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امدادگر

بار اومل بود که مجروح می شدم و زیاد بی تابی می کردم. یکی از 

برادران امدادگر باالخره آمد باالی رسم و با خونرسدی گفت: »چیه، 

چه خربه؟ تو که چیزیت نشده بابا! تو فقط یک پایت قطع شده، 

ببین بغل دستی ات رس نداره، هیچی هم منی گه« برگشتم دیدم 

بنده ی خدا  شهید شده بود! توی هامن حال که درد مجال نفس 

کشیدن هم منی داد، کلی خندیدم. 

آیا موی رستان کم پشت شده است؟ 
آیا شپش در جیبتان ملق می زند؟ 

آیا طلبکاران پاشنه درب خانه تان را با خود برده اند؟ 
آیا شب ها از عذاِب وجدان به راحتی منی خوابید؟

دیگر نگران نباشید
با پک کامِل دعای پدر و مادر به راحتی به جنگ مشکالت روید.

کافیست با خانواده متاس بگیرید!

یارس قاسمیان

درس هشتم: وضو

1 فرق طهارت باطنی و طهارت ظاهری در کجاست؟
 أ. در باالی رسش است.

 ب. دو تا چهارراه آنطرف تر است.

 ج. در اینجاست که طهارت باطنی مثل وضو و غسل و تیمم نیاز به قصد 

قربت دارد ولی طهارت ظاهری ندارد.

2 کسی که وضو ندارد منی تواند...
 أ. بگوید که وضو دارد.

 ب. یارانه بگیرد.

 ج.  مناز بخواند.

3  آیا قبل از مناز باید فقط وضو گرفت؟
 أ. نه. فقط وضو که منی گیریم. پس کی نفس بکشیم؟

 ب. نه. بعد از مناز هم میشود وضو گرفت.

 ج. نه. در برخی موارد باید غسل یا تیمم کرد.

4  شسنت صورت، شسنت دست ها، مسح رس، مسح روی پاها، به ترتیب 
کارهایی است که مربوط به ... .

 أ. مربوط به شام منی شود.

 ب. مربوط به مسئولین ذی ربط می شود.

 ج. مربوط به وضو می شود.

احسان مالیی
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ـــا  ـــره ای ب ـــود دارد ح ـــش وج ـــه نام ـــم ب ـــوره ای ه ـــت و س ـــده اس ـــاد ش ـــرآن از آن ی ـــار در ق ـــه 2 ب ـــوت ک ـــا العنکب ـــوت ی عنکب

ـــی  ـــرا ممکـــن اســـت مـــرد عنکبوت ـــد زی ـــه ســـمی آن نیشـــتان نزن ـــه گون خانه هـــای سســـت و چســـبنده اســـت. مراقـــب باشـــید ک
ـــد. ـــک بزنی ـــذا ناخن ـــل از غ ـــه قب ـــیب زمینی های قیم ـــه س ـــد ب ـــر نتوانی ـــبناکتان دیگ ـــت چس ـــا انگش ـــوید و ب ش

ـــی  ـــان در اراض ـــه از عنکبوتی ـــن گون ـــه ای ـــد ک ـــان معتقدن ـــود. محقق ـــان می ش ـــرگ انس ـــث م ـــمی آن باع ـــاک و س ـــه خطرن گون

اشـــغالی در فلســـطین زندگـــی میکننـــد. دانشـــمندان حره شناســـی ایـــن گونـــه نـــادر را صهیونیـــزم جهانـــی نامیده انـــد و 

پیش بینـــی کرده انـــد کـــه بـــه خاطـــر ُسســـتی خانه شـــان طـــی 25 ســـال آینـــده منقـــرض مـــی شـــود، لـــو کانـــو یعلمـــون!

ـــب  ـــا هـــم سســـت بنیان اســـت و از عجای ـــواده آنه ـــه، خان ـــر از خان ـــه غی ـــه ب ـــان بســـیار سســـت بنیان اســـت. البت ـــه عنکبوتی خان

ـــی  ـــت فیلیپین ـــک حرک ـــا ی ـــاده ب ـــوت م ـــد عنکب ـــی رون ـــار م ـــک ت ـــد و روی ی ـــی ازدواج ميكنن ـــه وقت ـــت ک ـــن اس ـــا ای عنکبوت ه

ـــرآن  ـــه اش در ق ـــتی خان ـــر سس ـــه خاط ـــوت ب ـــد. عنکب ـــش میکن ـــه چپ ـــک لقم ـــده و آن را ی ـــه ور ش ـــت حمل ـــوهر بدبخ ـــه ش ب
ـــت: ـــده اس ـــال ش مث

»َمَثُل الَّذيَن اتََّخذُوا ِمْن دُوِن الّلِه اَْوِلياَء كََمَثِل اْلَعنْكَبُوِت اتََّخَذْت بَيْتا َو اِنَّ اَْوَهَن اْلبُيُوِت َلبَيُْت اْلَعنْكَبُوِت َلْو كانُوايَْعَلُموَن« 

