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گفتن بود1. حد و حدود حجاب برای بانوان در اسالم چه مقدار است؟ کندالف( بهتر است خودت حدو حدودت را بدانی، از ما  گر باز هم بپوشـــی »َبت منی«الـــف( چـــون جنس چادر از ســـرب بوده و وزنی معادل یـــک ُتن را دارد 2. منظور از چادرمشکی حجاب برتر است یعنی چه؟دســـت ها تـــا مچ می باشـــیدج(حجـــاب شـــرعی درمـــورد زنان پوشـــیدن تمـــام بدن بجـــز صورت و ب(خوبی از حد بگذرد، نادان خیال بد  گر باز و حملش ســـخت اســـت، پس ا کچلـــی میگیرید، پـــس ا بعلـــت هـــم از رو نرفتید و پوشـــیدید، جداً زن زندگی هســـتید.ب(چـــون با پوشـــیدن چـــادر ووحجاب  و  را میپوشـــاند  آن  برجســـتگی های  و  بـــدن  مشـــکی بـــودن رنـــِگ آن، جلـــب توجـــه نمی کنـــد، بـــه همیـــن علـــت ج(چـــادر حجـــم 
برتـــر می باشـــد. حجـــاب 

گر در پیاده رو صدا  1. جلب رضایت خلق اهلل:  شما به راحتی می توانید، توجه بقال سر کوچه را تا هزاران مهندس و دکتر قالبی-که ا

بزنید نصف جمعیت برمی گردند- به خود جلب کنید. واقعا کم چیزی نیست بدست آوردن دل این همه آدم. عین آژیر کشیدن ماشین 

گاه برمی گردد و دنباله ی صدا را می گیرد.  آتش نشانی می ماند که هر کسی ناخودآ

2. اضافه شدن ابیات جدید به اشعار شناخته شده: یکی از آیین های فراموش نشدنی هر جشن تکلیفی خواندن این شعر است: 

»پسر عمو پشت دره حجاب کنم یا نکنم؟« »حجاب بکن حجاب بکن«]جمعیت حاضر[

پسر دایی پشت دره؟ و همینطور تمام پسرهای فامیل را دور می زنند؛ که البته دایی و عمو و پدربزرگ، نکات انحرافی میان شعر، برای سنجش 

هوش جمعیت حاضر بود.

 اما بعد از عوض شدن مفهوم حجاب و کمرنگ تر شدن این مهم، ابیات جدیدی به شعر اضافه شده و هر کسی هم که پشت در باشد 

جوابش را حجاب نکن، نوشته اند.

3. کشف اعضاء و جوارح زن ستیِز انسان:  یکی از توجیهات منطقی، جمله ی »خب مردها نگاه نکنند« هست! خب راست هم می گویید 

مردها چشم می خواهند چه کار؟ اصال این حس بینایی مردان یکی از ابزار زن ستیزی  است و باید به آن اعتراض نمود. 

کنون  اتفاقا آقا محمد خان قاجار پس از فتح کرمان، با درآوردن چشم ۲۰ هزار جفت چشم به اعتراض برخواست که متاسفانه همانطور که ا

مشاهده می کنید؛ نتیجه ی چشم گیری نداشته است.
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احکام حجاب

سیده ام الهدی سجادی

نرجس سادات یزدگردی

بی حجابیم به خاطِر اینکه ...

سیده ام الهدی سجادی

بهتعدادیگالدیاتوِرزرهپوش

باقابلیتحملروزانهیکتنوزنه

پارهوقت،فقطجلویانظارعمومی

ترجیحاباموهاییمستحکموقویدرمقابلریزشوکچلی

جهتپوشیدنچادرنیازمندیم

جانـــداری اســـت عجیب الخلقه از دســـته ی برون ریزان می باشـــد. این جاندار معمـــوال در خیابان ها و 

کنم، پالس اســـت.  که چـــه عرض  گزیدن  پارک ها ســـکنا 

بیرونریزیـــوس همه چیـــز را بیرون ریخته و در معـــرض دید عموم قرار میدهد که به محِض دیده شـــدن 

گین،  کنش دفاعـــی تیری از مواد ســـمی رها می کنـــد. این تیـــِر زهرآ توســـط جنـــس مخالف طِی یـــک وا

کتلتیت شـــدید می کند. این جاندار چیزی تغذیه نمی کند و همین  چشـــم فرد و کل زندگی فرد را دچار 

کـــه باعث تولید مـــواد غذایی در  حالـــت کتلتینـــگ دشـــمنان او، حالت خاصـــی در وی به وجـــود آورده 

بدنـــش می شـــود و همینطـــور زندگـــی می کند. عمـــر این جاندار ۲۰ تا 4۰ ســـال اســـت بعـــد از آن بدلیل 

گرســـنگی می میـــرد زیرا دیگر چیزی نـــدارد که بیرون بریـــزد و غذایی در بدنش تولید نمی شـــود. توصیه 

 خـــودداری نمایید.
ً
می شـــود از دیـــدن این گونه ی غیـــِر نادر جدا

 جانداری که فقط می خواهد دیده شود

علی پرتوی



شبستان راه راه
نشریه طنز مسجد) ضمیمه مجله راه راه(
دبیرتحریریه: محمدحسین علیان
تحریریه:سیده ام الهدی سجادی، نرجس سادات یزدگردی، علی پرتوی، ابراهیم 
کاظمی مقدم
صفحه آرایی: مجتبی ساالری

