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کتاب فرهنگ جبهه )شوخی طبعی ها(
جلد 3، صفحه:50

استوار بی خیال

به صف شده بودیم برای رژه. هوا گرم بود و بچه ها خسته. طبیعی بود 

که پاها خیلی باال نیاید. معاون فرمانده ی گروهان در جایگاه ایستاده بود. 

وقتی به جایگاه رسیدم معاون فرمانده، به جای اینکه بگوید: »گروهان، 

خیلی خوب« با همین آهنگ، گفت: » حیف نان«. ولی بدون معطلی یک 

بسیجی پا به زمین کوبید و با صدای بلند گفت: »استوار، بی خیال.« که متام 

فرماندهان در جایگاه زدند زیر خنده و بقیه ی مترین لغو شد. 

محمد حسین علیان

محمد کفش دوز

درس سوم:

آب باران چه خصوصیاتی دارد؟ 1
 أ. خیابان ها را خلوت می کند.

 ب.بهانه ایست برای نرفنت رس کار.

 ج.به رشط نبودن عین نجاست، با یک بار باریدن پاک می کند و نیاز به 

فشار دادِن فرش و لباس هم نیست.

آب جاری و آب چاه، حکِم .... دارد که .... . 2
 أ. حکم آن جوان بخت برگشته ای را دارد که نه کار دارد، نه پول، نه آبرو، 

فقط انگیزه ازدواج دارد.

 ب.حکم پول باد آورده ی اختالص کننده ای را دارد که متام منیشود بلکه از 

رشکتی به رشکت دیگری  منتقل میشود.

 ج.حکم آب کر را دارد که با یک بار آب کشی پاک می کند و تا زمانی که بو 

یا طمع یا رنگ نجاست را نگرفته نجس منی شود.

بعد از شسنت چه چیزهایی باید آن را فشار داد؟ 3
 أ. دکمه enter كامپیوتر.

 ب.قرش مستضعف جامعه.

 ج.فرش و لباس و چیزهایی که آب را به خود میگیرند.

به غیر از آب؛ زمین ، آفتاب،  اسالم، برطرف شدن عین نجاست و  4
استحاله هم ... هستند.

أ.چیزهای خوبی.

 ب.جای خالی اضافی است. میخواهد بگوید غیر از آب اینها هم هستند 

دیگه.

 ج.جزء مطهرات هستند. )البته در موارد و رشایط خاصی.(

معصومه احمدی وشکی

4

»تحـــت میـــزی« بـــر وزن »تشـــت دیـــزی«، شیئیســـت بـــس عجیـــب. علـــای 
ــِر معرفـــت املیـــز دو قـــول در معنایـــش آورده انـــد: ــه اجـــدادش از زیـ ــانان کـ ـــا قـــول اول، َحیوانیســـت از خانـــدان چرتکه سـ ـــردم مشکل گش ـــد. م ـــز مپرن ـــاالی می ـــد و امروزیانشـــان از ب ـــز میخزیدن ـــر درنده خـــوی، خـــوی کننـــد؛ دیگـــر ایشـــان را ترســـی از کشـــیدن لحـــم و پندارنـــدش ولـــی فقـــط مشـــکل  گشـــاد میکنـــد. و چـــون مردمـــان کـــه بدیـــن می ـــان مه ـــر حلقومش ـــرش و ب ـــاء ب ـــون ابن ـــیدِن خ ـــا نوش ـــت. ب ـــردم نیس دم م

ـــد. ـــن رسای, رسوری کنن ـــار روزی را دری ـــه چه ـــد ک ـــم نهن ـــع و امـــا قـــول دوم تحـــت میـــزی را نـــه حیـــوان کـــه نوعـــی علـــِم جـــر می داننـــد جهن ـــاِب جم ـــه حس ـــک رضب، ب ـــان ی ـــده ی آن، چن ـــرا گیرن ـــوال. زی ـــره ام ـــر رس از دای ـــیادان ب ـــره ی ش ـــه در دای ـــه در نتیج ـــد ک ـــردم پردازن ـــوال م ـــردِن ام ـــون میگـــردد.گردنه هـــا محســـوب میگـــردد. و دهنـــده ی آن، امیـــد بـــه لطـــف و عـــدل ک ـــد و در نتیجـــه زب ـــا میکن ـــش منه ـــک خـــدای را در معادالت ـــدان نزدی ـــر ب ـــز. اگ ـــت می ـــب تح ـــزکاری از جان ـــه پرهی ـــارا ب ـــارا ش ــر ازآن دوری ش ــد. و اگـ ــی برانداختیـ ــاختید و باقـ ــوید کاری کوچـــک بسـ ـــته.شـ ـــش بنشس ـــای حق ـــر ج ـــی ب ـــدای تعال ـــه خ ـــد ک ـــد بدانی ـــتید باش جس

به چند سوژه جدید از اهالی محل، 
آشنایان، بستگان، مسئولین، بازیگران، 

مجردان، دامادهای جدید خانواده 
و اصغر آقا قصاب جهت غیبت کردن 

نیازمندیم
انجمن بیکاران...

