرجل



الالال انت ماعمرك ربطت حزام االمان:الزوجھ
انتي ماتعرفي تسكتي ابدا؟؟؟؟؟؟؟: التفت الزوج على زوجتھ وزعق علیھا 

ا؟؟لو سمحتي ھو دایم یصرخ علیك كذ:سال الشرطي الزوجھ
البس لما یكون سكـــــران:الزوجة

!!!!!قال الشرطي سكران بعد
قال الرجل ال التصدقھا

قالت الحرمةما علیك منھ القین القارورة في السیارة یوم سرقناھا
یعني السیارة مسروقھ:قال الشرطي 

مسروقھ وش اهللا یھدیك ال تھمك ھذي ویلتفت على الحرمة:قال الرجل
تخلین اطلقك اللحینویقول لھا ال
عسى ماھو دایم یھددك كذا بالطالق:قال الشرطي
اول خلھ یتزوجني وبعدین یتكلم بالطالق والحالل: قالت الحرمة

فیھ واحدسكران مسكتھ الشرطھ ولعو السفتي قال السكران ادعس جتك الشرطھ-416

ا وش تقولفیھ واحد صیني یبي یسمع الصاده قال شنك وحنك قال الصد-417

جاء بعض وخالھم لحالھم....... فیھ اثنین راحو مع بعض -418

بني انا حلمت اني البس بدلة لونھا: فیھ واحد راح للشیخ یفسر لھ حلم وقال -419
اهللا في برسیمھانك ثور..... تفسیر الحلم : فاتح وجالس في مكان فیھ عشب قال الشیخ 

لقاه اصلع...... الشارع فیھ واحد راح لراس -420
حب الشنطة وشال ابوه...... فیھ واحد احول راح یستقبل ابوه في المطار -421

واحد فخذ......... واحد ساق ........ فیھ اثنین ركبوا سیارة -422

واحد عنز......... واحد شاة ....... اثنین دخلوا الملعب -423



قال ماانتھى الدوام......... لھ وقع فیھ كابتن طیارة قالوا-424

تكلم في یوم الولد...... واحد جا لھ ولد و صار عمره خمس سنین و ما یتكلم -425
...... عمو : قال .... بعد اسبوع.... مات خالو ..... ثاني یوم ....خالو: و قال .... 

االب كتب وصیتھ على ..... بابا: و بعد اسبوع قال ....... مات عمو ..... ثاني یوم 
مات جارھم....... اساس انھ بیموت ثاني یوم 

فاتھ الحلم........ في واحد نام متأخر -426

نام تحتھ....... میكانیكي أشترى سریر -427

؟ یبي یركب بالغمارة ...لیش ... فیھ خروف راكب بحوض السیارة ویرفس -428
قدام

ب بعض الجنود ویقول لھم ،یمین ،شمالكان أحد الظباط یدر-429
شمال ،یمین،فطلع واحد من ھالجنود عن الصف ووقف بعید فسألھ

ابشوف متى تستقر على : الظابط مندھشا عن سبب خروجھ فأجاب الجندي في حدة
.رأي ،اما یمین او شمال

زيواحد صعیدي بیلف علي اكشاك السجایر یقول للبیاع بتعرف تتكلم انجلی-430
اما وصل یروح لغیره ویكون نفس السؤال ونفس االجابة لغایة....ال ....یقولھ البیاع

ادیني علبة للكشك االخیر قالھ بتعرف تتكلم انجلیزي قالھ ایوا قالھ كویس قوي
مارلبورو

... علیھ واحد یلحقون..... كل یوم یطیح فیھا قروي .... فیھ قریة وفیھا حفـرة -431
اتفقوا على انھم واخیرا... فاجتمع القرویون علشان یبحثون عن حل ... ت والثاني یمو

ویحطونھا جنب یشترون سیارة اسعاف... یتخذون حل عاجل من احد ثالثة حلول 
ویحفرون بدال منھا او یدفنون الحفرة... او یبنون مشتشفى جنب الحفرة ... الحفرة 

وحدة جنب المستشفى



بالغاز ، یا یا نعدمك: مون واحد ، قالولھ اختر واحد من ثالثة فیھ حواطى بیعد-437
. فیھا ، قالو طیب عاد ھو قال ابشوف االماكن اللي بتعدموني. بالشنق ، یا بالحرق 

المھم وھو یتفرج
غرفة الغاز الزم تصیر مسكرة علشان (( شاف غرفة الغاز ، وشاف السقف مفتوح 

(( الغاز ما یطلع
بي تعدموني بالغاز ، قامو الحواطى وقعدوه على الكرسي قالو لھقال ھو خالص ا

جادع ، یوم رفع راسھ وال واحد من الحواطى! تشھد ، ویوم شاف الغرفة مافیھا غاز ؟
علیھ دبة غاز

