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تفسیر آیات را با لبخند بیاموزیم

یاسر قاسمیان

خودتو نگری

گزارش پزشکی محققان، پیراموِن یک مورِد ناشناخته

کاظمی مقدم ابراهیم 

؛ 
ُ

اخالصی
عنصر ناشناخته

به گزارش محققاِن پژوهشــکده ی پزشــکِی شبســتان، دانشــمندان موفق به کشــف 

عنصــری جدیــد در خــون عــده ی معــدودی شــده اند. ایــن عنصــر باعــث می شــود کــه 

شــخص رفتارهــای عجیــب و خاصــی از خــود نشــان دهــد. بــه طــور مثــال شــخص مذکور 

اگــر مســئول باشــد بــرای کمــک بــه محرومیــن و انجــام کاِر خیــر، در کمــال تعجب منتظر 

دوربیــن و تشــریفات نمی مانــد.

بــه طــور کلــی وجــود ایــن عنصــر بــه گونه ای روی سیســتم مغز تأثیــر می گذارد که شــخص 

کارهایــش را فقــط بــرای رضــای خدا انجــام دهد. 

بــه گفتــه ی دانشــمندان وجــود ایــن عنصــر در خــون باعــث از بیــن رفتــن عفونت هایــی 

نظیــر ریــا میشــود. دانشــمندان ایــن عنصــر را اخالصُیــم نــام نهادنــد. گفتنــی اســت کــه 

اخالصُیــم را می تــوان از مــواد غنــی شــده ای همچــون نمــاز اســتخراج کــرد.

شعری ِخطاب به خودم

محمد حسین علیان
رسعت غری مجاز شـــخصی که به او انفاق شـــده، مورد خدشـــه قـــرار گیرد. ســـلفی گرفتن و جاروجنجال نـــدارد؛ چراکـــه نباید به بهانه انفـــاق، آبروی »قطعـــا خداونـــد از کار خیـــری کـــه انجـــام می دهیـــد، آگاه اســـت« و نیاز به »ابـــراز وجود«، »ما اینی که هســـتیم« و »بی ماهرگز« هســـتند؛ می فرماید: و ســـپس در آخر آیه به کســـانی که به بهانه انفاق سعی در »خودنمایی«، و در راه مانـــدگان هزینـــه گردد.«اســـت و اینکه انفاق باید برای پدرو مادر، نزدیکان، یتیمان، مســـتمندان و فرمـــود: »هـــرکار خیر و نیکـــی که در راه خـــدا انجام می گیـــرد، منظور نظر انفـــاق چه نوع کارهایی و شـــامل چه کســـانی می شـــود که آیه نازل شـــد خـــوب بوده یـــا نـــه کاری نداریم( بـــه پیامبر)ص( عـــرض کرد کـــه منظور از مازراتـــی- با برند مختلف داشـــته ویا آقازاده های ایشـــان از جنس ژنهای مدیـــره بـــوده ویـــا چنـــد عـــدد اســـب الکچـــری -شـــما بخوانید پورشـــه و خـــود بـــود )حاال ایشـــان ابوالمشـــاغل و یـــا در چند شـــرکت عضو هیئت  روزی »عمـــرو بـــن َجموح« که یکـــی از پیرمردهـــای بـــزرگ و ثروتمند زماِن 

