
کتاب:  فرهنگنامه جبهه ج 3 برگرفته از 

لبخند بزن بسیجی
پســـر شـــیرینی بود. بهش می گفتنـــد آدم آهنی. جای ســـالم در 
بـــدن نداشـــت. آن قـــدر طـــی چند ســـاِل جنـــگ، تیـــر و ترکش 
کلکســـیون تیـــر و ترکـــش شـــده بود. بـــه قول  کـــه  خـــورده بـــود 
بچه هـــا قطبنما را منحرف می کند. دســـت بـــه هرجای بدنش 
که  کهنـــه و تازه بـــود،  کـــه می گذاشـــتی جـــای زخـــم و جراحتی 
دادش را درمـــی آورد ولـــی نمی گفـــت دردم می آیـــد؛ بـــه جایش 
کـــه آن زخم بـــرای آن  بـــا مالحـــت خاصی اســـم عملیاتـــی را به 
بـــود را می گفـــت. مثال می گفـــت: "آخ والفجـــر مقدماتـــی" یا "آخ 
کربـــالی 5" و همینطـــور تـــا آخـــر. بچه ها  فتـــح المبیـــن" یـــا "آخ 
هم شوخی شـــوخی صدایـــش را درمی آورنند تـــا تقویم عمالیت 

کنند. را مـــرور 

محمد حسین علیان

احکام را با لبخند یاد بگیریم 
درس اول: طهارت

کسی نمی تواند نماز بخواند:  1. چه 
که صدایش خوب نیست کسی   أ. 

که سواد ندارد کسی   ب. 
که طهارت ندارد کسی   ت. 

که چیزی نجس شده؟  2. چه موقع بگوییم 
 أ. هر وقت دوست داشتید، تعارف نکنید.

که آن چیز نجس شد.  ب. وقتی 

کـــه یـــک از آن دو،   ت. وقتـــی کـــه بـــه یـــک چیـــز نجس بخـــورد طـــوری 
کـــه رطوبتـــش بـــه آن یکـــی بخورد. طـــوری َتر باشـــد 

 3. خوردن و آشامیدن چیز نجس ...
 أ. حال آدم را به هم میزند.

 ب. سِر صبح، ناشتا میچسبد
 ت. حرام است.

کنیم؟ ک کردن چیز نجس، اول چه   4. برای پا
کنیم.  أ. اول باید آن را نجس 

کرد.  ب. اول باید اعتماد به نفس خود را حفظ 
کرد  ت. اول باید نجاست را برطرف 

کفش دوز بشتابید بشتابیدمحمد 
شرکت نظافتی "فی سبیل اهلل"

از  و غباررویـــی  گردگیـــری  کالم اهلل متخصـــص در  کتـــب ادعیـــه و  کلیـــه 
تخفیف ویژه منازل و مساجدشـــهر حتی در روزهـــای تعطیلاعـــزام نیـــروی با ســـابقه به تمامـــی نقاط 

حکایت
کدام در نظـــرت زیبا  کالم اهلل  کـــه از آیـــات  فربـــه ای را پرســـیدن 

آیـــد و به عمـــل آوری.؟ 

وا َو اشَرُبوا
ُ
ُکل که جل جالله فرموده  گفت:هر جا 

مجید نجفی

پیر و مریدان 
پیـــر موقع نماز بر دِر مســـجد فقیـــری دید. 5۰۰تومـــن از جیبش 

کرد وبه جایـــش 1۰۰۰ تومان بـــه فقیر داد و  درآورد . انـــدک تأمـــل 

کار  که شـــاهد ماجـــرا بودند منظـــور پیـــر را ازین  رفـــت. مریـــدان 
جویا شـــد. 

کنم بلکـــه یاد  گفتـــم تبلیـــغ  گفـــت: دیـــدم نگاهـــم می کنی  پیـــر 
! ی بگیر

گـــزان راه بادیـــه در پیش  پـــس مریـــدان جامـــه دران و انگشـــت 

کمکی  نگرفتنـــد بلکـــه عین بچـــه آدم دســـت در جیب نمـــوده و 

که رســـتگار شـــوند. کردند. باشـــد  بـــه فقیر 

معصومه احمدی وشکی:

دایرة المعاصی 
ح گناهای اختصاصی فی شر

ساپورت: 
که  کش ســـانان  مـــار خوش خـــط و خالی اســـت دوســـر، از خانـــداِن 

بـــرای ارتـــزاق از حیـــای دیگـــران، بـــه شـــکل لبـــاس بـــه پایشـــان 
می افتـــد و آنکه ایمانش رنگ باختـــه آن را به زور بازوان 

در پوشـــد و بدن به حفاظتش عریان ســـازد. او نیز 
با آغوش بـــاز، چنـــان تنگ دربرمی گیردشـــان 

که امـــکان حرکـــت برایشـــان غیر مقـــدور و 
کاری باشـــند. نیازمنـــد چندین روغن 

اســـت  آن  منافعـــش  جملـــه  از 
که بی آن که وی را از  می پوشـــندش 

گرمی و ســـردی نصیب  حفاظـــت 
شـــود. آمار تصادفـــات به زیادت 

چشـــمان  گاه  چـــرا و  انـــدازد 
میدان داران شـــهر شـــود. این 

لبـــاس را در پوشـــند و خویـــش 
را  بسوزانند.شـــما  را  جامعـــه  و 

خانمـــان  چنیـــن  کـــه   را  شـــما 
براندازیـــد! مبادیـــد ســـاپورتیان 

ظهور!  نـــو 
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کوثر سعیدزاده

ویکی شیطان
کسیونهای »غیبت« در مجلس شیطانی: فرا

گروه های  کســـیون هـــا و  مجلـــس شـــیطانی مانند مجلســـه ای دیگر دارای فرا
مختلفی اســـت. 