أقول یاجارنا ترى فنجال: جاء القروي لھ وقال... حوطي سكن جنب قروي -438
وإال إیوه یمكن واحد من البزورة رماه علیكم.. إیوه: قال الحوطي.... قھوتك عندنا

حاجة

اھلھ مایخلونھ یدخن في البیت ؟؟؟ یخافون یحرق الفرشة...... واحد قصیر-439

قروي مع زوجتھ یوم تزوجوا راحوا یقضون شھر العسل ، وھو جالس معھا -441
البحر خیل لو انات: وشفیك سرحانة عني ؟ قالت : البحر لقاھا سرحانة ، قال لھا على

یجیبون خبز الوانتي الصادقة ، قولي من وین یبي: ؟؟ قال !! مرق وش یكفیھ من لحم 
علشان یغطون ؟

خكري وراحوا لم بیت100قام الخكري فّزع . عربجي ضرب خكري جدا -442
العربجي و طقو علیھ الباب و یوم طلع علیھم قال الخكري شایف اخویاي كلھم

یكرھونك

القت الشرطة على اسرائیلي بعدان كتب على منزل رئیس الوزراء حمار-443
.الدولة،فقدمتھ للمحكمة بتھمتین االولى االساة لمسؤل كبیر والثانیة افشاء اسرار

یلقى شایب داخل في غیبوبھ وسافرو بھ عیالھ لمریكیا المھم یوم صحا و ھو-444
الضعیف یحسب لھ ذا الممرضات الشقر عادنفسھ في ذا الحدیقھ الي توسع الصدر وحو

سعیدان ھالحین انت انھ مات ودخل الجنھ یوم التفت وراه واال ولده سعد واقف قال



وش مدخللك الجنھ وانت ال صالة وال عباده

لیھ؟..في طالب طلعوا من األمتحان لبسین مشالح-445
..جابو العید

ھاھاھاھا بایخھفي واحد قال لزوجتھ نكتھ قالتلھ -446
قالھا ھاھاھاھاھاھاھا طالق

مرة واحد منسم موب صاحي دخل مسابقة من سیربح الملیون و بعد أول سؤال-447
بعد فسألھ جورج ومن ھو الصدیق فقال أبي و. ریال طلب اإلستعانة بصدیق 100ب 

ك إستعین رأی, ریال100أول سؤال عندي ب . أیوا أبي شلونك : اإلتصال بھ قال لھ 
بالجمھور وال احذف اجابتین

في مرة قزم تزوج قزمة وجابوا طفل سموه نعمة لیششششششش؟؟؟-448

عشان ما یدوسون علیھ

للصالة ،، ویوم كبر)) صالة الظھر(( فیھ واحد مصري صلى امام في المسجد -449
،،، عاد اللي یصلون قاموا) یعني خلى الصالة جھریة ( رفع صوتھ 

،، سمعھم المصري اللي ھو االمام وغیر ترتیلھ یحسبھم )) سبحان اهللا (( یسبحون 
یبونھ یغیر ترتیلھ

،(( المأمومین(( ،، قاموا یسبحون اللي یصلون 
. مرات وھو یغیر ترتیلھ10ونفس الطریقة غیر ترتیلھ ،، وقعدوا یمكن 

:یوم قضت الصالة ،، عصب المصري وسالھم

. للصالة بتسبحوا وال ایھانتو قایین 

یعني الصالة(( ھذي صالة الظھر : قالو لھ المصلین 
. (( سریة

ااااه ، دنا كنت حاسبھا صالة العصر: قال المصري 



فیھ عجوز مرت من عند سیاره موستنق كشف وشھقة تسال ولدھا عساھم -450
سالمین تحسبھم مسوین حادث

....
...
..
.

یتبع
__________________

________________________________________
یقولون لك فیھ واحد متزوج سوریھ على السعودیھ اتصلت السعودیھ على بیت -452

السوریھ قالت ابو خالد عندكم قالت اجا لعنا وراح
قالت السعودیھ ایھ مزدي

قال لحظھ راح ورجع لھ فیھ حوطي عنده مكتبة جاه زبون قال عندك دبابیس -453
بعد خمس دقایق قال مافیھ احد تكلم

فیھ ظاطور قالھ ابوه اذا نجحت اشتري لك جدار-454

في واحد سرق سیاره فلما راح یبیعھا انسرقت منھ فلما-455
سالوه اخویاه بكم بعت قال براس المال

لبابقرویھ دخلت طیاره فلما ركب المسافرین كلھم وسكو ا-456
راحت للطیار وقالت متى نقلط

خكري لیلھ زواجھ دخل على زوجتھ رمى الرقم وطلع-457

ثالثطعش" وسمع ناس في البیت خلف السور یعدون .. واحد یمشي جنب سور-458
قام وطل من فتحة في.. الرجال صار عنده فضول ال یطاق " .. ثالثطعش...ثالثطعش



