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برگرفته از کتاب فرهنگ جبهه، ج2، ص178

ناهید محمدی

اگر زدیم و نخورد

در حالی که نوک گلوله ی آرپی جی را می بوسید گفت: »همین یک دونه را داریم، اگر 

درست نشونه بگیری و به خدا توکل کنی، برجکش را بردی هوا.« گفتم: »آمدیم، زدیم 

و نخورد. آن وقت چه؟«

اخم هایش را توی هم کرد و گفت: »مگه الکیه پرس؟ خود خدا گفته شام منو 

یاری کنید، من هم شام رو یاری می کنم. تازه اگر هم نخورد، جر می زنیم. 

می گیم قبول نیست، از اول. من می روم روی خاکریز می گویم: جاسم هو...ی! 

اون گلوله ی آرپی جی ما رو بیندازید این ور.« خنده ام گرفته بود. بیشرت 

خنده ام از قیافه و لحن کامالً جدی او بود. 

محمد حسین علیان

درس سوم:

1به آبی که اندازه هر طرفش بیشرت از سه وجب و نیم باشد، چه 
می گویند؟

 أ. دمت گرم! تو چقدر زیادی ی  ی 

 ب. چیزی به آن منی گویند. ممکن است بهش بر بخورد

 ج. آب کُر

2آب لوله های ساختامن چطورند؟
 أ. خوبند. سالم می ر سانند. خانواده چطورند؟

 ب. مزه ی چربی هاِی زائِد بدن گربه ی مومیایی شده ی قبایِل آالباما را 

می دهند.

 ج. حکم آب کر را دارند چون به آب کر وصلند.

3برای پاک کردن چیز نجس با آب کر، ... کافی است.
 أ. دو ضامن معترب

 ب. اعدام

 ج. یک مرتبه آب کشی

4آبی که معلوم نیست کر است یا نه چه حکمی دارد؟
أ. حکم طاقت فرسایی دارد.

 ب. باید سیصد و چهل و سه بار روی دیوار توالتشون بنویسیه قسطنطنیه.

 ج. با برخورد با چیز نجس، نجس منی  شود ولی حکم طاقت فرسایی دارد.

حسن غایبی

3

ـــوی مـــاه  ـــادم هســـت ت ـــاد چـــه روزی، فقـــط ی ـــادم منی ـــتم رمضـــون بـــود. تـــازه پایـــامن بـــه مســـجد بـــاز شـــده بـــود و دقیـــق ی ـــم. دوس ـــدا بکن ـــرای خ ـــک کاری ب ـــتم ی ـــه اش می خواس ـــی هم ـــه مطالب ـــن چ ـــروه. ببی ـــن گ ـــوی ای ـــا ت ـــت: »بی ـــعید گف ـــم  و س ـــته بودی ـــجد نشس ـــر مس ـــند« آخ ـــاز مینویس ـــورد من ـــم درم ـــو اینرتنت ـــه یه ـــم ک ـــت میکردی ـــاز صحب ـــورد من ـــه قطـــع شـــد. رسم را کـــه بلنـــد کـــردم دیـــدم منـــاز دوم هـــم متـــام داشـــتیم در م ـــت: »باش ـــد.« گف ـــوم ش ـــاز مت ـــم: »من ـــعید گفت ـــه س ـــده. ب ش
ـــو.« ـــا 500k عض ـــازه ب ـــورد من ـــن در م ـــو ببی ـــن کانال ـــا ای ـــدم خالصـــه بـــه خاطـــر خـــدا داشـــتیم همینطـــور از منـــاز جامعتـــامن بی ـــدیم دی ـــجد ش ـــه وارد مس ـــک روز ک ـــه ی ـــا اینک ـــم ت ـــاره میزدی ـــه دوب ـــد ک ـــور ش ـــتند. اینط ـــکن گذاش ـــل، آننت ش ــه ای دل غاف ــه بـ ــم کـ ــم. کم کـ ــان را خواندیـ ــه ی آدم منازمـ ــن بچـ ـــف دوم خـــودم آمـــدم دیـــدم مســـتحبی کـــه بخواهـــد واجـــب را بخـــورد عیـ ـــو ص ـــجد ت ـــوی مس ـــت ت ـــال اس ـــت.  االن 2 س منـــاز مـــی ایســـتم. بـــه موقعـــش هـــم بـــه گـــروه هـــای مذهبـــی هیوالس

هـــم میرســـم.

روزی پیر پس از پایان مناز مشغول غیبت گشت. مریدی 

اوراگفت: تو را چه شده که اینچنین ثواب حاصل از 

منازدرمسجد و جامعت را  به باد میدهی!..   پیر دستی به 

محاسن نداشته اش کشید. پس بگفت: بار سنگین این همه 

ثواب را نتوانم کشید!

پس مرید بجای گریبان دریدن و رسبه بیابان نهادن از 

روحانی مسجد خواست پیرامون غیبت و عواقب بد آن، بیشرت 

درمسجد منرب روند. 

