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شمارۀ 2

از دیروز برای فردا
حضــرت موســی (ع) پیامبــر قــوم بنــی اســرائیل ،پــس
از مدتهــا جهــاد و تــاش ،بــه دســتور خــدا ســی روز
بــرای اعتــکاف و عبــادت پــروردگار خــود ،مــردم را
تــرک کــرد و بــه کــوه رفــت امــا ده روز بــه ایــن موعــد
ـی مــردم ،ده روز بــه تأخیــر
اضافــه شــد و بازگشــت ولـ ِ
افتــاد( .ســوره ی اعــراف ،آیــه )۱۴۲
حضــرت موســی (ع) بــرای ایــن ایــام غیبــت،
بــرادرش هــارون را بــه عنــوان نایــب و جانشــین خــود
برگزیــد و از مــردم خواســت از وی پیــروی کننــد .امــا
در ایــن مــدت فــردی بــه نــام ســامری بــا مجســمه ای
از طــا کــه بــه شــکل گوســاله بــود مــردم را فریفــت و
مــردم بــه پرســتش آن گوســاله روی آوردنــد.
حضــرت موســی پــس از بازگشــت ،آن گوســاله را
شکســت و بــه آب انداخــت امــا بــا ایــن کــه ســزای
فتنــه انگیــزی و فتنــه گــری ســامری کشــته شــدن
بــود ،حضــرت موســی او را بــه قتــل نرســاند و بــه
محصــور کــردن او بســنده کــرد؛ چــرا کــه ســامریِ
فتنــه گــر بـه دلیــل شــرافت اجــدادش ،هنــوز در میــان
برخــی از مــردم ســاده لــوح ،دارای مقبولیــت بــود.
اما فتنه و فتنه گری به چه معناست؟
فتنــه گــری یعنــی گــرد و غبــار آلــود کــردن فضــای
فکــری جامعــه بــه گونــهای کــه شــناخت حــق از
باطــل دشــوار شــود .بنابرایــن فتنــه گــر کســی اســت
کــه بــا پوششــی از حــق ،باطــل را تبلیــغ میکنــد و در
پــی نهادینــه کــردن باطــل اســت .بنــا بــه فرمــوده ی
مــوال امیرالمومنیــن علــی (ع) یکــی از بزرگتریــن حــق
هــا ،حــق مــردم در حکومــت اســامی اســت و یکــی از
مصادیــق حــق مــردم در حکومــت ،رأی و خواســته ی
مــردم اســت و کســی کــه بــا ظاهــری موجــه بخواهــد
در برابــر ایــن حــق بایســتد در حالــی کــه خــود را حــق
جلــوه میدهــد فتنــه گــر اســت.
از فتنــه هــای دوران حکومــت امیرالمومنیــن علــی
(ع) فتنــه ی خــوارج بــود؛ همــان خوارجــی کــه بــه
دلیــل ضعــف تحلیــل و بــی تقوایــی سیاســی ،مکــرر
دچــار انحــراف شــده و ابــزار دســت دشــمنان اســام
ماننــد معاویــه میشــدند .یکــی از ایــن مــوارد آنجــا
بــود کــه در جنــگ صفیــن ،معاویــه بــا حربــه ی
«مذاکــره» بــا اســتفاده از نفوذیهــا و بــا ســوار شــدن
خــوارج حاضــر در
بــه مــوج نادانــی و بــی بصیرتــی
ِ
لشــکر امــام علــی (ع) جنــگ باختــه را پیــروز شــد و از
آن محملــی ســاخت بــرای ادامــه ی همــه ی جنایــات
بنــی امیــه در طــول تاریــخ کــه یــک مــورد آن حادثــه

کربــا بــود.
برخــاف بــاور برخــی خــوارج ،افراد خشــکه
مقــدس نبودنــد کــه برونــد بــه پســتوها و
گوشــه هــا و مشــغول نمــاز شــوند؛ بلکــه در
جامعــه حضــور داشــتند و در مســائل دخالــت
مــی کردنــد و چــون نــادان بودنــد و در تحلیــل
سیاســی ضعــف داشــتند ابــزاری مــی شــدند
بــرای پیشــبرد اهــداف باطــل افــراد خائــن.
[نهــج البالغــه ،خطبــه هــای  ۳۶و ]۱۲۷
بنابرایــن فتنــه ی خــوارج بــه ایــن دلیــل شــکل
گرفــت کــه ایــن گــروه بــا ظاهــری موجــه ،بــا پیشــانی
هــای پینــه بســته از ســجده هــای طوالنــی و حافــظ
قــرآن ابــزاری بــرای پیشــبرد باطــل بودنــد.

