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پالکت خونش پایین بود، اینجا هم نیاز اس��ت که 
بگویم خدای ناکرده اگر پالکت خون پایین است، 
عس��ل خوب، برایش خیلی مفید اس��ت، ما اینجا 
دیدیم که مش��تری آمده و ب��راي بهبود بیماري 
تش��کر کرده است. شاید نباید بگویم، اما می گویم، 
ب��رای بیش��تر بیماری های زنان، مصرف عس��ل 
بسیار خوب است. کس��ی که چشمش حساسیت 
دارد، خارش دارد یا عفون��ت دارد، من نمی گویم 
عس��ل بریزد، اما بریزید، ایراد ندارد! چون خودم 
هم می ریزم. اولش کمی می سوزاند مانند سوزش 
قطره استریل، بعد چشمانتان را تکان ندهید، بعداز 
دو س��ه دقیقه عسل درچش��م آب می شود وقتی 
صبح از خواب بیدار می ش��وید و متوجه می شوید 
که آن قدر عفونت از چش��مانت تخلیه ش��ده که 
نمی توانید چش��مانتان را باز کنید! خارش چشم و 
بیماری چش��م را از بین می برد و خداوند یک کالم 
گفته است: عس��ل را برای شفای بشر فرستاده ام! 

حتی عسل را روی زخم هم می زنند. 

انواع عسل؟! 

ایرج عس��لی تنوع عس��ل را به گونه ای رد 
می کن��د و می گوید: من چون زنبوردار هس��تم 
ی��ک نکت��ه ای را ع��رض می کنم. ش��ما گهگاه 
مواجه ش��ده اید که افرادی عسل های متنوعی 
را با عنوان عس��ل گون، آویشن، چهل گیاه، بهار 
نارن��ج و فالن و بهمان عرض��ه می کنند. اما این 
مس��اله امکان پذیر نیست. می توانیم گیاه غالب 
ی��ک منطقه را برای زنبور عس��ل تعریف کنیم 
ولی اگر عسل متعلق به یک منطقه باشد شدنی 
نیس��ت چون به زنبور نمی توان دستور داد که 
برود از یک گیاه شهد بیاورد! و اصولًا ُبرد پرواز 
زنبور عس��ل نمی تواند باعث تنوع عس��ل یک 
زنبوردار ش��ود و البته اگر عس��ل فقط مال یک 

گیاه باش��د، ارزش غذایی اش پایین می آید، در 
واقع خاصیت عسل برمی گردد به اینکه حاصل 
مجموع چند گیاه اس��ت. می گویند که عسل به 
نام یک منطقه است، مثلًا عسل متعلق به منطقه 
دماوند یا سبالن است، یا متعلق به منطقه سهند 
اس��ت. حتی ای��ن مناطق نیز، عس��ل به مناطق 
متنوع آن معروف اس��ت چون پوشش گیاهی 
ه��ر منطقه فرق می کند و نمی توان عس��ل را بر 
حس��ب گیاه نامگذاری یا دسته بندی کرد، بلکه 

عسل را باید به منطقه تعریف کرد. 
به هر حال شناخت عسل کار هر کسی نیست، 
عسل را باید وجدانی به مردم بدهید. عسل را یک 

خدا، یک زنبور و زنبوردار می شناسد. 
عسلی که زنبور درس��ت کرده باشد و حتی اگر 
به زنبور ش��کر هم داده باشید، و آن شکر را زنبور به 
عسل تبدیل کرده باشد، باز هم عسل است. نه اینکه 
عس��ل را با یک سری ترکیبات درست کرده باشند 
نه! آن عس��ل دست ساز است ولی عسلی که حاصل 
تغذیه زنبور از آب قند و آب ش��کر هم  باش��د، باز 
هم عس��ل است. زنبورعس��ل، فقط از آب قند بهره 

نمی برد بلکه از درختان و گل ها هم بهره می برد. 

