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دغـدغـه هـاى طبیـبـانـه

۴۳ســالی که از زندگی من می گذرد پــر از حادثه های تلخ 
و شــیرین -و شــاید بگویم بیشــتر تلخ- در جهان بوده است. 
ایــن همه جنگ در ایــن مدت کوتاه و آن هــم در اواخر هزاره 
دوم و اوایل هزاره ســوم میالدی می تواند بسیار شگفت انگیز 
باشــد. وقتی تاریخ بشــر را می خوانیم می بینیــم که وضع به 
این منوال بوده است. انســان ها به راحتی و بر سر موضوعات 
مختلف دســت به تقابل و دشمنی با یکدیگر زده و در بدترین 
شــکل ممکن به تعدی به حقوق دیگران و جنگ های پردامنه 
می پردازند. همین االن می بینیم که در اوکراین چه خبر است. 
اینکــه چرا باید یک دولت صرفا بــه توهم امنیت خود جنگی 
تمام عیار را علیه سرزمینی که تهدیدی برای آن نیست برپا کند 
فقط با این استدالل که هیچ ابرقدرتی حضور ابرقدرتی دیگر را 
در حیاط خلوت خود قبول نمی کند موضوعی نیست که قابل 
فهم باشــد. شخصا نمی توانم متوجه شوم که این استدالل در 
روابــط بین الملل و توازن قوای جهانی چــرا باید به راحتی به 
قیمت کشته شــدن هزاران مردم بی گناه تمام شود و به آسانی 
نیز این کشتار توجیه شــود. کشف گورهای دسته جمعی فقط 
قســاوتی را نشــان می دهد که بی هیچ منطــق و تفکری رخ 
می دهد و همین ســؤاالت زیــادی را برمی انگیــزد. بعد از دو 
جنگ بزرگ جهانی و کشته شــدن میلیون ها نفر چنین به نظر 
می رســید که شاید بشــر نیاز به تجدید تفکر در مورد بسیاری 
از اعمال خود داشته باشــد. ایجاد سازمان ملل متحد و سایر 
ســازمان های بین المللی گامی در همین جهت می توانســت 
تلقی شــود. اما بعد از آن نیز ما نه تنها شاهد جنگ های بسیار 
بلکه قتل عام های بســیاری بودیم. هنوز که هنوز است اتفاقی 
که در یوگســالوی سابق رخ داد و قتل عام در شهر سربرنیتسا 
که تحت حفاظت نیروهای هلندی ســازمان ملل متحد بود از 
خاطرمان نرفته اســت. اینکه چگونه افسران هلندی با راتکو 
مالدیچ معروف به قصاب بوســنی در دیداری دوستانه شراب 
نوشــیدند و بعد شــهر را ترک کردند تا نیروهای صرب دست 
به یکی از فجیع ترین وحشــی گری ها در تاریخ معاصر بشریت 
بزنند. چرا انســان این گونه است؟ و چرا برای منافع شخصی 
خود دست به هر کاری می زند؟ و چرا قدرت توجیه انجام یک 
جنایت از قدرت منطق و تفکر تا بدین حد باالتر است؟ پیام ها 
و اندرزهای اخالقی در نگاه اول بســیار ســاده و در عین حال 
مقبول و منطقی به نظر می رســند: اینکه همدیگر را نکشــید، 
اینکــه هیچ چیز باالتر از جان آدمی نیســت، اینکه حقوق هم 
را پایمــال نکنید، اینکه به هم محبت کنید، اینکه ســعه صدر 
داشــته باشید و بلندنظر باشید ظاهرا مورد توافق همه بوده و 
همه نه تنها این پیام ها را قبول دارند بلکه تجویز هم می کنند. 
اما وقتی که به عمل می رسد و به خصوص وقتی پای منافع در 
میان باشد انگار خط بطالنی بر روی همه اینها کشیده می شود 
و تمام این توصیه ها نادیده گرفته می شود. انسان ها به راحتی 
و بدون اینکه در مورد درســتی اعمال شان کوچک ترین شکی 
به خود راه دهند همــه اینها را زیر پا می گذارند. اما چرا؟ چرا 
بشــر تا بدین حد بر اساس غرایز خود عمل می کند؟ و چرا «نه 
به جنگ» فقط جزء شــعارهای پرطمطراق سیاســت مدارانی 
محسوب می شود که وقتی پای منافع شان در میان باشد همه 