دو ویژگــی مهــم فتنــه یکــی «ناگزیــر بــودن» آن اســت
و دیگری «نســبی بــودن» آن.
ناگزیــر بــودن فتنــه یعنــی اینکــه هیــچ جامعـهای
از تندبــاد فتنــه هــا در امــان نیســت .بــه ویــژه جامعــه
ای کــه ادعــای پیــروی از حــق دارد.
[سوره ی عنکبوت ،آیه ی ]۲
نســبی بــودن فتنــه یعنــی فتنــه ،بــرای همــه یــک
امــر صــد در صــد منفــی نیســت .چــرا کــه اگرچــه
عــده ای در گرمــا گــرم فتنــه مــی ســوزند و فــرو مــی
ریزنــد ولــی عــدهای در ایــن شــرایط پختــه و بالــغ مــی
شــوند .طبــق حدیثــی از امــام باقــر (ع) افــراد جامعــه
آن انــدازه دچــار فتنــه میشــوند تــا پــاکان از ناپــاکان
جــداگردنــد [بحاراالنــوار ،ج  ،۵۲ص  )۱۱۳بــه همیــن
دلیــل پیامبــر اکــرم (ص) فرمودنــد:
در آخرالزمــان ،فتنــه را ناخــوش نداشــته باشــید
زیــرا فتنــه ،منافقیــن را نابــود میکنــد[ .میــزان
الحکمــة ،حدیــث ]۱۵۷۴۸
منافــق در شــرایط فتنــه گــون ،درون ناپــاک خــود
را نشــان میدهــد و رســوا مــی شــود.

خودمونی
سالم!

در شرایط فتنه گون چه باید کرد؟
پاســخ ایــن اســت کــه اگــر در شــرایط فتنــه اوضــاع
و احــوال بــرای مــا روشــن و قابــل تحلیــل نیســت،
بــه فرمــوده امیرالمؤمنیــن (ع) بایــد همچــون بچــه
شــتر دوســاله باشــیم کــه نــه پشــتی دارد کــه
بــه فتنهگــران ســواری دهــدو نــه شــیر دارد تــا
فتنهگــران او را بدوشــند[ .نهــج البالغــه حکمــت ]۱
پــس در ایــن شــرایط بایــد بــه گونــه ای بــود کــه فتنــه
گــر نتوانــد هیــچ اســتفاده ای از شــخص کنــد.
امــا اگــر آن چنــان اهــل تحقیــق و روشــنبینی
هســتیم کــه در شــرایط فتنــه هــم اوضــاع و احــوال
بــرای مــا روشــن و قابــل ارزیابــی اســت ،رســالت مــا
ســنگینتر خواهــد بــود .در ایــن شــرایط انســان
روشــن بیــن بایــد بــا روشــنگری هــای خــود ،حــق و
باطــل را از هــم جــدا نمایــد .حــق را زیبــا و باطــل
را زشــت جلــوه دهــد آن گاه مــردم را بــه حــق فــرا
بخوانــد و از باطــل دور نمایــد.
فتنــه ی ســال  ۱۳۸۸اگرچــه باعــث ضربــات
مــادی و معنــوی جبرانناپذیــری بــرای مــردم و
نظــام مــا شــد (کــه همــه ی مســئولیت آن برعهــده
ی فتنهگــران اســت) امــا موجبــات بلــوغ فکــری ملــت
و رســوایی منافقــان را فراهــم آورد کــه بایــد ایــن
دســتاورد را غنیمــت شــمرد و از تجربیــات آن بــرای
جلوگیــری از مــوارد مشــابه بهــره بــرد.
جشــن مردمــی و مناســبت ملــی  ۹دی کــه
هــر ســاله برگــزار مــی شــود بــه ایــن دلیــل
اســت کــه مــردم ،ایــن بلــوغ فکــری و کســب
تجربــه و همچنیــن رســوایی منافقیــن را بــرای
خــود پیــروزی و ســربلندی بــه شــمار مــی
آورنــد و شــکرگزار لطــف خــدا بــرای پیــروزی
در ایــن آزمــون خطرنــاک هســتند .همچنیــن
یــوم اهلل  ۹دی بــرای مــردم مــا مناســبتی اســت
جهــت تجدیــد پیمــان بــا ولــی فقیــه و نایــب
امــام زمــان (ع) کــه بــا کمــک خــدا مــا را از
گردنــه هــای خطرنــاک بســیاری عبــور داده و
خواهــد داد.

