
   الكل از محاق فراموشي خارج شد
يكي از موادي كه در زندگي روزمره بسياري از ما فراموش 
شده بود، الكل بود كه هم اكنون جايگاه ويژه اي در زندگي 
ما پيدا كرده است. كارشناسان معتقد هستند مردم در اين 
دوره چنانچه رعايت وسواس گونه به رعايت بهداشت پيدا 
كنند، مشكالتي روحي و رواني در پي خواهند داشت، اما 
به نظر مي رسد با تمام نگراني هايي كه از اين بابت مي رود، 
سبك بهتري براي نظافت ش��خصي به وجود خواهد آمد. 
اين پيش بيني مصاديقي دارد كه در تاريخ مش��اهده شده 
تا پيش از كشف ميكروب به وسيله لويي پاستور تا همين 
)در حدود( 150س��ال پيش، آيا بشر مي دانست به سبكي 
از رعايت بهداش��ت رس��يده بود كه مانع پ��ر و بال گيري 
ميكروب هاي مضر شود؟ آيا اين درك از بهداشت را داشت 
كه مراقب بروز موجوداتي باشد كه به چشم نمي بيند؟ شايد 
تا آن روز تنها به بهداشتي توجه داشت كه سطحي و ناقص 
بود. گفته مي شود ميكروب به دست دانشمندان ايراني به 
اكتشاف رسيد، ولي درستي اين نكته روي نظر اين نوشته 
نيست، بلكه توجه و همه انديشي به وجود ميكروب مدنظر 

است كه از يافته هاي لويي پاستور به دست آمد. 
   نگاهي به مصاديق تاريخي مشابه

مصاديق تغيير نگاه به بهداشت، در كشور خودمان نيز كم 
نبوده است. هر چند پيشينيان و نياكان ايران زمين در توجه 
به بهداشت سرآمد بوده اند، اما براي مصاديق تاريخي درباره 
تغيير اصول بهداشتي در بين مردم، نيازي نيست خيلي هم 
راه دوري برويم. پدر بزرگ ها و مادربزرگ هايمان در اين باره 
حرف هاي خوبي براي گفتن دارند. براي درك اين موضوع 
مي توانيم تنها با كمي حرف زدن با آنان و شنيدن خاطرات 
كودكي شان يا شنيدن نقل قول هايش��ان از زبان پدران و 
مادرانشان، تاريخچه  كوچك و ملموسي از تغيير در سبك 
بهداشتي و نظافت افراد را مطالعه كنيم. يادم مي آيد پدرم 

هنگامي كه هنوز روي كره خاكي زندگي مي كرد، از رواج وبا 
برايمان مي گفت و وجود فراوان شپش در روستاها و حتي 
ش��هرها در زمان كودكي اش. آبله باليي بود كه بسياري از 
مردم را درگير خود مي كرد و پدر نازنينم را نيز در خردسالي 
دچار خود ك��رده بود. ت��رس از گرفتار ش��دن در چنگال 
بيماري هاي ناشناخته و مرگ زا از ديرباز در بين مردم ترس 
و وحشت مي انداخته و همين ترس آنان را به تغيير در نحوه 
و روش زندگي خود، سوق مي داده است. بيماري، سراسر 
ناراحتي و رنج است و براي انسان نامطلوب و ناخوشايند، اما 
ماهيت آن شايد براي بشر سازنده باشد. خيلي تلخ است كه 
رنج و تلفات اجباري براي بشر پيش بيايد تا تغيير كند، اما 
اين واقعيت تلخ و دردناك، زمينه  مناسبي براي تغييرات 
بشر است.  اگر بشر هنوز تصوري از ميكروب و موجودات ريز 
ذره بيني كه دردسرهاي بزرگي را در قالب بيماري براي ما 
ايجا مي كنند، نداشت، هنوز هم نياموخته بوديم كه پيش 
از خوردن خوراك، دست هايمان را بشوييم. يادم مي آيد در 
فيلمي سينمايي كه درباره لويي پاستور ساخته شده بود، 
جراحان و پزشكان دست خود را در يك لگن آب مي شستند 
و خوني كه از جراحي و معالجه بيماران به انگشتانشان مانده 
بود را در همان ظرف آب از دس��ت خود پ��اك مي كردند. 
چند پزشك هم همزمان در همان ظرف دست هاي خود را 
مي شستند، غافل از اينكه ميكروب ها، باكتري ها و ويروس ها 
در آن ظرف منتظر بودند تا دس��تي براي ميزباني و ادامه 
زندگي شان درون ظرف وارد شود و آنها را براي بقا و ادامه 
حياتشان با خود ببرد. وقتي پاستور از اين انتظار موجودات 
ريز ميكروسكوپي آگاه شد، ظرف هاي جداگانه اي را براي 
پزشكان در نظر گرفت و همين طور با ايجاد تمهيداتي راه 