چیز حتی جان آدمیان را به این راحتی قربانی می کنند؟

نه به جنگ

متخصص مغز و اعصاب
عبدالرضا ناصرمقدسی

گیسو فغفوری: از چند روز پیش که خبر ابتالی دکتر هادی خانیکی به 
سرطان پانکراس منتشر شده، با واکنش های گسترده ای در شبکه های 
اجتماعی و رســانه ها روبه رو شده اســت. چنین واکنشی به بیماری 
یک نفر کم ســابقه اســت. او در پیامی ویدئویی از بستری شدنش در 
طبقــه زیرزمین بیمارســتان پارس خبر داد و گفــت که یک مرحله 
از شــیمی درمانی را پشت سر گذاشته اســت. هرچند دیدن استاد و 
پژوهشگر ارتباطات اجتماعی در لباس بیمارستان و بر بستر بیماری 

ناراحت کننده است اما نکته هایی که او درباره بیماری نوشت و بیان 
کرد بسیار قابل توجه بود. او در روزنامه اعتماد نوشت: «رویارویی ام با 
این رخداد و ترسیم تصویر واقعی آن بنا به منطق فهمی که از هستی 
و خالق آن، انسان و رنج ها و توانایی هایش و جهان های مختلفی که 
تاکنون در آنها زیسته ام، دارم، مرا به مسیری متفاوت در گفت وگو بر 
سر بیماری و اکنون و آینده اش کشاند. بنا به این منطق هیچ رازی در 
بیماری سرطان نیســت که باید نهفته بماند». حجم زیاد واکنش ها 

بــه بیماری دکتر خانیکــی و آرزوی بهبودی برایــش را می توان به 
نوعی قدردانی از او و پاسداشــت «امید و گفت وگو» دانســت و این 
جمله اش را نباید فراموش کرد که نوشــت: «من همچنان «با امید 
بدون خوش بینی» در اندیشه گفت وگو بر سر سرطانم، هم با خود و 

هم با دیگران و هم با خدای خود».
هادی خانیکی اســتاد روزنامه نگاری اســت و یکی از اســتادان 
محبوب این رشته اســت که فعالیت های اجتماعی اش را از جوانی 
بــه عنــوان آموزگار شــروع کرد و خیلــی زود به کارهــای چریکی 
روی آورد و بــه صف انقالبیون پیوســت، اما رفته رفته با گســترش 
فعالیت هــای علمی و دانشــگاهی از خط مشــی چریکی فاصله 
گرفت و در چند دهه اخیر با اصرار بر سیاســت ورزی اصالح طلبانه 
به یکی از جدی ترین منادیان و صاحب نظران گفت وگو تبدیل شــده 
که کوشیده اســت آن را به شیوه عمل خود هم تبدیل کند و همین 
اســت که برای او محبوبیتی کم ســابقه پدید آورده است. چند سال 
پیش که بزرگداشــتی برای او در کتابخانه ملی برگزار شد، جمعیت 
بزرگی از طیف های مختلف حضور داشــتند. او که در مقام مشــاور 
رئیس جمهور دوره اصالحات در شکل گیری گفتمان  اصالح طلبانه و 
تبدیل آن به سخن سیاسی رسمی در آن دوره نقش ایفا کرده است، 
فعال سیاســی و حزبی نیز بوده و در شورای مرکزی حزب مشارکت 
و اتحاد عضویت داشته است. اما در این سال ها بیشتر به عنوان یک 
استاد دانشگاه در بین بسیاری از جوانان شناخته می شود. در چند روز 
گذشــته واکنش به بیماری او به رغم اینکه ســکه اصالح طلبی این 
روزها مثل ســکه رقیب صاحب قدرتش از رونق افتاده و چهره های 
سیاسی محبوبیت پیشین را ندارند، دلگرم کننده است. جامعه ایران با 
چنین واکنش هایی نشان می دهد که قدردان افرادی است که از امید 

و گفت وگوی صادقانه و مستمر پاسداری می کنند.