تا حاال مارپله بازی کردی؟
مــی دونــی کــه تــو ایــن بــازی اگــه بــا پلــه هــم خونــه بشــی
صعــود مــی کنــی و بــاال مــی ری و اگــر بــا مــار هــم خونــه بشــی
ســقوط مــی کنــی و پاییــن میافتــی.
گاهــی میشــه پاییــن باشــی امــا ســر و کارت بــا پلــه بیفتــه
و چنــد ردیــف خونــه رو یکجــا بــاال بــری و گاهــی هــم باالیــی
ولــی ســروکارت بــا مــار مــی افتــه و گزیــده مــی شــی و پاییــن
میافتــی.
در زندگــی هــم ممکنــه پاییــن باشــی و خــدا نردبــان هایــی
ماننــد شــغل خــوب ،کتــاب خــوب یــا دوســت خــوب ســرراهت
بگــذاره کــه اوج بگیــری و گاهــی میشــه بــاال باشــی (ثــروت،
تحصیــات ،ایمــان و تقــوا و  )...و گرفتــار نیــش مارهایــی
همچــون مــال حــرام ،غــرور یــا همنشــین بــد بشــی و اینهــا تــو
رو پاییــن بکشــند و بــه زمیــن بزننــد.
(سوره ی حدید ،آیه ی )۲۳
بنابرایــن کســی کــه پایینــه نبایــد از بــاال رفتــن ناامیــد
بشــه چــون نردبــان هــای زیــادی در مســیر هســتند و کســی کــه
باالســت نبایــد مغــرور بشــه حتــی اگــر ایــن برتــری در علــم و
ایمــان باشــه.
تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافری است
راهرو گر صد هنر دارد توکل بایدش

آنچــه از همــه چیــز ارزشــمندتره فرجــام و عاقبــت کار ماســت؛
فرجــام کار مــا و دیگــران برامــون نامعلومــه و ســرانجام هــر
کســی بــه دســت خودشــه؛ ((والعاقبــة للتقــوی))
(سوره ی طه ،آیه ی )۱۳۲
آسمان فرصت پرواز بلندی است ولی
قصه این است چه اندازه کبوتر باشی

