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 مقدمة المترجم                                                 

 

وال أتذكـّر السبب الذي دعاني . كنت في اواسط ثمانينات القرن الماضي في دمشق 

وصادف ان وقع نظري على كتيـّب باللغة . لإلعتكاف في البيت لمدة يومين 

ولذا . سبق لي ان قرأته واُعجبت به " ابروفو طرائف من غ"البلغارية بعنوان 

ولحسن الحظ . قررت ان اُشغل نفسي بترجمته ، ما دمت مضطراً للبقاء في البيت 

 . اني استطعت إنجاز ترجمته كامالً خالل إعتكافي 

 

وكان ان اخذت الترجمة  معي الى بلغاريا بأمل عرضها على دار النشر التي 

. غير ان ضيق الوقت حال دون مراجعتي لدار النشر .   اصدرته باللغة البلغارية

ولذا أعطيت الترجمة لصديق عراقي ، كان قد انهى دراسته العليا في بلغاريا ، 

بزمالة دراسية حصل عليها بترشيح من الحزب الشيوعي العراقي ، وحصل على 

  .وذلك ألنه تطّوع ألخذ مهمة مراجعة الدار على عاتقه. شهادة الدكتوراه 



غيرر انري ترذكرت الترجمرة عنرد . ومّرت االشهر والسنين حتى اني نسيت الموضوع 

الدكتور جعفرر عبرد  ين العزيزينبدعوة من الصديق 2002زيارتي  بلغاريا في صيف 

وانتهزت الفرصة لسؤال الصديق،الذي اودعت عنده ترجمتري . وزوجته مارياالغني 

ولررذا طلبررت منرره . ه لررم يوفررق بطبعرره للكترراب ، عررن مصررير الترجمررة ، فررأخبرني بأنرر

إرجاع الترجمة ، فأعادها اليَّ ، وقرد عبرب بهرا احرد اطفالره وأضراع عردة فقررات مرن 

االمر الذي سيضطرني الى ترك فراغ يشير الرى موضرع الفقررات الناقصرة  . مقدمتها 

وذلك لعدم تمكني مرن مراجعرة . وهي قليلة تتحدث عن شخصية الغابروفي المتميزة 

 . نظراً لضياع الكتاب وصعوبة تأمينه  االصل

 

وردت في مقدمة الكتراب دعروة الرى التعررف علرى الغرابروفيين ومصرادقتهم والتمترع 

وقرد إسرتجاب لهرذه الردعوة أبنراء . بدعاباتهم الصافية ذات الروحيرة الطيبرة المرحرة 

ء ، مدينة الموصل ، الذين يشاركون الغابروفيين في كونهم حيسوبين ، ولريس بخرال

ولرذا . جراء مرا عاشرته مردينتهم مرن كروارث ومحرن ايرام السريطرة العقمانيرة وقبلهرا 

غابروفو والموصل ، كما اخبرنري الصرديق :اقدموا على إقامة التآخي بين المدينتين 

/ صرررالح المصرررالوي رجرررل االعمرررال النررراجح فررري بلغاريرررا عنررردما التقيتررره فررري ايلرررول

وحبررذا لررو تررولى احررد البرراحقين مررن . غاريررة فرري مدينررة فارنررا البل 2002سرربتمبرالعام 

لدراسة الشخصية الموصلية ، وتبيان العوامل التري اثرـّرت فري  الكرام ابناء الموصل

 . تكوينها ، على شاكلة ما قام به كاتب مقدمة الكتاب سباس غيرغوف

 

ان و. وإني اذ ادفع هذا الكتاب الى المطبعة آمل ان يجد فيه القراء المتعرة والظرافرة 

يطلع االخوة الموصليون على من تآخوا معهم ، بأمل تعزيرز هرذا الترآخي ،لريس برين 

 .  ايضاً  البلغاري والعراقي: المدينتين فحسب ، بل وبين شعبينا الصديقين 

 

 
   01/01/8112لندن  -المترجم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                    

      المقير والمضحك

 

  -لسعادة عندما يضحك منه اآلخرون ؟ اُراهن  هل صادفتم إنساناً  يشعر با

 ! ان ال 

. الغابروفي يـُضحك االخرين ، ويتندر حتى علرى نفسره . ولكن هذا احد االستقناءات 

وهرذه مفارقرة مقيررة كمرا لرو انره مضرحك . إنه هو بذاته يؤلف الطرائرف علرى نفسره 

 . اكقر 

. قرررود دون ان ترتجررف يررداه ويررـُعد ال. إنرره معررروف بحرصرره الشررديد علررى المررال 

....... 

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

يررـُخيل الينررا انرره مخلرروق تافرره ويكررون، فرري .  الفقررر، ويمكررن ان يفاجبنررا بقروترره .....

 . الواقع ، بطل حقيقي

 

أعطراه هرواء الجبرل . إنه بطل ترعرع في اكواخ القرى الجبلية المنتشرة في الغابات 

بة وروحراً قويرة لكري يناضرل طيلرة قررون ضرد جردب وشمسه الجنوبيرة عضرالت صرل

لقررد توجررب عليرره ان يقطررع العشررب لماشرريته ، وان يبنرري بيترره مررن . االرض القاسررية 

ولكري يجلرب . وتوجـّب عليه ان يخضع االشجار ليصنع منها إنراءً  او عربرة . الحجر

 ، او ليصررنع نرروالً  شرربابيكاشررعة الشررمس مررن التخرراريم الفنيررة النرري يصررنعها فرري ال

 . للحياكة 

 

إنه اول من سيطر على طاقة االنهار في البالد ، تقريباً، منرذ ايرام العبوديرة العقمانيرة 

لريس أحرداً غيرر الحرداد الجبلري القرروي . ، ودفع عجالت الصناعة البلغارية الوليردة 

وقررـُّدر لهررذه المدينررة وحرردها ان تكررون مشررغل الحرردادة . راجررو مررن اسررس غررابروفو 

 . يكي واالقتصادي ، وان تتحول الى القلب الصناعي لبلغاريا الناهضة للتقدم التكن

 

فقررد إنطلررق الترراجر البلغرراري مررن . غيررر انرره ال مررانيفكتورة وال صررناعة برردون تجررارة 

أكواخ غابروفو يجوب االمبراطورية العقمانيرة ، ليبيرع اوانيره وسركاكينه وغيرر ذلرك 

وبردت لره االمبراطويرة العقمانيرة . ياطينره وكذلك عباءاته وق. من المنتجات المعدنية 

 . ضيقة ، وبدأ يجوب فالشكو ومولدافيا وروسيا والمجر 

 

وقرررد رسرررخت الحيررراة ، لررردى الحرفررري وصررراحب المانيفررراكتورة الصرررغيرة والتررراجر ،    

وتطور الوعي بالحرص . االحترام تجاه الربح االضافي والحرص الشديد على المال 

 . ي سلوكه، وتحّول السلوك الى طبع على المال الى مبدأ ف

 



وان التضرراد بررين . هررذا الطبررع بقرري قويرراًولم يتبرردل حتررى عنرردما اصرربح الحرفرري غنيرراً 

الحرص الشديد على المال من جهة ، ونمو امكانيات العري  بشركل افضرل مرن جهرة 

فهررذه . اخرررى، هررو بالضرربط ، مررا كرران سرربباً فرري العديررد مررن الطرائررف الغابروفيررة 

ف والنكات الالذعة التي الـّفها مؤلفرون مجهولرون ، بمرن فريهم غرابروفيون ، الطرائ

 . تشكـّل محتوى فولكلور غني بمقدار ما هو جّذاب 

    

ان البطررل الغررابروفي ُولررد فرري الحيرراة ليتحررّول الررى االبررداع الشررعبي ويعرري  ، بشرركل 

 . مستقل ، بخلود الفن 

 

ان اهم شيء في الحياة بالنسبة لره . يس بخيالً هذا البطل حريص على ماله ، ولكنه ل

كما يقرول الفيلسروف االلمراني كانرت  –الذي يرفض الزيادات "و! ال شيء زائد :هو 

 ".يحمي نفسه من الحرمان –

 

الغني الغابروفي المشهور الجرد مينرو بوبرا ، . الغابروفي حيسوب ، ولكنه ليس انانياً 

 1112ليقتصد ، اهدى فري العرام  " وليا فقط يأكل الفاص" الذي كان لسنوات طويلة 

 . اربعين الف ليفا ،وهو مبلغ كبير في تلك االيام ، إلعادة بناء مدرسة غابروفو 

 

 .الغابروفي صاحب حيلة ، ولكنه نبيل دوماً 

 

لقد تخطت غابروفو ، منذ امد بعيد ، ايرام الحررفيين والتجرار الصرغار ، والصرناعيين 

ان نتاج صناعتها االشتراكية الحديقة من اقمشة واحذية ومعّدات و. الصغار والكبار 

وفرري هررذه النجاحررات تتررنفس . ومكررائن كهربائيررة ورافعررات يصررل الررى جميررع القررارات 

 . تقاليد الماضي الحية بعمق 

 

الحسررراب الررردقيق والحذاقرررة وروحيرررة التررراجر موجرررودة لررردى الغرررابروفيين القررردامى 

وهرم . عن االجداد ال ترـُزع  االحفراد ، برل ترـُفرحهم  ولذا فإن الطرائف.والمعاصرين 

 .........يتحدثون بها ، برغبة ، ألصدقائهم القريبين 

 " . إن شعباً لم يخلق أدباً ساخراً ال يضمن حقه في الوجود " وأيضاً 

 

وقررد . ان الشررعب البلغرراري يتمتررع بروحيررة غنيررة وطبررع مشرررق ، وكقيررر مررن التفررا ل

وهذا االدب الساخر يـُضحك   وينقري رو   كرل . خلق، في الحقيقة، أدباً ساخراًرائعاً 

 .من شرب من نبعه المنع  المجّدد 

 

تمتعررروا ، ! ل ،قراءنرررا االعرررزاء ، تعرفررروا علرررى الغرررابروفيين وتصرررادقوا معهرررم لنقرررـُ 

إن : لقرد حسربوا حسرابكم . خذوامن دعابتهم الصافية ، ذات الروحية الطيبة المرحة 

ان الغرابروفيين ، وحردهم ، يعرفرون كيرف يـُعطرـُون دون . هذا لن يسبرـّب لهرم ضررراً 



ويررـُمكن فهمهررا بسررهولة ، ألن النررار ال  وهررذه ايضرراً مفارقررة مقيرررة ،. ان يخسررروا 

 . تنطفىء اذا ما أشعلنا منها ناراً أُخرى  

 

فرري االصررقاع القريبررة  –لنرردع حرررارة الدعابررة الغابروفيررة المررـُعدية تررـُدفىء الجميررع 

 . والبعيدة 

 

. ولرررذا فرررإنهم يضرررحكون . الغرررابروفيون يحبرررون النررراس ويعشرررقون الحيررراة والعرررالم 

 .ايضاً ، معهم فإضحكوا، انتم 

 

 
 سباس غيرغوف

 

 

 

 طرائف من غابروفو                                         

 

 

 :كم يبلغ عدد سكان المدينة ؟ فأجابه: احد المسنين مر سائح بغابروفو وسأل * 

 !ولدي ، هؤالء ليسوا سكاناً عاديين ، إنهم جميعاً غابروفيون   -

 

 

 الربح المضاع *

إختار البضراعة . مرَّ غريب بغابروفو ووقف امام احد المخازن لشراء شيء للذكرى 

. يسرراوم وذهررب  وسررأل عررن سررعرها ، ودفررع مررا طلبرره صرراحب المخررزن مررن دون ان

 : ونادى على المشتري. البائع الغابروفي تملكه االنزعاج ألنه لم يطلب سعراً أعلى 

 . ال أُريد نقودك ! أي ، ارجع لي البضاعة  - 

 

 قياس * 

 :سأل احدهم غابروفياً عن الوقت ، فأجاب الغابروفي 

 !لعاشرة وخمسة وعشرون فلساً ا -

 

 

 هو يدفع *

وبينمرا ذهرب إثنران مرنهم الرى المغاسرل عمرد . الرى احرد المطراعم  دخل ثالثة اصردقاء

غيرر . القالب ، وكان من غابروفو الى قائمة المأكوالت ومسح كل المأكوالت الغاليرة 

 :ان صديقه طمأنه قائالً 

 . انا الذي سأدفع الحساب  -

 



 

                                                      دواء                                                                    * 

 :من اجل الحصول على معاينة مجانية سأل غابروفي طبيباً من معارفه 

 دكتور ماذا تصنع عندما تصاب بالزكام ؟  -

 !اعطـّس-: أجاب الطبيب ، الذي كان هو أيضاً غابروفياً   

 

 

 درس* 

يطلرب قرضراً قبرل ان يرـُرجع مرا إقترضره أحد جيرران الجرد مينيرو ذهرب اليره مررة 

وأشرار الرى صرندوق النقرود ليأخرذ منره مرا . العجوز أستقبله واستمع اليه . سابقاً 

 . يحتاجه 

الجررار بعررد ان فررتح الصررندوق قررال . جررّدو ال يوجررد فرري الصررندوق ايررة نقررود  -

 . الفارغ

 ومن اين تأتي النقود ما دمت لم تـُرجع ما إقترضته ؟ -

 . و بهدوءأجاب الجد ميني

 

 

 بين الغابروفيين *  

 اين حلقة الزواج ؟  -

 . هذا االسبوع تحملها زوجتي  -

 

 

