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 شانزدهمگو در کنج وروایت یک گفت
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مایه دونیم که موضوعات اعتقادی، چقدر همه ما می

هیچ ما  ن. اصال انگاربوددر طول تاریخ جنگ و نزاع و درگیری 

باالبردنِ  یاد نگرفتیم که از تفاوتهای اعتقادی برایکدوممون 

که در افکار و تنوع  آگاهی خودمون استفاده کنیم و از اینهمه

همیشه کار به بحث و هست، لذت ببریم. جهان باورها توی 

اما ما توی هایی کشیده که پر از خشم و نفرت بوده. مجادله

کنیم از تفاوتها لذت ببریم و دنیا رو از سعی می سروک

شاید به همین دلیل، یوسف اندازهای مختلف تماشا کنیم. چشم

امنی دیده که  سروک رو یه گوشه از بچه های کنج شانزدهم،

 ه. رو مطرح کنمیتونه یه پرسش اعتقادی 

ما با خداوند بود که  درباره روزه و رابطه یوسفسوال 

دونیم خدا می»کنه: طرحش میهمزمان با آغاز ماه رمضان 

آنقدر بزرگ هست که به روزه های ما احتیاج نداشته باشه پس 

خواد دلیلِ که می تاکید میکنهیوسف « ما چرا روزه میگیریم؟

ها رو بدونه و دنبالِ دالیلی که اغلب برای روزه درونیِ خودِ بچه

: میگهگرفتن، ذکر میشه نیست. خودش هم به عنوان اولین نفر 

دونم که گیرم چون حسم میگه بگیرم بهتره. میمن روزه می»

 «. نیست ایقانع کننده هیچ دلیلِ
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کنه و اشاره می« احساس خوب»نظره و به یوسف هم با کریما

یه گفتگوی ناب سر افطار با خدا  میگه روزه باعث میشه که

روزه رو  کاوه از طرفی چسبه. شته باشه که کلی بهش میدا

دوست داره چون باعث میشه روابطش با خودش و دیگران 

و  هحالم بهتر رمیگ یروزه م یوقت من» . میگه:تر بشهاخالقی

 یهم به کس یبه خودم و آزار یبیو آس شهیم شتریآرامشم ب

 «؟بهتر نیاز ا یچ گهم. دیرسونینم

مثل  منم» :هدتری میتر و متفاوتجواب کمی قانع کننده ثمین

فکر کنم  یول .دارم یحال بهتر رمیگیروزه موقتی  یوسف

. من خودم میریروزه بگ دیکه نبا لیدل یب ،یگیکه م ینطوریهم

از  شهاو سم شهیم یبدن پاکساز نکهیا لشیدل کنمیفکر م

 «. رهیم نیب

تا االن همه از این منظر به روزه نگاه کردن که یه نفعی برای 

دیدگاه  آفریننوشما داره؛ حاال یا نفعِ مادی یا نفع معنوی. اما 

دو تا لغت برای اینکه منظورش رو برسونه، ای داره. اون دیگه

انگار «. عتمادو ا دوستی»کنه: تازه به این گفتگو اضافه می

خواد؛ چه برای آرامش آفرین روزه رو برای خودش نمینوش

شاید برامون ضررهای روزه »چه برای سالمتی خودش.  خودش،

جزئی داشته باشه یا دستگاه گوارش ما اذیت بشه یا کال بهمون 
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دوست داریم، دوست داریم وقتی کسی رو سخت بگذره ولی 

 «.براش هر کاری بکنیم

با یک نگاه دوست داره برای تکمیل حرف ثمین  یاسی

ها به رو با بچه علمیمقاله و یک  بشهبحث  واردتخصصی 

که تاثیرات روزه روی سالمتی از نظر ای مقاله .گذارهمیاشتراک 

 این مقاله از نظر یاسیکاهش مایعات در بدن رو بررسی کرده. 

تالش کرده با ارجاع به تحقیقات علمی نشون بده که استفاده 

یر نامطلوبی بر سالمتی ما محدود از آب در رمضان، لزوما تاث

ضیه یعنی نگرش علمی به ق یاسیرویکرد متفاوت از  علینداره. 

