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کتاب فرهنگ جبهه )شوخی طبعی ها(
ج3، ص244

الفرار

بعد از عملیات، حاج صادق آهنگران برای مراسم دعا آمده بود پیش 

رزمندگان. برنامه که متام شد مثل همیشه بچه ها هجوم بردند طرفش. حاج 

صادق که عجله داشت گفت: » صربکنید صرب کنید. من یک ذکر فراموش 

کردم بگویم. همه رو به قبله بنشینید، رس به خاک بگذارید، و این دعا را 

پنج مرتبه با اخالص بخوانید.« ما هم همین کار را کردیم، پنج بار شد ده بار، 

پانزده بار خربی نشد که نشد. یکی یکی رس از سجده برداشتیم دیدیم مرغ 

از قفس پریده!

محمد حسین علیان

محمد زارع

درس ششم:

زمین فقط پاک کننده کف... است به رشط اینکه... 1
 أ. کف صابون - حباب درست کند

 ب. یک کف مرتب- شل نباشد و به »دوباره دوباره« برسد

 ج. کف پا و کف کفش است- زمین پاک، خشک و از خاک و شن و سنگ باشد.

2 برای طهارِت داخل دهان و بینی و گوش، بعد از برطرف شدن عیِن 
نجاست باید چه کرد؟

 أ. باید شلنگ را تا ته کرد توی گوش؛ اینجوری یا نجاست کال پاک  می شود یا مغز.

 ب. باید دهان را تا ته باز کرد و زیر آفتاب دراز کشید تا آفتاب دل اندرونش 

را خشک کند.

 ج. کاری الزم نیست. به محض برطرف شدن نجاست، پاک  می شود.

اگر مردار تبدیل به خاک شود، چه  می شود؟ 3
 أ. هر چه خاک آن مردار بود بقای عمر شام  می شود.

 ب. دیگر هر موقع بخورید زمین، به جای اینکه خاکی بشوید مرداری می شوید.

 ج. عمل استحاله صورت گرفته و پاک  می شود.

کافر چه کار کند پاک  می شود؟ 4
 أ. باید روزی سه وعده بعد از غذا، اسید نیرتیک و دوا گلی و روغِن پشم 

شیشه را قاطی کند و قرقره کند تا پاک شود.

 ب. باید کف پای چهل مادر زن را قلقلک بدهد، با چهل باجناق برود 

کوه نوردی و چهل بار فرنهایی که از زیر مبل برادرزنش بیرون زده را بکند تو.

 ج. شهادتین را بگوید، مسلامن و پاک  می شود.

معصومه احمدی وشکی

5

از دســـته ی دغل بازیســـت. بـــدان صـــورت اســـت کـــه در ترازوهـــا دســـت بـــرده و اجنـــاس را بـــا وزنـــی برتـــر از آنچـــه کـــه هســـت بـــر خلـــق 
ـــدک  ـــن، ان ـــن و ذره بی ـــه زور اســـطرالب و ریزبی ـــان ب ـــا مردم ـــد و آن را بفروشـــند ت ـــر هـــوا را در کیســـه کنن ـــه عن ـــا بدانجـــا ک بفروشـــند. ت

مـــاده غذایـــی را درآن بیابنـــد. 
ـــص.  ـــان خال ـــن زی ـــد دری ـــود بکردن ـــک س ـــه نی ـــد ک ـــن وهمن ـــواره در ای ـــد. هم ـــان آی ـــه فغ ـــی ب ـــه طوط ـــد ک ـــان زبان بریزن ـــان چن کم فروش

ـــت. آخ! ـــرت اس ـــالقش بیش ـــوزش ش ـــرت و س ـــی محکم ـــر طناب ـــاس از ه ـــره ی حق الن ـــه زنجی ـــی ک ـــز از کم فروش ـــه پرهی ـــامرا ب ـــام را ش ش

براساس آخرین تحلیل نقشه های ازدواج، امروزه یك موجِ َجوزدگی 

از سمت نوار اقوام فضول، وارد زندگی شده و بتدریج بخش هایی از 

مراسامت عقد و عروسی را  دربرمی گیرد. و در پِی این موج، رگبار اشک، 

همراه با سوراخ شدگی پراکنده ی جیب مبارک و وزش احساس ندامت در 

این دامادها را پیش بینی میکنیم. 

 بنابراین در روزهای عقد و عروسی با ورود سامانه ی پرفشار ارساف، 

شاهد بارش بیچارگی هستیم. البته این سامانه بتدریج در روزهای بعد از 

عقد با به جا گذاشنت اقساط وام، به صورت تدریجی و جونم مرگ شده 

خارج  می شود.!