 خداع * 

. هاجمتره خرالل الليرل حشررات قارصرة . نزل احد الغابروفيين في فنردق رخريص 

قام من فراشه وأشعل المصبا  وفتح الباب ومن ثم صفقه بقوة ، واحردث ضرجة 

النزيرل اآلخرر فري الغرفرة مسرتفهماً ، بعرد ان  ولمرا نظرر اليره. ورجع الى فراشره 

 : أفاق من نومه، قال الغابروفي 

 !اردت ان اخدع الحشرات بأنني خرجت من الغرفة  -

 

 

 

 ايهما أرخص؟* 

. بروفي مايزال يربي الغنم والماعزجاء احد الصحفيين ألخذ حديب من معمـِّر غا

 :وكان اول سؤال هو

 :م حليب الماعز؟ فأجابه المعمـّر عمو، اي حليب تشرب ؟ حليب الغنم ا -

 . ايهما ارخص  -

 



 

 

 بخشي * 

 : صا  الغابروفي على النادل 

. إذا وجدتها فأعطني إياهرا. مائدة يا ولد ، لقد وقعت مني عشرة فلوس تحت ال -

 !وإذا لم تجدها فهي بخشي  لك 

 

 

 أيهما البخيل ؟ * 

صرغير ليطلرب فأسراً مرن ولذا أرسل إبنره ال. توجـّب على غابروفي ان يصلح بابه 

فقررال . بعررد قليررل عراد الصررغير قررائالً ان الجرار قررال ان لرريس لديره فررأس . الجيرران 

 !إترك هذا البخيل واجلب فأسنا من القبو : االب بغضب 

 

 

 كرم ضيافة * 

جرراء احررد االصرردقاء مررن ايررام الخدمررة العسرركرية الررى احررد الغررابروفيين ، فأسرررع 

وفري النهايرة وصرال الرى احرد . ، ورا  يمردحها  الغابروفي بتعريفره علرى المدينرة

 : وعندها قال الغابروفي . المطاعم الجديدة في المدينة 

وسررأذهب انررا لرربعض الوقررت الررى . هنررا يمكنررك ان تتغرردى بررأرخص االسررعار  -

 .البيت

 

 

 الليفا التي تحولت الى دخان * 

. ئن على استحصرالها وقد ألّح الدا. كان احد الغابروفيين مديناً آلخر بليفا واحدة 

وفرري كررل مررّرة كرران الغررابروفي يقرردم . وكرران يررأتي كررل يرروم او يررومين مطالبرراً بهررا 

 :وفي المرة العاشرة فتح دفتره وقرأ فيه وقال . للدائن سيجارة 

 . خالص لقد دخنت ما يعادل الليفا  -

 

 

 حيلة مفضوحة * 

االطفررال فرري  أحرراط برره. توقررـّف احررد الغررابروفيين لرردى معارفرره فرري إحرردى القرررى 

 . قادم من المدينة وسيعطيهم شيباً " العم"الباحة أمام الدار فرحين ، ألن 

هيـّا ، اآلن سنرى ، ومد يده الى جيبره ، مرن مرنكم أكقرر شرطارة ويسررع فري  -

 جلب العلف للحصان ؟ 

 . وما ان ربط الغابروفي حصانه تحت السقيفة ، حتى مأل األطفال المعلف 

وعندما حرّل وقرت العشراء . سكـّر ، وُدعي الى البيت فدخل أعطى كالً منهم قطعة 

 :، فرك يديه وقال 



 ...ألني أشعر بالجوع ( الخرج) ألذهب الى  -

ربرة البيرت أسررعت لتررى مرا . وبعد قليل سمعه اهل الدار يصرخ تحرت السرقيفة 

 :فشاهدت الضيف يضرب الحصان على بردعته بالحبل ، فقالت له . جرى

 الحصان ؟ لماذا تضرب  -   

 . واستمر يضرب الحصان بغضب . اضربه ألنه أكل الخبز والمتاع  -  

 . اترك الحيوان ، سنجد في البيت خبزاً ومتاعاً  -  

 :الغابروفي ترك الحصان وسار وراء ربة البيت ، واستمر يقول بتذمـّر   

ي ودلرـّ . إنك امرأة طيبرة ، سرتعطيني خبرزاً وجبنراً ، ومرا يكفري للطريرق ايضراً  -

الحصان جديد على المكان ينبغي تعليمره مرادام يوجرد . الحصان على المعلف 

 !وقت 

 

 

 سائح* 

شرراهد فرري أحررد المعابررد تمقرراالً ل لهررة . غررابروفي صرراحب مصررنع كرران فرري الهنررد 

 :جاندرا ذات الست أيدي فصا  قائالً 

 !تلزمني مقل هذه العاملة  -

 

 

 ثمن غالي* 

. بعرين الرف ليفرا لمدرسرة المدينرة أهدى الحيسوب المشرهور الجرد مينيرو بوبرا ار

وعنرردما دعرروه وأشرراروا الررى المكرران المعررد لجلوسرره قررـُرب اللوحررة التذكاريررة ، 

 :تعبيراً عن التقدير ، تنهـّد قائالً 

مينيو ، مينيو كم اكلت مرن الفاصروليا لكري ترّدخر المبلرغ ، ولكري تصرل الرى هرذا -

 المقام؟ 

 

 

 

 !انتظار * 

 هذا الجو البارد ؟ ماذا تنتظر في الشارع في  -

وأنررا انتظررر اآلن ان . لقررد انكسرررت قنينررة الخمررر الترري احملهررا . ارجرروك اتركنرري  -

 . يتجمـّد آلخذه الى البيت 

 

 

 

 مكان مناسب * 



عنرردما صررنعوا تمقررال راجررو كوفاجررا مؤسررس غررابروفو ، اقتررر  صررانعو التمقررال 

علررى تأييررد الفكرررة حصررلت . وضررعه وسررط نهررر يررانترا، كمكرران متميررـّز لألصررالة 

 .واسع غير متوقــّع 

جيـّد ، جيرـّد يرا شرباب ، قرال  وجروه المدينرة مؤكردين ان التمقرال وسرط النهرر  -

 . سيأخذ مكاناً لسنا بحاجة اليه 

 

 

 

 الدروس االولى * 

فري الطريرق . وفري المسراء ذهبرا الرى اقاربهمرا . اشترى األب إلبنره حرذاًء جديرداً 

 :سأل األب إبنه 

 ديد ؟هل لبست حذاءك الج -

 . نعم بابا -

 . إذن اخطو خطوات أكبر  -

 

 

 

 كسول * 

 بابا لماذا يأكل نزيلنا الكباب يومياً ؟ -

 !ألنه يتكاسل عن زراعة الطماطة  -

 . اجاب األب بكل وقار 

 

 

 

 زمـّور* 

ولكرن لرم . وعند دفع القمن احتفظ بجرزء منره كضرمان . اشترى غابروفي سيارة 

زمـّور السيارة مع المالحظة التاليرة مرن تمض سوى ثالثة ايام حتى تسلـّم البائع 

 :زوجة المشتري 

اُعيررد الرريكم الزمررـّور ألن زوجرري ، بعررد عرردد مررن التمرينررات ، تعلررـّم ان يزمررـّر  -

وأرجو اعتبار ثمن الزمـّور مقابل بقية الرقمن التري بقيرت بذمرة زوجري . مقله 

 . ، وغلق الحساب 

 

 

 

 في الحمـّام* 

 ستحمام ؟ماهي اجرة استخدام حوض اإل  -

 . ليفتان  -



 !هذه ليفا واحدة ، وقل لهم ان يمألوا نصف الحوض -

 

 

 ليرة نابليون* 

نرادى علرى . خرج غابروفي من محطة قطار صوفيا في وقت متأخر من المسراء 

 . وصعد واعطى العنوان الى السائق . سائق حنطور 

 . سآخذ منه كقيراً  -

وعنرردما إقتربررت العربررة مررن مكرران  .هكررذا فكررـّر السررائق ، ألن الراكررب لررم يسرراوم 

 : العنوان ، صا  الغابروفي فجأة 

 !لقد وقعت . قف  -

وإدعى انه سقطت منه ليرة نابوليونية . نزل من العربة ، وبدأ يبحب عن كبريت 

 . تحت المقعد 

ضرحك . سائق الحنطور ضرب الحصانين بشرّدة فإنطلقرا يركضران بسررعة فائقرة 

 .في اول شارع الغابروفي في سّره ، وأنعطف 

 

 

 

 توديع * 

وعندما حان وقرت عودتهرا الرى بيتهرا ، توقفرت . كانت إمرأة غابروفية عند امها 

 : قائلة

 ألم أنس شيباً؟  -

 . ماذا جلبت معك لكي تنسيه -

 .أجابت األم 

 

 

 

 إذن خردل فقط * 

قررال . اعطرروه مررع اللحررم علبررة خررردل ( . لحررم مجفررف) إشررترى غررابروفي قديررداً 

 معترضاً 

 . اُريد خردالً انا ال  -

 :فقال له البائع 

 . إنه مجاناً مع القديد  -

 :فما كان منه إال ان قال -

 !إذن أعطني خردالً فقط -

 

 

 



 إختيار  *

 ,إختار غابروفي قماشاً لبدلة 

 . عفواً، لماذا تنظر الى القماد بعد مطـّه هكذا ؟ سأله البائع -

 . لكي ارى كيف يبدو عليَّ بعد عّدة سنين  -

 

 

 

 مبة غرام  –غرامات خمسة كيلو * 

في مخزن أحد الغابروفيين كان الزبون يسراوم عنردما دخرل الشرغيل فري المخرزن 

 :قائالً لصاحب المخزن 

 . ان الزيت إنتهى  -

 . هاك النقود . خذ دورقاً كبيراً يسع خمسة كيلوغرامات وإمأله  -

 :وهمس بأُذن الشغيل . قال صاحب المخزن بصوت عال  

 !مبة غرام  -

 

 

 

 متوقع أمر غير * 

وعنرردما إقترررب . إجتمررع عرردد مررن االصرردقاء للعررب الررورق عنررد أحررد الغررابروفيين 

 :وقت الغداء قال الغابروفي ، بشكل غير متوقع 

 . يكفي لعب الورق هيـّا نذهب لنأكل  -

 

 

 

 عتيق للبيع * 

 :سأل بائع الشواهد . أراد احد الغابروفيين ان يضع شاهداً على قبر حماته 

 ورخيص ؟هل لديك شاهد جيد  -

 . يوجد واحد ، سوى إن عليه إسماً آخر  -

 . فالمرحومة حماتي لم تكن تعرف القراءة . ال أهمية لذلك  -

 

 

 

 :يقال عن الغابروفيين أنهم * 

 .يوقفون ساعاتهم ليالً لبال تستهلك أجزاءها  -

وعنرد الرررقص يرقصررون بأحذيررة مررن قمراد لكرري يسررمعوا، مجانرراً ، موسرريقى  -

 . لمدينتهم  مدينة سيفليفو المجاورة

 . يغطون المرق بالزجاج ، ومن ثم يغمـّسون  -



يضعون نظارات خضراء على عيون خيولهم عنردما يمرألون معالفهرا بنشرارة  -

 . الخشب ، بدالً من الشعير 

 . يضعون بيض البط في أعشاد اللقالق لتحتضنه بدالً من بيضها  -

 .ولذا لم تعد توجد لقالق في غابروفو 

 

 

 

روفيين القرادمين  الرى صروفيا علرى عردم شرراء السرجاير بشركل إعتاد أحد الغراب* 

وألنه غير معروف في المدينة الكبيرة ، كان يطلب مرن المرارة ان يعطروه . منتظم 

ولبال يبدو عمله تسّوالً ، كان يرفق إعتذاره بعرض عشررة سرتوتنكيات . سيجارة 

 . مقابل السيجارة التي يطلبها 

غيرر ان شخصراً فري محطرة . ه النقرود إحترامراً وبطبيعة الحال لم يقبل أحد من

المحتررال . صرروفيا أعطرراه سرريجارة وقبررل ان يأخررذ منرره النقررود دون اي تررردد 

 :أرتبك الى درجة انه لم يستطع سوى ان يسأل 

 من أي بلد انت ؟ -

 ! من غابروفو  -

 . أجاب اآلخر بكل إعتداد 

 

 

 

 قياس مشترك* 

 :قال الغابروفي للخياط 

 . وخذ قياس ابني أيضاً . ة رجاء خيّط لي بدل -

 لماذا؟  -

 . ألنه سيلبسها في ما بعد  -

 

 

 

 الربح* 

 :كان أحد الغابروفيين يفتخر أمام آخر قائالً 

وذلررك ألنرره ال يشررتري . انرره يررربح فرري كررل سررحبة يانصرريب خمسررين سررتوتنكياً  -

 . بطاقة اليانصيب 

 .قال اآلخر ! إذن ضيـّفنا -

 

 

 

 فراغ كبير* 



 :السميط  طفل من غابروفو سأل بائع

 عمـّو ،ما هو سعر فراغ السميطة؟  -

 . الشيء -

 !إذن اعطني سميطة ذات فراغ كبير  -

 

 

 

 حكم العادة * 

 :نادوه من شباك التذاكر . دخل غابروفي في مرافق عمومية 

 !التذكرة رجاءً  -

 . هويـّة  -

 . اجاب الغابروفي ودخل بسرعة في احد المراحيض 

 

 

 

 يستهالون * 

اب الساخرين فري العاصرمة لقرراءة نتاجراتهم فري إحردى ُدعيت مجموعة من الكتـّ 

القرراءة نـُظرـّمت فري العرراء لكري يحضرر كرل . قرى سيغيليفو المجاورة لغرابروفو

ولكررن كمررا يحصررل دومرراً ، قررراءة . توقررع النرراس ضررحكاً كقيررراً . مررن فرري القريررة