تنها لبنياتی دارای سيب بهداشت

در اینجا، متوجه ماس��ت گوس��فندی داخل 
یخچ��ال می ش��وم. ایرج عس��لی ظ��رف آن را 
روب��روی دوربین می گیرد و می گوید: در س��ال 
دو بار میش ها به بره ها ش��یر می دهند، یک بار 
این فصل اس��ت و بار دیگر بهار. خالصه با اجازه 
میش ها، ما ماست گوسفندی به صورت معدود 
می فروش��یم که اگر روی ظرف آن دقت کنید، 
ما تنها لبنیاتی هس��تیم که نشان سیب بهداشت 

را دریافت کرده ایم. 

مشتری های سنگالی

در می��ان صحبت ه��ای م��ا، چند گردش��گر 
آفریقایی از کش��ور س��نگال به همراه مترجم وارد 
فروش��گاه می شوند. برایم پرسش��ی ایجاد شد که 
آیا این گردش��گران به واس��طه مترجم آمده اند یا 
مشتری این فروش��گاه هستند؟ می خواهم عکسی 

از مادر و بچه س��نگالی بگیرم. از مترجم می خواهم 
که بپرسد آیا می توانم عکسی بگیرم. مترجم به من 
زل می زند! مجبور می شوم ابتدا به زبان فرانسه با 
مادر بچه خوش و بش می کنم)چون کش��ور های 
ش��اخ آفریقا به خاطر س��ال ها اس��تعمار کش��ور 
فرانس��ه، فرانسه زبان هس��تند( و بعد به انگلیسی 
پرس��ش هایم را می پرس��م. این خانواده، مشتری 
ثابت ایرج عسلی هستند. بعد به ایرج عسلی گالیه 
می کنم که چرا حتی یک صفحه اینستاگرام ندارد 
تا عکس مش��تری های خارجی را به یادگار و برای 
تبلی��غ در آنجا بارگزاری کند. در جواب می گوید: 
با اینکه صفحه شخصی دارم، به فکرم نرسیده بود. 
حتم��ًا این کار را خواهم کرد. من خیلی عالقه دارم 
که محصوالت ایران در کش��ور های خارجی تبلیغ 
ش��ود، زیرا این محصوالت به خاطر س��الم بودن، 
رقی��ب ندارند. یادم می آید یک گروهی آلمانی به 
همراه دوستی به دهکده ش��یره چین آمده بودند. 
آن فرد آلمانی پرس��یده بود: ׳׳شما ایرانی ها، حمام 

هم دارید؟ ׳׳
به واسطه تبلیغ س��وء برخی هموطنان مهاجر 
م��ا، ای��ن آلمانی چنین پرس��ش گس��تاخانه ای را 
پرسیده بود. من تصمیم گرفتم در عمل پاسخ او را 
بدهم. مادرم همیش��ه سفر های رنگارنگی را برای 
میهمانان می انداخت. آن شب شام چنان سفره ای 
انداخت��م و فردایش چن��ان میهمانداری کردم که 
دوست همسفر گردش��گران آلمانی به من گفت: 

ایرج بس است. همه ما را شرمنده کردی. 
حت��ی ب��ه آن آلمانی گفت��م، آن ماس��تی که 
می خورید، متعلق به ایران اس��ت مگر ش��ما به آن 

یوغورت نمی گویید؛ این کلمه آلمانی نیست!
 آن س��وتر، مادر س��نگالی به فرزندش عسل 
س��بالن می داد و چه مزه شیرینی داشت ثبت این 

صحنه در دوربینم! 
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می خواه��م عکس��ی از مادر و 
بچه س��نگالی بگی��رم. از مترجم 
آی��ا  بپرس��د  ک��ه  می خواه��م 
می توانم عکس��ی بگیرم. مترجم 

به من زل می زند! 

عس��لی که زنبور درست کرده 
باشد و حتی اگر به زنبور شکر هم 
داده باش��ید، و آن ش��کر را زنبور 
به عسل تبدیل کرده باشد، باز هم 

عسل است