اخل في عینھ وبعدھا سمع اللي جوا البیت یعدونالسور وما درا اال اصبع د
-----"..اربعطعش.. اربعطعش ..اربعطعش

في أغبیاء اسمعوا عن المخطط الصھیوني راحوا یشترون منھ أراضي-459

عند مره واحد كان عنده كتكوت مفترس واذا دخلھ القفص یاكل الكتاكیت دخلھ-460
أیام صعب 3وبعدم جاء أخذه ورماه في الصحراءالقرود اكلھم ودخلھ عند القطط اكلھ

تحوم علیھ جاء علیھ للكتكوت فراح للصحراء لقاه مرمي على األرض والنسور
.الكمینیخرب بیتك خربت:جاء قام الكتكوت وقال.یاحبي انت مت:قال

في جیازنھ قالوا لیش بس الحواطھ علیھم نكت الزم نسوي لنا-461

بالربع الخالي یوم راحوا لقوا الحواطھ یصیدونلیش مانسبح :نكت قالوا

. سمك

واو غول غول ودخل:كان في كھف فیھ غول دخل األمریكي وقال -462

یما:یقول:یما غول ودخل الصعیدي وطلع الغول : الفرنسي وطلع یقول

. صعیدي

اللي ایھ : رفع راسھ وقال ...طاحت علیھ بلكھ...صعیدي مر من جنب عماره-463
...بینقط ده

یقولك في اثنین مطران تحادوا من انذل من الثاني قال االول انا أنذل منك قال -464
قالوا طیب نشوف. الثاني واهللا العظیم أني انذل منك 

المھم وھم ماشین شافوا عجوز فقیرة قاعدة راح لھا االول ونزل فیھا جلد بقوس
فكني فى یا ولیدي فكنى اهللا یرحم والدیكتك: وكفوف وركب وكل شي والعجوز تصیح 

الین تركھا وھي بین الحیاة والموت
: یوم خلص راح لخویھ الثاني

ھاه شفت أني أنذل منك جلدت ھا العجوز: قال لھ 
....ھا العجوز اللي تشوف أمي: قال لھ الثاني 

فیھ حوطي نایم وھو مفتح لییییییییش ؟ ؟؟؟؟؟-465
.



.
.....ن اللي یحط الغمص في عیونھیبي یشوف م

ویبي یحدث علیھم وقال خطبة شایب توھم معینینھ امام مسجد وذاك الیوم توھق-466
عصماء تسجل بمداد من عنصریة

یاناس ضاع الدین معد تلقى في المساجد اال االجانب اهللا یریحنا منھم
قاعدینشایب كان یدور على عیالھ یبیھم یصلون المھم الشباب-467

في الملحق ویتفرجون على فیلم خربان یوم سمعوا صوت ابوھم وھم

یتطامرون ونسو یصكون الفیدیو داخل الشایب للملحق یوم شاف شي

ماعمره شافھ وكان یناضر الفیدیو كنھ واحد راكع یصلي شوي وال العجوز

تنادیھ ابو عزیز ابو عزیز

(كنھ یصلي یعني(ه الرجال وقف وقال سمع اهللا لمن حمد

فیھ حواطى مشطبین على طفایات الحریق كلمة حریق وحاطین طفایات الحوطھ-468

فیھ حواطى اذا جو یعبون بنزین عند المحطھ وطلب العامل القروش طلعوا -469
بطاقة االحوال وقالوا من الحوطھ یعني البترول حقنا

ض یقولون فیھا وصلتنا جمیع الدوائر فیھ حواطى مرسلین برقیھ المارة الریا-470
الحكومیھ ماعدا بنده

البقالة صعیدي ساكن في الدور العاشر في عمارة ما فیھا اسانسیر والتلفون عند-472
.. عشان یكلم وكل ما جا خوینا تلفون ینزل من الدور العاشر.. التیت تحت العمارة 

الصعیدي شرى قام.. اح عیال الحالل نصحوا الصعیدي یشتري جوال عشان یرت
جوال وحطھ عند راعي البقالة

.. صعیدي یشتغل في الجیش وموقفینة في العرض عشان فیھ ضیف كبیر جاي -473
.. والقائد یعطیھم التعلیمات األخیرة



.. طلقة تحیة للضیف21أول الضیف ما یجي تضربوا : القائد 
!! طیب ولو مات من أول طلقة نكمل برضھ: الصعیدي 

حوطي توه متعرف على اثنین دشیر قالولھ رح جب باتكس من البقالھ بسرعھ -474
صكنا راسنا

جاھم ومعھ لزاق قال ما لقیت ینفع لزاق

واحد في امتحان قواعد جاه سؤال اعرب كلمھ باعوضھ-475
قال الباء حرف جر وعوضھ صدیق الوالد