الحرون وفي النهايرة دعرا الف. وكانت خيبة الناس كبيرة . الكتـّاب كانت سيبة جداً 

 : أحد المضيفين سأل الكتـّاب . الكتـّاب الى بيوتهم 

 اين ستذهبون غداً؟  -

 . أجاب الكتـّاب .  الى غابروفو  -

 وستقومون بنفس الفعالية هناك ؟  -

 . نعم نفسها  -

 . الغابروفيون يستاهلون . جيـّد  -

 

 

 

 كيس خي * 

قررال . خرري وصررعد الررى الترامررواي ، ومعرره كرريس . وصررل غررابروفي الررى صرروفيا

 . عليك ان تدفع ثالث ليفات والكيس ست ليفات  :الجابي

 : عندها فتح الغابروفي الكيس وقال

 . يأخذون عليك اكقر "أمتعة "كـ!  اخرج يا بنجو  -

 

 

 



 منطق * 

 كم هي درجة الحرارة في الغرفة ؟ _ -

 . سأل غابروفي زوجته 

 . خمس عشرة درجة  -

 . اجابت الزوجة 

 وفي الخارج؟  -

 . رون درجة عش -

 . إذن افتحي الشباك لكي تدخل الدرجات الخمس   -

 

 

 

 تقييم * 

الجررد عرررف عائلترره . ذهررب شرراب الررى الجررد مينيررو طالبرراً قرضرراً ليقرروم بتجررارة مررا 

الشاب فر  ، وأخرج سيجارة واشرعل الكبريرت وأولرع . واعطاه المبلغ المطلوب 

 :يه وقال المرابي نظر اليه ، والى المنقلة عند قدم. سيجارته 

 !إعطني النقود لكي أعدها ، لبال اكون أخطأت الحساب  -

 : أخذ النقود ووضعها في جيبه وقال

 . أمـّا انت فال تصلح للتجارة . ابوك كان رجل جيّد  -

 

 

 

 حمار تعاوني * 

 :وبعد ان جلباه ، سأ ل احدهما اآلخر . اتفق جاران على شراء حمار    

 اي نصف من الحمار ملكك ؟  -

 و ملكاً مشتركاً بيننا ؟ أليس ه -

 .أجل ولكن يجب ان نعرف أي نصف يملك كٌل منـّا  -

 :وبدون تردد قال اآلخر  

 .  القسم االمامي  -

 . قبول  -

 : وقال لشريكه . ونظـّف ذيل الحمار وما تحته من الحشرات . وافق االول 

ي لقد أجريت الالزم في ما يتعلق بالجزء الذي يخصرني ، فاذهرب انرت واشرتر -

 . شعيراً واطعم الجزء الذي يخصـّك ، ليجري تطبيق االتفاق بيننا بشكل جيد 

 

 

 

 عصفوران بحجر واحد* 

 هل تريد ان اضع لك بودرة ؟ -



 هل هي جزء من اجرة الحالقة؟ -

 . نعم -

 !إذن ضعها في ورقة آلخذها الى زوجتي -

 (كان الزبون غابروفياً ) 

 

 

 

 يغ  حتى هللا* 

الغررابروفي وافررق  ولكررن . ان يقرضرره نقرروداً طلررب احررد القرررويين مررن غررابروفي 

 %. 1بفائدة 

 . إخجل من ربـّك . هذه فائدة لم يسمع بها احد  -

 !انه من فوق سيقرأ التسعة ستة ! ربـّي ؟ -

 

 

 

 االسد الطليق* 

 . وان يكون الشعار أسداً . طلب تاجر غابروفي من رسام ان يرسم له شعاراً 

ألن األسرد الطليرق نأخرذ عنره مبرة ليفرا ( سرأل الرسرام . ) األسد طليق ام مقيـّد -

 . أمـّا المقيـّد فمبتين 

 . طليق  -

 . أجاب التاجر الغابروفي  فوراً 

. وعلقرره علررى برراب دكانرره . واُعجررب الترراجر بالشررعار . الرسررام قررام بررالمطلوب 

وفري الصربا  ذهرب التراجر ليفرتح دكانره ، . وصادف ان امطرت السماء في الليرل

فرذهب الرى . وال وجرود لألسرد. ق مرن الشرعار سروى التوقيرع والحظ انه لرم لرم يبر

 . الرسام مستعداً للعراك 

 . ما ذنبي إنه هرب . وقد صنعت ما اردت انت . انت اردته طليقاً  -

امررا . بزيرروت حقيقيررة "المقيرردة "هكررذا برررر الرسررام ، الررذي كرران يرسررم األسررود 

 . فبزيوت مزيفة "غير المقيدة "

 

 

 

 واحدة تكفي * 

 ك صورة لتوأميك ؟هل لدي -

 . هذه  -

 . ولكن هذه صورة واحد فقط  -

 . اآلخر يشبهه تماماً  -

 



 

 

 اجتمعوا * 

اكلروا . جاء احد القرويين ضيفاً عند التاجر والمرابي المعرروف الجرد مينيرو بوبرا

 :الجد مينيو اطفأ السراج وقال . وجلسوا يتحدثون 

بعضررنا فرري لمرراذا يحترررق الررنفط مررن دون ضرررورة ، فررنحن يمكررن ان نسررمع  -

 !الظالم ايضاً 

وعند نهاية الجلسة ، وقبرل ان يرذهب الضريف ، شررع الجرد مينيرو . تحدثا طويالً 

 . بإيقاد السراج 

لقررررد جلسررررنا فرررري . دعنرررري الرررربس شررررروالي ( اوقفرررره الضرررريف ! ) انتظررررر  -

 ! الموجب للبس الشروال وإستهالكه : ولذاقلت.الظالم

 

 

 

 هدايا * 

ولرذا حاولرت . كانت كقيررة عليهرا . ث مظالت تسلمت عروس بمناسبة زفافها ثال

 . ان تبدل واحدة بشيء آخر ، ولكن الباعة رفضوا 

 .لألسف الشديد هذه ليست من محلنا  -

 . ولكن يوجد إسم محلكم على العلبة  -

أال ترررين مررا هررو مكترروب فرري واجهررة . هررذا يعنرري ان المظلررة ٌصررلّحت عنرردنا  -

 ". تصليح المظالت القديمة :"محلنا

 !رجعت الى البيت ووجدت ان بقية المظالت تحمل نفس العالمة  العروس

 

 

 

 حديب عائلي * 

 ( . حمية قوية) لقد اوصى الطبيب صديقنا بينجف بنظام طعام صارم  -

 . لنستغل الفرصة ونوجـّه له دعوة للعشاء عندنا -

 

 

 

 رهان * 

ا وعنردم. تراهن غابروفيان ايهما سيدفع أقل الى صندوق التبرعات في الكنيسرة 

وهررو اصررغر وحرردة ) مرررَّ حامررل صررندوق التبرعررات رمررى االول سررتوتنكياً واحررداً 

 . ونظر الى اآلخر نظرة انتصار (. نقدية

 !كان هذا عنـّا نحن االثنين  -

 . قال القاني بتواضع ورسم الصليب 



 

 

 

 مقياس * 

 . يبدو ان خادمتي غالباً ما تسرق من السكر  -

   .خادمتي ال تستطيع ذلك حتى لو ارادت  -

 لماذا ؟ -

فإذا لم توجرد الذبابرة يعنري ان . النني اغلق علبة السكر بإستمرار على ذبابة  -

 . السكر قد ُمسَّ 

 

 

 

 متأخر* 

اسرتدعى احرد الغجرر . أحد مواطني مدينة إلرين قررر ان يسرتخدم الخرداع لحفرر ببرر   

وقال له انه بموجب رسالة من رجل معروف في اسطنبول يوجد فري باحرة داره كنرز 

وإذا مرا عقرروا علرى الكنرز . الحفر على الغجري والمكان من صراحب الردار . ن مدفو

 .يتقاسمانه مناصفة 

لقد كترب مقرل هرذه الرسرالة الرى –. قال الغجري ! ال تصدق بهذا االسطنبولي  -

 .      واحد من غابروفو وحفرنا له ببراً ولم نجد شيباً 

 

 

 

 في المحكمة * 

 بعض الصفات اإليجابية ؟  في بداية الزواج الم يكن لزوجك  -

 . كانت ، ولكنها انتهت حتى آخر فلس  -

 

 

 

 الحساب هو الحساب* 

ولكررن خادمرره رآه فرري . قرررر غررابروفي ان يضررع حررداً لحياترره بررأن يشررنق نفسرره  

 . الوقت المناسب وقطع الحبل 

 !في نهاية الشهر قطع الغابروفي من راتب الخادم اربع ليفات ثمن الحبل 

 

 

 

 خلف * 

 . طفل غابروفي شراء شكوالته على هيبة إنسان اراد 



 .ولداً أم بنتاً ؟  سألت البائعة : ماذا تريد  -

 وبعد تفكير أجاب الطفل الغابروفي 

 !ولد -

 

 

 

 يقال عن الغابروفيين أنهم* 

لكي يصرفوا نقوداً أقل على االرض، يبنون مساكنهم بطرابق أرضري ضيرـّق ، ... 

 . اء الشارع أما الطابق العلوي فيوسعونه في فض

. يهرردون ضرريوفهم الكبررار ، كتعبيررر عررن التعلررق والققررة ، حمامرراً بيتيرراً مرردرباً ... 

 . وعندما يطلق الضيوف الحمام فإنه سرعان ما يعود الى أهله 

عنرردما يررأتون الررى صرروفيا بمهمررة رسررمية ، فررإنهم يفطرررون بالمرراء المعرردني ... 

و ماء يوزع مجاناً مرن حنفيرات أمرام وه. )الحار من أمام الحمـّام بدالً من الشاي 

 (المترجم  –الحمـّام 

. وهو العيد المررتبط بأسرماء القديسرين والزهرور وغيرر ذلرك ) في عيد اإلسم ... 

يضيررـّفون المهنبررين بررأن يضررعوا (المترررجم  –وموعررده معررروف بالنسرربة للجميررع 

الضريوف   قليالً من الجوز فوق كقير من قشوره لكي يظن المهنبون ان كقيراً مرن

 . قد سبقوهم الى التهنبة 

يملحون السمك بشكل يستدعي أكل ثالثة أرغفة خبز مع كل سرمكة ، ليكفريهم ... 

 . مدة إسبوع كامل 

عندما يشترون بودرة لزوجاتهم يضيفون اليها طحيناً لتطرول مردة إسرتعمالها ... 

 . أكقر 

 

 

 

 شيء من ال شيء * 

سألوا أحردهم كيرف اغتنرى . رب القهوة اجتمع عدد من االصدقاء الغابروفيين لش

فسرألهم بردوره . وان يصل الى شيء من ال شيء . خالل فترة قصيرة من الوقت 

 عندما تطبخ نسا كم الحساء ما هو مقدار الرز الذي يضعنه فيها ؟ : 

 !أي مقدار ؟ المقدار الضروري -

 ولكنهررا قبررل ذلررك تأخررذ مررن الكميررة. زوجترري أيضرراً تضررع المقرردار الضررروري  -

اليروم عشررة . مقدار عشر الى خمسة عشرر حبرـّة وتجمعهرا للطبخرة القادمرة 

 . وغداً عشرة وهكذا

 

 

 

 في المطعم * 



 . فقال النادل بكل سرور . من النادل ( ستيك)طلب غابروفي قطعة لحم 

يمكن ان يكون بدون سرور ، ولكن من الضرروري ان يكرون مرع اللحرم كميرة  -

 .اكقر من البطاطا 

 

 

 

 إتفاقية * 

تملررـّكت أحررد الغررابروفيين الرغبررة فرري ان يبيررع عرررانيص الررذرة المسررلوقة امررام 

ولرذا اسرتطاع ، فري . الرذرة كانرت جيردة والمرارة كقيررون . مدخل أحد المصارف 

مّر به أحرد معارفره ، وطلرب منره قرضراً . فترة قصيرة ان يجمع مقداراً من المال 

 :فقال الغابروفي 

العمل هنا عقدت إتفاقيرة مرع المصررف ان  متأسف صديقي العزيز عندمابدأت -

 . الهو يبيع ذرة مسلوقة ، وال انا اُعطي قروضاً : ال نتنافس 

 

 

 

 بسيطة * 

 . لم يكن لدى البائع ستوتنكا ليعطيها للمشتري بقية حساب 

 ماذا يمكن ان اعطيك بدلها ؟  -

 : فأجاب المشتري وكان غابروفياً 

 . رق وسنسوي الحساب ي كاس عنضيـّف. ال تجعل من االمر قضية  -

 

 

 

 فتاة مالئمة * 

إحتياطراً . اتفق شراب وشرابة علرى االلتقراء فري بيرت الفتراة عنردما يخررج والرداها 

قررا ان تدخل الفتاة اوالً وتعطيه إشارة برأن ترمري قطعرة نقرود ، وعنردما يسرمع 

 . صوت قطعة النقود على البالط يصعد الى البيت 

فقدت الفتراة . مّر وقت طويل ولم يأت الشاب . الفتاة رمت قطعة النقود وانتظرت 

 . صبرها ونزلت لترى ماذا حدث فوجدته يتلمـّس االرض بيديه امام الدار 

 ( بّرر الشاب تأخره. )قلت آخذ قطعة النقود قبل ان اصعد  -

 ! ولكنني ربطتها بخيط وسحبتها فوراً  -

 . قالت الفتاة مبتسمة 

 

 

 

 حيلة لم تمر * 



عرررف ان الطبيررب يأخررذ اجررور فحررص فرري المرررة االولررى غررابروفي مررريض كرران ي