ای که می خوانی نمازت را سریع و سرسری

 آبروی خویش را پیِش مالئک می بری

با چنین سرعت نفهمیدی خودت چی خوانده ای

با زبان انگلیسی خوانده ای یا آذری؟

بس که تندی در سجودت از کالغ و زاغ هم 

موقعی که نوک زند بر خاک باسرعت تری*

پشِت مهرت شافنر جاساز کردی ناقال؟

کاینچنین تا سر به سجده رفت، باال می پری

همچو زّهاد از نماز خویش لذت می بری

پچ و بربری
َ
البته از فکر کردن به َکل

در نمازت هر کسی آید به فکرت جز خدا

از عموِی خواهِر مادرزنت تا خاوری

ای کسی که از نماز خود بدزدی گوش کن 

عاقبت باید جوابی داد روز داوری* 

البته شاید نمازت هم قبول حق شود

منتها قبلش ببر آن را به نزِد پنچری

اهل تقوا با دو رکعت آسمان را می خرند

تو خودت کل نمازت را چه قیمت می خری؟

*امــام علــی )ع( بــه مــردی کــه بــا ســرعت نمــاز می  خوانــد، فرمــود: َمَثــل تــو پیــش خــدا مثــل کالغــی اســت 

کــه بــا ســرعت از زمیــن دانــه می  چینــد. ســپس فرمــود: دزدتریــن مــردم کســی اســت کــه از نمــازش 

بــدزدد. )وســائل الشــیعه، ج3، ص24(



شبستان راه راه
نشریه طنز مسجد)ضمیمه مجله راه راه(
دبیرتحریریه: محمدحسین علیان
تحریریه:سیده حانیه باقرزاده، علی پرتوی، ابراهیم کاظمی مقدم،
 یاسر قاسمیان، پیمان غفاری
صفحه آرایی:  حسین شهریاری مزرعه امامݡی

در فصــل ســوم از کتــاب العــاُرق فــی آداب الســاِرق و الســاُرق، اثــر ملــک الُســَرقای 
بهــار آمــده اســت کــه:

بــَک اهلل، بــدان کــه هــرگاه دســت بــه ســرقت می بــری، دوزار مــرد بــاش  ّدَ
َ
»فرزنــدم! ا

و بــه نامــردی ســرقت نکــن، چــرا کــه می خواهــی یــک لقمــه نــان حــالل بــه منــزل 

ببــری... در وهلــه ی بعــد بایــد بــه مســروق و مســروقه و مــا َســَرق آگاه گــردی تــا 

َتت هنــر و دیــن مردمــان را بــه بــاد فنــا ندهــد!«
َ
نعــوذ بللــه ســرق

در اینجــا منظــور دانلــود فیلــم و ســریال بــه صــورت غیــر قانونــی اســت، کــه بنــا بــه 

قرائــن و شــواهد در زمــان قاجــار و ملــک الســارقین فــراوان بــوده و باعــث زوال 

صنعــت سینمایشــان شــده. وی در ادامــه بــرای حــل ایــن مشــکل می نویســد:

»و هیهــات منــی کــه عمــری خــاک بــوس آســتان اســتادنا رابیــن هــود بــوده ام، 

ــری! ــت بب ــه منزل ــبهه دار ب ــم ش ــو فیل ــه ت ــذارم ک ــون بگ کن

پــس مــن حــق خــودم از نــگارش ایــن کتــاب و حــق انتشــار آن را بــه نــام تــو 

و فرزنــدان تــو زدم تــا بتوانیــد تــا پایــان عمــر از دزدی از هنرمنــدان کــه از مــرام و 

مســلک مــا بــه دور اســت، دور بمانیــد!«

البتــه بــا روی کار آمــدن نســخه ی PDF و غیــر قانونــی کتــاب، بنــد فــوق هرگــز اجــرا 
. نشد
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دزدی 
ی... هرن

یکم: شست وشوی دست پیش از غذا

همیــن کــه بدانیــم چــه رقابــت تنگاتنگی ســت بیــن میکروب هــای تلفن همــراه –این عضو جدانشــدنی دســتانمان- با ســطوح چینی 

بهداشــتی، کافی ســت تــا ایــن توصیــه را خیلــی جــدی بگیریــم. کــی از همــه کثیف تــره؟ مــن من مــن...