جا اول یوم محرمحوطي عینوه بوزاره الحج واألوقاف-476

وفیھ اثنیین محششین جالسین یحششون قال واحد-477

منھم ابشرك شریت فلھ وشر رایك نروح اوریكیاھا قالھ یاهللا

راحوا یوم وصلولھم عند ارض فاضیة نزل وقال ھذي فلتي شف ھذا

المجلس وھذي الصالھ وھذي غرفة النوم و قام یعددلھ متحمس

م خلص قالھ خویة اقول التكثر كالم وشف لناالطریقوھوماعندك احد یو

,,,,خل نطلع

(ھي ورجلھا(فیھ مره قالت مید شغالتھا اذا جیت تفتحین غرفتنا قصدھا-478
طقي الباب اول قالت وراك ما تطقین الباب قالت ال تخافین ا جایبھ دریل وخرقت فتحة 

في الباب واطل قبل مادخل

كتھ قدیمة طلع من فمھ غبارفیھ واحد قال ن-479

فیھ قروي یغازل بنت مع السواق قام نطل الرقم على السواق-480

فیھ ھندي جتھ عین راح للشیخ یقرا لھ في شطة-481

فیھ وحده سعودیة راحت ال مریكا تحسب انھم یتكلمون عربي لقت بزر صغیر -482



شربیھ: مع امھ یصیح قالت ل امھ 
قالت السعودیھ مدامھ شرب علیھ بالعافیھ) اسكتي : شرب یعني(قالت اال مریكیھ

فیھ بدوي لعب مع اخوه فقع عینھ-483

لیھ3راحوا ال مریكا رجعوا 4فیھ -484
خلو واحد للذكرى

فیھ مطیري یوم مات ابوه صور ھم وھم یدفنون ابوه-485
كل ما شاف امھ تضخك ولع الشریط

: ین لقوا واحد یمشي في الطریق حافي قالوا معنا حبوب قالفیھ ناس مروجی-486
طیب وین الكیرم

واحد وجھھ كبیر مره یوم جا یروح للدوام خال نص وجھھ في البیت-487

!!انا حامل: حوطیھ تبغى تفرح زوجھا لیلة الدخلة قالت -488

را ورا وصلت و: فیھ واحددوسریة حضرت حفل فیھ طقاقات قامت تقول الطقاقھ-489
الدوسریھ الشمال في نفس اللیلھ

فیھ دخلت ذبابة في فمھ شرب فلیت-490

ابغى طالب اثق فیھ: فیھ مدرس یبغى ینصب على طالبھ قال-491
قاموا كلھم رفعوا یدنھم اختار واحد قال نظف االفصل

قالوا لھ وین االقامة انحاش. …ھندي صلى بناس -492

أتزوج كلبة : تتزوجني ،فقال لھا : روا عند شاب ،األولى قالت لھ عجوزتین م-493
ھو ھو ھو: وما أتزوجك، فقالت الثانیة

الحالھ فیھ نمر كل ما شاف القرد عطاه كف وقال لھ وین الطاقیھ واستمر على- 494
د وقال القرد یا االسذي كل ما شاف القرد انھبل القرد وراح لالسد بحكم انھ ملك الغابھ

یسالني وین الطاقیھ تكفى تكفى فكني من ھالنمر كل ما شافني قال عطاني كف ھمن
وقال للنمر وش سالفھ الطاقیھ راح االسد... شف لي صرفھ معھ قال االسد یصیر خیر 
بحاجھ عشان اعطیھ كف قال االسد طیب قال النمر ابد ما فیھ سالفھ بس ودي اتعلث



اذا جاب لك تفاحھ حمرا عطھ كف قل ابي تفاحھانت اطلب منھ حاجھ مثال قل لھ جب
طیب راح النمر وشاف القرد قال النمر رح صفرا عشان یكون السبب وجیھ ال النمر

حمرا واال صفرا قام وتلعثم النمر وصار یتمتم جب لي تفاحھ قال القرد تبیھا تفاحھ
كف وقال لھ ما قلت لك البس الطاقیھحمرا واال صفرا ھمن عطى القرد

و.. قروي ولده مریض ووصوه بدواء معین راح لصیدلیة و نسى اسم الدواء - 495
دحیم: قال .. قالھ الدكتور وش اسمھ .. قال للصیدلي ابغى دواء للولد 

مجموعة نمل یلعبون مباراة ومعھم صرصور لیھ؟؟؟؟؟العب أجنبي-496

والقبر؟؟كلھم ماتدخلھم اال )في رمضان(ماھو وجة الشبة بین الخطوط السعودیة -497
بطلعة الروح

اللي كان في عجوز و شایب یبغون یتذكروا ایام الخطوبة و تواعدوابالحدیقة-498
ساعات و ما كانوا یتواعدون فیھا زمان ویوم جا الموعد قعد الشایب ینتظرھا عشر

ي امي ما خلتنيقالت یاویلجت و یوم شافھا بالیوم الثاني قالھا لیھ ما جیتي بالموعد؟؟

الثانیھ میو وقالت البسھ. مره في بستین جالستین یتكلمون قالت وحده منھم میو -499
تغیرین الموضوعال: قالت البسھ االولى میومیو قالت لھا البسھ الثانیھ .