 :ليفتين ، وفي المرات الالحقة ليفا واحدة ، فقرر ان يتحايل على الطبيب وقال 

. فرري المرررة االولررى عنرردما جبتررك ، كتبررت لرري عرردة ادويررة ولكنهررا لررم تنفعنرري  -

 : الطبيب عرف بالحيلة وقال له بشكل قاطع 

 . دواء الذي كتبته لك في المرة االولى يجب عليك ان تستمر على أخذ نفس ال -

 .على ما أتذكر ، لقد دفعت لك عن هذه النصيحة في المرة االولى  -

 . قال الغابروفي وانصرف بسرعة 

 

 

 

 عند طبيب االسنان * 

 .ذهب الى طبيب االسنان وسأله عن أجرة الفحص . غابروفي اوجعته سنـّه 

. ي ، ألن الوقت مساًء ليفة واحردة استعمال التيار الكهربائ. قلع السن ليفتين  -

 .اجاب الطبيب  –. المجموع ثالث ليفات 

 . إذن سآ تي غداً على ضوء النهار  -

 

 

 

 نموذج * 

ولكي ال يدفع أجور البريد كتب علرى . أرسل شاب غابروفي صورته الى خطيبته 

 " . نموذج ال قيمة له"الظرف 

 

 

 

 قبعة بنامية * 

أعجبتره إحردى . العاصمة لشراء قبعة قر  قروي من غابروفو دخل احد مخازن 

 : سأل البائع عن سعرها فقال البائع . القبعات البنامية 

 . عشرون ليفا  -

ولكري يررد علرى . فكـّر الغابروفي بأن التاجر يريرد ان يخدعره بطلرب سرعر   عرال   

 : التاجر خداعه سأل

 واين ثقوبها ؟  -

 . أيـّة ثقوب ؟ قال البائع مستغرباً  -

ي تخررج منهرا  آذان الحمرار الرذي سريعطي عشررين ليفرا لقبعرة مرن الققوب ال -

 . الق 

 

 

 



 قبل العملية * 

 . ه ورا  يعد ما فيها من نقودنقود تهيأ غابروفي إلجراء عملية ، وأخرج حافظة

 . الدفع يتم بعد العملية  -قال الطبيب –ال تستعجل  -

 . لم أقصد الدفع ، بل أردت معرفة مقدار نقودي  -

 

 

 

 االحدث إلقماد* 

 إذن هذا القماد هو االحدث ؟  -

 . أمس جلبوه من المعمل  -

 ولكن أال يفقد لونه ؟  -

 . شهر كامل وهو معروض في الفاترينة ولم يتبدل منه شيء ! أرجوك  -

 

 

 

 مبعب سروري * 

 . ارجوك ال ترهق نفسك بتوديعي  -

 !ولو، هذا مبعب سروري  -

 . قال الغابروفي 

 

 

 

 !البالد ارخص * 

 . وجرى الحديب عن الكهرباء . ضيوفاً عند قس من غابروفو أصدقاء كانوا 

 ابوناً لمذا تشعل شموعاً ؟ أليس هذا تبذيراً ؟  -

ولكنري ال أدفرع عرن الشرموع  –قرال القرس  -أنا اعررف ان الكهربراء ارخرص   -

 . وال فلس 

 

 

 

 حجة قويـّة * 

 ولمرا طلبروا منره ان يردفع. وحمرل جنطتره علرى كتفره . ركب غابروفي في باص  

 :اجوراً عن الجنطة قال غاضباً 

 .انا الذي أحملها  -

 

 

 



 سعر جديد * 

التاجر وافق على ان . أحد الفنانين عرض لوحته على تاجر قماد من غابروفو 

 . يدفع له عنها خمسين ليفا 

لقررد اشررتريت القمرراد فقررط بمبررة  –. خمسررون ليفررا ؟ قررال الفنرران بإنزعرراج  -

 . وخمسين ليفا 

 .ذاك نظيفاً أجل ، ولكنه كان عند  -

 . أجاب التاجر منزعجاً 

 

 

 

 لالثنين* 

 : وقال بسخرية . رمى الطبيب بإنزعاج المبلغ التافه الذي اعطاه الزبون 

 هذا المبلغ لي ام للخادم ؟  -

 !لكما االثنين -

 . وكان من غابروفو. أجاب الزبون 

 

 

 

 إنتاج خاص * 

 : ا وكان الغداء بطاط. دعا غابروفي ضيفه بإلحا  للغداء عنده 

 . كل ال تتحرج ، انها على االقل من إنتاجنا الخاص  -

 . ولكنك التملك حديقة للزراعة  -

ولكي ال يظل المكان بدون فائدة زرعته بطاطا . إشترينا مع الجدة مكاناً للقبر  -

 . 

 

 

 

 من طرف االمكانيات* 

 لديك ثالث دور وتبحب عن غرفة لاليجار ؟ -

 !إيجار دوري اعلى من إمكانياتي  -

 

 

 

 ب الرغبة حس* 

 ماذا أهدي زوجتي في راس السنة ؟  -

 . انا في العادة أهديها شيباً ينفعني في ما بعد  -

 . ولكني أريده لها  -



 !إذن اشتري لها قالب صابون  -

 

 

 

 شكر * 

 : ولكي يعرب الحالق عن شكره قال. خياط اعطى نقوداً لحالق من غابروفو 

 .اذا ما أصابك ضيق تعال عندي وسأحلق شعرك مجاناً  -

 

 

 

 مخرج * 

همررا يسرراومان البررائع امطررررت وبينمررا . اشررترى طالبرران مررن غررابروفو قبعترران 

ومررن ثررم تبررادال قبعتيهمررا فجررأة . وقفررا ببرراب المتجررر حررائرين يفكررران . السررماء

 . كال منهما بلل قبعة زميله وليس قبعته . وانطلقا تحت المطر 

 

 

 

 شيء منع  * 

 :ثم سألت المرأة زوجها . جلسوا ، تحدثوا . جاء ضيوف الى غابروفي 

 أال تقدم لضيوفك شيباً منعشاً؟  -

 !طبعاً  -

 . الزوج وذهب الى الشبـّاك ففتحه  مقا

 

 

 

 حافز * 

 :قال له . كان مدرب فريق كرة القدم في غابروفو يدرب حامي الهدف 

 !وإال يسقطون ثمنها من راتبك . حافظ على شبكة الهدف  -

 

 

 

 داخل بالحساب * 

 : المطعم الغابلروفي  قال النادل لصاحب

 . هذا الزبون يشكو انه وجد حلزوناً في االكل  -

 !قل له إنه داخل في الحساب  -

 

 



 

 كرم * 

وبعد . صادفته عاصفة  فلجأ الى دار إحدى العجائز . مّر قروي غريب بغابروفو 

ودعرت . ان هدأت العاصفة خرجت العجوز لجمع التفا  الذي سقط مرن االشرجار 

 :ضيفها

 . ينا لحم خنزير دهذه السنة ليس ل! ر السبيل المسكين كل يا عاب -

 

 

 

 يقال عن الغابروفيين انهم* 

وبعدذلك يستخدمونها لتنظيف أسرنانهم . عندما يأكلون سمكاً يجمعون العظام ... 

 . 

 . لكي ال يدفعوا اجوراً لمنظفي المداخن يرمون القطط في المدخنة ... 

بيررت يرردخل مررن شرربابيكه نررور كهربرراء عنرردما يسررتأجرون بيترراً يبحقررون عررن ... 

 . الشارع 

يفطرون بقطعة خبز يأخذونها معهرم فري الصربا  ، ويأكلونهرا أثنراء تجرربتهم ... 

 . لما يبيعه الفالحون من جبن وزبدة والبان 

يوقرردون سررراجاً فرري قررن الرردجاج لكرري يخرردعوا الرردجاج بررأن الفجررر جرراء لكرري ... 

 . يبيض مرة اخرى 

ولكري ال ينخردعوا . تجارة يسخنون حساءهم في قدر مشترك عندما يذهبون لل...

 " . سالقي االعواد"ولذا يسمـّونهم . يضعون اعواداً في قطع اللحم العائدة لهم 

 

 

 

 نحو القمر * 

 . بابا إعطيني ليفا ألرى الهالل بالتلسكوب  -

 بعرد إسربوعين سريكون القمرر بردراً ، وعنردها سرترى اكقرر برنفس. انتظر قلريالً  -

 . النقود

 

 

 

 اقتصد بالزيت * 

انرزع  إبنهرا . عجوز مؤمنة من غابروفو توقد القنديل كل مساء وتصلي طرويالً 

مما تصرفه من زيت كل مساء ، فاختبأ يوماً أثناء صالتها ، وعندما بردأت ترجرو 

 :الرب ، قال بصوت وقور 

يروم عرن العجوز صّدقت وتوقفت منرذ ذلرك ال. الرب سمع طلباتك . كفى يا ناديا  -

 .إيقاد القنديل



 

 

 

 اعتداد * 

ولكي ال يضرحك . وفي حالة غضبهما قررا المبارزة . تشاجر إثنان من غابروفو 

االول اشررترى بطاقررة . منهمررا سرركان مرردينتهما  ذهبررا الررى مكرران آخررر للمبررارزة 

 . للذهاب فقط 

 !هذا يعني أنك ال أمل لك بالعودة   -

 . أعتقد اني سأرجع ببطاقتك ! بالعكس  -

 

 

 

 شر  غرامي * 

 ...عزيزتي من الصعب عليَّ ان اجد الكلمات الضرورية  -

 . يكفي ان تمتلك االرقام الضرورية . ال حاجة لها  -

 

 

 

 على الطريقة الغابروفية * 

إمرأة من غابروفو قابلت طبيباً تعرفه فري الشرارع ، فرأرادت الحصرول منره علرى 

 :وصفة مجانية 

اكترررب لررري . ار ، وشرررهيتي معدومرررة دكتررور، ال أشرررعر بارتيرررا  ، يصررريبني دو -

 . وصفة من فضلك 

بكل سرور ، قال الطبيب الغابروفي ، ولكن البد ان تنزعري مالبسرك اوالً لكري  -

 . افحصك 

 

 

 

 قلق * 

الرزوج تضرايق مرن ذلرك . كانت زوجرة احرد الغرابروفيين كقيرراً مرا تصربغ الغررف 

 :وقال لها مرة

 . غر ألن الغرف صارت أص. كفاك تلطيخاً للحيطان  -

 

 

 

 في مدرسة غابروفية * 

 :كان المعلم يتحدث عن حامض الكبريتيك وقال



قولروا . ايها التالميذ ، اآلن سأضع هذه القطعة النقدية الذهبيرة فري الحرامض  -

 هل ستتضرر ام ال ؟ 

 . قال أحد التالميذ ! لن تتضرر  -

 لماذا؟  -

 . ألنها لو كانت ستتضرر ما كنت تضعها في الحامض  -

 

 

 

 صة حفلة راق* 

ولكن الفتاة ظلرت تررقص طيلرة . ذهب احد الغابروفيين الى حفلة راقصة مع فتاة 

الشررخص . وأخيررراً انفعررل الغررابروفي وانرردفع نحوهمررا . الحفلررة مررع شررخص آخررر 

ولكن الغابروفي قدم له ، بكرل هردوء  ، بطاقرة . اآلخر ترك الفتاة واستعد للعراك 

 : الفتاة لدخول الحفلة ، وقال 

 . ادفعها لي .  ثمنها ليفا -

 

 

 

 وعد منفـّذ * 

تمرض غابروفي ونهض من فراشه بصعوبة بالغة ،وانحنى امام االيقونة وتقدم 

 :بالدعاء الى ربه قائالً 

إذا مررا منحتنرري الصررحة ، يررا ربرري ، سررأبيع الحصرران وسأشررعل شررموعاً  بكررل  -

 . النقود التي ابيعه بها 

. فكرـّر طرويالً . ولم يكن هناك بدٌّ من ان ينفذ وعرده . وصادف ان تحسنت صحته 

 :وذهب الى السوق ونادى . واخيراً امسك بدجاجة وربطها بسرج الحصان 

 ! حصان بليفتين ! حصان بليفتين  -

 .اجتمع الناس ، إذ بمقل هذا السعر الرخيص يوجد مشترون كقيرون

 !جة ، التي تساوي مبتي ليفا سوى اني ال ابيعه إال مع الدجا -

 . الحصان " ثمن"وبعد البيع ذهب الى الكنيسة واشعل شمعة بليفتين هما 

 

 

 

 مجاناً * 

 كم تكلف جولة في اوربا ؟ . كم تمنيت ان ارى العالم  -

 ! ال شيء -

 كيف ال شيء؟  -

 .ألن التمنيات مجاناً  -

 



 

 

 وصفة عامة * 

االنتهاء من الفحص خرجا وبعد . ذهب غابروفي مريض مع صديقه الى الطبيب 

 :الصديق سأل الغابروفي . الى الشارع 

لماذا قلت للطبيب ان لديك خفقان في القلرب  ، وتعراني مرن آال م فري المعردة ،  -

 لمـّا كنت ال تشكو سوى من وجع في الرأس ؟

 . من المعدة تشكو إبنتي ، ومن خفقان القلب تشكو زوجتي  -

 ولماذا قمت بذلك؟ -

 . اعطي اجور فحص عن كل من إبنتي وزوجتي هل انا ابله لكي  -

 

 

 . في ضيافة اآلخرين * 

قالرررت المررررأة ، التررري . ذهرررب غرررابروفي مرررع طفلررره ضررريوفاً فررري إحررردى القررررى 

 استضافتهما،

 : للطفل

 . هات كفيك ألٌعطيك جوزاً  -

 . إعطه ألبي  -

 لماذا ؟  أال تحب الجوز ؟  -

 !ال ، ان كفي ابي اكبر  -

 

 

 . حتى الحجر ينحك * 

وكران يسرحب مظلتره علرى ارض . حد الشربان يسرير فري السروق برال مبراالة كان أ

 :صا  عليه أحد اصحاب الدكاكين . السوق 

الحجر حجر ، ولكن حترى الحجرر ينحرك ! ارفع مظلتك عن االرض ايها التافه  -

! 