کسب و کار مهدوی
زمین از حجت خدا خالی نمی ماند

چنــدی پیــش در گــذر از بــازار بودیــم .بــه قصــد
خریــد تحفــه ای درویشــی ،قیمــت هــا را پــرس
و جــو مــی کردیــم .ایــن ســو تــا آن ســوی بــازار
تفــاوت قیمــت هــا بــه قــدر فــرق زمیــن و آســمان
بــود .تــه بــازار کــه رســیدیم دســتمان خالــی و
جیبمــان از دســت خالــی تــر!
ایــن روزهــا شــرایط اقتصــادی بــه قــدری
نامســاعد اســت کــه کاســبان دســت از عدالــت
و انصــاف شســته و از تحریــم کاســبی مــی
کننــد .امــا کاش بداننــد کــه شــاید در میــان
مشــتریان یکــی از آنهــا امــام زمانشــان باشــد.
نقــل اســت کــه مــردی ســالها در آرزوی دیــدن
امــام زمــان (عــج) بــود و از اینکــه توفیــق پیــدا
ـدت
نمــی کــرد امــام را ببینــد ،رنــج مــی بــرد .مـ ّ
هــا ریاضــت کشــید .شــبها بیــدار مــی مانــد و دعــا
و راز و نیــاز مــی کــرد .معــروف اســت هرکــس
ـب چهارشــنبه بــه مســجد
بــدون وقفــه ،چهــل شـ ِ
ســهله (کوفــه) بــرود و نمــاز مغــرب و عشــاء خــود
ـرف بــه محضــر امــام
را آنجــا بخوانــد ،ســعادت تشـ ّ
مدت
ـد
ـ
عاب
ـرد
ـ
م
ـن
ـ
زمان(عــج) را خواهــد یافــت .ای
ّ
هــا ایــن کار را هــم کــرد ،ولــی بــاز هــم اثــری
ندیــد( .ولــی بــه خاطــر ایــن عبادتهــا و شــب زنــده
خاصــی پیــدا کــرده
داری هــا و ...صفــا و نورانیــت ّ
بــود) .تــا اینکــه روزی ،بــه او الهــام شــد:
«االن حضــرت بقیــة اهلل(عــج) ،در بــازار آهنگــران،
در مغــازه پیرمــردی قفــل ســاز نشســته اســت.
اگــر مــی خواهــی او را ببینــی ،بــه آنجــا بــرو!»
او حرکــت کــرد و وقتــی بــه آن مغــازه رســید،
دیــد حضــرت مهدی(عــج) آن جــا نشســته و
بــا آن پیرمــرد گــرم گفــت و گــو هســتند».
ادامه داستان از زبان آن شخص:
بــه امام(عــج) ســام دادم .حضــرت جــواب ســامم
را داد و بــه مــن اشــاره کــرد کــه اکنــون ســاکت
بــاش و تماشــا کــن! در ایــن حــال دیــدم پیرزنــی
کــه ناتــوان بــود ،عصــا بــه دســت و بــا قــد خمیــده
وارد مغــازه شــد و قفلــی را نشــان داد و گفــت:
آیــا ممکــن اســت بــرای رضــای خــدا  ،ایــن
قفــل را ســه ریــال از مــن بخریــد؟ مــن بــه ایــن

ســه ریــال پــول احتیــاج دارم .پیرمــرد قفــل ســاز،
قفــل را نــگاه کــرد و دیــد قفــل ،بــی عیــب و ســالم
اســت .گفــت :مــادر ،چــرا مــال مســلمانی را ارزان
بخــرم و حــق کســی را ضایــع کنــم؟ ایــن قفــل تــو
اکنــون هشــت ریــال ارزش دارد .مــن اگــر بخواهــم
ســود کنــم ،بــه هفــت ریــال مــی خــرم .زیــرا در ایــن
معاملــه ،بیــش از یــک ریــال ســود بــردن ،بــی انصافــی
اســت .اگــر مــی خواهــی بفروشــی ،مــن هفــت ریــال
مــی خــرم و بــاز تکــرار مــی کنــم کــه قیمــت واقعــی
آن هشــت ریــال اســت ،مــن چــون کاســب هســتم و
بایــد نفــع ببــرم ،یــک ریــال ارزان تــر خریــداری مــی
کنــم.
پیــرزن ابتــدا بــاور نکــرد و گفــت :هیچکــس
ایــن قفــل را ســه ریــال از مــن نخریــد .تــو اکنــون
میخواهــی هفــت ریــال از مــن بخــری..؟! بــه هرحــال
پیرمــرد قفــل ســاز ،هفــت ریــال بــه آن زن داد و
قفــل را خریــد .وقتــی پیــرزن رفــت ،امــام زمان(عــج)
خطــاب بــه مــن فرمودنــد :مشــاهده کــردی؟! ایــن
گونــه باشــید تــا مــن بــه ســراغ شــما بیایــم .ریاضــت
و ســیر و ســلوک الزم نیســت .مســلمانی را در عمــل
نشــان دهیــد تــا مــن شــما را یــاری کنــم .از بیــن همه
افــراد ایــن شــهر ،مــن ایــن پیرمــرد را انتخــاب کــردم.
چــون او دیــن دارد و خــدا را مــی شناســد .از اول
بــازار ،ایــن پیــرزن بــرای فــروش قفلــش ،تقاضــای ســه
ریــال کــرد ،ا ّمــا چــون او را محتــاج و نیازمنــد دیدنــد،
همــه ســعی کردنــد از او ارزان بخرنــد و هیچکــس
حاضــر نشــد حتــی ســه ریــال از او بخــرد .درحالــی
کــه ایــن پیرمــرد بــه هفــت ریــال خریــد .بــه خاطــر
همیــن انســانیت و انصــافِ ایــن پیرمــرد ،هــر هفتــه
بــه ســراغش مــی آیــم و بــا هــم گفــت و گــو میکنیــم.
زمیــن از حجــت خــدا خالــی نمــی مانــد .ایــن مــا
هســتیم کــه قلــب و ذهنمــان را از خــدا و حجــت او
تهــی کردیــم .بــی تــرس و پــروا لقمــه ی حــرام مــی
پیچیــم و بــه زبــان خــود را مشــتاق دیــدار حضــرت
مهدی(عــج )مــی دانیــم.
منبع :کیمیای محبت
مالقات با امام عصر
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بازار عرفان حلقه ()2
حلقه
ِ
خالصه ی مطالب شماره ی قبل:

