
قانون اول: آوردن نام مليحه در 
خانه ممنوع!

هرگونه  برگزاري  دوم:  قانون 
مهماني ممنوع!

قانون سوم: رفتن به هرگونه مهماني ممنوع!
قانون چهارم...

مليحه، مليحه، مليحه... هر سال قبل از ماه رمضان 
خانه ما پر مي شد از اسم مليحه خانم كه يك لحظه 
هم از دهان مامان نمي افتاد. سعيد هم بعد از هر بار 
كه مامان اسم مليحه را مي آورد مي گفت: »مليحه! 
مليحه ديگه چيه؟« و مي خنديد؛ بي مزه از رو هم 
نمي رفت از اين همه تكرار. سارا هر دفعه كه اسمي 
از مليحه خانم مي آمد، ابروهايش توي هم مي رفت 
و توي دلش به شيوا، دختر مليحه خانم، بد و بيراه 
مي گفت. من مي فهميدم چون بعضي وقت ها صداي 
دلش كمي بلند مي شد. سارا از اِفه آمدن و ناز و 
عشوه هاي شيوا حرصش مي گرفت و مامان از كالس 

گذاشتن و پز دادن مليحه خانم.
همه  و  داشت  مهماني  خانم  مليحه  نيمه شعبان 
مي انداخت  سفره اي  و  مي كرد  دعوت  را  فاميل 
با  سبزي پلو  ماهيچه،  با  باقالي پلو  ببين.  و  بيا  كه 
ماهي، جوجه و چنجه، مرغ شكم پر، ژله، ماست 
و نوشابه و ساالد فصل، پاي ثابت سفره بود و هر 
سال هم خوراكی هاي تازه اي توي سفره اش پيدا 
مي شد. گاهي مهمان ها يواشكي اسم آن چيز تازه 
را از هم مي پرسيدند و بعضي هم بادي به غبغب 
مي انداختند و مي پرسيدند: »مليحه جون، چي توش 
ريختي؟ خيلي جالب شده! نمي دونم چرا مال من 

اين مزه اي نمي شه«. 
جاي سعيد خالي بود كه بگويد: »جون خودت! اگه 
راست مي گي اسم اين غذاهه چي هست؟!« مليحه 
خانم كه منتظر فرصت بود تا فخرفروشي را شروع 
ادويه اش  كه  مي كرد  تعريف  تاب  و  آب  با  كند، 
و  آورده  هند،  بود  رفته  كه  پيش  2ماه  اكبرآقا  را 
سسش ايتالياييه و خواهرم تو سفر اخيرشان چند 
دوره  لبنان  سالي  چند  آشپزمون  يا  گرفته،  شيشه 
آشپزي ديده و آنجا اين طوري درستش مي كنند.

من  مي كند،  تعريف  را  چيزي  خانم  مليحه  وقتي 
محو تماشايش مي شوم. آن انگشتر مثل در قندان، 
خيلي  مي رود،  پايين  و  باال  دست هايش  با  وقتي 
ديدني مي شود. سارا مي گويد: »انگشترش به درد اين 
مي خورده كه باهاش به شيوا تودهني بزنه« و از اين 
فكر خودش خوشش مي آيد و لبخند بدجنسانه اي 

روي لبش نقش مي بندد.
امسال كه از مهماني مليحه خانم برگشتيم، به مامان 
كارد مي زدي خونش درنمي آمد. مليحه خانم عالوه 
بر پذيرايي هاي هر سال و 3 نوع ساالدي كه تهيه 
دلسترها  اين  از  بود  كرده  پر  را  سفره  بود،  كرده 
كه درشان چوب پنبه است و وقتي بازش مي كني 

پقي صدا مي دهد. مامان اينقدر چشم غره رفت كه 
نتوانستم دلي از عزاي شان دربياورم. گفتم كه عالوه 
به ظرف هاي  بود  مزين شده  اينها، سفره  بر همه 
وقتي  خاويار.  خوراك  از  پرشده  فرانسوي  بلور 
مامان فهميد اين گردالي  هاي چرب و چيلي، خاويار 
است ديگر نتوانست حتي يك لقمه قورت بدهد. 
صورتش قرمز شده بود و داشت خفه مي شد كه 
به زور يك ليوان از همان دلسترها را به او دادم تا 
نفسی تازه كند و وقتي چند قطره اش ريخت روي 
لباس گيپورش كه 170 هزار تومان بابت دوختش 
پرداخته بود؛ يعني بابا را مجبور كرده بود بپردازد، 
بازويم  با دست  و  متوجه حال خودش شد  تازه 
را نيشگون گرفت و زير لب غريد: »جوِن مرگ 
دولپي  كه  من  خودمون!«  خونه  بريم  بذار  شده، 
نيشگون  نه  بودم،  موزي  كارامل  مشغول خوردن 

