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کتاب فرهنگ جبهه )شوخی طبعی ها(
جلد 1، صفحه:143

الهی حرامتان باشد

از سمت راست یکی یکی رشوع کردند به دعا  کردن. اولی گفت: »الهی 

حرامتان باشد.« بچه ها مانده بودند که شوخی است یا جدی؛ که اضافه کرد: 

»آتش جهنم« و بعد همه گفتند: »الهی آمین.« نوبت دومی بود. دستش را 

به سوی آسامن بلند کرد و خیلی جدی گفت: »خدایا ما را بکش.« دوباره 

همه معطل ماندند چه کنند که او اضافه کرد: »پدر و مادر ما را هم بکش.« 

بچه ها بیشرت به فکر فرو رفتند، خصوصاً که این بار بیشرت صرب کرد. بعد 

گفت: »تا ما را نیش نزند.« تازه فهمیدیم میگفته: »خدایا مار، را بکش.«

ارائه دهنده آخرین متد هم رنگ شوندگی

استفاده از آخرین متدهای رنگ پاشی،

قابلیت تنظیم میزان رنگ با نوع جامعت

مخصوص اهالی دغل باز و چاپلوس

همراه با ضامنت مرجوعی

محمد حسین علیان

محمد زارع

درس هفتم:

1 حیوانی که خون جهنده دارد، خونش ...
 أ.  O+است.

 ب.  همچین میپاشد که هندونه شیرازی موقع ترکیدن اینجوری منیپاشد.

 ج. نجس است.

2 آن اجزای مردار که روح ندارد مثل مو و ناخن ...
 أ. به روح هم اعتقاد ندارد

 ب. منیتوان به آن گفت: ارواح عمه  ات

 ج. پاک است.

3 خون داخل دهان اگر با ... مخلوط شود طوری که ...، آب دهان پاک 
است.

 أ.   منک زردچوبه – طعم میرزا قاسمی بگیرد

 ب. با خون داخل دماغ – منجر به مرگ مغزی شود.

 ج. با آب دهان – خون از بین برود.

4 خون پشه ... چون ...
 أ. کم است چون شکم کوچکی دارد.

 ب. ایدز دارد چون از وسایل غیر اسرتیل برای تزریق خون استفاده می کند.

 ج. پاک است چون خون جهنده ندارد.

محمد کوره پز

6

هامنطور که می دانید قطع رابطه با فامیل، فواید بیشامری دارد. مثال اگر صله رحم نکنید:
1-  از مســـائل و بدبختـــی هـــای فـــک و فامیـــل مطلـــع منی شـــوید و در نتیجـــه اگـــر کاری هـــم از دســـتتان برمـــی آیـــد تـــوی 

ـــد. ـــی  افتی ـــی من رودرواس
ـــی و ســـایر نقـــاط  ـــکاری، عـــدم ازدواج، افـــت تحصیل ـــرای بی ـــد و دیگـــر الزم نیســـت ب ـــه هـــم از وضـــع شـــام بی خـــرب می مانن 2- بقی

درخشـــان زندگـــی بـــه بقیـــه توضیـــح واضحـــات بدهیـــد!
ـــه  ـــه چقـــدر ب ـــن قضی ـــد همی ـــد. خـــدا می دان ـــا تلگـــرام و واتـــس آپ کار کنن ـــا شـــام ب ـــرای متـــاس ب ـــد ب ـــور می کنی 3- آشـــنایان را مجب

ـــد. ـــک می کن ـــن کم ـــای نوی ـــج فناوری ه تروی
ـــس  ـــا نف ـــم ت ـــیه اش ه ـــد. در حاش ـــو بزنی ـــا جل ـــول از رفق ـــد ل ـــد چن ـــد و می توانی ـــز« داری ـــش آو کلن ـــرای »کل ـــرتی ب ـــت بیش 4- وق

ـــد. ـــت می کنی ـــا چ ـــالف آنج ـــای ع ـــه آدم ه ـــا بقی ـــد ب داری
ـــه و  ـــوالت تراریخت ـــامل، محص ـــن پ ـــرف روغ ـــوده، م ـــوای آل ـــس ه ـــه از تنف ـــود و در نتیج ـــاه می ش ـــان کوت ـــات عمرت ـــق روای 5- طب