 

 

 ثقة مفقودة * 

عجوز من غرابروفو كانرت تقتصرد فتسرتعمل زيرت حبروب عبراد الشرمس الررديء 

 .لصالة ، بدالً من زيت الزيتون للقنديل عند ا

العجروز اعتقردت ان الصرقيع . في إحدى السنوات سرقط صرقيع أتلرف حقرل الرذرة 

ولرذا ركعرت . هو عالمة على غضب الرب منها ألنها تستعمل زيت عباد الشمس 

 : امام االيقونة وقلت 

الً وبرد. فقد بّدل علرب الزيرت . صّدقني يا ربـّي ان الذنب هو ذنب البقال وحده  -

 . من زيت الزيتون اعطاني زيت عباد الشمس 



ولكن سقط الصرقيع مررة اخررى . وبعد ذلك صارت تضع زيت الزيتون في القنديل

وعنرردما حسرربت كررم مررن النقررود . العجرروز انزعجررت . ، وضرررب حقررل الحبرروب 

 : صرفت على زيت الزيتون قالت 

صرروص زيررت ولكررن بخ. ربّرري ، يمكررن ان تكررون جبرراراً وتعرررف امرروراً كقيرررة  -

 . الزيتون فإنك ال تعرف اكقر من البقال 

 . وعادت من جديد تضع زيت عباد الشمس في القنديل 

 

 

 من يرد هوالذي يكنس * 

وحسب العادة ردَّ قلريالً مرن المراء بمناسربة . دخل رجل دين في دكان غابروفي 

 :قائالً صاحب الدكان ، بدالً من ان يهديه شيباً ، قّدم له المكنسة . يوم الصليب 

 !ابونا ، العادة عندنا ان من يرد هو الذي يكنس  -

 

 

 شبه* 

 .هل تعرف ، قال احد الغابروفيين آلخ، كلما اراك اتذكر توتيا -

 لماذا؟  -

 . هو ايضا مدين لي بخمس ليفات  -

 

 

 فرق * 

 ما هو الفرق بين االستراحة على البحر عن االستراحة في الجبل ؟  -

 .في المصاريف القانوية  -

 

 

 ة الكبرىالعناي* 

لررم يكررن الررزوج يريررد . تمرضررت زوجررة غررابروفي مررن سرركنة الضررواحي الفقيرررة 

فري المسراء . لرم يكرن هنراك مرن مفرر . ولكن وضرع المررأة ترردى . صرف نقوده 

وفي منتصف الطريق تذكـّر شيباً فعراد الرى . توجـّه الى المدينة للبحب عن طبيب 

 :البيت وقال لزوجته 

رت بدنو أجلك إطفبي السراج لكري ال يظرل يشرتعل عزيزتي سونيا ، اذا ما شع -

 !بدون فائدة 

 

 

 تقابال * 



لم يكن احردهما يريرد صررف الوقرود . تقابل سائقان غابروفيـّان على جسر ضيق 

بررالرجوع ، ولررذا فررتح أحرردهما جريرردة ورا  يقرررأ فيهررا ، معتقررداً ان اآلخررر سرريمل 

 :على مقدمتها وقالغير ان اآلخر خرج من السيارة وجلس . االنتظار ويرجع 

 .زميل عندما تنتهي من قراءة الجريدة، إعطنيها أللقي عليها نظرة انا ايضاً  -

 

 

 مسمار مدفوع القمن * 

وعنرد الروزن اراد البررائع  ان يغر  المشرتري فوضررع . اشرترى غرابروفي زيتونرراً 

الغرررابروفي أخرررذ البضررراعة . ،بشررركل غيرررر ملحررروظ مسرررماراً فررري كفرررة الميرررزان 

 :محدثاً نفسه والمسمار وقال 

 !لقد دفعت ثمنه فلماذا ال آخذه  -

 

 

 اولوية * 

وكمرا يحردث اختلفروا علرى االولويرة . مواطنون من مختلرف المردن التقروا صردفة 

والنه لرم يتراجرع أحرد ، اتفقروا علرى ان يلتقروا مررة اخررى فري . في صنع الطعام 

 . ته وان يجلب كل منهم أشهر اكلة في مدينته ليدافع عن اولوي. وقت آخر 

وآخرر مرن . احدهم كران مرن مدينرة خاسركوفو جراء بخرروف مشروي علرى شري  

و رابرع مرن . وثالب من برغاس جاء بسمك مقلي . يامبول جاء بحساء الكرود 

ومرن تولبروخين جريء بخبرز . غورنو اوباخوف جاء بنوع من المعجنات اللذيرذة 

رلوفو كسرتناء ومن كا. ومن صوفيا دجاجة مشوية . ومن بلوفديف فواكه . حار 

ومن اسرينوفغراد خمرًر حلرًو ومرن رازغرراد . ومن ترويان عرق اجاص. مشوية 

 . لبن ، امـّا الغابروفي فقد جلب معه أخاه 

 

 احتياط * 

خررالل الطريررق لررم يشررعل اي منهمررا سرريجارة ، رغررم انهمررا . سررافر غابروفيرران 

 . ير إذ فكـّر كل منهما ان اآلخر قد ال يحمل معه سجا. مدخنان قديمان 

 

 

 وفقاً لحساب ايضاً * 

وكان يفكرـّر  خرالل الطريرق كلره هرل يشرتري نصرف . ذهب غابروفي الى البقالية 

 :وعندما دخل البقالية قال. كياوغرام زيتون ام كيلو غراماً كامالً 

 !كيلو زيتون  -

 . اجاب البقال . ليس لدينا وال نصف كيلو  -

اردت شراء كيلوغرا       مراً  لحسن الحظ اني" تنفس الغابروفي الصعداء وقال 

 "! كامالً 

 



 

 اليوم فاصوليا ، اما العرق فغداً * 

أكرل . طربخ فاصروليا . عجوز من غابروفو كران يحرب ان يشررب مرن وقرت آلخرر 

ولكرن . فري اليروم الترالي حمرـّضت الفاصروليا . ومع ذلك بقيت كمية منهرا . كقيراً 

مرأل كاسراً مرن العررق . ميرة كبيررة عّز عليه ان يؤميها في القمامة ، فقد كانت الك

 :  وخاطب نفسه

وضرغط علرى . هيا يا فاسكو إذا اكلت الفاصوليا فسرأقدم لرك كأسراً مرن العررق  -

 . وعندما توجه الى العرق عّز عليه ان يشرب . نفسه وأكل صحن الفاصوليا 

اي ، فاسكو ، اليس كقيراً عليرك ؟ اليروم اكلرت الفاصروليا ، امرا العررق فلريكن  -

 !غد  ليوم

 . واعاد العرق الى القنينة 

 

 

 في السوق * 

 . ايها العجوز هذا البيض عتيق ومن المؤكد ان فيه فراخاً  -

 . طيـّب ، ال تدفع ثمن الفراخ  -

 

 

 

 ...عن الغابروفيين انهم  يقل* 

اوالً تشرغل مكانراً ضيرـّقاً : عندما يتزوجون يبحقرون عرن إمررأة نحيفرة ، ألنهرا ... 

وهرري نرروع مررن القمرراد ) اً تحترراج مقررداراً اقررل مررن البصررمةوثانيرر. فرري البيررت 

 . لفستانها ( الرخيص

 . يبعون ليمونادا اللون لها في قناني ملونة ... 

 . يتصببون عرقاً في إتقان أعمالهم وفي المساومة في السوق ... 

لكبريرررت قسرررمين لكررري يسرررتعملوه عنررردما يولعرررون سررريجارة يقسرررمون  عرررود ا... 

 . مرتين

ويشرررترون حطبررراً خشرررناً . يشرررترون حطبررراً جررراهزاً للشرررعل ألن دفرررأه قليرررل ال ... 

 . وكبيرأًلكي يُدفبوا اجسامهم بتكسيره 

 . ن قهوة لكي تكون على حساب الخاسرقبل ان يلعبوا النرد في المقهى يطلبو... 

 

 المهم سالمة السلـّم * 

رض ولالسررف زلررـّت قدمرره وسررقط علررى اال. صررعد غررابروفي علررى سلررـّم خشرربي  

 :وعندما استفاق كان اول سؤال له. واُغمي عليه 

 !هل السلـّم سالم؟ -

 

 



 عيد * 

فأجابهرا . سألت احدى الغابروفيات زوجها كم بيضه تضع في الحسراء لتحسرينها 

 :الزوج 

 !اليوم عيد ضعي نصف بيضة _ 

 

 

 نهبه* 

 :بينما كان غابروفيان يتمشيان قابال أحد االغنياء فقال احدهما ل خر 

 !هذا ؟ لقد نهب مني ماليين الليفاتهل ترى  -

 ومتى كان عندك هذا المقدار من الليفات لكي ينهبها منك؟  -

 . لقد رفض ان يزوجني ابنته  -

 

 

 دقة مالحظة * 

وفرري المسرراء اعطررى احرردهما اقررل مررن . اسررتأجر غررابروفي شررابين لجمررع الكرررز 

 . اآلخر

 . لماذا ؟ سأل الشاب بعدم ارتيا   -

 لماذا ؟  -

 .أما انت فكنت ساكتاً . يصفر بفمه عندما كان يجمع الكرز ألن صديقك كان  -

 

 

 كرم زائد* 

ومن المخجل ان امشي بره . زوجي العزيز ان ازرار معطفي القديم قد تهرأت  -

 . هكذا

 ...التهتمي ، غداً نشتري  -

 معطفاً؟  -

 !ازراراً .. ال  -

 

 

 في المحكمة * 

ألررم تأسررف . انررت مررتهم بأنررك ضررربت زوجتررك بالصررحن علررى رأسررها : القاضرري  

 ؟ لذلك

 . لقد كان الصحن جيداً جداً ! كيف ال آسف : الغابروفي 

 

 

 سؤال * 

 :سأل طفل غابروفي جده قائالً 



 جدي ، هل لك اسنان ؟  -

 . ليس لدي اسنان ، ولدي  -

 . إذن احفظ لي هذه الكعكة كي العب مع بيتر بعض الوقت  -

 

 

 خطأ* 

واراد ان يسجل الواقعرة . مخالفة  امسك حارس الغابة بغابروفي متلبساً بارتكاب

غيررر ان الغررابروفي توسررل اليرره ووعررده بوليمررة إن تخلررى عررن تسررجيل . بمحضررر 

وفررري المسررراء جررراء حرررارس الغابرررة ضررريفاً علرررى . واتفقرررا علرررى ذلرررك . المحضرررر 

 :وبعد ان أكال وشربا ، قال الغابروفي لضيفه في منتصف الليل. الغابروفي 

 !ة سجـّل محضرحضرة الرئيس في المرة القادم -

 

 

 مهمة شاقة * 

 غداً توجد وليمة،وال أدري هل سأذهب ام ال ؟ -

 من يدفع الحساب ؟ -

 . انا  -

 

 

 إمكانيات * 

وكران الوقرت صريفاً والجرو . سافر غني غابروفي في القطرار فري الدرجرة القالقرة 

 :سأله احد الغجر . حاراً، والناس كقيرون

 حتى انت تسافر في الدرجة القالقة ؟ -

 !مادام ال توجد درجة رابعةماذا أعمل  -

 

 

 حساب دقيق * 

ولسروء حرظ الجرار انكسررت . أعار غابروفي جراره طنجررة فخاريرة لطربخ اللحرم 

ولكرري يبقرري علررى عالقررات الجيرررة طيبررة ذهررب الررى السرروق واشررترى . الطنجرررة 

 :وجاء بها الى جاره وقال له . طنجرة جديدة اكبر من المكسورة مرتين واجمل 

 . جبت لك بطنجرة جديدة . انكسرت القديمة  جاري العزيز ، لقد -

 : الجار صاحب الطنجرة بدا غير راض  ،وقال    

 !ولكن طنجرتي كانت مشّربة بالدهن ! جديدة  -

 

 

 

 



 لطف غابروفي * 

اخرررج مررن علبررة الكبريررت عرروداً ليولررع برره . كرران احررد القرررويين مرراراً بغررابروفو 

وقّدم له سيجارته ليولع منها ، ! د اوقفه احد المارة قائالً ال تبذر العو. سيجارته 

 : وعندها ابتسم الغابروفي  وقال . فأولع القروي سيجارته 

 !واآلن أعطني عود الكبريت  -

 

 

 تربية* 

 جدتي إعطني السكين  -

 . اقطع الخيط بأسنانك . إنها لالستعمال امام الضيوف يا ولدي  -

 . أجابت العجوز الغابروفية 

 

 

 دم غابروفي * 

وبعرد اخرذه . د مستشفيات  غابروفو على اخذ كمية من الردم اضطر اجنبي في اح

وفري . الدم ألول مرة شعر باالرتيا  وكافأ الغابروفي الذي اعطاه الدم بكرم كبير 

ذلرك ان .وفي المرة القالقة لرم يعرط اي شريء . المرة القانية كان قليل العطاء جداً 

 . الدم الغابروفي صار يجري في عروقه 

 