عرفــان حلقــه ،شــعور کیهانــی را طــرح مــی کنــد و
هــدف آن در افــق عالــم مــادی تعریــف مــی شــود.
مدعیــان ایــن عرفــان معتقدنــد کــه در اثــر ارتبــاط بــا
آن بــه خداشناســی میرســند و ایــن حــرف آنهــا غیــر
قابــل اثبــات اســت.
متأســفانه اســتفاده از نقــاط ضعــف برخــی افــراد حاضر
در جامعــه یکــی از متداولتریــن راههــای جــذب
جریانهــای فکــری نوظهــور اســت و ادعــای درمــان
ســختترین بیماریهــا در ســریعترین زمــان ،بــه
ابــزاری بــرای جــذب افــراد تبدیــل شــده اســت.
عرفــان حلقــه نیــز از ایــن راهــکار دریــغ نکــرده و
ادعــا دارد بــا آموزههــای عرفانــی خــاص خــود میتوانــد
بیمــاران جســمی و روحــی را مــداوا کنــد .در ایــن
شــاخه درمانــی ،بیمــار توســط فرادرمانگــر بــه شــبکه
شــعور کیهانــی متصــل شــده و ضمــن ارائــه اطالعاتــی
از نحــوه اتصــال خــود از طریــق دیــدن رنگهــا ،نورهــا،
احســاس حرکــت و فعالیــت نوعــی انــرژی در درون
بــدن و همچنیــن از طریــق گــرم شــدن ،ســرد شــدن
و ، ...اعضــای معیــوب و تنــشدار بــدن او مشــخص
شــده و بــا حــذف عالیــم ،رونــد درمــان آغــاز میشــود.
طاهــری در کتــاب «موجــودات غیــر ارگانیک» تقســیم
بنــدی را انجــام میدهــد؛ نــام موجوداتــی را غیــر
ارگانیــک میگــذارد و نــوع  Aو  Bمشــخص میکنــد؛
کــه نــوع  Aهمــان اجنــه هســتند و نــوع  Bکالبدهــای
ذهنــی یــا ارواح گذشــتگان و مدعــی اســت کــه اجنــه
یــا ارواح گذشــتگان ،در وجــود افــراد رســوخ میکننــد
و منشــأ اختــاالت ذهنــی ،روانــی و حتــی جســمی در
افــراد میشــوند .ادعــا دارنــد هنــر مســترهای عرفــان
حلقــه ،ایــن اســت کــه ایــن موجــودات غیرارگانیــک را
از بــدن افــراد خــارج میکننــد و در اصطــاح بــرون
ریــزی میکننــد .امــا ایــن تقســیم بنــدی کــه منشــأ
علمــی نــدارد پــس از مــدت کوتاهــی عــدم کارایــی و
بدتــر از آن مخــرب بــودن خــود را بــه منصــه ظهــور
رســاند و امــروز نیــز حجــم زیــادی از شــکایات علیــه
رهبــر ایــن فرقــه و جریــان عرفــان حلقــه را شــکایات
مربــوط بــه امــور پزشــکی و درمانــی شــکل میدهــد.
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یادداشتی بر