ولی یک نکته رو خوشش میاد  در کنار زاویه حسی و اعتقادی

ی هم مقاالتِ با هم اضافه میکنه که گاهی در مجالت علم

به البته علی میگه که این حرفها شن. کیفیت پایین منتشر می

 .یستن هاشافتهی ایمقاله  نیرد اعتبار ا یمعنا

از منظر شخصی خواد حاال می علمی،اون نگرش از  بعد یاسی

 .هیشخص زیچ کیمن  یروزه مثل نماز برا»به روزه نگاه کنه: 

 یچ نکهیا .مختلف یهایقیگوش دادن به سبک موس نیع یحت

 «نداره یپاسخ عام و کامل دهیحس خوب م ایبه آدم آرامش 

دوست  یلیحس و حال ماه رمضان رو خ ادامه میده که یاسی

 یزیچ علیهیه جماعتی که ده ه و روزه بهش این حس رو میدار
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که از جنس اجتناب  یشدن یکیتازه ؛ شدن یکیهمه باهم 

یکی شدن از جنس »ولی بذارید از خود یاسی بپرسیم که « باشه

یعنی »شنویم: جواب رو از زبون خودش می ؟یعنی چی «اجتناب

در حالی که ما  آدمها برای انجام ندادِن کاری با هم یکی بشن

 جالبه! خب بعد؟ «اغلب برای انجام دادنِ کاری متحد میشیم

 یجلو تو میریقدر م رچهه به نظرم»ادامه میده:  یاسی

جای اجتناب و فاصله گرفتن از بعضی ه ب هاانسان، انگار خیتار

با یک  کریما«. تر دارن حمله میکنن به همه چیزچیزها، بیش

 شهیمانم همما»گیره: خنده جانانه ادامه حرف یاسی رو پی می

کرد تا زودتر خوب  «زیپره» دیبا یضیمر وقتِ  گفتیبه ما م

دنبال  شتریب دی. شامیکلمه رو بشنو نیاالن کمتر ا دیشا یشد. ول

الغر شدن هم دنبال  یبرا یخورد! حت دیبا یکه چ میهست نیا

چه مامان کریما )«. میکه الغر بش میبخور یکه چ میهست نیا

 ها!( آدم باحالی بوده

موالنا یه مثالی داره که بی ارتباط به بحث ما نیست. 

قصد درو کردن گندم داره نه به  کاره،یکه گندم م یکس گهیم

. ادیکاه خودش به دست م نخواهیخواهی  یدست آوردن کاه. ول

نگاه  نطوریهم شهیدر خصوص موضوع روزه هم به نظرم م

و  میو رژ یخودبخود به الغر رهیگیکه روزه م یکرد. کس
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در مثل همون کاه هستن که  نایا یول .رسهمی هم یسالمت

، کاه  برداشتِبا هدفِ یکه کس فهیح لیو .انیدست مبه کنارش

 .گندم بکاره

یه گوشه آروم نشسته و حرفها رو گوش میده که  یوسف

سعی  ابی برای سوال خودش دست و پا کنهتا بلکه بتونه جو

ا اینجا برای خودش ای از گفتگوها رو تخالصهکنه یه می

انگار شماها هم همه از روزه گرفتن حس » بندی کنه: جمع

حرفش رو   یاسی«. خوبی دارین و برای همین روزه میگرین

گیری رو ما انگار نگرانِ اینه که این نتیجهتایید میکنه ولی 

 یبرا یلیدل یدارم ول ین حس خوبم» تعمیم بدیم به همه:

حس رو قبول داشته باشه  نیا دیدور منه با یهرکس نکهیا

 یلیدل چیهکال »: گیرهرو می یاسی پیِ حرف یوسف «نمیبینم

رو قبول  گهیفرد د کی یو رفتارها دیفرد عقا کینداره که 

 «. داشته باشه

من با اینکه خودم روزه »: سوگلوید از نو اما بش

 یلیخ .ندارم رهیگیروزه م هک یبا کس یمشکل چیهگیرم، اما نمی

به این حرفی که واقعا حسودیم شد «. کنمیم شیبانیهم پشت

سوگل زد. چه خوبه که آدم چیزی رو قبول نداشته باشه ولی 

 پشتیبانِ کسانی باشه که اعتقادشون مخالف اعتقاد خودشه.
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با یک نظر خیلی متفاوت بحث رو به چالش  در ادامه سوگل

انجام  ینداره ما براش کار یازین چیخدا ه»میکشه و میگه: 

حس  ای نیریگیرامش مآن از روزه گرفتاینکه میگین م. یبد

من تاحاال برام  یدرست باشه ول دیشا ،دهیبهتون دست م یخاص

: ش رو اینطوری تموم میکنهجمل وگلس «. یفتادهاتفاق ن

 یول ادیبه حساب م مونینید فیجز وظا گرفتنروزه درسته که »