 

 مشتاقون* 

 : وعندما التقى به قال . غابروفي امام المحكمة اب خالته المحامي  انتظر

فأنررا وخالتررك مشررتاقون جررداً . عزيررزي سررتويان ، تفضررل عنرردنا مسرراء اليرروم  -

 . لر يتك 

 : فما كان من المحامي إالان يسأل 

 1القانون المدني ، ام قانون العقوبات؟: اي قانون اجلب معي  -

 

 

 اُجرة للمساعد * 

 :غابروفي ان يبني حظيرة فاستدعى احد البنائين وبدأ يساومه قرر       

وسرتدفع لري خمرس . قرال البنراء .  ستكون الحظيرة جاهزة خالل عشررة ايرام  -

 . ليفات باليوم ، وللمساعد ليفتين 

 . انا ساُساعدك . ال داعي للمساعد  -

ولرذا . ات ولكنره اخطرأ بعشرر ليفر. وبعد انتهاء البناء بدأ الغابروفي بدفع ماعليره 

 : را  يواسي البناء قائالً 

 اما انا فلم ار شيباً من اجور المساعد  . على االقل انت اخذت شيباً ! ال تهتم  -

 



 تعويض الضرر* 

الغرابروفي ضرغط علرى . وفجرأة قفرز امامره احرد المرارة . ساق غابروفي سريارته 

ي المرررار المرتعرررب شررركر الغرررابروف. الفرامرررل فشرررحطت العجرررالت علرررى االرض 

 : غير ان الغابروفي قاطعه قائالً . باضطراب 

 كم ستدفع ؟ -

 ...لك منها اربعة ألنك انقذتني. عندي خمس ليفات  -

 !وواحدة ألن عجالت السيارة انحكـّت -

 

 

 نعي غابروفي * 

 أ . أ 

 !مات 

 

 

 وسط ذهبي * 

 :سأله البائع . ذهب غابروفي لشراء سمك 

 من اين تريد ان اُقطعه ؟  -

 . وز ِن لي الوسط . واقطع الذيل ...ن جهة الرأس اقطع قليالً م - 

 

 

 عمل مضمون * 

جرراء مفتشررو مديريررة الضرررائب الررى إحرردى قرررى غررابروفو للتفترري  عررن العرررق 

ولرررم يجرررد . القريررة خلرررت مرررن سرراكنيها . المصررنوع فررري البيرروت بررردون رخصرررة 

 :المفتشون غير احد الشيوخ الظرفاء الذي بادرهم بالرجاء 

 !تعالوا فتشوا البيت . تعالوا يا جماعة  -

 :وبعد ان تعبوا من التفتي  ولم يعقروا على شيء ، قال لهم الشيخ

ولكرن . لقد كنت آمل ان تجدوه لنشرب كأسراً . انهم يخفون العرق حتى عنـّي  -

 !ال حظ لي

 

 

 !تجارة * 

قرررر ان يصررادق احررد الغررابروفيين ليررتعلم .  لررم تكررن امررور احررد القرررويين ماشررية 

انطلقررا لشررراء البضررائع مررن . الغررابروفي قبررل بترحرراب . اري دقررائق العمررل التجرر

وعنرردما مررّرا بررالقرى اشررترى الغررابروفي جلررود ارانررب وثعالررب . القرررى الجبليررة 

قرال . وعندما تعبا من المسرير ، جلسرا يسرتريحان . وحملها على كتفه . وخراف 

 : الغابروفي 



ولكرن اقرضرني .  انني عند وعدي فري ان اجعرل منرك تراجراً . انظر يا صديقي  -

القرروي . اعيردها اليرك (كازانلرك) وحالما نصل الرى مدينرة. اآلن ثالثين قرشاً 

 :وقال. تردد 

 . مع ذلك اريد ضمان .. اعطيك ، ولكن  -

 ! خذ ، هذا هو الضمان  -

 :قال الغابروفي ، ورمى الجلود على كتف القروي  

 . انها تساوي اربعمبة قرد  -

وعنردما وصرال الرى . ي يحمل الجلود عبرر الجبرل اخذ الغابروفي القرود والقرو

، اعاد الغابروفي النقود الى القروي ، واخذ الجلود التري حملهرا ( كازانلك)مدينة 

 . القروي طيلة الطريق بال مقابل 

 

 

 بيضة كاملة * 

حفيرد الجردة صرار . سلقت له الجردة بيضرة فري الفطرور . جاء ضيف الى غابروفي    

 : له جدته يبحلق بالبيضة ، فقالت 

وال برد ان يبقري لرك منهرا . ال تبتبس يا ولدي ، فعمك لريس ثروراً ليأكرل كرل البيضرة  -

 . شيباً 

 

 

 نصيحة* 

 :بعد قليل أطفأها والده قائالً . أشعل غابروفي شمعة على رو  امه 

 !احفظ الباقي لي يا ولدي  -

 

 

 خيال خصب * 

 :ُسبل احد الغابروفيين المولعين بالتدخين 

 :يجارة بعد ان تقسمها الى نصفين ؟ فأجاب لماذا تولع الس -

 . بهذه الطريقة اتخيل اني دخنت سيجارتين  -

 

 

 ....يقال عن الغابروفيين انهم * 

 وانما ما لهم فيه فائدة فقط،. ال يستهلكون ذاكرتهم بتذكر كل شيء  -

يقطعون ذيول القطط لكي تـُغلق االبواب بعد دخولهرا بسررعة ، ولكري ال يبررد  -

 الحساء ،

يقدمون الشاي للضريف يسرخنون السركاكين لكري ال يمكرن ان تؤخرذ بهرا  عنما -

 الزبدة ،



انمررا !"احررذروا مررن الصرربغ"عنمررا يصرربغون شرريباً ال يضررعون لوحررة تقررول  -

 " !احذر وا الصبغ"

 يسلقون في الحساء االعواد التي توضع تحت الخروف الصغير عند شيـّه،  -

ذلررك ان . يرردون منهررا يضررعون حنفيررة للبيضررة لكرري يصرربوا المقرردار الررذي ير -

 بيضة كاملة كقيرة على الحساء ،

يشربون نبيذاً احمر ، النه يبقى منه لونه علرى االقرل ، امرا االبريض فرال يبقرى  -

 . منه شيء 

 

 

 تلفزيون* 

. تعطرررل تلفزيرررون احرررد الغرررابروفيين ، إذ صرررارت الصرررورة تظهرررر دون صررروت 

 : ولمعالجة االمر قال الزوج لزوجته 

صرروت تلفزيونرره ، فهنررا نرررى الصررورة ، ومررن بيررتهم  نررادي جارنررا لكرري يعلرري -

 . نسمع الصوت 

 

 

 اعالن* 

التي تصدر بست عشرة صرفحة تُبراع "االيام الجديدة "قبل سنوات كانت جريدة  

! سرت عشررة جريردة بليفرا:"في غرابروفو مرن قبرل الباعرة براالعالن عنهرا هكرذا 

 !"ست عشرة جريدة بليفا

 

 

 بـُعد نظر * 

وفري اثنراء . غيرر انره تزحلرق وسرقط مرن السرطح . له صلـّح غابروفي سطح منز

 :امام شباك المطبخ صا  مخاطباً زوجته "طيرانه"

 !اطبخي اليوم نفر اقل  -

 

 

 طوق النجاة * 

الصرررديق رجرررا . سرررافر غرررابروفي مرررع صرررديق لررره مرررن مدينرررة اخررررى بالبررراخرة 

 :الغابروفي قائالً 

 . اسمح لي ان البس احدى بدالتك  -

 . ولكنك تملك بدلة  -

وإذا مرا لبسرت بردلتك فإنرك سرتبادر الرى . يح ، ولكنري ال أعررف السرباحة صح -

 . إنقاذي اذا ما تعرضت السفينة للغرق 

 

 



 أنفع* 

 :رغب ابن الغابروفي ان يدرس الطب ، فصا  ابوه معترضاً 

 22هررم قلررب واحررد ، بينمررا لهررم فالنرراس ل. ادرس طررب االسررنان ! انررت أحمررق  -

 . سناً 

 

 

 ربح صافي * 

ادارة المدرسررة اعلنررت مناقصررة إلنجرراز . ية احرردى المرردارس توجررب تبررديل ارضرر

 . ليفا  200وكان العرض األولي هو . العمل 

غيرررر ان احرررد . المقررراولون وجررردوا ان المبلرررغ قليرررل ، ولرررم يتقررردم احرررد مرررنهم 

وعنرردما برردأ العمررل خرجررت . الغررابروفيين تقرردم ألخررذ العمررل بنصررف هررذا المبلررغ 

أما هو فقد نظر الى المتجمهرين حوله وصرار  .القرية لترى من هو هذا االحمق 

 :يبتسم وينادي على احد الواقفين 

 . انت امسك من هنا .. أي   -

 :وينادي اآلخر 

 . ألست رجالً ؟ خذ هذه الخشبة واقطعها  -

 . اآلن ضعه هنا .. ها  ..من سيناولني هذا اللو  ؟  -

 . غابروفي النقود وبالتالي اكمل أهالي القرية العمل بهذه الطريقة ، وأخذ ال

 

 

 احتياط * 

كانررت المغنيررة البلغاريرررة االوبراليررة المشرررهورة خريسررتينا مورفوفرررا قررد اكملرررت 

وبعرد سرنوات مرن ذلرك ذهبرت لزيرارة صرديقاتها . دراستها القانويرة فري غرابروفو

 . وكانت المغنية بدينة يوم ذاك . وصاحبة البيت التي عاشت عندها 

صاحبة البيت صندوقاً تحرت سرريرها لكري ال  وفي المساء ، وقبل ان تنام وضعت

 !تتأذى نوابض السرير 

 

 

 طلبية* 

 : اوصى غابروفي على حذاء جلدي وقال لالسكافي 

سأدفع لك على اعتبار . اسمع يا عم خريستو ، اصنع لي حذاء بقمن رخيص  -

 !اما انت فاصنعه قوياً خالياً من اي عيب. انه من نوعية واطبة 

 

 

 عالمة مضمونة * 

اسرتغربت البائعرة . قرال الغرابروفي . ي خمرس بيضرات مرن دجاجرة سروداء  اعطن

 : ذلك وقالت 



فما كران مرن الغرابروفي إال ان اخترار اكبرر البيضرات . اذا كنت تعرفها اخترها  -

 . ودفع ثمنها وذهب 

 

 

 تشخيص* 

لمرراذا تسررأل مرضرراك ، عنرردما تفحصررهم ، مرراذا يررأكلون ؟ هررل لهررذا اهميررة فرري  -

 تشخيص المرض ؟

 !ولكن لتحديد اجرة الفحص. يص ال للتشخ -

 

 

 تحفة * 

علررم غررابروفي ان المتحررف يشررتري التحررف االثريررة القديمررة ، فبررادر الررى عرررض 

 : زوج حذاء قائالً 

ان هذا الحذاء تحفة اثرية حقيقية ، فقد اسرتعمله والردي فري الحررب العالميرة  -

زوجتري ومن ثم جعلت منره . وعندما عاد استملته انا كحذاء . االولى كجزمة 

وخررالل الحرررب العالميررة القانيررة ، وبسرربب . ولعررب برره طفلرري كقرراربين . خفرراً 

 !حقاً انه تحفة نادرة . الحرمان استعملته من جديد 

 

 

 دليل قاطع* 

تصّور ، ارسلت رسالة الى صديقي ديميتر اخبره فيهرا برأني سرأزورهم وقرت  -

 .وعندما ذهبت اليهم ، لم يكن هناك . الغداء للقاء به

 . انه تسلـّم الرسالة هذا يعني -

 

 

 سوء فهم* 

 . ولذا سأتولى انا تصريف شؤون الدكان . لقد جـُنَّ ابي  -

 . آمل ان تعطيني بضائع اكقر بالنسيبة . جيد -

 !لست انا الذي جننت ، وإنما ابي. انت لم تفهمني  -

 اجاب الغابروفي 

 

 

 ال فائدة* 

 :صرخت المرأة 

 !لقد بلع الطفل ليفا! يا وياله  -

 !طبيباسرع الى ال -

 !سيطلب الطبيب ليفتين ليخرج ليفا واحدة ! ال داعي لذلك  -



 

 في الفندق * 

 :وسأل . ذهب غابروفي الى الفندق

 كم تأخذون أُجرة للمبيت ؟ -

 . في الطابق االول عشر ليفات ، والقاني ثمانية ، والقاث ستة والرابع اربعة  -

 .فكـّر الغابروفي وهمَّ بالخروج مسرعاً 

 لية ؟ ماذا هل االجور عا -

 !ال، ولكن فندقكم واطىء -

 

 

 مقياس* 

 :سألوه كيف يريدها ان تكون فقال . ذهب غابروفي لشراء شقة 

. ان تكررون كبيرررة لدرجررة ان كنسررها ال يبقرري وقترراً للزوجررة للبقرراء لرردى امهررا -

 !وصغيرة لدرجة ال تسمح ببقاء امها عندنا 

 

 

 في الباص* 

 . صعد غابروفي الى الباص مع طفله     

 البطاقة للطفل ؟ ما هو سعر -

 عمره كم سنة ؟ -

 . خمس سنين -

 . يركب بدون بطاقة  -

 وإذا أشغل مقعداً؟  -

 . نفس الشيء -

 !إذن كم ستدفعون لي اذا أجلسته في حضني؟ -

 

 

 إنسان ساذج* 

ولمـّا نبهوه الى ذلرك . وضع غابروفي اعالناً امام دكانه ، مليباً باالغالط اللغوية 

 :قال

 .ان بسيط ، ومن السهل عليهم ان يخدعوه دعوا الزبائن يتصورون اني إنس -

 