یک قشق

خاطرات سفیر
«خاطــرات ســفیر» حکایــت دختــری ایرانیســت کــه
بــرای ادامــه ی تحصیــل در مقطــع دکتــرا بــه فرانســه
مــی رود؛ امــا طولــی نمــی کشــد کــه متوجــه می شــود
کــه تنهــا یــک دانشــجوی معمولــی نیســت؛ بلکــه بــه
عنــوان تنهــا مســلمان ایرانــی نماینــده و فرســتاده
ای از کشــورش و پاســخگوی همــه ی نقــاط قــوت و
ضعــف آن مــی شــود.
((و مــن شــدم «ایــران» !...انــگار مــن مســئول همــه
شــرایط و وقایــع بــودم .چــاره ای نبــود و البتــه ازیــن
ناچــاری ناراضــی هــم نبــودم ...تصمیــم گرفتــه شــده
بــود! مــن ســفیر ایــران بــودم و حافــظ منافــع کشــور
و مردمــش)).
مواجهــه او بــا آدم هــای مختلــف و اتفاقــات متفــاوت،
ایــن خاطــرات را جذاب تــر می کنــد؛ از قبــول
نشــدنش در بهتریــن دانشــگاه فرانســه تنهــا بــه دلیــل
حجابــش و دســت نــدادن بــا سرشــناس ترین اســتادان
مــرد تــا برگــزاری دعــای عهــد در اتــاق خوابــگاه و
خوانــدن دعــای کمیــل بــرای «یــک ســلیم النفــس»

در بخش هایی از این کتاب می خوانیم:

«واویــا ...خــودش بــود؛ قتلــگاه مــن! قلبــم ســر جــاش
بــاال و پاییــن می پریــد .بعــد ،یهــو تپشــش رو تــوی
زانــوی پــای چپــم و بعــد تــوی پاشــنه پــای راســتم
حــس کــردم .اون قــدر موضــوع مهــم بــرای فکــر کردن
داشــتم کــه ایــن یکــی خیلــی هــم مهــم نباشــه.
وارد اتــاق اســتادان شــدیم .خانــوم فرانــدون معرفــی
فرمــودن« :ایــن هــروه اســت ،اســتاد راهنمــات.
پاتریــک و هانــری هــم از اســتادای مــا هســتن .ایــن
هــم لورانــس منشــی دوم البراتــوره ».و بــا هیجــان
خــاص و لبخنــد چشــمش رو دوخــت بــه د َســتای
جماعــت!
هــروه ،پاتریــک ،هانــری و خانــوم منشــی دوم کــه
البتــه اون روز مــن اســم هیچ کــدوم رو درســت یــاد
نگرفتــم ،اومــدن جلــو کــه مراســم آشــنایی برگــزار
بشــه .هــروه دســتش رو آورد جلــو کــه دســت بــده.
دکلمــه ام رو شــروع کــردم« :ببخشــید ...خیلــی عــذر
می خــوام! مــن مســلمونم و بــا آقایــون نمی تونــم
دســت بــدم .اصــ ً
ا قصــدم بی احترامــی نیســت .ایــن
یــه دســتور دینیــه .مــن نمی تونــم تغییــرش بــدم .بــاز
هــم ازتــون عــذر می خــوام ».هــروه دســتش رو یهــو
کشــید عقــب و گفــت« :اُوه ...کــه این طــور! متوجــه
شــدم».
آقــای اســتاد دوم ،در حالی کــه مطمئــن نبــود
درســت فهمیــده باشــه ،داشــت دســتش رو می کشــید