شيوع بيماري ها مهار شد. 
   آفتابه و لگن را يادتان هست؟

گويي چند وقت يك بار عاملي پيدا مي شود تا به بشر بگويد، 

دست هايت را بش��ور و نظافت را رعايت كن! پدربزرگ ها 
و مادربزرگ هايي كه به كهولت س��ن رس��يده اند، به ياد 
دارند در گذشته در بسياري از نقاط كشور عزيزمان ايران، 
بسياري از مردم آفتابه و لگن مسي داشتند و پس از پايان 
خوراك، آن لگن را دست به دست دور سفره مي گرداندن 
تا همه دست شان را در لگن بشورند؛ در حالي كه يك نفر 
آب را از آفتاب��ه  زيبا روي دستان ش��ان مي ريخت. به طور 
معمول در معماري خانه ها محلي به نام دستشويي تعبيه 
نمي شد، براي همين هم آفتابه و لگن به خانه ها مي آمد. اين 
ظرف هاي كاربردي از جنس مس، برنج، مفرغ و گاه سفالي 
با اشكالي زيبا و هنرمندانه حتي در جهيزيه نوعروسان نيز 
ركني اساسي داش��ت. اين آفتابه و لگن ها امروزه نه تنها 
با ديرينگي چند هزار س��اله در موزه ها پيدا مي ش��ود كه 
هنوز هم يادگاري از جوان��ي مادربزرگ ها وپدربزرگ ها، 
زينت بخش بسياري از خانه هاس��ت. اين امر كه از نياكان 
ايرانيان باقيمانده است، نش��ان از تمايل به پاكي و رعايت 
بهداشت در ذات نياكان و ايرانيان دارد، اما در همين بين، 
برخي از مردم آفتابه را كنار مي گذاشتند و همه دست خود 
را در يك لگن آب فرو برده و شست و ش��و مي دادند. حتي 
شنيدن اين كار هم اكنون براي بسياري از ما مشمئزكننده 

است، اما يك روز در بين برخي از مردم رواج داشت. 
   كوويد19 و درس�ي كه س�عدي هفت قرن پيش 

به ما داد
از نظر علمي ثابت ش��ده كه مقاومت موجودات و عوامل 
بيماري زا در برابر م��واد و تركيبات پاك كنن��ده و از بين 
برنده، تغييرپذير اس��ت. از اين رو مي توان گفت هر چند 
وقت يك بار عاملي پيدا مي ش��ود كه به بشر بياموزد، اگر 
مي خواهي سالم بماني و بيمار نشوي )اگر مي خواهي در 
راه تكامل باشي(، تغييري در نحوه رفتارت بده. هم اكنون با 
كوويد19 اين درس با روشي تلخ، ناراحت كننده و دردآور 

همراه است، اما چه بخواهيم و چه نخواهيم اين عوامل پيدا 
مي شوند پيام شان را مي دهند و به نظر مي رسد مانند هر 
پيام رسان ديگري، راهشان را مي گيرند و مي روند. آن وقت 
ما مي مانيم با يك عالمه تغيي��ر و يك عالمه دگرگوني در 
انديشه و كردارمان. بشري كه در اين تغيير، فرصت ماندن و 
بقا پيدا مي كند، گويي مانده است تا توان و خالقيت و نيروها 
و زمانش را صرف تغييري كند كه براي تندرستي بشريت 
الزم است. همين مس��ئوليت ما را به عواملي براي زندگي 
بهتر نوادگانمان و به طور كلي زندگي مترقي تر و درست تري 
براي آيندگان و به طور كلي بشريت، قرار مي دهد. بنابراين 
اگر از بيماري جان سالم به در برده ايم، يا اگر بيمار شده ايم 
و شفا نصيب مان شده است، اگر بيماري و ويروس در خانه 
ما را نزده است، مسئوليت بزرگي بر عهده مان قرار گرفته 
اس��ت. تغييراتي كه براي زندگي درست تر و سالم تر الزم 
است، امروز وظيفه مهم همه ماست. بشر امروز اين وظيفه 
را دارد كه تنها به خودش فكر نكند. كوويد 19 به يادمان 
آورده كه تنها به خودمان فكر نكنيم. اگر در زندگي و سبك 
بهداشت خود تغييري ايجاد نكنيم، مي توانيم براي تمام 
بشريت گرفتاري درست كنيم. اين گرفتاري درست است 
كه يك روز تنها يك نفر را دچار خ��ود كرده بود، اما اين را 
به ما نش��ان داد كه تنها براي يك نفر باقي نماند! بنابراين 
خيلي سطحي است، اگر فكر كنيم وقتي يك نفر مشكلي 
دارد، مشكل، مشكل اوس��ت و خودش است و آن مشكل 
هيچ ارتباطي نيز به ما پيدا نمي كند! عرفا و خداجويان اين 
اعتقاد را دارند كه ما همگي جزيي از كل هستيم و خاري كه 
به دست ديگري رفته، به تمام اجزاي اين كل ارتباط پيدا 
مي كند و يكپارچگي هستي كه در منابع معنوي به آن اشاره 
شده، در اينجا نمايان است. زيبايي و درك وسيع سعدي 
مي تواند اين نوشته  را روشن و فصيح كند كه: چو عضوي به 

درد آورد روزگار- دگر عضوها را نماند قرار. 