مامان حالي ام شد، نه تهديدش.
مهماني تمام شد و ما برگشتيم ولی مامان حال و 

روز خوبی نداشت. از همان شب شروع كرد به غر 
زدن سر بابا: »مليحه، خاويار، چوب پنبه، چشم! بايد 
يه كاري كنم كه چشماي مليحه درآد.« سارا هم 
بداخالق تر از هميشه، باز هم جاي شكرش باقي 
است كه مثل مامان خيلي حرف نمي زند. فقط يك  بار 
گفت: »لباس شيوا رو ديدي؟ سنگ هايي كه رويش 
كار كرده بود متري 120 هزار تومان بود؛ چقدر هم 
بي ريخت بود. اصَلنم بِهِش نمي آمد.« ديگر هم هيچ 

حرفي از مهماني آن روز نزد.
مامان ول كن نبود. يك ماه فرصت داشت كه بابا را 
راضي كند. هر روز مي گفت: »مرد! دختر دم بخت  
داري. مردم عقلشون به چشمشونه. آينده دخترات 
به اين مراسم بسته است و...« بابا هم گوشش از 

اين حرف ها پر بود.
يك ماه فرصت كمي نبود. مي شد در اين يك ماه 
نيمه رمضان.  تا  نيمه شعبان  از  كرد.  كارها  خيلي 
مامان براي روكم كني نيمه رمضان مهماني مي داد. 
يك ماه تمام زمين و زمان را به هم ريخت و خودش 
حرص خورد و بابا را حرص داد تا مهماني افطارش 

باشكوه تر از مهماني مليحه خانم برگزار شود.
هر روز مامان و بابا جروبحث داشتند. بابا زير بار 
نمي رفت و مامان تند و تند قهر مي كرد. از وقتي 
هم كه ماه رمضان شروع شده بود، بي حال مي افتاد 
افطاري  كردن  آماده  حتي حوصله  و  خانه  گوشه 
راضي  صرف  را  انرژي اش  همه  نداشت.  هم  را 
فكر دعوت كردن  به  بابا مي كرد. سارا هم  كردن 

دوستانش بود. هر روز به يكي از آنها تلفن مي كرد 
و مي گفت: »افطاري امسال دعوتت مي كنم. حتما 
بيا!« سعيد مي گفت: »سارا! اول صبر كن ببين اصال 
اين مهموني سر مي گيره يا نه، بعد مهمون دعوت 
كن. يه وقت ضايع مي شي ها!« مامان سر سعيد داد 
مي كشيد: »سقت سياه! اگرم بابات راضي نشه، خودم 
طالهام رو مي فروشم و اين مهماني رو مي گيرم.«

هميشه مامان پيروز مي شد؛ سر عوض كردن مبل ها، 
سر عوض كردن ماشين، سر عوض كردن خونه... 
مامان هر چيزي را كه مي خواست عوض مي كرد، 

حتي دماغ سارا!
10 روزي از ماه رمضان گذشته بود كه مامان پيروز 
فروخت  هم  را  طالهايش  مامان  نشد.  اما...  شد 
اما نه برای برگزاري مهماني دلخواهش. فروخت 
كه بابا زندان نرود. بابا سال پيش ضامن اكبرآقا، 
را  ضمانتي  چك  بود.  شده  خانم،  مليحه  شوهر 
اجرا گذاشته بودند. حتي مجبور شديم ماشين مان 
بابا گذاشت، اين  را بفروشيم. آخرين قانوني كه 
بود: »هرگونه عوض كردن تا اطالع ثانوي ممنوع!« 
اينكه چكش برگشت  از  بعد  قانون ها را  اين  بابا 
خورد، گذاشت اما اين بار هم در خانه ما چيزهايي 
عوض شد. روز افطاري دادن مان عوض شد. رنگ 
سفره مان عوض شد و حتي مهمان هايمان عوض 
عوض  براي  بود  زيادي  فرصت  ماه  يك  شدند. 
شدن. شايد ماه رمضان بعد خود ما عوض شويم، 

شايد. خدا كند!