 

 اقتصاد* 

 :رأى غابروفي شاباً يتغدى بسمكة  متوسطة الحجم ، فصار يلومه 

فرري الصرربح . انررا بسررمكة مقررل هررذه اقضرري يومرراً كررامالً ! يررا ولررد هررذا تبررذير  -

 .وفي العشاء آكل الباقي. وفي الغداء آكل نصفها. اعصرها بالخبز 



 

 صدفة جيدة * 

 . قد اكل كلبكم إحدى دجاجاتي مرة اخرىيا جارنا ، ل -

 !إذن لن اعطيه طعاماً اليوم ! صدفة جيدة  -

 

 

 إجماع بدون سابق إتفاق * 

في إحدى قرى غابروفو اتفق احرد برائعي الخمرور علرى شرراء لتررين مرن العررق 

 .من كل بيت 

وجرراء كررل بيررت . وعنرردما جرراء موسررم تقطيررر العرررق أحضررر برررميالً كبيررراً لررذلك 

وعنردما عررض البرائع . اربعمبرة لترر مرن العررق.. مبتا بيرت  . لعرقبحصته من ا

فمرا هري حقيقرة . هذه الكمية على التجار، رفضه هؤالء ، بغضب ،بعرد ان ذاقروه 

ان لترين من الماء ال يمكرن ان : االمر ؟ تبيـّن ان كل بيت فكـّر على الشكل التالي

 !تتلف برميالً ضخماً من العرق القوي

 

 

 شاهدة قبر * 

من اجله و إلطمبنان روحه الطاهرة . ليعف الرب ابي النه توفي في يوم عمل " 

 . ، فإن الدكان سيظل مفتوحاً الى ساعة متأخرة بعد الظهر 

 

 

 برقية * 

 :باع بضاعته وقرر ان يبرق الى زوجته . مر غابروفي بمدينة ترنوفو     

 ". ميتر المخلص دي. سأصل غابروفو مساء الجمعة . بعت البضاعة نقداً "

 :وقال لنفسه . بدت البرقية طويله بنظره 

وشررطب مررا هررو غيررر . فلمرراذا اكتررب هررذا. ماريررا تعرررف انرري دائمرراً ابيررع نقررداً  -

المخلررص . أصررل غررابروفو الجمعررة مسرراءً " وبقرري مررن البرقيررة . ضررروري 

 :وفكـّر . ومع ذلك بدا له انه سيدفع كقيراً . ديميتر 

، وال معنرى لقضراء الوقرت دون عمرل  من المعلوم انري سرأرجع الرى غرابروفو -

 . حتى يوم االحد واصرف ما ال لزوم له

 " المخلص ديميتر" ولم يبق من البرقية غير. وشطب الجملة 

 ..ولماذا أصرف النقود القول لها هذا  ! وإال لمن اكون ؟. طبعاً مخلص لها  -

 . ومزق البرقية وخرج من البريد 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 أنهم  يـُقال عن الغابروفيين* 

نـُعطي بطيخراً رقيرق القشرر ، : ال يعطون بطيخاً احمر او اصفر كقرض قائلين ...

 .ويعطوناً بطيخاً ثخين القشر 

في سعيهم الزائرد للمسراومة عنرد البيرع والشرراء أوجردوا أصرغر وحردة نقديرة ً ...

وهي البودكاتا ، التي تساوي واحد على ستة عشر مرن  السرتوتنكا  وهري اصرغر 

 " . البودكاتيين"ولذا جرت تسميتهم بـ ( . و تقابل الفلس) يةوحدة نقد

 . إذا اشتروا شيباً يطلبون من البائع ان يغلفه بجريدة اليوم ...

وبعد ذلك يحفظونه في مكان ما ألنه . اذا ما وجدوا خيطاً يلفونه على اصبعهم... 

 . سينفع لشيء ما 

الدجاجررة . عون تحترره كيسرراً يققبررون المكرران الررذي تبرريض فيرره الدجاجررة ، ويضرر...

ولذا تضغط على نفسرها مرن اجرل . عندما تبيض وتلتفت ترى مكان البيض خالياً 

 . ان تبيض بيضة اخرى 

 . عنما يأكلون ينزعون نظاراتهم لكي ال يستهلك زجاجها ...

 

 

 تفاهما* 

 :قال احد رواد خمـّارة في غابروفو لصاحبها غاضباً 

 !يوجد ماء في الشراب -

 !عزيزي ، لن آخذ منك شيباً مقابل الماء  تهتم، ال -

 

 

 استقبال* 

 :ورد في احدى الرسائل ما يلي

سرتخرج . عمـّي العزيز ، اعتذر كقيراً لعدم اسرتطاعتي اسرتقبالك فري المحطرة" -

ولكرري تتعرررف عليررك ارجررو  ان تحمررل فرري يرردك اليسرررى خروفرراً . اليررك زوجترري 

 "صغيراً ، او على االقل بطة

 

     

 ارتا  * 

 :صبا  سأل الغني عمال البناء متعجباً في ال



 متى ايقظكم اسطواتكم ؟  -

 . عندما نهضنا كان المصبا  يضيء  -

 .اجاب العمال

 

 

 دعاية انتخابية* 

 :المرشحين األغنياء امام ناخبي غابروفو قائالً  قبل سنوات اعلن احد

وعندها يسرتطيع كرل واحرد ان . عندما نأتي الى السلطة سنلغي ضريبة الملح  -

 !ح طعامه بالمقدار الذي يريديـُملـّ 

 

 

 نصيحة  *

 هل اعطيه؟. جاري يريد مني ان اُقرضه مبة ليفا   -

 . إعطه، فإنك بذلك تقدم خدمة لي انا  -

ذلك انه فكـّر ان الجار اذا لرم يحصرل علرى القررض يمكرن ان . هكذا نصحه اآلخر 

 . يطلبه منه هو 

 

 

 دع العاصفة تمر* 

. أخررذا زورقرراً وجررذفا فيرره وسررط البحررر .  ذهررب غررابروفي الررى البحررر مررع طفلرره

 :واجهتهما عاصفة ، فصار االب يصلـّي قائالً 

ذتنا فسأشرررعل لرررك شرررمعة بطرررول اذا عطفرررت علينرررا هرررذه المررررة وانقررر! ربررري  -

 .الصاري

 :فما كان من االبن إال ان سأل اباه 

 هل يصنع الشماعون هذه االيام شموعاً بهذا الطول ؟  -

 !إخرس ايها االحمق -

 :ابوه  صرخ به

 . دع العاصفة تمر ، وبعد ذلك نفكر بالشمعة  -

 

 

 من هو الفيلسوف * 

واحررد مررن مدينررة ابررردين جلررس يتغرردى فرري مطعررم مررع أحررد معارفرره الجرردد مررن 

. والحظ كالهما ان السمكة انحف من جهرة الرذيل . طلبا سمكة واحدة . غابروفو 

الصحن لبال يبردو ولكن لم يمد اي منهما يده الى . لم يرفعا بصرهما عن الصحن 

االبردينري الرذي . السمكة بدأت تبرد . في نظر اآلخر نهماً ، او انه تعوزه اللياقة 

 : كان في جهة الجانب النحيف من السمكة قال 

 هل تعرف من هو الفيلسوف ؟  -



 .ال   -

وقررال . االبردينرري أدار الصررحن وجعررل الجررزء االسررمن مررن السررمكة فرري جهترره 

 :شارحاً 

 . يستطيع ان يدير العالم كما ادرت انا الصحن  الفيلسوف هو الذي -

 . وهل انت فيلسوف ؟ سأل الغابروفي  -

 .ال ، ابداً  -

 !إذن لندع العالم على ما هو عليه  -

 . قال الغابروفي وادار الصحن الى ما كان عليه 

 

 

 نسيان * 

 ايها الحمال ، هل وضعت كل االمتعة في العربة ؟  -

 . نعم  -

 شيباً ؟  هل انت متأكد من انني لم أنس -

 . سوى انك نسيت إعطائي اجرتي .. ابداً  -

 

 

 هوية شخصية * 

 .حمل مدير فندق مهذب شنطة النزيل الى الطابق الرابع 

 . خذ هذا من اجل فنجان القهوة  -

مدير الفندق لم يطلب الهوية الشخصية مرن . وبدالً من النقود اعطاه قطعة سكـّر 

 " . من غابروفو تاجر: " النزيل ، بل كتب في دفتر النزالء 

 

 

 دعوة غابروفية * 

 " تعال الى غابروفو آلخذك الى الجيران لترى كيف يستقبل الناس الضيوف " 

 

 

 كرم* 

ولمرا جلرس مرع اآلخررين أخررج علبرة . كان احد الغابروفيين قد ُدعي الى وليمرة 

 . سكائر وقدم لمن يجلس على يمينه 

 . شكراً ، ال اُدخن  -

 ى يساره والتفت ال.  هكذا كان الجواب

 . شكراً انا ايضاً ال ادخن  -

 :زوجة الغابروفي همست بأذنه 

 لماذا ال تقدم لصاحب البيت ؟  -

 !ألنه مدخن -



 . اداب الزوج هامساً 

 

 

 ث عن الغابروفييندتسانكو ال فرينوف يتح* 

 

دع الغابروفيون فنان الشعب تسانكو الفرينوف لزيارة مردينتهم ورسرم غرابروفو 

 . القديمة 

ان سألوه هل يعرف لماذا اختاره الغابروفيون لرسم اللوحة ، فأجاب اصدقاء الفن

 : الفنان 

فأنررا ال اشرررب وال ادخررن ، وبطبررق مررن الغررذاء يمكررن ان . مررن اجررل الرررخص  -

 . اقضي يوماً بكامله 

 

 

 دقة* 

 

وكران كرل مرا تركره فري البيرت مرترب بدقرة وتوجرد بشرأنه . مات احد الغابروفيين 

خررردوات :"دوا رزمررة عليهررا الشررر  التررالي وفرري احررد الجرروارير وجرر. شرررو  

 " .صغيرة لم تنفع لشي

 

 

 وابنه تونكو.... * 

: بعد وفاة االب قام االبن الغابروفي الوفي بوضع الشاهدة التاليرة علرى قبرر ابيره 

 " . هنا يرقد المرحوم فاسيل تونكوف" 

بردنو  وعنردما شرعر. وفي احدى الزيارات للقبر انفعل االبرن وانتابتره نوبرة قلبيرة 

 "وابنه تونكو"...  اجله زحف نحو الشاهدة واضاف تخت اسم والده 

 

 

 حسب الضيوف* 

ق ،  –قهروة خالصرة : توجد في غابروفو ثالثة انواع من القهوة تقدم للضريوف 

إذ ان صررنف القهرروة الررذي يقرردم . ث  –د ، وثمالررة القهرروة المجففررة  -وشررعير

 . للضيوف يتحدد حسب مقام الضيف 

قسرم مرنهن . رات جاءت الى احدى العوائرل مجموعرة مرن النسراء وفي إحدى الم

ربة البيت طلبت من الخادمة . بقبعات، وآخر بدون قبعات ، وقسم ثالب بسيطات 

وألن الضريوف كرن مرن اصرناف مختلفرة ارتبكرت الخادمرة وسرألت . ان تعد قهوة 

 . ق ام د ام ث: ربة البيت من أي نوع تــٌعد القهوة 

 . وأشارت للخادمة ان تخلط االصناف القالثة . ة البيت فوراً اجابت رب. من    -

 



 معرفة بالناس * 

االبرن كران . طلرب ان يجلبروا لره القرس . غابروفي غني كان علرى فرراد المروت 

غيرر ان . يتماهل في تلبية الطلب ، معتقداً ان االمر يمكرن ان ينتهري دون مجيبره 

 . عاء القس العجوز الحَّ كقيراً مما اضطر االبن على استد

 ماذا نعمل اذارأينا اباك أسلم الرو  لباريها ؟  -

 .هكذا الم القس االبن ألنه علم بأنه جاء متأخراً 

التخف ، ابونا،انه لن يموت قبل وصولك ، طمأن اإلبرن القرس ، ألنرك وعدتره  -

 . بأنك ستعيد اليه المبة ليفا التي اقترضتها منه 

 

 

 اناء* 

إذ قيرل لره انرك شخصرية . روفة مينيو بوبرا سخر بعض الناس من الشخصية المع

فمررا كرران منرره إال ان . ولكنررك فرري ذات الوقررت بخيررل جررداً . معروفررة وانسرران دقيررق 

 :أجاب بمنتهى الهدوء 

 .ان كل إناء بخيل ، وإال لما احتفظ بما فيه  -

 

 

 أُفق* 

 :عـُرض على احد الغابروفيين عمل ، فسأل عن االجر فقالوا له

وفيمرا بعرد سنرفرـّعك مررة ، مررتين  ليصرل . نين ليفرا سنعطيك في البدايرة ثمرا -

 . اجرك الى مبة ليفا 

 .طيب سآتي حتماً ، ولكن فيما بعد  -

 

 

 

 ...يـُقال عن الغابروفيين انهم * 

يصرررفون شررمعة بعشرررة فلرروس للعقررور علررى فلسررين ، فقررط لكرري ال يتركرروا ...  

 . عادتهم في الحرص على آخر فلس 

كرل واحرد يحمرل اكلره " . سفرطاس"غالباً ما يذهبون كضيوف حاملين معهم..  .

وفرري عيررد القرررديس جيررورجي يجلسرررون علررى مائررردة واحرردة والكرررل يأكررل مرررن . 