ع انشا: می خواهید در آینده چه کاره شوید! موضو

کاظمی مقدم ابراهیم 

که همه بـــرای رفع  مـــن می خواهـــم در آینده عـــارف بزرگـــی بشـــوم. از همان ها 
مشـــکالت خانوادگی، مالـــی، عقیدتی، سیاســـی، خاور میانه و غیره پیششـــان 
گفـــت: »اون از  گفتـــم، زد توی ســـرم و  می رونـــد. البتـــه وقتـــی ایـــن را به پـــدرم 
که جارو دســـت مامانت دیدی و میخواســـتی ُرفته گر شـــهرداری بشـــی،  دیـــروز 
کار نـــون و آب دار مثل پزشـــکی و خلبانی!« پدر  اینـــم از امـــروز... برو دنبـــال یه 

نمی داند این شـــغل درآمدش بیشـــتر اســـت!
گفـــت: »میتونـــی هـــم عـــارف بشـــی هم آشـــپز یا  کـــه پرســـیدم،  از مامانـــم هـــم 
که  کردم مـــادرم همان طور  خیـــاط یا هر شـــغل دیگـــه ای!« من هم اولـــش فکر 
که دارم ســـرباز میســـازم میگوید:  کلنز ســـر در نمیآورد و زمانی  کلش آف  از بازی 
کن! بکشـــش!« دارد مســـخره میکند و الکی میگویـــد و اصال عارف باید  »حمله 
کند و بـــاز عبادت  که فقط هـــی عبـــادت  کـــوه و بیابانـــی جایـــی باشـــد  در یـــک 
کند تـــا جانـــش در بیاید و  که عبـــادت میکنـــد باز عبـــادت  کنـــد و همیـــن طـــور 

عارف شـــود...
که خدا را شـــناخته،  کســـی  گفت: »عارف یعنی  اما دیشـــب حاج آقا در مســـجد 
کمک میکند  گـــوش میکند و مخلوقاتش را دوســـت دارد و بهشـــان  حـــرف او را 
که  که ازشـــان دور بشـــود؛ مثال شـــیخ رجبعلـــی خیاط و مرشـــد چلویی  نـــه این 
کارشـــان  که نیت  کارشـــان را می کردنـــد ولی بـــا این تفـــاوت  مثـــل بقیـــه مـــردم 

کاِر مردم را راه مـــی انداختند!« رضـــای خدا بـــود و اینطوری بیشـــتر 
گرفتم تا هفته ی دیگر عارف بشـــوم و بعدش درســـم  مـــن هم دیشـــب تصمیم 
کاری ســـخت تر از  که همان رفته گر شـــهرداری بشـــوم، اما دیدم هیچ  را بخوانم 
کارانی را  عارف شـــدن نیست! مثال شـــما حاضرید ســـهم خودتان از ته دیگ ما
کـــه آینده ی عرفان  گفته باشـــم  بـــه داداشـــتان بدهید؟ ولـــی من دادم! از اآلن 

در دســـتان من است! 

زادگاه اصلی این حیوان موذی در اعماِق منطقه ی پســـِت جهنم دّره می باشـــد؛ 
گفت در سراســـر دنیا  کـــه دارد، تقریبا می تـــوان  امـــا  بـــه علـــت زاد و ولد بســـیاری 

گرفته اســـت. گونه ی جانوری فرا زندگـــی می کنـــد و همه جا را ایـــن 

گونه ی جانوران وحشـــی محســـوب می شـــود ولی بدلیـــل ظاهِر  ایـــن جانـــور جزِء 

گرفته و به  بظاهـــر آرام و فریبنـــده ی او، اغلب افـــراد او را با حیواِن خانگی اشـــتباه 

خانشـــان می برنـــد. غذای غالب ایـــن جاندار، مـــال و جان و مغز آدمیســـت. این 

کـــرده، واثرش  حیـــوان بـــا ظاهر آرام خـــود به آرامی تـــوی مخ افراد خانـــواده نفوذ 

که  از طریـــق زبـــان فـــرد پخش می شـــود. بیشـــترین صدمـــه را افـــرادی می خورند 

کـــه دروغ به  دچـــار اثـــرات پخش شـــده از زبان افراد دیگر می شـــوند ؛ واینجاســـت 

کار  کـــرده و  گاهـــا آبروی مردم دســـت پیدا  غـــذای اصلیـــش، یعنی مـــال و جان و 

را تمـــام می کند.

که از آن دسته چک هم دارید!الف( اسِم شخصی ست به نام حسن فرزند جاریه!1. حسنه ی جاریه؟ که بازتـــاب آن در دنیا باقـــی بماند، مثل ُفروارد و نشـــر یک ب( سپرده ی قرض الحسنه ای  پیام مثبت در شـــبکه های اجتماعیج( هـــر  عمـــل نیکی 
کرده اند!2. سیاه لشکر مجازی! که با فوتوشاپ درستشان  کرده اما الف( سیاه لشکری  کشـــور خودش حملـــه  کـــه اجبارا در لشـــکر آمریکا به  کانال ها و پیج هـــای بیگانه عضو چون قلبش آنجا نیســـت، مجازی آنجاســـت!ب( سیاه پوســـتی  که بـــرای تفنن یا به اســـم َرَصد در  کرده الیکشـــان باعث ایجـــاد این ذهنیت ج( کســـانی  که ایـــن حرکت واقعا اقبـــال مردمی دارد!میشـــوند و با ســـین زدن و خـــدای نا میشـــوند 

کدام گزینه برای تعریف واژه های زیر درست است؟

کاظمی مقدم ابراهیم 

غ حیوانی به نام درو
ام الهدی سجادی