دایره المعاصی فی شرح گناهان اختصاصی



زاغکی تکه پنیری را دزدید و بر روی شاخه درختی نشست. روباهی که 
معرکه ای داری! اگر وقتش را داری کمی برای من بخوان...«می گذشت، بوی پنیر را شنید، به زاغ گفت: »دوست عزیز! می دانم صدای 

و اینک ادامه ماجرا....
3.  پس زاغ با لبخند معناداری رو به روباه کرد و گفت: »اون موقع که مهمونیا می خونه من نیستم. داداش کوچیکمه.«زاویه ی بدنم جوری نیست که بتوانم بخونم. در ضمن اونی هم که تو 2. زاغ پنیر را کنار خودش روی شاخه گذاشت و گفت: »رشمنده االن دیگر به خاطر یک تکه پنیر ناقابل دروغ و دغل بهم نبافد.تیکه بندازم برات«  سپس فضله ای از فضائلش را روانه اش کرد تا او باشد 1. زاغ پنري را کنار خودش روي شاخه گذاشت و گفت: »دهنتو باز کن یه 

اومدی گومل زدی و پنیرو دزدیدی کالس سوم بودم. االن لیسانس گرفتم و 
5. زاغ رشوع به غارغار کردن کرد و پنیر به چنگال روباه افتاد. مردی که گفت: »یکی بخر دوتا برب. هر کی برده راضی بوده«4.  زاغ تکه پنیر را که در واقع اسفنج جادویی بود بطرف روباه گرفت و جزء شاخای اینستام...«

بدبخت شد، پنیر نخورده و بدِن سوخته. کالغ پنیر را از او دزدیده بود، با تفنگ بادی اش به روباه شلیک کرد و روباه 

البته واضح و مربهن است که اطاعت از پدر و مادر واجب است. اما خب ما هم گاهی 

به گناه می افتیم. ولی حداقل  می شود برای ظاهرسازی هم که شده طوری گناه کرد که 

شکل گناه نباشد. مثل این موارد:

1- وقتی شبکه 3 دارد بازی رئال مادرید – بارسلونا را پخش می کند و مادر به شام می 

گوید که بپرید نان بگیرید چون االن مهامن ها می رسند. در اینجا ابتدا با خورشویی 

چشم بگویید و بعد پیراهن و شلوار و جوراب ها را بگیرید دستتان و هر 5 دقیقه یکی 

از دکمه ها ببندید. هر وقت هم مادر گفت: »د برو دیگه« در جواب بگویید: »دارم لباس 

می پوشم.« بدیهی است که بعد از رسیدن مهامن ها آن ها هم به جمع متاشگران پیوسته 

و مادرجان هم دیگر رویش ن می شود با شام دعوا کند!

2- یکی دیگر از موقعیت های بغرنج زمانی است که با پلی استیشن »کال آو دیوتی« را تا 

مرحله های وسط برده اید و مادر می گوید »پرسم بشین رس درس و مشقت.« اینجا شام 

باید زرنگی کنید و رسیع یکی از سوتی های عمه های تان را برای مادر تعریف منایید. 

تجربه نشان داده که البته برخی موارد مادرها این موضوع را با لذت هرچه متام تر گوش 

می دهند و بی خیال اتفاقات دور و بر می شوند!

3- گاهی می خواهید با چندتا از رفقا بروید رِس کوچه و روی بچه های رش محل را کم 

کنید. در این موقعیت اگر پدرتان گفت »کجا؟ نری توی کوچه دعوا کنی.« شام بگویید 

که قصدتان از بیرون رفنت دعوا نیست بلکه می خواهید به پاکسازی محیط محله از 

آشغال ها کمک کنید! اینجوری هم دلتان به خاطر آشغال خطاب کردن بچه پرروها 

خنک می شود و هم پدرتان به داشنت فرزند با مسئولیتی مثل شام افتخار خواهد کرد!

شبستان راه راه

نرشیه طنز مسجد )ضمیمه مجله راه راه(
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کتاب لطایف الطوایف

اسب رسبازی را دزد برده بود. شخصی به او گفت: »تقصیر 
خودت بود که اسب را خوب نبستی.« دیگری گفت: »تقصیر 
غال م تو بود که دِر طویله را بازگذاشته بود.« رسباز گفت: »همه 
تقصیر از ماست و دزد هیچ گناهی ندارد!«

زهرا سادات جاملی

محمد کوره پز


