یک گزارش سه اپیزودی دربارهی متن و حاشیهی بیخیالی ما در مقابله با کرونا

پروندهی شرمندهی دولت و ملت  در دست خستهی پرستاران و معلمان
در مبارزهی جدی و بیامان با کووید نوزده «نمرهی منفی» کمترین حقمان است
عدم استفادهی درست از طبسنتی را باید یکی از دالیل ناکامی در رویارویی با ویروس منحوس دانست
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زه�را صابری :ه�ر مرگی یک بوی�ی دارد.
س�الها پیش که #طاعون آمد ،مرگ بوی
تعف�ن داش�ت .جنگ ای�ران و ع�راق که
ش�روع ش�د ،مرگ در خیابانهای منتهی
به مسجدجامع خرمشهر بوی خون و شهادت میداد؛ اما
مرگ با این کرونای لعنتی ،فقط و فقط بوی الکل میدهد.
بماند ک�ه یکای ش�مارش فوتیه�ا به «نف�ر در دقیقه»
رسیده است .میترسم این یکا در حرکتی جهشی «نفر
در پلکزدن» شود و ش�بکهی خبر #زیرنویس کند« :با
هر پلکی که میزنیم ،یک نفر در اثر ابتال به #کرونا فوت
میکند».
اپیزود اول
این درس�ت که کرونا #حریف میطلبد اما طبس�نتی
شاید میتوانست پشت این حریف چغر بدبدن را به خاک
بمالد .چه کنیم که این طب کمتر مورد عنایت بزرگواران
وزارت بهداشت واقع میش�ود .آنها گوششان بیشتر
به امر و نهی و بکن و نکن «س�ازمان بهداش�ت جهانی»
بدهکار اس�ت .من که در این کارزار ،ص�واب و ثواب را
در چنگزدن به دام�ان #بوعلی و #رازی میبینم.
هرچه باش�د به گ�ردن علم ط�ب ،حق پدری
دارند .ش�اید اگ�ر از طبس�نتی بهموقع
و درس�ت اس�تفاده میکردیم ،کووید
نوزده اینهمه ش�یوع پیدا نمیکرد،
جوالن نم�یداد و تازیان�ه نمیزد.
دکت�ر مری�م عظیم�ی (متخصص
طبس�نتی و عض�و هیئتعلم�ی
دانش�گاه علومپزش�کی کرم�ان)
دربارهی عملکرد طبسنتی در دیگر کشورها میگوید:
«در اکثر کشورهایی که طبسنتی در نظام سالمتشان
ادغام شده ،از همان ابتدای شیوع بیماری ،با درمانهای
رایج در این ط�ب به مقابله با کرون�ا رفتند که خیلی هم
مؤثر واقع شد .مثال در برخی مناطق چین ،با استفادهی
بیشتر و س�ریعتر از درمانهای طبسنتی ،درصد
بیم�اران بس�تری کاهش چش�مگیر پی�دا کرد.
همچنین در کش�ورهایی مثل هن�د ،برزیل و
برخی کش�ورهای اروپایی نتایج مشابهی به
دس�ت آمد .تجربهی جهانی ای�ن چند ماه
اخیر به خوبی نشان میدهد که بهکارگیری
داروهای گیاهی در کنار داروهای شیمیایی
بهخصوص در مورد بیماران سرپایی میتواند
بس�یار مفی�د باش�د» .او در م�ورد مهمتری�ن
توصیهی طبسنتی برای پیش�گیری از کرونا میگوید:
«سبک زندگی س�الم ،مهمترین عامل پیشگیری است.
هرچه ف�رد از نظ�ر مزاج�ی در حالت تعادل و سلامت
باشد ،خطر ابتال کمتر است .ورزش متناسب -نه ورزش
س�نگین -میتواند در زمینهی پیش�گیری مؤثر باشد.
خ�وردن غذای س�الم و پرهی�ز از فس�تفود و تنقالت
مصنوع�ی نیز اهمی�ت زیادی دارد .کس�ی ک�ه از رژیم
غذایی مناس�ب اس�تفاده میکند ،قطعا سیستم ایمنی
قویتری هم خواه�د داش�ت .از یاد نبریم ک�ه آرامش
روحی و خواب ،دو عامل بسیار مهم در افزایش سالمت
همهی ما هس�تند .بالعکس؛ اف�راد درگیر ب�ا عارضهی
کمخوابی و استرس ،بیشتر از دیگران در معرض کووید
نوزده ق�رار میگیرند» .دکتر عظیم�ی توصیههای خود

را اینگون�ه ادامه میده�د« :حتما از س�بزیجات خام و
پخته در رژیم غذایی اس�تفاده کنید .مص�رف میوه را تا
میتوانید افزایش دهید .اگر منعی برای خوردن شیرینی
ندارید ،شربتهای لیمو و عسل یا نارنج و عسل به تقویت
سیستم ایمنی بدنتان کمک خواهند کرد .دمنوشهایی
مثل گلگاوزبان ،چایکوهی ،دارچین ،بابونه و سرخارگل
(اکیناس�ه) هم فوقالعادهاند» .این متخصص طبسنتی
در کنار توصیههای ایجابی ،به نکات سلبی دوران ابتال به
کرونا نیز اشاره میکند« :در روزهای اول که بیمار #تب
دارد ،برخی گیاهان و غذاها منع مصرف دارند؛ بهخصوص
شیر و ماست و کال لبنیات .ادویههای تند مانند زنجبیل،
فلفل یا س�یر ه�م میتوانند عالئ�م را #تش�دید کنند.
علیرغم اینکه بعضی از اینها اثرات ضدویروسی دارند