پاسداشت امید و گفت وگو

حمایت بینوش و هنرمندان از  مکرون
در حالــی که کمتــر از یک هفته به برگــزاری دور دوم انتخابات 
ریاست جمهوری فرانسه مانده است، بیش از ۴۰۰ هنرمند فرانسوی 
با امضایی از مردم و شرکت کنندگان درخواست کردند تا به «امانوئل 
مکــرون» رأی دهنــد. «ژولیــت بینــوش» و «شــارلوت گنزبورگ»، 
«فابریس لوکینی»، «ژان بالیبــار» و «کارولین بنژو» از امضاکنندگان 
این نامه معتقدند: «برنامه سیاســی «ماریــن لوپن» - رقیب مکرون 
- تهدیدی برای اصول دموکراتیک و جمهوری خواهانه در فرانســه 
اســت». نظرات این چهره های سرشــناس کــه در روزنامه لوموند 
منعکس شــده با این تأکید اســت که «اگر درســت رأی داده نشود 
خیلی دیر خواهد شد». آنها معتقدند: «در رقابتی که بین نامزدها و 
نامزدهای چپ و طرفداران محیط زیســت در این انتخابات در پیش 
است، ازدســت دادن پنج ســال آینده ضربه بزرگی خواهد بود. این 
شــخصیت ها، افراد معتبر و هنری سرشناسی هستند از جمله مدیر 
تئاتر ملی استراسبورگ، استانیسالس نوردی، یا بازیگرانی نظیر ژان پیر 

داروسین و چارلز برلینگ یا کارگردانی مانند «ژان مارک بار».
هرچند برخی از فعاالن انتخاباتــی معتقدند که رأی به مکرون 
نباید در واقع رأی به چهره ها باشد و نظر فعاالن کارگری و صنفی و 
همه اقشــار باید در نظر گرفته شود. هرچند در سه ماه قبل بسیاری 
از این چهره ها و افراد شناخته شده معتقد بودند «بهترین راه ممکن 
برای پیروزی» توجه به آن چیزی اســت که در آن مشــترک هستند 
یعنــی «مبارزه با تغییــرات آب و هوایــی و نابرابری هــا» از این رو 
بســیاری از اهالی سینما و فرهنگ فرانســه به «ژان-لوک مالنشن»، 
نامــزد چپ گرا و رهبــر حزب رأی دادنــد اما «مالنشــن» با ۲۱.۹۵ 
درصد آرا شکســت خورد. او از حامیان خود خواســت که حتی یک 
رأی هم به «مارین لوپن» نامزد راســت افراطی ندهند، ولی کسی را 
برای رأی دادن به مکرون تشــویق نکرد. به گزارش ایســنا به نقل از 
ورایتی حاال هنرمندان نامه ای نوشته اند. این نامه خطاب به کسانی 
اســت که ممکن است از سیاست مکرون حمایت نکنند، احتماال در 
دور اول انتخابــات به او رأی نداده اند و اکنون تمایل دارند یکشــنبه 
آینده از حضور در پای صندوق هــای رأی خودداری کنند. بازیگران، 
فیلم ســازان، موســیقی دانان، هنرمنــدان و تهیه کنندگانــی که این 
درخواســت را امضا کردند، اســتدالل می کنند که رأی دادن به نفع 
مکرون که یک میانه روی طرفدار اتحادیه اروپاست در مقطع کنونی 
یک ضرورت مطلق اســت، زیرا تنها راه برای شکســت دادن «مارین 
لوپن» نامزد راست افراطی است. در ۱۵ آوریل امسال مکرون و لوپن 
به ترتیب بــا ۲۷.۸۴ درصد و ۲۳.۱۵ درصد آرا به دور دوم انتخابات 
راه یافتند و در سال ۲۰۱۷ مکرون ۲۴ درصد رأی آورد و رئیس جمهور 

شد و لوپن با ۲۱٫۳ درصد شکست خورد.