سواق تاكسي راكب معھ صعیدي قال للصعیدي- 500

أنزل شوف الفلشر شغال وال خربان

شغال ماھو شغال شغال ماھو::دي وقالنزل الصعی

شغال شغال ماھو شغال،

....
...
..
.

یتبع
__________________



فیھ سوداني شایل لھ حبة زیتون سألھ صدیقة ایش ھادي یاعثمان قلھ ھذي -501
تذكرني ایام طفولتي

فیھ سودانیة حملت عشر اشھر تدرون لیش-502

.اشر علشان الونتسعة شھور حمل والع

في واحد سكران بالشارع مسكتھ الشرطھ فھو سامع الونان حق السیارة الي ھو -503
فیھا فقال للشرطي أسرع الیمسكونا الشرطھ

أنا خایف أول مرة أسوي عملیة قالھ :واحد بیسوي عملیة قال للدكتور -504
طیب شفني انا أول مرة أسوي عملیة وماخفت:الدكتور

أبترھا صعیدي جزار رجلھ فیھا غرغرینا قالولھ االطباء البد نبترھا قال انا-505
ویقطعھا ویصفقون لھ كلھم ومن الحماس ویقطع رجلھ الثانیة

فیھ عجووز مسرعھ على الخط السریع لییش ؟؟؟؟ تجرب الزنوبھ-506

صرصور طلع من السوبرماركت زعالان لیھ؟ شاف ابوه میت في-507
...بافالبف 

وحده قاعده ترقص راحت لحدود بلدھا لیھ الطقاقات قاعدین یقولون ورى ورى -508
....ورى

....1على 2فیل اتضارب مع نملیتین قال لھم ما یصر -509

رد علیھ المحشش ابد كنت ... شرطي سالھ محشش قالھ لیش عیونك حمر -510
شارب شاني وانا منسدح



طلع لھ جنى قال لھ شبیك لبیك اطلب اى شى ؟یقولك حوطى -511
.من الریاض الى الحوطھ)شارع عام كبیر(قال الحوطى ابغاك تسوى ھاى وى

اطلب غیر ھالطلب. قال الجنى یا اخى المسافھ كبیرة 
قال الحوطى اوكیھ ابغاك تخلى كل اھل الحوطھ اذكیاء جدا

مسارین واال مسار واحداقوووول الھاى وى تبیھ.قال الجنى بعد التفكیر 

: سودانى بیغازل وحده قالھا-512
من غالكى نفسى اكتب فعیونك قصیده بس

.. الحبر خلص والبقالھ بعیده

سوداني بیشتري دخان راح للبقالھ-513
( نوع من انواع الدخان( لو سمحت كنت أبیض :قال للبیاع 

... ایھ ھییین: رد علیھ البیاع قال 

یقولكم في اثنین من الزولھ في غرفة أحترقت اللمبھ علیھم جو بیغیرونھا ما لقوا -514
حاجة یرقون علیھا وال حتى مركا

قال محمد العصمان اي عثمان اااااي
(قالویز(ارقى فقوق كتفي رقى أخونا ومعھ المبھ جاء بیركبھا والمبھ طریقتھا برم 

ت على نفسك عجزان یلف بیدهقال عصمان لمحمد ھایا خودلك اربعھ لفا
في حواطى یاكلون فاكھة الكیوي بخبز لیش؟؟-515

یحسبونھ فالفل

وش وجھ الشبھ بین امریكا وبامبرز ؟؟-516
كلھم مسیطرین عل الوضع تمام

لیھ المكرفون طایح...یاذن وھو منبطح ..حوطي -517

ازي الصف قلھ اوكیھواحد سوداني یصلي خلف االمام قلھ االمام و-518

رجع وراء زیاده قلھ تقدم وبعدین تقدم زیاده قلھ ارجع بعدین رجع زیاده

قلھ تقدم السوداني زعل وقال لالمام انت دایر تصلیبنا وال دایر تشوت



فاول

فیھ امریكي وسعودي تضاربوا لیش؟؟ المترجم مطیري-519
لتكسي عرف انھمصاحب ا.فیھ ثالث سكارى وقفوا تاكسي -520

