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برگرفته از کتاب فرهنگ جبهه، ج3، ص266

نزدیک عملیات بود و همۀ نیروها هجوم می بردند برای 

به خط زدن. هیچ کس حارض نبود مباند و در مرحله بعد 

اعزام بشود. فرماندهان باید برخی را ترجیح می دادند. 

منتها بدون بهانه که منی شد. بنابراین مثال می گفتند: »تو برادر 

شهیدی« یا »تو تنها فرزند خانواده هستی« یا »به وجود تو فعال 

اینجا بیشرت نیاز هست«. بعضی هم در جواب، برای اینکه رسبه رِس 

منازشب  خوان ها گذاشته باشند می گفتند: »اگر قرار بر نیومدن باشه، 

خداییش رو بخواین، باید منازشب خوان ها نیان تا مثل اون دفعه عملیات لو نره. 

»ما چرا نیایم؟« کنایه از اینکه این ها آنقدر نورانی هستند که دشمن با دیدن 

آنها مواضع ما را شناسایی می کند. 

محمد حسین علیان

درس سوم:

1آب مضاف)مثل آب میوه که آب خالی نیست( چه 
خاصیتی دارد؟

 أ. برای رشد بدن و جلو گیری از بیامری مفید است

 ب. مملو از پروتئین و ویتامین است

 ج. نه چیزی را پاک می کند و نه می توان با آن وضو 

گرفت

2به جز آب قلیل )که به محض برخورد با نجس، نجس می شود( بقیه آبهای 
مطلق)آب کر ، آب چاه، آب جاری، آب باران( کی نجس می شوند؟

 أ.  95/4/23

 ب.  از شنبه همین هفته که می آد.

 ج. هروقت در اثر برخورد با نجاست، طعم یا رنگ یا بوی نجاست را بگیرد.

3اگر آب قلیل سه بار از باال روی چیز نجس ریخته شود، چه می شود؟
 أ. حسابی خیس می شود.

 ب. آب متام می شود، چون آب قلیل است.

 ج. پاک می شود.

4برای پاک کردن چه ظرفی باید سه بار آب قلیل را روی آن ریخت؟
 أ. ظرف مدت کمی

 ب. ظرف آرکوپال جهیزیه ی عیال. همونکه پنج تاشو شکوندی یکیش مونده.

 ج. ظرف نجس

معموال به گدایی که دِم دِر مسجد می نشیند کمک می کند. ما را خیلی را در مناز خالصه می کنند. کسی هم بخواهد کمک مادی کرده باشد، حداقل آخر عمری از کم توجهی در بیایم. توی مسجِد ما، خیلی ها ثواب صندوق پیشنهادات و انتقادات بگذارم تا بلکه اوضاعم عوض شود و تصمیم دارم بعد از بازنشستگی شناسنامه ام را عوض کنم و اسمم را گوشه از مسجد ساکن هستم و کم کم دارم به سن بازنشستگی می رسم. من صندوق کمک به امورات مسجد هستم. چندسالی هست که این 
که یکی از اهالی مسجد دارد به سمت من می آید. اولش باورم نشد دیروز در حالی که مشغول دیدبانی توام با مظلوم منایی بودم دیدم داخل مستحق حساب منی کنند.

متام  سخاوت تقدیم من کرد. نزدیک بود ذوق مرگ شوم. فکر کنم نه... مثل اینکه واقعی بود. آمد و یک هزارتومانی خشک را با باخودم گفتم شاید می خواهد از جامهری کنارم مهر بردارد. ولی 
می گردانند. آن شبها دیگر می شود عید من. تا باشد از این اعیاد!مثل بعضی از شبها که بین مناز مغرب و عشا کیسه کمک به مسجد را پخش خرما و قرآن، یکی هم مرا بغل می کرد و به بقیه نشان می داد. هرچند که برای خیرات هم، گزینه آخر هستم. آخ چه میشد هنگام را حسابی آماده کنم. شاید گوشه ای از خیرات میت به ما هم برسد؛ امروز هم در مسجد، مجلس ختم کربالیی احمد است. باید خودم یارانه ها را واریز کرده اند.