تجـربه دیگـران

از کارآفرینی تا نعنا چینی
چند روز پیش بود که خبر داده شــد بــا حضور مقام های امارت 
طالبان، نشســتی در هرات برگزار شــد که در آن نرگس هاشمی، از 
زنان کارآفریــن هرات، به عنوان رئیس اتــاق بازرگانی و صنایع زنان 
معرفی شده است. او در این نشست گفت که پس از هفت ماه رکود 
فعالیت اقتصادی زنــان در هرات، حاال با حمایت امارت اســالمی 
طالبــان فعالیت های اقتصادی بازرگانان زن در این اســتان از ســر 
گرفته می شود. در همین نشست بود که مقام های طالبان که در این 
نشســت حضور داشــتند، بر حمایت امارت اسالمی از فعالیت زنان 
کارآفرین تأکید کردند. این خبر بســیار عجیب و متفاوت با بسیاری از 
اخباری بود که درباره زنان افغانســتان منتشر می شود و درباره آنها 
اطالعات و مســتندات وجود دارد. هرچند فقط دو، سه روز از انتشار 
این خبر می گذرد و باید منتظر ماند و دید آیا این انتخاب و این رویکرد 
می تواند تغییری در وضعیت کار و شــیوه زندگی زنان در افغانستان 
داشته باشــد یا خیر. زنان افغانستان که اکنون حتی امکان تحصیل 
را ندارند. زنان افغانســتان کــه پیش تر حتی در شــغل هایی مانند 
نیــروی ویژه پلیس فعالیت می کردند، اکنون ناگزیرند پنهان شــوند 
تا به دســت طالبان اسیر نشوند. زنان افغانستان که دیگر حتی حق 
ندارند برای حضــور در خیابان ها به تنهایی رفت وآمد کنند. در مدت 
کمتر از هفت ماهی که طالبان بر این کشــور چیره شده است، تعداد 
زیادی از این زنان کســب وکار خود را از دســت دادند. زنان از حضور 
در مکان های عمومی منع شــده اند. ایندیپندنت گزارشی از زنانی که 
در باغ ها فعالیت می کنند، منتشــر کرده است. از معدود مکان هایی 
که زنان به تنهایی می توانند حضور داشته باشند. چمن، زن ۳۵ ساله، 
درحالی که یکی از انگشــتان دست چپش را با داس بریده، با عجله 
بوته هــای نعنا را می چیند تا همگام با بقیــه کارگران پیش رود.  به 
گفته چمن، تنها در یک میدان که محل تجمع کارگران زن در شــهر 
مزارشریف اســت، هر روز بیش از ۱۰۰ زن که باالتر از ۳۰ سال دارند، 
برای کارگری حاضر می شــوند؛ امــا از این میان، تنها چند نفر موفق 
می شوند کاری پیدا کنند. میدان کارگران در افغانستان معموال جایی 
است که مردان برای یافتن کار می ایستند اما با گسترش فقر و بیکاری 
در مزارشــریف، ده ها زن که منبع درآمد خانواده هایشان از بین رفته 
است هم به این  میدان ها می روند تا برای خانواده هایشان لقمه نانی 

تهیه کنند.
بر اســاس آمار اتاق تجارت و صنایع زنان افغانســتان، تا پیش از 
سلطه گروه طالبان بر افغانستان، زنان دو هزار و ۴۷۱ شرکت تجاری 
را اداره می کردند. همچنین بیش از ۵۴ هزار تجارت غیررسمی را نیز 
زنان پیش می بردند که اکنون بیشتر این فعالیت ها به دلیل مقررات 

سختگیرانه طالبان متوقف شده اند.

کـارگـري

موی بلند و چالش یا ساختار مدرسه
دیروز در این صفحه یادداشتی از زهرا مشتاق در باب مطالبه گری 
دانش آموزان منتشر شد و در آن به نکته دقیق و درستی اشاره کرده 
بود: «می بایست «هنر نه گفتن» آموخته باشند. اما گویا در آن مدرسه 
نوعی با آن همه دانش آموز، هیچ کــدام نه گفتن بلد نبوده اند». او 
همچنین پرســیده بود: «هیچ دانش آموزی به این توهین اعتراض 
نمی کند. آیا آن رفتار از جانب دانش آموزان توهین تلقی نمی شود؟ 
آیا توان مقابله با آن توهین را نداشــته اند؟» جواب این سؤال را من 
به عنوان یک مادر شاید راحت تر بتوانم بدهم «نه!» امکان مقابله با 
مسئوالن مدرسه که معتقدند قوانینشان درست و الزمه حضور در 
مدرسه است نیاز به عزمی جزم و اعصابی فوالدین دارد. مسئوالن 
معتقدند، با حضور در مدرســه، دانش آموزان باید «الیف استایل» 
خــود را تغییر دهند. دیگــر نباید خبری از موی آرایشــگاه نرفته و 
نامرتب باشــد. باید دانش آموزان همه با هم یک شــکل، یک مدل 
باشــند، مثل همان «مزرعه بالل» کــه در فیلم کمال الملک به آن 
اشاره شد. هرچند برخی از دانش آموزان چندان به راحتی در برابر 
این اجبارها سر خم نمی کنند. مثال در این مورد معتقدند موها، حاال 
بخشــی از آنهاست و ربطی به نحوه و شــیوه زندگی شان ندارد و 
کوتاهی یا بلندی شان بخشــی از انتخابشان و حریم شخصی شان 
اســت. جواب مسئوالن مدرســه کامال مشخص اســت: «پس از 
مدرسه اخراج می شوی» پیام پشت پیام که حتما خانواده پیگیری 
کنند و این موها کوتاه شــود: «متوسطه دوره اول، روز پنجشنبه ۲۵ 
فروردین، مورد انضباطی... موی سر کوتاه شود» فکر می کنید چند 
درصد از خانواده  هــا حاضرند این چالش طوالنی بین مدرســه و 
مســئوالن و... را آغاز کنند و در این درگیری شــرکت کنند. این رفتار 
غلط مســئوالن و این سختگیری آن هم در حالی که دانش آموزان 
بعد از دو ســال و خرده ای بار دیگر پا به مدرســه گذاشته اند، باید 
تغییر می کرد. ما پدر و مادران این دانش آموزان فراموش نکرده ایم 
که چه روزهای ســختی را پشت ســر گذراندیم، برای هر تار موی 
بیرون، برای هر جوراب ســفیدی که پوشیدیم چه برخوردهایی با 
ما شــده اســت. حاال ما از این ناظم خشمگین هستیم. این ناظم و 
مســئول برای ما نماد آموزش و پرورشی است که بر روح و جسم 
ما زخم های بســیاری نهاده است. ما، پدر و مادرهایی که در دوران 
تحصیل، کیف هایمان را می گشتند، اندازه پاچه شلوارمان را سانت 
می زدند و برای هر تار مو بایــد جواب می دادیم. ما به فرزندانمان 
شــاید مطالبه گری را آموخته باشــیم ولی باید همراهشان باشیم 
و در نظر داشــته باشــیم که برای مقابله با ساختار غلط آموزشی، 
فرزندمان با مســائل زیادی روبه رو خواهد شد و فشارهای زیادتری 