اما در دوران بیماری باید مصرفش�ان #محدود ش�ود.
آویش�ن هم ممکن اس�ت عالئم را بدتر کند .میوههای
غیر ترش مثل هویج ،سیب ،لیموش�یرین و انار ملس یا
ش�یرین به بیماران کمک میکنند که انش�اءاهلل زودتر
بهبود یابند .غذاهایی مثل هریرهی بادام هم این قابلیت
را دارد که به بیمار کمک کند تا زودتر ،مس�یر درمان را
طی کند .از طرفی جوشاندههایی مثل جوشاندهی جو و
عناب یا داروهای سرماخوردگی نظیر سپستان ،انجیر،
پرسیاوشان و گل ختمی ،برحسب شرایط و حال و هوای
بیمار میتوانند مورد اس�تفاده قرار گیرند و روند مقابله
با کووید نوزده در بدن شخص مبتال را تسریع کنند».
اپیزود دوم
فاطم�ه را از #دبس�تان میشناس�م .از هم�ان رفق�ای

خونگرم و مهربانی است که بر طبق عهدی که با خودش
بس�ته ،قصد دارد #مشاور ش�ود .پیوی تلگرامش بوی
باران و گل نرگس میدهد .پدر و پدربزرگش ،سه هفتهای
با کرونا در رینگ نفسگیر بوکس بودهاند .دست و پنجه
نرمکردن خانوادهی فاطمه با ای�ن ویروس منحوس هم
شنیدنی اس�ت .آقای عامری (پدر فاطمه) معتقد است
که هیچکس بهتر از او پروتکله�ا را رعایت نمیکرده و
این وس�ط ،مقصر مدارس بودهاند؛ باز ش�دن مدرسهها
همانا و ناقل ب�ودن بچهها همانا! جالب اس�ت بدانید که
بیماری پدر فاطمه با #کمردرد ش�روع میش�ود .کمکم
تب و بدندرد هم خودی نش�ان میدهند .آقای عامری
تست کرونا میدهد و متأس�فانه جواب تستش #مثبت
میشود .فاطمه میگوید« :اوج بیماری پدر ،شبها بود.
حدود دو هفته اصال #اشتها نداشت و خیلی ضعیف شد ه
بود .حتی یک لیوان آب هم با داروهایش به زور میخورد.
هرچه اصرار میکردیم که حداقل به #بیمارس�تان برود
تا بیشتر به او رس�یدگی کنند ،قبول نمیکرد .تا اینکه
طاقت�ش طاق ش�د و یک هفت�های مهمان بیمارس�تان
ش�د .ما هم تمام این مدت در قرنطینهی کامل خانگی
بودیم و تحت هیچ ش�رایطی بیرون نمیرفتیم».
از بخت ب�د ،هم�ان دوران ،پدرب�زرگ فاطمه
هم -که بیماری قلبی دارد -کرونا میگیرد.
خودتان تص�ور کنید وابس�تگی خانواده
به ایش�ان از یک طرف و بیماری قلبی از
طرف دیگر ،چه به روزشان آورده است.
حال و ه�وای ش�بهای عملی�ات بوده
احتماال! صحبته�ای فاطم�ه مؤید این
حرف است« :تا سه هفته ،خنده روی لب هیچ کدام از ما
نمیآمد .در الک خودمان فرورفته بودیم و چیزی از دنیا
نمیفهمیدیم .متأس�فانه جز #دعا و #اشک کار خاصی
هم از دس�تمان برنمیآمد .حتی هنوز که هنوز اس�ت،
افس�ردگی آن روزها را تا حدی با خودم�ان داریم .کال
یک ماه بود ولی انگار ده سال بر ما گذشت و حسابی
ی
پیرمان کرد» .فاطمه که اعصاب�ش از بیتوجه 
بعض�ی از هموطنانمان در ام�ر مقابله با کرونا
خطخطی اس�ت ،خون هم�هی فوتیه�ا را به
گردن کسانی میاندازد که #ماسک نمیزنند،
س�فر میروند ،دستورات پزش�کان را مراعات
نمیکنند و عین خیالش�ان نیس�ت که این وس�ط
هموطن�ان بیگناهش�ان دارن�د قربان�ی بیخیالی این
خوشگذرانهای غیرمسئول میشوند».
اپیزود سوم
ش�بکهی اجتماعی #اینس�تاگرام را که #باال و #پایین
میکنم ،ب�ا دیدن چه�رهی خس�ته و کبود ام�ا خندان
پرس�تارها ،ع�وض تم�ام کس�انی ک�ه کرون�ا را جدی
نگرفتهاند ،ش�رمنده میش�وم .میان همین گشتزنی
مجازی ،به عکس خانوممعلمی برمیخورم که روی تخت
بیمارستان درازکشیده و برای نفسکشیدن از #دستگاه
کمک میگیرد .گوشی را با یک دستش گرفته و با دست
دیگرش تایپ میکند« :به نام خدا .با #سالم و #صلوات
بر حض�رت محم�د و خان�دان پاکش #کالس را ش�روع
میکنیم» .در پیام بعدی ،س�اعت آزمون را «ده و چهل
دقیقه» اعالم میکند اما ریههایش به ساعت ده و چهل
دقیقه نمیرسند!