ـــت ترين  ـــرده و سس ـــاب ك ـــود انتخ ـــراى خ ـــه اى ب ـــه خان ـــد ك ـــون عنكبوتن ـــد، همچ ـــود برگزيدن ـــاء خ ـــدا را اولي ـــر از خ ـــه غ ـــاىن ك ـــتند. 1كس ـــى دانس ـــر م ـــت، اگ ـــوت اس ـــه عنكب ـــا، خان خانه ه
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قبله ام در جهت وای فای است
گوشیم،

در منازم جریان دارد نت ، جریان دارد واتسجزء ال ینفک سجاده ام است
همه چت های تلگرامم نیز

من منازم را لحظه ای میخوانم
که به رس آمده باشد وقتش 

تا سحر بیدارم
تا مبادا که پیامی نرود از دستم

خواب آنگاه بیاید به رساغم
که اذان می گویند

اکنون که قلم در دست می گیرم و انشای خود را آغاز می کنم، پدرم منی گذارد و می گوید: »بچه بپر یه لیوان آب برایم بیار.« پدرم بعدش 

می خواست در مورد چشم و هم چشمی برایم توضیح بدهد اما مادرم از آشپزخانه آمد و گفت که باید برای خرید رسویس ناهارخوری 

که چند وقت پیش در مهامنی منزل نازیال خانوم، دخرتعمه ی ناتنی مادرش دیده است به بازار بروند و من نتوانستم در مورد چشم و 

هم چشمی چیزی بفهمم.

دیشب عمو اینها منزل ما مهامن بودند. زن عمویم یک رشته زنجیر طالیی کلفت و سنگین را سه دور دور گردنش پیچیده است. دمل برایش 

می سوزد. چون مجبور بود دستش را که نزدیک به پنج کیلو النگو در آن بود، هی تکان بدهد تا مامان خوب ببیند. مادرم وقتی عمو اینها به 

خانه ی ما می آیند  طالهای خاله هایم را قرض می گیرد. من هنوز مفهموم چشم و هم چشمی را نفهمیدم.  

من از مادرم که در آشپزخانه مشغول هویج رنده کردن برای ساالد است  در مورد چشم و هم چشمی سوال می پرسم اما صدای النگوهای 

مادرم منی گذارد سوال من را به درستی متوجه شود و بجای من با خودش حرف می زند و می خواهد با تزئین ساالد و مخلفات سفره ی شام، 

چشم زن عمو و بقیه ی مهامن ها را از کاسه دربیاورد.

ای کاش النگوهای مامان مثل النگوهای دخرت عمه نازیال بود که اصالً آلودگی صوتی ایجاد منی کنند چون بینشان هیچ فضای خالی برای 

حرکت وجود ندارد. من باز هم معنی چشم و هم چشمی را نفهمیدم. به هر حال این بود انشا من.  
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سارا رمضانی

دل صاف

یکی شیخ با یزید را گفت: »دلت را صاف کن تا با تو سخنی بگویم« شیخ 

گفت: »سی سال است تا از حق تعالی دل صاف میخواهم، هنوز نیافته ام. 

یک ساعت از برای تو دل صاف از کجا آرم؟«

پرسک برگه امالیش را به پدرش نشان داد و گفت: »می بینی پدر؟! من امالیم را »خیلی خوب« گرفته ام.«

پــدر ابتــدا لبخنــدی بــر لبانــش نشســت، امــا بعــد از مشــاهده برگــه، دســتش را بــه پــِس کلــه پــرسک متــربک کــرد و گفــت: »»خیلــی خوبت« 

بخــوره تــو رست ! ایــن دوتــا کلمــه را چــرا اشــتباه نوشــتی؟ همیــن دیشــب نبــود کــه هــزار بــار برایــت مــرور کــردم؟«

پــرسک بعــد از ملــس مــکان تــربک شــده توســط پــدر گفــت: »پــدر جــان! »خیلــی خــوب« هــامن »بیســت« دوران شامســت، چــرا بی هــوا 

کلــه ی مــرا ملــس میکنــی؟!«

در همیــن گیــر و دار مــادر پــرسک میگویــد: »مــن منی دانــم چــه گناهــی بــه درگاه خــدا انجــام داده ام کــه این پــرس خنگ نصیبم شــد! از پرس 

همســایه یــاد بگیــر کــه بــدون یــک اشــتباه »خیلی خــوب« میگیــرد. این هــم از اقبال ســیاِه ماســت که یــک کُندذهن نصیبامن شــده.«

پــرسک کــه ذوقــش بــه شــدت کــور شــده بــود، فکــری کــرد. از آن پــس، او همــه کلمه هــای اشــتباهش را قبــل از آنکــه بــه پــدر و مــادرش 

نشــان دهــد، اصــالح می کــرد و یــک مــنت بــدون اشــتباه را تحویــل آنهــا مــی داد و بوســه های آبــدار و تعریف هــای آنچنانــی دریافت 

میکــرد. او ایــن کار را از پــرس همســایه آموختــه بود!

و اینگونه بود که یک دروغگو و متقلب به جمع دروغگویان و متقلبان جامعه اضافه شد!

زهرا سادات جاملی

کوثر سعیدزاده