كانھ یسوق) اوووون.اوووون(ویوم جا یودیھم قال بفمھ .سكارى 

دفع السكران. وبعد شوي قال یال وصلنا انزلو .والسیارة لم تتحرك 

خاف السواق انھ(والثالث راكب قدام مادفع .ودفع السكران الثاني.االول 

سرع امششوف ثاني مرة الت: قال السكران ) یسیر صاحي وفاھم

بشویش

واحد سكران رجع عالبیت متأخر بعد نصف اللیل قام دق الباب-521

واحد یمشي -522..لیش راجعة متأخرة ؟؟؟؟؟ : فتحت لھ أختھ فقام ضربھا وقالھا 
..ومعاه ارنب یبغى یبیعھ فیھ السوق

..جاه محشش قالھ لو سمحت بكم القرد اللي معك؟؟؟

..ا ارنب موب قرد یا احولھذ: رد علیھ البیاع

والحین انت من كلمك؟: قال المحشش

انا اسأل االرنب

صعیدي راجع من الحج سألوه عن الخدمات بالسعودیھ-523

ویعطیھم العافیھ..واللھي كل حاجھ تمام التمام : الصعیدي قال 

وأنا انصح أي واحد عاوز یحج مایروحش غیر.. الحكومھ السعودیھ 



.. لسعودیھا

( ل( المسكین إذا جاء یقول كلمھ فیھا حرف . فیھ واحد عزوبي -524

المھم الرجال. للللللللللیل : یقول ) لیل ( یتعتع ؛ یعني إذا جاء یقول 

دایم یروح للمطعم ویطلب رز و دجاج باله یستحي یطلب لحم عشان ما

مم یأكل لحم ، قام طلعجاء یوم وص. وكل یوم على ھا الطریقة . یتعتع 

وركب السیارة وھو" للللللللللللللللل:"من الشقة وھو یقول 

"لللللللللللللللل:"ویدور من عند اإلشارة وھو یقول " للللللللللللل:"یقول 

ودخل المطعم ، ویوم" . لللللللللللل:"ویوقف عند المطعم وھو یقول 

. وش تقول: " قال الجرسون . "لللحم ورز : " وصل عند الجرسون قال 

" رز ودجاج اهللا یاخذ عمرك:" قال " . ما سمعتك؟.

في زوج كل ما یتھاوش مع زوجتھ تلقاه راقي الدوالب لیش؟عشان یقول لھا -525
انتي واااااااااااطیھ

لیش؟...........................................بربري متلطم وجالس على طعس-526
وي فیھا ذیبمس

ایھ : انا عاطل ،قال االول :وین تشتغل ،قالھ : واحد منـسم وغبي سأل زمیلھ -527
احسن من الجلسة بال شغل...

یقولك فیھ حوطي سال واحد وین شغال؟-528

قال في البرق والبرید والھاتف

قال اھب ثالث وظایف



فنینھفیھ مطران یضحكون عند قبر واحد لیش ؟ دا-529

وماغسلوه

عربجي توه ملتزم كتب على ثوبھ الھیئھ في قلوبنا-530

جیزاني راح یخطب بنت من اھلھا قالو البنت الحین تدرس-531

قال ابرجع بعد ساعھ

واحد مصرقع دخل على زوجنھ لیلة العرس لقاھا مستحیھ-532

قال االخت اول مره تعرس

اسمك؟حوطي سال واحد وش -533

قال اسمي بسام

فال الحوطي اي بصمھ

فلسطیني راح یحج یوم دخل الجمرات وشاف الزحمھ والناس-534

ترجم من الحماس

شب في كفر

عطاه الدكتور دواء وقال لھ ھذا... غبي راح للدكتور النھ مریض -535

... ساعات6فقام الغبي یشربھ كل ... ساعات 8الدواء اشربھ كل 

لییییییییش ؟؟



! !!! عشان یفاجئ الجراثیم

في اثنین اغبیاء دخلو األمتحان بعد األمتحان سأل األول الثاني-536

حتى انا مثلك ال: ماحلیت وال سؤال قال االول: كیف األمتحان معك قالھ

.یحسبونا غاشین من بعض
یكان بیقصفون الروسفیھ غبي حاط على راسھ قدر لیش؟ سمع إن األمر-537

.... اتصل على أمریكا... ما لقى شيء یسرقھ .. دخل بیت ) نذل ( حرامي -538

!!! وترك السماعة مرفوعھ

حضرمي طاح منھ ریال من الدور السادس نزل مالقاه لیش ؟ سبق الریال-539

ھندي صابتھ عین راح لمطوع قرا لھ في شطھ-540

نھق وھو مغمض عینھ لیھ؟؟حافظھا غیبفیھ حمار ی-541

؟؟؟الطالب طعوس.............فیھ مدرس دخل فصل غّرز لیھ-542

في واحد طاق في راسھ انھ یصیر حارس راح شرالھ تكمیلھ راح لم نادي-543
النصر قال تبون حارس قالوا ال راح لم نادي االھلي قال تبون حارس قالوا ال