دوم: نشستن

باالخــره طاقــت معــده هــم حــدی دارد، حجمــی از مــواد غذایــی را درون غذاســاز نمی ریزیــم کــه هشــتاد دور در دقیقــه بچرخانــد و بــاال و 

پاییــن بپــرد. معــده نیــاز دارد بــه اینکــه بــا آرامــش بنشــینید و غــذا وارد آن کنیــد، شــاید هــم در ایــن آرامــش معــده زودتــر پیغام ســیری را 

بــه مغــز فرســتاد و از انباشــت چربــی دور شــکمتان جلوگیــری کــرد.

سوم: گفتن بسم اهلل الرحمن الرحیم و سپاس گذاری از خدا

پــروردگار عالــم فقــط پــروردگار ُغرهــای مــا نیســت؛ چــرا قــدم کوتاهــه؟، چــرا دماغــم کجــه؟ چــرا زمیــن گــرده؟ چــرا پرویــز پرســتویی بازیگــر 

شــد مــن نشــدم؟ چــرا بابــای مــن بیــل گیتــس نیســت؟ چــرا...

چهارم: دراز کشیدن

بــه پشــت دراز بکشــید و پــای راســت را روی پــای چــپ قــرار دهیــد. منظــور کمــی درازکشــیدن اســت نــه پیوســتن بــه اصحــاب کهــف. در 

هــر صــورت بــه یــاد داشــته باشــید حتــی اگــر ســیصد ســال هــم بگــذرد، بــاز هــم بایــد در جمــع کــردن ســفره بــه خانــواده کمــک کنیــد.

پنجم: شست وشوی دست

از فوایــد شست وشــوی دســت ها پــس از غــذا می تــوان اشــاره کــرد بــه 

اینکــه عصــاره ی میرزاقاســمی و یــا ذرات ته مانــده ی ســاالد الویــه را بــه 

آلودگی هــای تلفــن همراهتــان اضافــه نمی کنیــد!

برگرفته از کتاب مفاتیح الحیات

سیده حانیه باقرزاده

مراحل غذاخوردن

خاطرات عید امسال

ی و دوسیتعلی پرتوی دور
تصمیــم گرفتــه بودیــم کــه مهمانــِی دوره ای بــا فامیــل داشــته باشــیم. قرعــه دومیــن 

مهمانــی بــه مــا افتــاد. گفتیــم برویــم مهمانــی هــر چــه شــد همانجــور می کنیــم کــه خرجمان 

غ آورده انــد همــراه  هــم زیــاد نشــود. رفتیــم مهمانــی دیدیــم غــذا برایمــان زرشــک پلــو بــا مــر

بــا آجیــِل بعــد از شــام و هندوانــه و غیــره. بخصــوص وغیــره اش خیلــی خوشــمزه بــود.

وقتــی نوبــِت مهمانــِی مــا شــد، پــدر و مــادرم بــرای اینکــه کــم نیاورنــد دو نــوع کبــاب ســرو 

کردنــد بــه همــراه ژلــه و دســِر بعــد از شــام پیــش غــذا و خیلــی چیزهایــی کــه چشــم ها را از 

حدقــه درمــی آورد. بــا اینکــه مجبــور شــدیم وام بگیریــم ولــی ارزش داشــت چــون حداقــل 

روی بقیــه فامیــل کــم می شــد. بعــد از مهمانــِی مــا، بقیــه فامیــل هــم مجبــور شــدند خــود 

ــا،  ــله مهمانی ه ــد از سلس ــد. بع ــی بدهن ــذای آنچنان ــاب و غ ــانند و کب ــا برس ــطح م ــه س را ب

عموهــا و عمه هــا و خالصــه همــه ی فامیــل بــا هــم قهــر شــدند چــون پولــی نداشــتند کــه 

بتواننــد دوبــاره همدیگــرر را ببیننــد. پــدرم کــه خــودش شــروع کننده غذاهــای الکچــری بود، 

ــود داد و گفــت: »غــذا و اینهــا را ولــش کنیــد ایــن دور همــی  ــوت کــرد و آب نخ همــه را دع
مهــم اســت.«