بـــا رسعت نـــور شـــد منـــازم آغـــــــــــــاز

هــــــــر پنج حـــــــواسم همگـــی در پرواز

میکـــرد مجهـــز  خـــــــــداوند  کاش  ای 

هــــــر رکعت بنـــده را به یک دســـت انداز

افسانه بختیاری نژاد



سکون اندرش مزید بی اعصابی و خون جگریسپاس بی کران، آپارمتان را که فقدانش موجب بی پناهی و دربدری است و به 
هر ناهنجار صدایی کز مهامِن همسایگان برآید روی اعصاب است و چون نیمه 

چشمامن برباید و آباء و اجدادمان جلوی چشم  آید.شب به قصد رفنت درمی آید موجب پریدن از خواب. ندای الوداعش خواب را از 
از طاقت و صرب که برآید            تا مجلس مهامن به رسآیدپس بر این میهامنی دو مزاحمت موجودست و بر هر مزاحمتی عذرخواهی واجب 

سکانس اول

با ورود عروس و داماد برادرهای داماد و برادرهای عروس و پرسخاله ها 

و پرسعمه های عروس که از بچگی  عین خواهر برادر بزرگ شدند و 

همچنین اصغر آقا همسایه بغلی، به اتفاق وارد میشوند. همزمان با 

ورود، دی جِی مراسم و دستیارش )می دانید که دی جی ها امروزه مثل 

دکرتها محرم هستند(  رشوع به نواخنت موسیقی مورد عالقه ی عروس 
خانم را می کنند. 

در این بین، مادربزرِگ داماد با حلقه ی اشکی در چشامنش میگوید: 

»حاج غلوم علی! الهی مبیرم! چقد دلت می-خواست عروسی نوه ات 

رو ببینی«. یکهو می پرد وسط مجلس و در حالی که عین ذرت بو داده 

هی پایین و باال می پرد، با بقیه ی جمع همراهی می کند. تا فامیلها 
بیایند و مادربزرگ  را جمع و جور کنند بربند کنار ، آقای فیلمربدار 

هم)فیلمربدارها هم از آن محرمهای روزگارند( از فرصت سوِد استفاده 

کرده و آنچه را که باید، از مادر بزرگ میگیرد. البته از حق نگذریم شوهر 

خاله ی دخرت عمه ی داماد  هم )از محرم بودن یا نبودن ایشان اطالعاتی 

در دست نیست( با انجام حرکات منایشی و رزمایشی خود در این حرکت با شکوه بی تأثیر نبود. 
سکانس دوم

در این گیر و دار، یک مرتبه یک از خدا بی خربی با گفنت جمله ی »حاج آقا اومد حاج آقا اومد خطبه ی عقد را جاری کند« شوک عظیمی به مجلس وارد میکند.

مادر عروس دست پاچه دنبال چادر خودش و عروس می گردد. بقیه خانوم های حارض در مجلس هم در حالی که به شدت هول شده بودند و از رس و کول هم باال و پایین می رفتند هر کدام به طرفی 

دویده و یک رومیزی چیزی از گوشه کناری پیدا می کنند و با عجله می اندازند روی رسشان. با ورود حاج آقا پدر عروس با صدای بلندی همه را به فرستادن صلوات ترغیب می کند. همزمان با جاری 

شدن خطبه ی عقد عروس و داماد و ترک مجلس توسط حاج آقا که تنها فرد نامحرم در مجلس بود به یکباره کل مجلس دوباره به یکدیگر محرم می شوند و... 

شبستان راه راه

نرشیه طنز مسجد )ضمیمه مجله راه راه(
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ترسایی مسلامن شد. محتسب گفت تو اکنون در هامن 
اهل محله او را پیش محتسب آوردند که این نومسلامن مناز حالتی هستی که از مادر متولد شده ای. بعد از شش ماه 

گفت: » مگر نه اینکه وقتی که مسلامن شدم، گفتی که این منیگزارد. محتسب گفت: »چرا کاهل منازی میکنی؟« 
زمان از مادر متولد شده ای؟ از آن تاریخ شش ماه بیش 

نگذشته ست و هرگز آدم شش ماهه را تکلیف 
مناز نکرده اند.«

س. رستمی

زهرا جاملی

محمد رضا شکیبایی

اذن دعا و درد دل و گفتگو بده یا رب عنایتی کن و حالی نکو بده  

بعد ازطی مراحل سـهل رفو بده  پـیراهـــن دریده نفـس مرا خدا  

یا اینکه در مقابلش او را هوو بده یا عشوه های دلرب ما را تو کم منا   

یا صـد هـــزار ضامن با آبرو بده یا وام ازدواج برایم رهــــا مـکن   

یک شب به جای مرغ خدایا لبو بده در شاِم سفره های فقیران شهر ما  

یارب عنایتی کن و قهر عدو بده از لطف یار و مهر رفیقان شکسته ام  

از لطف خود به شاعر دلخسته رو بده این شاعر شکسته چقدری خجالتی است 