اين بار هم در خانه ما چيزهايي عوض شد. 
روز افطاري دادن مان عوض شد. رنگ 

سفره مان عوض شد و حتي مهمان هايمان 
عوض شدند. يك ماه فرصت زيادي بود براي 

عوض شدن. شايد ماه رمضان بعد خود ما 
عوض شويم، شايد. خدا كند!

 سمیه 
منصوری

گول ظاهر و نمایش افراد را در رفت وآمدها نخوریم

تا اطالع ثانوی ممنوع!

15دین و سالمت شماره هفتصدويازده بيست وهشت ارديبهشت نودوهشت

ماه روييدن ها
ما ناشی بوديم. فكر می كرديم وقتی توی باغ 
راه می رويم، از كنار هر چيزی كه روييده و قد 
كشيده، بايد با احتياط بگذريم اما گاهی دست 
قوی عمو می آمد و يك دسته از علف های 
هرز را از ريشه می كند. بعضی هايشان قشنگ بودند، گل هم 
داشتند اما عمو می گفت جلوی نور را گرفته اند. در نظر من 
بازيگوشی كه چشمم فقط دنبال رنگ و لعاب گل ها بود، عمو 
روح خشنی داشت كه بی توجه به طراوت و زيبايی بعضی 
روييدنی ها، آنها را از ريشه می كند و با بی رحمی، روی زمين 
پرتشان می كرد. با حسرت به آنها نگاه می كردم و فكر اينكه 
باغ به زودی خالی از هر زيبايی می شود، راحتم نمی گذاشت. 
چند وقت بعد عمو تلفن می كرد و می گفت: »عمو جان! بايد 
بيايی باغ را ببينی. از تنوع رنگ ها حظ می بری.« گاهی پيش آمد 
سفرمان جور می شد و می رفتيم روستا. باغ پر بود از گل های 
رنگارنگ و شاداب. همان جا به فكر و نگرانی خودم می خنديدم. 
بی تجربه بودم. نمی دانستم كه گاهی بايد بروی توی باغ، چشمت 
را روی زيبايی های هرز، ببندی و بعضی ها را ريشه كن كنی 
تا بقيه جان بگيرند و رشد كنند. فكر می كردم هميشه بايد 
كوچك ترها و ضعيف ترها را رشد داد، غافل از اينكه گاهی 

هم بايد ضعيف كش ها را ريشه كن كنی.
ماه مبارك رمضان، فرصتی است كه دوست داشتنی های هرز را 
از بين ببريم. صفاتی كه نمی گذارند اخالقيات خوب، خودشان 
را نشان دهند. كم می خوريم، كم می خوابيم، سعی می كنيم از 
زبانمان محافظت كنيم. چشممان، بيشتر كلمات نورانی قرآن 
را می بيند. گوشمان حرف های بهتری می شنود و در يك كالم، 
نفس سركشمان كمی ضعيف و رام شده است. روحمان را از 
غبار زشتی ها و كارهای بيهوده كه مانع رسيدن نور بود، پاك 
می كنيم. هرزها را می گيريم تا خوب ها، كمی جان بگيرند و رشد 
كنند. زمين جانمان با دست توانای ماه مبارك، هرس و آماده 
می شود تا در بهار ماه عزيز شوال، رنگ و بوی تازگی بگيرد. 
بزرگی می فرمود: »ما در ماه رمضان، مهمان خدا بوديم. ميزبان 
كريم از هر چه دارد، بهترينش را برای پذيرايی مهمانانش آماده 
می كند. خداوند، ميزبان كريمی است كه از هر چيز، بهترينش 

پيش اوست. خزائن همه چيز پيش اوست.«

إِْن مِْن َشْيءٍ إاِلاَّ ِعنَْدنَا َخَزائِنُُه َمْعُلومٍ.1
و آماده است تا همه خوب ها را، حتی صفاتش را به مهمانانش 
بدهد. همتت را بلند كن و شبيه آن  كسی نباش كه پادشاه خواست 
تشويقش كند و هديه ای به او بدهد، پرسيد: »چه می خواهی؟« 