که حداقـــل در یک مورد  کســـیون به مجموعه افـــراد  کســـیون  چیســـت؟ فرا فرا
گفته می شـــود هـــم عقیـــده هســـتند،)مثال عیب های بقـــال محله( 

کســـیون، نواقص و مشـــکالت فرد غایـــب، به بحث و  کســـیون: در فرا هدف فرا
گذاشـــته می شـــود. تبادل نظر 

کلماتی  گفتن  گزیدگی لب پاییـــن و  البیگـــری چیســـت؟به باال انداختن ابـــرو و 
کند، می  کردنش تشـــویق  کســـیون را در غیبـــت  که رئیـــس فرا مثـــل »عجـــب« 

گویند.
کسیون ها:  انواع فرا

کسیون ائتالف با ابلیس 1-فرا
گرا گناه  کسیون  2-فرا

کسیون جهنم طلب 3- فرا
کسیون: نتایج فرا

کســـیون مســـتقیما به حســـاب شـــخص غایـــب واریز می  1- حقوق اعضای فرا
شود. 

2- چـــک هـــای برگشـــتی فـــرد غایـــب همـــراه با نشـــان »یـــک عمـــر نفاق«طی 
کســـیون اهدا میشـــود مراســـمی بـــه تک تـــک افـــراد فرا

3- تصویب قانون قطع درختان وحدت و دین داری 
4- عضویت همه اعضا در هیئت امنای جهنم

الیحـــه قانونی: به همراه داشـــتن یکـــی از اعضای بدن فرد غایب برای شـــرکت 
کســـیون، »آبگوشـــت برادر  در جلســـه الزامی اســـت. در پایان هر جلســـه در فرا

مُومـــن« بـــه پاس همراهـــی و همکاری بـــه همه اعضا تقدیم می شـــود.

دعواهای خیابانیاخبار هواشناسیس.رستمی
بـــا هجـــوم جبهـــه ی ســـرد نامهربانـــی و نفـــوذ موج هـــای ناپایـــدار بـــی اخالقی و 

کثر نواحـــی هســـتیم. پیش بینی  کاهش صبـــرو حوصلـــه در ا بددهنـــی ،شـــاهد 

ک فراوان  گرد وخـــا کشـــن از نـــوع هندی بـــا  مـــا ؛وقـــوع صحنه هـــای درگیری و ا

کنده ی الفاظ زشـــت و نابهنجار و فحش هـــای آبدار بصورت  رگبارهای مشـــت افزا ســـت.همـــراه با بـــارش پرا

روابـــط عمومـــی درپی ایـــن تغییرات نســـبت به یخ زدگـــی دل هـــا و و هم چنین 

گرفتگـــی در معابـــر و حتی وقوع ســـیل چک و لگد هشـــدار جدی  احتمـــال یقـــه 

صلوات هـــای  فرســـتادن  بـــا  می شـــود  درخواســـت  هموطنـــان  از  می دهد.لـــذا 

محمدی پســـند نســـبت به ایجاد ســـیل بند ســـریعا اقـــدام فرماینـــد ودر صورت 

گرفتگـــی وارد صحنه شـــوند . امـــکان برای رفـــع یقه 

ع محمد زار

اعالمیه ترحیم ازدواج آسان
کام رفتی ک آمدی  نا گل پا زدی آتش به جان دوست داران ... چو 

گذشـــت ازدواج آســـان، آرزوی جوانـــان و بالی جان  بـــا نهایت تأســـف و تألـــم در 
فخرفروشـــان را به علت ســـنگ های بـــزرگ اقوام و نبود ضامـــن معتبر جهت وام، 

به اطالع دل ســـوختگان می رســـاند. 
بدین منظور مراسم یادبودی در قلوب جوانان منتظر برگزار میشود. 

مجلس سوم و هفت همزمان با تایید آمار باالی طالق متعاقبا اعالم میشود.
کسی نخواهد بود. حضور شما سروران باعث تسلی دل هیچ 

محمد حسین علیان

بی برو برگرد
کردی کفر آمیز با اسالم  ای آنکه با حق و حقیقت در نبردی           رفتار 

تو رفتنت حتمی است در تاریخ اما          رفتی فقط در را ببند، برنگردی

کهن طنز دینی در ادبیات 

گروکشی با خدا!
دِر خانـــه ی رنـــدی را دزدیدنـــد. او برفـــت و دِر مســـجدی برکنـــد و بـــه 

برد. خانـــه 
گفتند : چرا دِر مسجد برکنده ای؟ 

گفـــت : دِر خانه من دزدیده اند و خداوند این َدر دزد را می شناســـد؛   
دزد را به من ســـپارد و در خانه خود بازستاند.

کانی( )از رساله دلگشا اثر عبید زا شبستان راه راه
نشریه طنز مسجد) ضمیمه مجله راه راه(
دبیرتحریریه: محمدحسین علیان
تحریریه: محمدکفشدوز - س.رستمی 
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