لد سوري یطیح من الدورالسابع وامھ تقول ابني ابني ابنيوھویمشي في الطریق و
وھو وھذا اللي یبغى یصیرحارس مر ولقى الولد یطیح راح وقمز علیھ ومسكھ یوم قام

وشاتھماسكھ لقى الناس متجمعین ویصفقولھ قام مسك الولد وطقطقبھ في االرض

في تكرونیھ طبت من الدور االخیر وال ماتت لیش؟-544



على براطمھاطبت
في سوداني مادرى عن عمره انھ مشلول اال بعد اربع ایام-545

في سودانین تھاوشوا على دور المشلول في مسلسل وجااا مطیري وحذف الدور-546
...

فیھ ثالث نمالت مرو من تحت الباب اال وحده لیش؟-547

خایفھ على تسریحھ شعرھا

لیش؟نملھ تصارخ في الحمام-548

الشامبو حرق عینھا

لھ نط الضفدع قام وقطع یده وقال... فیھ واحد غبي جاب لھ ضفدع قال لھ نط -549
ونط قام نط قام الضفدع ونط قام الرجال وقطع یده الثانیھ وقال لھ نط قام الضفدع
لھ نط الرجال وقطع رجلھ وقال نط ونط الضفدع قال وقطع رجاه الثانیھ وقال

یفقد حاسھ ما رضى ینط قال الغبي استنتجنا من ھذه التجربھ ان الضفدعوالضفدع
.السمع عندما یفقد اطرافھ االربعھ

مطیري أنقذ واحد من حریق لیش ؟؟؟؟ عشان یعیش مشوه-550

....
...
..
.

یتبع
!! بخیل زوج ولده قالھ تراھا لك و الخوانك-551

! لیش ؟؟ زوجتھ ماربطت الحزاممطیري یدور عند الشرطھ -552

!!طاش الببسي قال السفن طاش العبد. فیھ بیبسي وسفن اب -553



فیھ حواطى سقطو في اختبار تعبیر لیش ؟؟؟-554
!! ( 01( كلھم كتبو ........ جاھم السوال عبر عن فتح الریاض 

من منكم یا بنات الكلب : راح للدجاج قال ...... في دیك راح للبیض لقاه خربان -555
!! مركبھ لولب

قرر ینتحر المھم طلع على ... فیھ واحد یده مقطوعھ ومنقھر من الدنیا ونفسھ -556
عماره بینتحر ویلقى واحدتحت

في نمــــــــــــــــــــــــــــــلة تدور في الشارع لیش؟-557

فاضیھ

في صرصور یدخل بالوعھ ویطلع لیش؟-558

یدور شقھ

في فار قاعد یقول ووووووو وووووو لیش؟-559

یستھبل

في نملة فوق العمارة شافھ السیارات وقفو لیش؟-560

الن البسھ أحمر
حوطي سافر لــمكة وحج وھو البس عبایة- 561



!!!! شافتھ الشرطة

كیف تحج وانت البس عبایة ؟؟؟: وقالت لھ 

.... حج بدال أميأنا أ: قال 

... ما اسمك ؟: سأل المرأة, دخل حرامي على عجوزین _ 562
وكرامًة لھا لن أصیبك , ان اسمك على اسم أمي : فقال لھا الحرامي.رقیة : أجابت 

!!!!,بسوء
ما اسمك؟: ثم توجھ إلى الرجل وسألھ

...ةلكنھم یدلعونني وینادونني رقّی.... أنا اسمي صالح : أجابھ الرجل

الزم : لما شافھ الطبیب قال لھ...واحد جّزار اشتكى من ألم شدید في رجلھ_ 563
بشرط وھو , وبعد تردد وافق الجزار على العملیة....نقطعھا ألن اصابتھا خطیرة جدًا

سّمى الرجل , والممرضات وفي غرفة العملیات وبین األطباء... أن یبترھا ھو بنفسھ
صفق لھ األطباء والممرضات ... وقطعھارفع رجلھ....وقال یا ربباهللا و أخذ السكین 

الثانیة وقطعھافأخذه الحماس ورفع الرجل... بشدة

لقد ھرب مریض مجنون خطیر : دخل الممرض على الطبیب وھو یصیح_ 564
!!!جدًا

وكیف شكلھ؟: سألھ الطبیب
!!!أصلع وشعره منكوش: أجاب الممرض

ع وشعره منكوش؟كیف یكون أصل:الطبیب
ألم أقل لك بأنھ مجنون:الممرض

فیھ حوطي بیسوي عملیة استشھادیة دخل بین خمسین یھودي وطعن نفسة-565

أنبیاء فیھ صیعیدي توه راجع منالسعودیھ قالوا لھ وش شفت ھناك قال عندھم-566
كثیر قالو أنبیاء كثار غیر االنبیاء اللي نعرفھم قال ایھ