 گهیراه د یتشکر کردن از خدا کل یچون برا رمیگیمن اصال نم

 «انجامش بدم تونمیمن م ههست ک

فورا میپرسه که مثال چه کارهایی. امان نمیده و کریما 

حس  هکار هست ک یکل»سوگل خیلی سرضرب جواب میده که 

 ای یکن ریرو س یاگرسنه هی نکهیمثال ا .دهیخوب بودن به من م

 یزایچ یداره و کل ازیاون بهش ن هک یبکن یکس یرو برا یکار

«. یماز خدا تشکر کن میتونیم نایمثل ا ییبا کارها گمیمن م .گهید

یک شباهتی پیدا میکنه بین نظر سوگل و دیدگاِه سعدی  ماجد

 راجع به روزه: 

 مسلم کسی را بود روزه داشت

 ای را دهد نان چاشتکه درمانده

 وگرنه چه الزم که سعی بری

 ز خود بازگیری و هم خود خوری؟
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واقعا »به وجد میاد و میگه: از این ابیات سعدی  سوگل

 هک نهیرفتن اگاصل روزه  .هم درسته یلیچقدر قشنگ گفته و خ

و کمکشون  میندارن رو درک کنبرای خوردن  یزیچ هک ییاونا

 .کنمیم ریس رو یاگرسنه یول رمیگیمن روزه نم درسته .میکن

فقط چند اعتقاد قلبیم نیست،  از سرِچون من  روزه گرفتنِولی 

  «.گهید زینه چ ؛ساعت نخوردنه

این حرف  دنبال حرف سوگل رو میگیره و میگه کریما

آنه که متاسفانه کال آزاد از یک آیه قرتو دقیقا انگار ترجمه 

. اینکه ما اگه سوره بقره 1۸4 و اشاره میکنه به آیه فراموش شده

انگار  تونیم بجاش به فقیران اطعام کنیم.روزه برامون سخته، می

فقیران بجای روزه گرفتن، یک منظور کریما اینه که سیرکردنِ 

تونیم بجای روزه راهکاره که خداوند خودش گفته و ما می

 گرفتن انتخابش کنیم. 

 مهمترین هدفانگار رو به این فکر میندازه که  ماجد این حرفها

اگر با روزه ما تغییر کنیم،  ماست.، تغییر خوِد در ماجرای روزه

 روزه کار خودش رو یمتر بشموتر و آرنومثال صبورتر و مهرب

هرچقدر هم که عبادت خدا را کنیم  کرده. اما اگر ما تغییر نکنیم

محقق  انگار کار ما، اون هدف اصلی رو میا به فقیران کمک کنی
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بان به یادش میاد و اینجاست که ماجد قصه جبار باغچهنکرده. 

 اون رو از زبان خودِ جبار نقل میکنه: 

روز  کی. گرفتمیزه مده سالم بود و ماه رمضان رو»

 کیآشپزخانه.  یرفت. دزدانه رفتم توضعف  یدلم از گرسنگ

دو لقمه خوردم. بعد از آن، دو  یکیتکه نان از سفره برداشتم و 

اما چند روز  دیهم نفهم کسیهمان کار را کردم و  گریسه بار د

. «د؟یو نفهم دیخدا هم ند ؟یاما خدا چ»بعد به خودم گفتم 

 «اینکه سواد نداشت اما روشن بود. مادرم پناه بردم. بابه  ترسیدم.

 یمرا دلدار ییرواعتراف کردم. مادرم با خندهپیش او »

 یگریرفت، نه مجازات د ینه به جهنم خواه»داد و گفت 

 یادهیتو که خودت را د دیو نفهم دیند یکس رمیاما گ دید یخواه

خودت زورت به خودت که میدانی .یکردیچه م یدانیو م

 یشد. مَرد خواه ی. تو بزرگ خواهیاکرده یو عهدشکن دهینرس

زوِر  دیو بال به تو رو خواهد آورد. تو با یشد و هزار جور سخت

که زورش به خودش  یو مرد یها را داشته باشبا آن دنیجنگ

  «دیهم نخواهد رس گرید زیچ چینرسد، زورش به ه

این کنج درباره روزه، با این قصه گفتگوهای درخشاِن 

بان، روزه شاید به قول مادر جبار باغچهشیرین به پایان رسید. 

نمادی است برای اینکه ببینیم زورمان به خودمان می رسد یا 
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؛ بقیه انگار این خودِ ما هستیم که با خودمان مواجه میشیمنه. 

چیزها این وسط تشنگی و گرسنگی هستند که چند ساعت 

 گذرند. د و بعد هم میهستن

 