 . الخروف 

عنرردما ، بالكرراد ، يجررري الحررديب فرري العررالم عررن أمررر مررا جديررد ، فإنرره فرري ...  

 . غابروفو يكون قد جرى العمل به 

وبعد كل نفق في الجبل يتصور الردجاج ان . من الجبل البعيد  يشترون الدجاج... 

 .نهاراًجديداً قد حل ، ولذا يعطي بيضة جديدة 

 

 



 في القطار * 

 : سأل مفت  التذاكر احد الفتيان 

 في أي صف انت يا ولد؟  -

 . في الصف القالب -

 كم عمرك ؟  -

                                  !                                                   خمس سنوات  -

فمرن هرو فري . أجاب الغرابروفي الصرغير لكري ال يطلرب منره المفرت  بطاقرة سرفر 

 . الخامسة ال يدفع اجرة

 

 

 إقتصاد* 

 :خرج غابروفي من القطار وسأل سائق حنطور 

 كم هي االجرة الى مركز المدينة ؟  -

 . ليفتان ، تفضل  -

 . قتصد ، إذا ما ذهبت مشياًعلى قدمي شكراً ، انا أسأل فقط كي أعرف كم سأ -

 

 

 االمكانية المضاعة * 

 .لماذا تبكي ؟  سأل احد المارة طفالً يبكي في احد شوارع غابروفو  -

 . أُمي اعطتني ليفا وانا اضعتها  -

 . ال داعي للبكاء . خذ هذه ليفا  -

 .الطفل اخذ الليفا وصار يبكي اكقر من السابق 

 لماذا تبكي من جديد ؟ -

 . لم اضيع الليفا لكان عندي اآلن ليفتان  النني لو -

 

 

 عذر * 

فرري اليرروم . غرراب احررد التالميررذ الصررغارعن مدرسررة فرري حرري فقيررر فرري غررابروفو 

 :التالي سأل المعلم التلميذ عن سبب غيابه فأجاب التلميذ 

 . امي غسلت بنطلوني لهذا غبت  -

ال التلميررذ بعررد ايررام غرراب التلميررذ مرررة اخرررى ممررا حمررل المعلررم علررى تأنيبرره ، فقرر

 :معتذراً 

 . سيدي كنت متوجهاً الى المدرسة وشاهدت بنطلونك منشوراً على الحبل  -

 

 

 

 



 لكي ال يضيع اليود سدىً * 

. وجد واحدة غير انهرا كانرت تحروي قلريالً مرن اليرود . احتاج غابروفي الى قنينة 

ولررذا عمررد الررى جررر  اصرربعه . ولررم تطاوعرره نفسرره علررى سرركب اليررود دون فائرردة 

 . ومن ثم استعمل القنينة . ليود ليستعمل ا

 

 

 فريسة كذبته* 

 :مر احد الغابروفيين في الشارع ، ولما رأى االطفال يلعبون امام منزله قال لهم

لمرررراذا تكدسررررتم هنررررا؟ لقررررد جرررراء رجررررل الررررى مكرررران قريررررب مررررن هنررررا ، فرررري  -

لكررل . نهايةالشرارع،وافرغ سريارة كاملررة مرن التفررا  ، وصرار يوزعهررا مجانراً 

 . د بمقدار ما يري

ووقرف الغرابروفي . االوالد قطعوا لعبهم واتجهوا الى حيب اشرار لهرم الغرابروفي 

أاليمكررن ان يكررون هنرراك حقرراً مررن :" ورا  يفكررر . ينظررر الررى األطفررال الراكضررين 

 . واخذ يركض وراء االطفال !" يوزع التفا  ؟

 

 

 عسل خاص * 

ان قلريالً وبردون ولكنره كر. فقدم له الجرار عسرالً . ذهب غابروفي ضيفاً على جاره 

 :طعم ، لدرجة ان الغابروفي لم يتحمل إال ان يقول 

من الواضح ان هذا العسل يرجرع الرى الرزمن الرذي لرم يكرن النحرل يعررف فيره  -

 . كيف يصنع العسل 

 

 

 آخر حساب * 

وكان ينزل في كرل محطرة ليشرتري بطاقرة الرى المحطرة . سافر غابروفي بالقطار 

 :سألوه . التالية 

ويبردو ان صرحتك . ذ بطاقة الى غرابروفو ؟ ان هرذا سريكلفك اكقرر لماذا ال تأخ -

 . سيبة

فقرررد اخبرنررري الطبيرررب ان املررري . اجررراب الغرررابروفي . بالضررربط لهرررذا السررربب  -

ويمكن ان امروت فري الطريرق ، فمرا حراجتي لبطاقرة كاملرة ، . بالشفاء معدوم 

 !يمكن ان ال تستعمل كلها 

 

 

 دافع حساب منتظم *  

 : في غابروفو زميله سأل نادل المطعم

لمرراذا ال ترمرري هررذا النرروع مررن البشررر خررارج المطعررم ؟ اراك توقظرره للمرررة  -

 . الخامسة وهو يواصل النوم 



 . ولماذا ارميه ؟ في كل مرة عندما اوقظه يسأل عن الحساب ويدفع  -

 

 

 واصل النفض * 

 ماذا اعمل ؟. بابا عندما كنت انفض السجادة عقرت على ستوتنكا  -

 . واصل النفض -

 

 

 مدعو * 

وفري اليروم .  وزعروا الردعوات . قرر جمع من االصدقاء ان يجتمعروا فري وليمرة 

وفري نهايررة اللقراء امسررك النرادل بررالقلم . المحردد نظمرروا اللقراء فرري احرد المطرراعم 

 :ولما وصل الى الغابروفي قال له هذا . وصار يسأل كل واحد عن حسابه 

 !انا مدعو  -

 

 

 كرم* 

 :قال الطفل ألبيه

 . انك اشتريت لي شكوالته بخمس ليفات  حلمت امس -

إذا تصير عاقل ، يمكن ان تحلم  ،بعيد راس السنة ،  براني اشرتريت لرك كيلرو  -

 !شكوالتة بالتمام والكمال 

 

 

 مدبـّر * 

 . بوريس خذ ليفتين واذهب لشراء فطيرتين ، واحدة لك والقانية لي  -

 :الصغير بوريس عاد بعد قليل وكان قد اكل فطيرته ،وقال

 . لم تبق لدى البائع سوى فطيرة واحدة . خذ هذه الليفا  -

 

 

 أجرة* 

ذلرررك ان . رآه جررراره فهرررب لمسررراعدته . اراد غرررابروفي ان يبنررري سرررياجاً لبيتررره 

وفري المسراء بعرد انتهراء . الصخور التي استعملها كانت ثقيلة على شخص واحرد

 :العمل وضع الغابروفي يده في جيبه وقال

اقررول هررذا لررك ، لكرري ال ! شرركراً لررك . ك سرراعدتني لررتع  يررا جرراري العزيررز النرر -

 .تقول ان مساعدتك لي ذهبت من دون مقابل 

 

 

 



 نصيحة ابوية * 

 :اسرع الولد في امتدا  نفسه قائالً . ارسل غابروفي ابنه الى صوفيا للدراسة 

بابا لقد اقتصدت اليوم ليفا ، إذ لم اصرعد الترامرواي ، برل ركضرت خلفره حترى  -

 . المدرسة 

اما كان بإمكانك ان تركض وراء تاكسري ليكرون   -رد عليه االب  -! له انك اب -

 !ما اقتصدته اكقر بقالث مرات 

 

 

 "صانع األستاذ استاذ ونص" * 

المعلرم الرذي ذهرب ليرتعلم عنرده كران . غابروفي شاب اراد ان يرتعلم مهنرة البنراء 

  وفرري احرردى االمسرريات صررا. يشررغل عمالرره المبترردئين مررن الظررالم حتررى الظررالم 

 :الغابروفي 

 . يوجد في الجص فأر ! معلمي  -

 . ال استطيع ان ارى شيباً في الظالم  -

 . هكذا اجاب المعلم واستمر في العمل 

 ! ما دام الظالم قد حل فلنتوقف عن العمل  -

 . قال الشاب الغابروفي وتضامن معه االخرون نازعين مالبس العمل 

 

 

 ليربح االخرون* 

وبعرد ان اكلروا وشرربوا ، برادر احردهم وكران . ار اجتمع عدد من االصردقاء فري بر

 :اكقرهم انتعاشاً وقال

 ! انا ادفع الحساب  -

 !والتفت الى صاحب الباروطلب ان يسجل الحساب عليه في الدفتر كدين 

 . طيب  -

غيررر ان الشرراب تصررّور ان . قبررل صرراحب البررار لرربال يخجررل الشرراب امررام اآلخرررين 

فمررا كرران مررن . وبات ومقرربالت اخرررى بإمكانرره مواصررلة االسررتدانة فطلررب مشررر

 :صاحب البار ، وكان غابروفياً ، إال ان قال

توجرد برارات اخررى . انرا لسرت انانيراً . ال ، يكفي ما اكلتموه وشربتموه عندي  -

 .هنا ، اذهبوا اليها لتربح هي ايضاً شيباً منكم 

 

 

 اشتروا انتم ايضاً * 

ى الخمررارات وطلررب دخررل الررى إحررد. خرررج قررس مررن اكررواخ غررابروفوالى المدينررة

 . سمكة مقلية وكأساً من النبيذ 

وتجررأ . رآه مرترادو الخمرارة ، وصراروا يحردقون بره . كان ذلك في ايرام الصريام 

 :احدهم على ان يقول له



ان نأكررل سررمكاً اثنرراء ( بمعنررى ال يوافررق ) ابونررا ، ان قررس كنيسررتنا ال يعطينررا  -

 .الصيام

اشرتروا ( تعمالً الفعل بالمعنى الحرفريمس) وماذا في ذلك ، انا ايضاً ال اعطي  -

 !انتم ايضاً وكلوا 

 

 

 خيبة امل* 

. جلررس الررزوج والزوجررة للغررداء . عائلررة شررابة مررن غررابروفو فكرررت ببنرراء بيررت 

وبينمرا كرانوا . وصاروا يأكلون مرا طبخروه مرن فاصروليا براللحم بمالعرق خشربية 

 :بزعل قائالً  ولكنه اجابهم. دعوه للغداء معهم . يأكلون جاء والد الزوجة 

ما دمتما تأكالن فاصوليا باللحم وبمالعق خشبية ايضاً ، فإنكما لرن تبنيرا بيتراً  -

 . وتركهما خارجاً من البيت . عن قريب 

 

 

 يدفع وزيادة * 

 !صار سنة وانت تأخذ الماء من حنفيتي ، ادفع اقالً نصف الرسوم  -

ا تقردر انري امامرك ببرري وهرذا السرطل ، خرذ مرن المراء مر! هذا لرن يكرون ...آ  -

 . وحتى اذا اخذت اكقر فإني ال احاسبك عليه . اخذته منك 

 

 

 محاججة * 

 . رجاء اعطيني تذكرتين كاملتين لي ولزوجتي ، ونصف تذكرة للطفل  -

 . قال الغابروفي امام شباك التذاكر 

 . انظر اليه انه يلبس بنطلوناً طويالً . كيف تقول انه طفل ؟ انه رجل كامل  -

 . ر قال بائع التذاك

 .طيب اقطع للطفل تذكرة كاملة ونصف تذ كرة ألمه ألنها بتنورة قصيرة   -

 . اجاب الغابروفي باقتناع 

 

 

 ثمن االمل * 

وهررو يانصرريب  –لرروحظ فرري السررنوات االخيرررة ان بطاقررات اليانصرريب الحكررومي 

تبرراع فرري غررابروفو بنسرربة اكبررر بكقيررر مررن بطاقررات يانصرريب  –نصررف شررهري

 . ارنة مع سائر انحاء البالد التوتواالسبوعي، بالمق

وقد انشغل علماء االجتماع بهذه الحقيقة، والبحب عن اسبابها وقتراً طرويالً دون 

 :ان يتوصلوا الى شيء ، حتى شرحها الغابروفيون انفسهم كما يلي 

امرا بطاقرات اليانصريب . ان بطاقات التوتو تقيرر لردينااآلمال برالربح لمردة اسربوع-

 . اآلمال لمدة شهر الحكومي فإنها تقير 



 

 حتى الظل كافي * 

فرتح . بعرد العمرل لتنراول الغرداء ( مسراعده)جلس اسطة من غرابروفو مرع خلفتره 

 . قنينة الزيت وصار يغمس الخبز بالزيت 

 :الخلفة اراد ان يفعل الشيء نفسه ، ولكن األسطة مسكه من يده وقال له 

 !نينة الزيتاما اآلن فيكفيك حتى ظل ق. غمـّس عندما تصبح اسطة  -

 

 

 فجل فقط * 

الحمررار . توجره قررروي مرن غررابروفو لبيرع الفجررل الررذي حملره علررى ظهرر الحمررار 

حرررن علررى جسررر ضيررـّق فرري الطريررق ، االمررر الررذي اغضررب الغررابروفي فصررار 

 : احد المارة شاهد الحالة فقال . يضرب الحمار بقسوة 

 عمـّي ، اليس عندك ضمير ؟ -

 .ليس عندي ، ولدي ، عندي فجل فقط  -

 

 

 عمـّن تروى النكات ؟* 

 :سخروا من احد الغابروفيين بسبب كقرة ما يروى عنهم من نكات فقال

 .    هذا صحيح والنكات تروى عن الناس المشهورين  -

 

 

                     ××××××× 

 

طرائرف "طبرع كتراب  2001/تم في هذا اليوم القالب والعشررين مرن شرهر شرباط 

 في لندن "  من غابروفو
 