گفت: »يك دست قورمه سبزی كامل!«
پذيرش  آماده  هرس شده مان،  جان  نخواه.  قورمه سبزی 
بهترين هاست. مخاطبمان هم پادشاه كل عالم. نور جمالش 
كه بتابد، همه خوب هايی كه تا ديروز زير سايه هرزها قدرت 
نفس كشيدن نداشتند، جان می گيرند و باغ دل را پر از رنگ و 

لعاب حقيقی و بوی عطر می كنند.
مهمان از خانه غذايش را به خانه ميزبان نمی برد. به لطف و 
مهمان نوازی و كرم ميزبان، ايمان دارد. ميل به خوردن، كمترين 
چيزی است كه در ماه مبارك گذاشتيم پشت در و دست خالی 
وارد مهمانی باشكوه خداوند شديم. ايمان دارم كه ميزبان، آنقدر 
كريم و مهربان است كه دست ها و ظرف های وجودمان را خالی 
برنگرداند. ميزبان های خيلی مهربان، موقع رفتن كه می شد، باز 
هم ظرف های پر از خوراكی را دم در می دادند دستمان، بستگی 

داشت كه هر كس چقدر دستش خالی بود و جا داشت.
روز عيد است و من امروز در آن تدبيرم
كه دهم حاصل سی روزه و ساغر گيرم2

اين انتظار، شيرين است. شبيه ذوقی كه توی صدای عمو بود. 
وقتی با افتخار، حاصل زحماتش را توی رنگارنگی گل ها نشانمان 
می داد. جان گرفتن خوب ترين ها به نور الهی در زمين جان، 

گوارای وجودتان...
پی نوشت ها:

1. بخشی از آیه 21 سوره مبارکه حجر )هيچ چيز نيست مگر آنكه 
گنجينه های آن نزد ماست.(؛ 2. حافظ

معموال فلسفه و هدف از 
سفرهای زيارتی را كسب 
آرامش روانی و عرض 
حاجات و نيازهای مادی 
و معنوی خود به درگاه 

ائمه معصومين )عليهم السالم( تلقی می كنيم.
 به نظر می رسد فلسفه و هدف اصلی زيارت آن ذات های مقدس فراتر 
از اينها باشد و آن عبارت است از پيوند و همخوانی هرچه بيشتر بين 

امام و مأموم.
با اين نگاه، سفرهای زيارتی می توانند فرصت هايی برای اصالح شيوه 
زندگی و تمرين شيوه زندگی سالم و مورد رضايت اهل بيت عصمت 

و طهارت )ع( باشند.
از جمله آسيب هايی كه بر شيوه زندگی ما عارض شده و نياز به اصالح 
دارد، عبارت است از مصرف بی رويه ظروف يكبار مصرف به بهانه 

رعايت بهداشت و بدون توجه به پيامدهای زيست محيطی آن.
اين در حالی است كه با قدری تالش و دغدغه ذهنی می توان راه حل های 
بهتری برای رعايت بهداشت مدنظر قرار داد كه آسيب های جانبی كمتری 

داشته و سازگار با محيط زيست باشد.
حتی گاهی اوقات اين موضوع هيچ ارتباطی با مقوله رعايت اصول 
بهداشتی ندارد و صرفا به دليل رواج عادت نادرست و روحيه راحت طلبی 

سراغ ظروف يكبار مصرف می رويم.
مثال چه اشكالی دارد كه زائران يك ليوان شخصی سبك همراه داشته 
باشند و برای صرف چای )به خصوص در هتل( از آن استفاده كنند يا 
هنگام صرف صبحانه، همان ليوان )يا ليوان شيشه ای كه در اتاق هايشان 

قرار داده شده( را با خود به رستوران بياورند؟
همچنين جا دارد مديران، تصميم گيران و خدمتگزاران سازمان حج و 
زيارت، ضمن رعايت اصول بهداشتی در پذيرايی از زائران، به مسائل 
زيست محيطی و كاهش هرچه بيشتر استفاده از ظروف يكبار مصرف 
نيز توجه كنند و بدانند استفاده از اين ظروف در برخی موارد صرفا 
يك اضطرار است و نبايد كاربرد اين ظروف را يك راه حل دم دستی 
ساده و هميشگی برای ارائه خدمات بهتر تلقی كرد، مثال وقتی در 
می شود، چه  تعبيه  چينی  پيش دستی  ميوه ها  برای  غذايی  وعده های 
اشكالی دارد كه برای پذيرايی زيتون نيز از همين ظروف استفاده شود 
و در برخی هتل ها بی جهت برای هر نفر يك ظرف كوچك پالستيكی 