مهربانی

عقــب خوشــبختانه .دو تــا دســتم رو بــردم بــاال کــه
بــذارم کنــار هــم و بــه نفــر دوم ادای احتــرام کنــم
کــه ظاهــرا ً طــرف اشــتباه برداشــت کــرد و دســتش
رو دوبــاره آورد جلــو .عجــب غلطــی کــردم! دوبــاره
توضیــح دادم« :ببخشــید ...خیلــی عــذر می خــوام!
مــن مســلمونم و بــا آقایــون نمی تونــم دســت
بــدم .اصــ ً
ا قصــدم بی احترامــی نیســت .ایــن یــه
دســتور دینیــه .مــن نمی تونــم تغییــرش بــدم .بــاز
هــم ازتــون عــذر می خــوام ».آقــای اســتاد دوم
به ســرعت دســتش رو بــرد عقــب و گفــت« :باشــه.
باشــه .متوجــه شــدم».
رســیدم بــه خانــوم منشــی .دســتش رو یهــو کشــید
عقــب و ازم عذرخواهــی کــرد! ایــن مدلــش دیگــه
واقعـاً نــادر بــود .دســتم رو بردم جلــو و گفتــم« :روز
بــه خیــر .گفتــم کــه بــا آقایــون نمی تونــم دســت
بــدم؛ یعنــی بــا خانومــا می تونــم دســت بــدم.
حالتــون خوبــه؟ از آشــنایی باهاتــون خوشــبختم».
دســتش رو دوبــاره آورد جلــو و گفــت« :آهــان!
بلــه ...متوجــه شــدم».
آقــای اســتاد ســوم کــه همزمــان بــا خانــوم
منشــی دســتش رو کشــیده بــود عقــب ،وقتــی دیــد
بــا خانــوم منشــی دســت دادم ،فکــر کــرد تغییــر
نظــر داد م و دوبــاره دســتش رو آورد جلــو.
ـ ببخشــید ...خیلــی عــذر می خــوام! مــن مســلمونم
و بــا آقایــون نمی تونــم دســت بــدم .اص ـ ً
ا قصــدم
بی احترامــی نیســت .ایــن یــه دســتور دینیــه .مــن
نمی تونــم تغییــرش بــدم .بــاز هــم ازتــون عــذر
می خــوام.
وقتــی از اتــاق می اومدیــم بیــرون ،بهــت رو
تــوی صورتشــون دیــدم و صــدای خانــوم منشــی
دوم رو شــنیدم کــه می گفــت« :اوه ...خــدای مــن...
چقــدر پیچیــده بــود!»
به كوشش :سرکار خانم نیلوفر شادمهر
ناشر :انتشارات سوره مهر
موضوع كتاب :ادبیات
نوبت چاپ :اول
تاریخ چاپ۱۳۹۶ :
شمارگان۱۱۰۰ :
تعداد صفحه۲۲۴ :
شابك۷-۵۸۵-۰۳-۶۰۰-۹۷۸ :

طــرح ســاماندهی غــذای ســلف ســرویس دانشــگاه
علــوم پزشــکی جهــرم در طــی ســه هفتــه از اجــرا
بــا جمــع آوری حــدود  150پــرس غــذا و چنــد کیلــو
میــوه ،مهمــان چنــد خانــواده و تعــدادی از دانشــجویان
و پرســنل دانشــگاه شــد.