مقالو لھ من ھ
: قال لھم

..نبي نروح
.. نبي نتعشا
..نبي نلبس

..نبي نتمشى
..نبي ناكل

..نبي نشتري



..نبي ننصب
..نبي سیارة

..نبي انترنت
..نبي نسوي عزیمة

..نبي حالو
..نبي جوال
..نبي كورة
..نبي اجازة

..نبي استراحة
...ألخ
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رس ، فتحت لھ اختھ وصكھا كف قالھا توك تجین سكران وصل البیت متأخر ورن الج

. !! وین كنتي طالعھ فیھ ھاااه

برى تصدق الجو... یقولك واحد نذل دق على یاسر عرفات قبل اسبوع یقول لھ -569
ھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھ رووووووووووووعة نھاااااااااااااایة

ابوك یالنذالة

قال ... وابوه احول راح البوه قال لھ یبھ عطني ریال انت وعميواحد احول-570
االبو انقلع ال اصطرك انت واخوك خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ یاربي لك

الحمد

العب كرة قدم اتغَسل قبل ما یلعب المباراة لیششش ؟؟؟؟ علشان یسجل أھداف -571
نظیفة

!!! یییییش ؟ یشجع الحكملیی...فیھ واحد دخل الملعب بعلم اسود -572

مباشر( یدور على كلمة ........ في واحد راح للملعب ویناظر فوق لیییییییییش؟ -573
) !!!



لیییییییش ؟ النھ خایف من المراقبة.... مھاجم خطیر دخل الملعب وھو متلثم -574
!!!

فوجد .. ر علیھمراح یدو.. فیھ حكم ساحة دخل الملعب ما وجد رجال الخطوط -575
إذا فیھ فاول : فا أعطاھم األعالم وحطھم في أماكنھم في الملعب وقال لھم.. اثنین برا 

من الحكام العلم وجاه حكم الجمھور تھاوشوا رفع واحد.. بدت المباراة .. ارفعوا العلم 
داخل علیك باللي: قالھ ! فوقنا تھاوشوا اللي: لیش رفعت العلم ؟ قال : الساحة وقالھ 
: وجاه حكم الساحة وقالھ ! رجل الخط الثاني العلموفي أثناء اللعب رفع!الملعب بس 

!!!یقولك خویي ؟ایش كان: ایش فیھ؟ قالھ 

القدیم وسجل ھدف في فریقھ.. فیھ واحد یلعب مع فریقھ الجدید ضد فریقھ القدیم -576
!!! أحد یزعلعشان ما... بعدین قام وسجل في فریقھ الجدید ھدف .. 

واحد اسمھ .. فیھ أثنین أغبیاء جدًا قاعدین یطالعون مباراة على الھواء مباشرة-577
.. فاول یصیر فاول كل ما یقول) یعني نحوت ( عبید عینھ حاره .. عبید والثاني حمید 

یاخوي یا عبید إذا أنت " : حمید عصب علیھ وقالھ.. وكل ما یقول بلنتي یصیر بلنتي 
!!! " تراي ما شفتھا.. إسكت .. یف المباراة شا

!! عشان یقطع الكوره......... لییییییش ... فیھ واحد دخل الملعب ومعاه سكین -578

نص دربكھ في: سمع المعلق یقول .. واحد قاعد یسمع تعلیق مباراة مع صاحبھ -579
دربكھ أمام .. یا ساتر–دربكھ قرب منطقة الجزاء –دربكھ بین الالعبین _ الملعب 

المستمع قال . المرمى أخیرًا ھدف جمیل جدًا من دربكھ أمام.. المرمى یا سالاااااام 
یضموه للمنتخب ؟ھذا العب نشیط وممتاز لیش ما) دربكھ : ( لصاحبھ 

!!! لیییییش ؟ علشان یغطي خانتھ.. فیھ العب نزل للملعب بالبطانیھ -580

الحراره قاس الدكتور... ب قوى راح للدكتور عشان فیھ انفلونزا العب ألعا-581
؟؟وكم الرقم القیاسي.. طیب : قام سألھ الالعب ... درجة 40ولقاھا 



طلعت أوت.. ویوم عادوھا بالحركة البطیئة .. سجل ھدف .. العب حظھ أقشر -582
!!

وتفضحنا ویھ التقول شيفي اثنین محششین مروا على التفتیش قال السواق لخ-583
ایده في جیبھ قام السواق وحط..یوم وصلو التفتیش قال الضابط بطاقاتكم ..خلك ساكت
قال خویھ و
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