دایره المعاصی فی شرح گناهان اختصاصی



از آنجایی که کلمه رباخواری یک جوری است که آدم نگاهش که می کند 
انگار چرک دارد از رس و کولش باال می رود طوری که آدم می خواهد باال 

بیاورد و ... بگذریم! کجا بودیم؟ آهان ... خالصه یک رسی معادل خوشگل 
برای عزیزاِن نزول خوار در نظر گرفته ایم که این نزول نیست بلکه:

- به جاش یه سیر منک ازش خریدم!- خودش قبول کرد مجبورش که نکردم- سود پومله.
- تو این راسته همه می گیرن- مگه خودم چالق بودم از 4 تومن 1 تومن درنیارم؟- بانک هم می گیره

- خدا می دونه چقدر با پومل پول درآورده- خونه شو رهن کردم به خودش کرایه دادم- همه چی گرون شده پول منم گرون شده- زود بده که سود نده

- و ...
)اگر چیزی تهش برایشان مانده!( باشد. آمییینامید است استفاده از این معادل ها باعث کاهش درد در ناحیه وجدان 

پشت رس تو هالک باشد هی عشوه گری کنی و یک شهر 

صد عاشق سینه چاک باشد در کوچه به دنبال تو هر روز 

اندازه ی رولپالک باشد آن پاشنه های کفش تنگت 

کانسیلر و پودر و الک باشد از بس رخ و دستان تو پر از 

»رسگیجه« ی هیچکاک باشد دیدار تو ترسناک تر از  

پیج تو به اشرتاک باشد هفتاد هزار فالوئر در  

در پیج، تو را چه باک باشد؟ از پخش متام عکس هایت 

از جانب تو بالک باشد هر کس که کند تو را نصیحت 

باید دو سه لیفرتاک باشد تا جمع کنند آبرویت  

نه بهر تو دین مالک باشد نه رورسی ای به رس ببندی 

با رشع در اصطکاک باشد اعال و عقاید تو اینجا  

ابلیس در آنرتاک باشد وقتی که چنین تو بی حجابی 

وقتی که دل تو پاک باشد! با این همه از خدا چه ترسی؟ 

شبستان راه راه

نرشیه طنز مسجد )ضمیمه مجله راه راه(

دبیر نرشیه: محمد حسین علیان

تحریریه: محمد کفش دوز، محمد کوره پز، معصومه احمدی  وشکی، س.رستمی 

telegram.me/aghayealian:پل ارتباطی

حکایت سیزدهم 

منی کنم.« امیر از خنده بی خود گشت و گفت: »زنهار تا نستانی که رفته ام بیست دینارم همی دهند تا جای دیگر روم و قبول برمن حیف کردی که به ده دینار از آن بقعه بدر کردی که اینجا پس از مدتی درگذری پیش امیر بازآمد. گفت: »ای خداوند، میدهم. تو را ده دینار می دهم تا جایی دیگر روی.«  و برفت. »ای جوامنرد، این مسجد را مؤذ نانند قدیم؛ هر یکی را پنج دینار مستمعان را ازو نفرت بودی.  صاحب مسجد، به او گفت: یکی در مسجد سنجار به زشتی بانگ گفتی به صدایی که 
به تیشه کس نخراشد ز روى خارا گل   که به پنجاه راضی گردند.« 

چنانکه بانگ درشت تو مى خراشد دل   

محمد کوره پز

 س. رستمی

محمد مهدی پرنیان

الهی! مادر عیال را یادآور باش من هانم که برای آمدنم چه نذرهاکه نکرده!چه 

دعاهای بخت گشا که نگرفته!

الهی! عیال را بفرما جیب شاه سعودی هم بودمی با این برداشتها دیگر وجهی باقی 

منی ماند.

الهی! همسایه را بیاموز هر رفت وآمدی ارزش دیده بانی از چشمی در را ندارد.

الهی! اگر قناعت عیال دست مارا نگیرد از اضافه کاری و وام کاری برنیاید.

الهی! وای فای یک وسیله ی شخصی است، رمز وای فای شخصی تر. همسایه را بدین 

مطلب آگاه ساز و دستش از رمز کوتاه.

الهی! حد مشاعِ خانه را بر همسایه مشخص کن تا بداند که باالغیرتا ناِن تافتون و پیاز 

و لپه  ما ملک مشاعش نیست که همه چیزش را از ما میخواهد.