را تحمل خواهد کرد.

واکـنـش

متری شیش ونیم -سعید روستایی ۱۳۹۷
ناصر( نوید محمدزاده): برادر بزرگم پول نداشتیم واسش کلیه بخریم، افتاد مرد. رفتیم واسش کفن خریدیم متری شیش ونیم. مغازه بغلیش 
پارچه لباس مشکِی مادرم رو خریدیم متری چهار تومن. کی گفته ما همیشه باید تحمل کنیم؟ ها! می دونی من از چی می سوزم؟ اون شب که 
پلیســا ریختن منو بگیرن، من قبلش خودم ترتیب خودم رو داده بودم. یازده ورق قرص خورده بودم یه ساعت دیرتر می رسیدن تموم بود. 

من از این دارم می سوزم. من مرده بودم اینا منو آوردن زنده کردن خودشون بکشن! 

دیـالـوگ روز

تمـاشاگـر

 شله زرد افطاری در برلین
رضا صدیق: بیراه نیســت اگر بگویم که هویت مســلمانی ام در 
برلین متجلی شــد. قصــه این تجلی مفصل اســت اما هرچه 
می گذشــت این هویت بیشتر شــکل می یافت و خود را نمایان 
می کرد. مســیری که از ایــران تا برلین طی کرده بــودم در این 
هویدایی بی نقــش نبود اما آنچه در برلین متجلی شــد، گویی 
رضــای دیگری بود که ســال ها کنجــی منتظر نشســته بود تا 
در بزنــگاه خــود را نمایان کنــد. برلیــن؟ در بی ربط ترین نقطه 
به ایمــان؟ دقیقا جایی که هیچ تناســبی با الوهیت نداشــت. 
حتــی در ضدیت با الوهیت بــود و هرجا که نــگاه می کردی، 
در ظاهــر آنچه تو را به یاد حتی ایمان بیندازد وجود نداشــت. 
نمی فهمیدی کی محرم شــده یا اصال کی به ماه مبارک رمضان 
رســیده ای، از این گذشــته حتی عید نوروز را هم اگر با ایرانی ها 
رابطه نداشــتی متوجه نمی شــدی. در خأل غربی محض بودی 
و حیاتــت در آن فضا شــکل می گرفت. اتفاقــا قدیمی ترهای 
موسفیدکرده ایرانی می گفتند باید ارتباطت را با همه این چیزها 
قطع کنی تا «آلمانی» بشــوی، یا به قول خودشــان «این تگره» 
بشــوی. این اصطــالح یعنی بیاموزی که مثــال اگر در مملکت 
خودت رهاکردن باد معده بد و خنده دار اســت، در اینجا عادی 
اســت و نباید بخندی. چیزی شــبیه به شست وشوی مغز یا به 
قول طرفداران این اصطالح یکی شــدن با فرهنگ آن سرزمین. 
چندش آور بود، این شــکل دویدن به ســمت چیزی که کورت 
کرده، واقعا برایم قابل پذیرش نبود و از این دســت ایرانی ها به 