چالش کته و ماست
یــه روزایــی هســت کــه تــوی خوابــگاه هســتی و حــال
خوشــی نــداری( ...دیگــه خودتــون مشــکل رو در ادامــه
حــدس بزنیــد!)
القصــه ...مجبــوری حالتــو خــوب کنــی ولــی از انــواع
 ORSو لوپرامیــد و کوفتامیــد خبــری نیســت و مجبــوری
روی بیــاری بــه ننــه جــون تراپــی! بلــه درســته! گزینــه
مناســب کتــه و ماســته...
بایــد بلنــد میشــدم و دســت بــه کار .ولــی خــب
آدم مریــض کــه حوصلــه آشــپزی نــداره( .حــاال نیــس
وقتــای دیگــه حوصلــه دارم) بــا هــر ســختی بــود برنجــو
پــاک کــردم و قابلمــه و نمــک بــه دســت رفتــم
آشــپزخونه .برنجــو خیــس خــورده و نخــورده ریختــم تــوی
قابلمــه ،نمــک زدم و زیرشــو زیــاد کــردم.
یــه مــدت بعــد تــوی اتاقــم بــودم کــه بــوی غــذای
بــه نســبت جزغالــه توجهمــو جلــب کــردم .بلــه درســته
تــه غــذام ســوخته بــود .درش رو کــه بــاز کــردم تــازه
یــادم اومــد روغــن یــادم رفتــه .حــاال فــدا ســرم! خیلیــم
نســوخته بــود ولــی مشــکل ایــن بــود کــه برنــج هنــوز
ســفت ســفت بــود و اصــا بــه مرحلــه دم کشــیدنم
نرســیده بــود .از نبوغــم اســتفاده کــردم و یــه مقــدار
آب ریختــم روش و یــه کــم همــش زدم و دوبــاره
گذاشــتمش روی گاز .نیــم ســاعت بعــد کــه برگشــتم بــا
یکــی از توانایــی هــای بــاالی خــودم آشــنا شــدم .کل
برنــج بــه رنــگ قهــوه ای مایــل بــه ســیاه شــده بــود.
جالــب تــر اینکــه هنــوزم ســفت و نپختــه بــود .عقلــم
میگفــت نخــور! احساســم میگفــت نخــور! کل کائنــات
شماره سیزدهم نشریه حنان
مدیر مسئول :فاطمه آتشی
سردبیر :فاطمه فرجی
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میگفــت نخــور! حتــی دکتــر حســابی و پروفســور ســمیعیم
میگفتــن نخــور! ولــی خــب کرامــپ هــای شــدید شــکمم
پیــروز شــد و تصمیــم گرفتــم اون غــذای نوســاخته رو
بخــورم .غــذارو آوردم اتــاق .تــه یخچــال یــه ماســت
پیــدا کــردم کــه خیلــی از تاریــخ انقضــاش نگذشــته بــود
و مــال یــک هفتــه پیــش بــود .دیگــه خــب آب کــه از
ســر گذشــت چــه یــه وجــب چــه...
عزمــم جــذم بــود بــرا رفتــن بــه دل بــا ...زنــگ
زدم بــه اینتــرن کشــیک اتفاقــات و گفتــم داداش مــن
دارم فــان چیــزو میخــورم؛ احتمــاال تــا چنــد ســاعت
دیگــه بــا عالیــم مســمومیت مزاحمــت میشــم! قربــون
دســتت تــا غــذام تمــوم میشــه بگــرد آنتــی دوت
مناســب پیــدا کــن .اونــم گفــت باشــه خیالــت راحــت...
خالصــه کــه معجونمــو تــا تــه خــوردم االنــم حالــم
خوبــه خوبــه ...البتــه همراهــای تخــت کنــاری زیــاد ســر
و صــدا میکنــن و نمیــذارن اســتراحت کنــم .ایــن لولــه
 NGتــوی بینیــم هــم یــه کــم اذیتــم میکنــه .از بخــش
داخلــی  2پیمانیــم راضیــم؛ پرســتارای خوبــی داره.
راســی بــه زودی قــراره معــروف بشــم!
ظاهــرأ بــه عنــوان مــورد ناشــناخته مســمومیتی
کــه بــا هیــچ کــدوم از آنتــی دوت هــا جــواب
نــداده قــراره کیــس ریپــورت ()case report
بشــم .اســاتید میگــن کــه مقالــه خوبــی درمیــاد.
مــن دیگــه بــرم اســتراحت کنــم کــه بــرا اتــاق عمــل
عصــر جــون داشــته باشــم .دلــم بــرا اون تکــه هــای
معــدم کــه قــراره ازم جــدا بشــن تنــگ میشــه...
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