6- باز طبق روایات در همین دنیا عذاب به رساغتان می آید و لذا با کسب تجارب الزم به جهنم ترشیف می برید!... زودتـــر راحـــت می شـــوید.
ـــوره  ـــه 25 س ـــوی آی ـــه ت ـــی ک ـــو می بین ـــه: »این ـــد ک ـــز بدهی ـــا پ ـــوی رفق ـــد جل ـــوید و می توانی ـــن می ش ـــرآن لع ـــا در ق ـــه ج ار« ... ایـــن منـــم!«  7- دو س ـــدَّ ـــوُء ال ـــْم ُس ـــُة َوَلُه ـــُم اللَّْعَن ـــَک َلُه رعـــد نوشـــته: »أُْوَلِئ



فضولسانان جاندارانی متحیر الخلقه از دست بیکاران می باشند. از 
چشم، توانایی پردازش و ازدیاد غذا و همچنین به اشرتاک گذاشنت غذا با تامین میکنند. و شگفت انگیزتر اینکه بعد از گرفنت غذا از طریق گوش و شگفتی های این جاندران این است که غذای خود را از راه چشم و گوش 

خودشان را از زندگی روزمره می اندازند به همین دلیل در دسته بیکاران آنها برای شکار غذای بیشرت با پنهان شدن الی در و پشت چشمی در، هم نوعان خود را دارند.
در هنگام برخورد با این جانور خطرناک بی درنگ آن محل را ترک کنید. آنها میشود. بنابراین آنها در دسته طردشدگان نیز قرار میگیرند.قرار میگیرند. و همین ویژگِی آنهاست که باعث فاصله گرفنت مردم عادی از 

چرا که اطالعات جمع آوری شده توسط آنها به رسعت در محله به اشرتاک 
گذاشته میشود.

ما در محله ای زندگی می کنیم که همه ی اهالی آن به نظافت و پاکیزگی و صد البته 

زیبایی آن اهمیت بسیاری  می دهند. مثالً همین احمدآقا بقال که هر روز صبح با آب 

جوب، جلوی پیاده روی مغازه اش را برای مشرتی ها آبپاشی می کند؛ یا آقا هوشنگ 

همسایه ی ته کوچه ییامن که شب به شب با پرتاب کردن آشغالهایش بصورت کامالً  

وَکیوم شده از پنجره ی طبقه ی چهارم به پیاده رو، بساط سور و سات گربه های محل را 

فراهم کرده و یا همین زری خانوم، طرفدار رسسخت محیط زیست و عضو فعال کمپین 

»در ورزشگاه آشغال نریزید«  که همیشه رّدی از تفاله ی چای شب مانده و فرنی و 

عدسی صبحانه، با طرحی از کوبیسم انتزاعی را بر روی سنگ فرش جلوی خانه اش برای 

رهگذران تداعی می کند.

در محله ی ما همه ی افراد  به پاکیزگی اهمیت ویژه ای می دهند. مثال یک سطل زباله ی 

مکانیزه، به چه بزرگی همیشه ی خدا رس کوچه ما وجود دارد که هیچگاه از جانب اهالی 

محل به رسمیت شناخته منی شود زیرا افراد  ترجیح می دهند طبق یک سنت دیرینه، 

زباله هایشان را در کنار هامن تیر چراغ برق رس کوچه کُپه  کنند تا دسرتسی آسانرت به 

آشغال ها نیز برای مأمورین خدوم شهرداری میرس باشد.

ساکنین محله ی ما در رعایت نظافت و پاکیزگی شهر و محله ی خودشان بسیار کوشا 

هستند و مفهموم جمله ی »شهر ما خانه ی ما« را با متام گوشت و پوست و بطری آب 

معدنی و ته سیگار و آدامس جویده شده ی کف آسفالت و بزاق دهان و...که بر روی 

زمین منی اندازند بخوبی ملس کرده اند.

این بود انشاء من. اووووع...

یک رفیقی داشتم که خیلی شوخ و البته دروغگو بود. یک روز 
ازش پرسیدم چرا دیگه دروغ منی گی؟ اول منی گفت اما بعد که 
دید دست بردار نیستم، گفت: »هیچی بابا! از دیشب فهمیدم 

راستگویی کالسش بیشرته! تازه باعث میشه دیگران ازم تعریف 

هم بکنند!!«

شبستان راه راه

نرشیه طنز مسجد )ضمیمه مجله راه راه(

دبیر نرشیه: محمد حسین علیان

تحریریه: زهراجاملی – معصومه احمدی وشکی -  محمد زارع – محمد کوره پز   

telegram.me/aghayealian:پل ارتباطی

کشکول شیخ بهایی، ترجمه بهمن رازانی، ص345

این هم یک نوع پیچاندن
شخصی، دیگری را گفت: »به تو نیاز کوچکی دارم.« گفت: 
»بگذارش بزرگ شود.«

کوثر سعیدزاده

زهرا جاملی

مجید نجفی