يكبار مصرف حاوی تعدادی زيتون در نظر گرفته نشود؟ در مواردی 
هم كه چاره ای جز استفاده از ظروف يكبار مصرف وجود ندارد، بايد 
همواره اين دغدغه ذهنی و برنامه ريزی وجود داشته باشد كه با تدابيری 
در آينده، به تدريج به سمت حذف كامل استفاده از هر نوع وسيله يكبار 
مصرف برای پذيرايی ها حركت كرد چراكه پيامبر اسالم )ص( از ريختن 
سم حتی در سرزمين مشركان نهی فرموده است )*( و همه می دانيم كه 
اين ظروف پالستيكی پس از مصرف و دفع آن در طبيعت، چه سموم 

خطرناكی را وارد محيط زيست می كنند.
بر فرض هم كه از ظروف تجزيه پذيری استفاده شود كه در آينده باعث 
ايجاد انواع آلودگی های شيميايی در طبيعت نشود، بايد بدانيم مديريت 

درست و اصولی پسماند ايجاب می كند كه از ابتدا زباله هرچه كمتری 
توليد شود چراكه وجود زباله بيشتر، مستلزم صرف هزينه بيشتر برای 
مديريت و دفع آن است و توليد غيرضرور زباله، نوعی اسراف محسوب 
می شود و بر هر مسلمانی واجب است از هرگونه اقدام مسرفانه بپرهيزد.

پی نوشت:
* امام علی )ع( فرمودند: »رسول خدا )ص( از ریختن سم حتی در سرزمين های 

مشرکان نهی فرموده است«/ کتاب الكافی، جلد  5، صفحه 27
نویسنده: همایون سلحشور فرد، کارشناس بهداشت محيط عمليات نوروزی 98 

هالل احمر در کربالی معلی

فـراز مــاه
هركس به نوعی برای بنای زندگی معنوی اش 
نقشه چينی می كند. البته كسانی هم هستند 
كه بدون نقشه و بی برنامه اند، درنتيجه به 
روزمرگی معنوی دچار می شوند اما آنهايی كه 
با برنامه پيش می روند هم جنس برنامه هايشان 
متفاوت است. يكی از اين برنامه ها، دل سپردن به فرازهاست. 
افرادی را ديدم كه می گردند در ادعيه و زيارات، عباراتی كه 
مطابق با يكی از ويژگی های منفی شان است را می يابند و 
تالش می كنند با آن فراز اوج بگيرند. الگوی جالبی است، 
خصوصا اين روزهای بندگی رمضان كه بيشتر با دعا انس 
پيدا كرديم، می تواند شروع خوب برای اجرايی كردن اين الگو 
باشد. اگر هر ماه فرازی را به عنوان »فراز ماه« انتخاب كنيم، 
به خاطر بسپاريم و به آن عمل كنيم؛ يعنی در سال حداقل 12 
نقطه ضعف جدی و رذيله اخالقی خود را كنار گذاشته ايم، 
مثال اگر به حسادت و بدخواهی گرفتاريم، فراز »َو نَعُوُذ بَِك 
اَْن نَنَْطِوَی َعلی ِغشِّ اََحٍد« از دعای صحيفه سجاديه می تواند 
انتخاب خوبی باشد؛ يعنی يك ماه با خودم قرار می گذارم 
كه حتی در باطن و نيت خودم هم قصد خيانت به كسی را 
«؛ يعنی  نداشته باشم. يا »اَُعوُذ بَِك... أْو نَُروَم ما لَيَْس لَنا بَِحقٍّ
يك ماه تمرين می كنم كه با زياده خواهی خود مقابله كنم 

و هميشه طالب چيزهايی باشم كه واقعا مستحقش هستم.
انس با دعا و مناجات يعنی همين؛ يعنی در دل عبارات پرنوری 
كه بعضا از سوی معصومين)عليهم السالم( برآمده اند، برای 
رفع نواقص، خوب زندگی كردن و سلوك معنوی خود برنامه 
بگيريم ولو به قدر تمرين يك فضيلت يا برطرف كردن يك 

نقطه ضعف در هر ماه...
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