شدت فاصله می گرفتم.
تقویــم را مدام چــک می کردم تا از دســتم در نرود چی به 
چیســت. ماه مبــارک رمضان کــه نزدیک شــد، در محله مان 
کندوکاو کردم. در آلمان ترک های ترکیه بســیارند و «چایخانه» 
و «تخمه خانــه» دارنــد. تخمه خانه جای باحالــی بود، تخمه 
می خریــدی و یک ظرف بزرگ چوبی فروشــنده به تو می داد و 
می نشستی با رفقایت به تخمه شکستن و چای خوردن. اسمش 
دقیقــا تخمه خانه بود. گعده تخمه خــوردن به پا بود و صدای 
تق تق شکستن تخمه موسیقی فضایش بود. چایخانه ها هم که 
چای لیوانی ترکی با باقلوا ســرو می کردند و شــبیه تخمه خانه 
بــود. می نشســتی و چای و باقلــوا می خوردی و ســیگارت را 
می کشــیدی. ایــن دو جا بــه غیر از شــاورما و فروشــگاه های 

ترکیه ای ها، مهم ترین جاهایی بود که می شد دمی صفا کرد.
رمضان که رســید، دم دمای اذان، همان چایخانه ها شــدند 
محل ضیافــت رمضانی. طبقه باالی همــان چایخانه محیطی 
تهیــه کرده بودند بــرای خواندن نماز قبل افطــار و بعد هم در 
چایخانه گوش تا گوش می نشســتند به افطاری خوردن با باقلوا 
و گعده بعد افطار. قاطی شــان می توانستی بنشینی اگر روزه دار 
بودی وگرنه راهت نمی دادند. محترمانه می گفتند رزرو اســت. 
از روزه داران اســتقبال می کردند. فکر کن وســط خیابان گولیتزا 
صدای آرامی که توجه را زیاد جلب نکند از قرآن می شــنیدی و 
بعد هم با فضای گعده چای و باقلوای افطاری روبه رو می شدی. 
مغازه هــای عرب ها نیز وقتی می دیدند «کله ســیاه» هســتی و 
خاورمیانه ای با لبخند می گفتند «رمضان کریم» تبریک می گفتند 
آمدن رمضــان را. دروغ چرا، باالتر گفتم تقویم را چک می کردم 
اما اولین ســال حضورم در برلین کــه مصادف با رمضان بود، از 
شاورمایی مراکشــی محلمان فهمیدم که رمضان نزدیک است. 
وقتــی ریش بلند تیــره ام را دید و فهمید خاورمیانه ای هســتم، 
لبخنــد زد و تبریک گفت آمدن رمضان را. خودش روزه بود و به 
استقبال رمضان رفته بود. خجالت کشیدم. ساندویچ را گرفتم و 
علی رغم همیشه که در مغازه خونگرمش می خوردم، در کیسه 
گذاشــتم تا در خانه بخورم. فهمید و گفت موردی ندارد بخور، 
اصرار کرد اما خودش خوب می دانســت که ما خاورمیانه ای ها، 

اهل تعارفیم و هردو به رسم احترام هوای هم را داشتیم.
چقدر همیــن احترام های غریبگــی در بالدهایی که هر دو 
خاورمیانه ای هســتید و در آن غریبی دلچســب است. انگار که 
قدیمی ترین دوســتت را دیده باشــی یا نزدیک تریــن رفیقت را 
اتفاقی مالقات کنی. بــا نگاه به هم فهماندیم که چون او روزه 
اســت جلویش غذا نمی خورم و او نیز از اینکه من چنین کردم 
خوشحال شد. نه به خاطر غذا، قطعا به خاطر اینکه یاد دیارش 

افتاده بود که روزه دار، هوای روزه دار را دارد.
همین حــال و هوا بود که باعث شــد جمعی از دوســتان 
ایرانــِی شــاید در ظاهر بی ربــط را به دینــداری دور هم جمع 
کنم در منزل دوســتی و برایشان شــله زرد درست کنم و دعای 
جوشــن کبیر پخش کنم و دور هم بنشینیم. همه هم استقبال 
کردنــد علی رغم اینکه در ظاهر هیــچ گرایش یا قرابتی دیگر با 
این موضوع نداشــتند. همه هم به احترام این موضوع رعایت 

بسیاری مسائل را کردند. شب نیکی بود و به یادماندنی.