نسبی

تــو رو خــدا بشــتابید

 از آوردن کودکان و اطـــــفال خـود
خــــــودداری نکنیـــد. بیاریــــدشون

مسجد بی محل

م. کفش دوز

2



چه منایان شَدست زیورتان چادر افتاده است از رستان 
پس حواسش کجاست شوهرتان متأهل نگشته اید هنوز؟! 
رورسی هم منی شود رستان؟! من که شوخی منی کنم لیکن 
که کجا رفته است دخرتتان! پدران، مادران! منی دانید 

بگذارید جای دخرتتان خودتان را به قدر قافیه ای 
هست مانند وضع مادرتان تا بفهمید وضع پوششتان 

که بگویید روی منربتان: کاغذی دست من رسید اآلن 
جای بد پارک هست خاورتان وسِط کوچه جای خوبی نیست 

نکند چشم هایتان کرتان ای شامیی که دل به هم بستید 
نهی از کارهای منکرتان بگذارید مؤمنان بکنند  

به حرم هایتان به سنگرتان مگذارید دشمنان برسند 
وقتی از پل گذشته شد خرتان؟! گوش کی می دهید پند مرا 

نکند شعر من مکّدرتان خواهران و برادران عزیز! 
والسالم عِ ... بّدو بّدو شام! منربم شد متام و حسن ختام: 

بی اختیاری و تکرر در خرید، بیرون روی شدید پولهای بی زبان از 

جیب و درپِی آن ضعف شدیِد بنیه مالی، همه و همه نشان دهنده ی 
ابتالی شخص به بیامری "میصورفیا اسارافیا"، یا هامن مرصف گرایی 

است.
پرفسور "حاالچی گفتیان"، درباره این بیامری میگوید: »عامل 

بیامری، ویروسی با نام علمِی  "چیشاتو درمیا " است که با نام 
"چشم وهمچشمی" هم شناخته شده است. این ویروس هنگام 

وزیدن بادهای پرفشار و موسمِی سمی که از سمت صنعت مرض 
غرب میوزد، منترش میشود. این بیامری به شدت وای گیردارست و 

از طرق پُز دادن باعث رسایت بیامری به سایرین میشود.
از جمله عالئم بیامری میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

۱-تب باالی خرید همراه با هذیانگویی هایی مبنی بر 
"دارندگی برازندگی است" یا "مردم عقلشون به چشمشونه" 

۲-تشنج هنگام ورود به فروشگاه ومراکزخرید. با عالیمی چون گردش غیر ارادی چشمها، ازبین 

رفنت سطح هوشیاری، دست و پا زدن بی اختیار برای برداشنِت اجناس از قفسه ها

۳-هوسهای ناجور و نابجا تا حدی که ویار زن باردار هم که خوردن خاک هم هوس میکند، جرئت منیکند چنین هوسی را بکند.

راههای درمان:۴_کابوسهای وحشتناک شبانه همچون پنچر شدن چرخِ چرخ دستِی خرید
1. درمان دارویی: 

1( تزریق ویتامینهای AM2)ارزشهای معنوی دوبله( -FB)فکر بیشرت(-Ak)عقلت کجاست(
 

2( قرصهای ضد توهم و تنوع طلبی. 
 

3( مرصف روزانه یک لیرت آب داغ نبات با عرق نعناع که مرده را زنده میکند جلوی بیرون روی راهم در هر حالی میگیرد.
2. اصالح رژیم تغذیه ی تفکرو اعتقاد شخص: 

1( صبحانه یک کف دست میانه روی با مربای اعتدال بدون کره
 

2(  نهار خوراک ساده زیستی با سس زهد 
 

3( شام سوپ مقوی تفکر اقتصادی با لیمو ترش تازه
 

شبستان راه راه

نرشیه طنز مسجد )ضمیمه مجله راه راه(

دبیر نرشیه: محمد حسین علیان

تحریریه: کفش دوز - نسبی - رستمی 

telegram.me/aghayealian:پل ارتباطی

گلستان سعدی، باب چهارم، حکایت نهم

طنز دینی در ادبیات کهن: 

ــان ایــن  ــودم. جهــودی گفــت: »آخــر مــن از کدخدای ــه ای مــردد ب محلــه ام. وصــف ایــن خانــه چنانکــه هســت از مــن پــرس. بخــر کــه هیــچ عیبــی در خریــدن خان
ــیار ارزدنــدارد.« گفتــم: »بجــز آنکــه تــو همســایه منــی« ــیِم بد عـــــ ــو همســایه اســت     ده درم ســـــــ ــه چــون ت ــه ای را ک لکــن امیـــــــدوار بایــــــــد بـــــــــــــود       کــــه  پــس از مــرگ تــو هــزار ارزد خان