   هما ايراني
مي خواس��تم براي پياده روي روزانه از خانه بيرون بروم، 
براي همين بنا بر روال اين چند ماه كه بيماري ويروسي 
به زندگي مان آمده است، چيزهايي را كه هنگام برگشت 
به خانه مورد نياز بود، آماده كردم. مي گويند كوويد 19 
سبك بهداش��ت و نظافت زندگي ما را تغيير داده است و 
من هر بار كه مي خواهم از خانه بيرون بروم اين را بيشتر 
از وقت هاي ديگر متوجه مي شوم.  مانند روزهاي ديگري 
كه در اين پنج ش��ش ماه اخير از خانه بي��رون مي روم، 
جايي را ك��ه لباس هايم را بايد درون��ش بگذارم، فضايي 
كه كفش هايم را درونش مي چين��م، حوله اي را كه كنار 
گرمابه مي گذارم و موادبهداشتي و شوينده اي را كه هنگام 
برگشت براي نظافت و ضدعفوني استفاده مي كنم، مانند 
هميش��ه در جاهاي خود آماده كردم. همه چيز درست 
و در جاي خودش قرار داش��ت، ولي ال��كل درون ظرف، 
روبه تمامي بود. با خ��ودم گفتم امروز ب��راي پياده روي 
به خياباني مي روم كه الكل 70 درص��د را بدون مخلوط 
با تركيبات ديگر در بطري هاي كوچك مي فروش��د. در 
منبعي خوانده بودم كه براي از بي��ن بردن ويروس الزم 
است تا الكل با درصد باال و دست كم 70درصد به كار برده 
شود. از آنجا كه در اين چند ماه الكل با اين درصد، خيلي 
كم پيدا مي شود، تنها يك داروخانه را سراغ داشتم كه آن 
را بفروشد، آن هم در مقادير كم و در بطري هاي كوچك. 
براي همين بايد مس��ير پياده روي روزانه را جوري تغيير 
مي دادم كه بتوانم به آن داروخانه رفته و الكل بخرم. پيش 
از رفتن تلفن زنگ زد، دوس��ت دانايم بود كه هميشه در 

هر حالتي كه باشم، پاسخش را مي دهم. وقتي در حال و 
احوال معمول گفتم مي روم تا الكلي بخرم، آن هم از راه 
به آن دوري، گفت: عجب! الكل هم ديگر بخشي از سبد 
خريدمان ش��ده است. من هم در پاس��خش گفتم: و چه 
بخش مهم و نجات بخش��ي!  داروخانه مسافت زيادي با 
خانه فاصله داشت و از آنجا كه در خياباني يك طرفه قرار 
گرفته بود، ناچار بودم مسيري طوالني  را پياده روي كنم. 
ولي چاره اي نبود بايد به داروخانه مي رفتم. براي همين 
مس��يري طوالني را ظرف يك س��اعت و نيم پياده رفتم 

و برگش��تم در حالي كه هنگام برگش��ت ظرفي از الكل 
همراهم بود، هن��گام پرداخت مبلغش دكت��ر داروخانه 
گفت: يادتان باش��د به اين الكل آب اضافه نكنيد!الكل را 
كه باز كردم و مانند روزهاي پيش با پنبه روي گوش��ي 
تلفن همراهم كش��يدم، متوجه شدم كه الكل به سختي 
تبخير مي شود. الكل تا زمان زيادي روي بدنه گوشي ماند 
و خشك نمي ش��د. اين دير خشك ش��دن، نشانه وجود 
ناخالصي الكل��ي بود كه خريده بودم. برخالف هميش��ه 
كه الكل را تا به گوشي مي زدم، اصطالحاً مي پريد، آنقدر 

خشك نش��د كه ناچار ش��دم با تكه اي دستمال كاغذي 
خشكش كنم. حرف دوست دانا و فرهيخته ام كه هميشه 
حرف هايش به يادم مي ماند، مس��افتي كه براي آوردن 
بهداشت به خانه ام پيمودم، ناخالصي الكل و تقلبي بودن 
آن، جمله  دكتر داروخانه هن��گام خريد الكل، همگي به 
من مي گفت سبك زندگي ما هنوز هم به درستي تغيير 
نكرده است. معلوم نيست چه اتفاقي بايد بيفتد تا سبك 
رفتار ما هم به انصاف و درستكاري تغيير كند. خدا كند 
اين يكي ديگر، با بيماري و رنج، مرگ و مير و ناماليمات 

گريبان مان را نگيرد!
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قصه زندگي

   مرضيه باميري
بعضي روزها زندگي در عين ع��ادي بودنش از 
يك جايي به بعد غيرعادي مي شود. از يك تغيير 
كوچك و س��اده وقتي كه ريت��م زندگي را بهم 
مي زند. يك روز مرداد كه از خواب برخاس��تم 
غيرعادي شدم. با صورت خواب آلود و چشمان 
پف كرده سمت دستش��ويي دويدم. گالب به 
رويتان بيرون روي شديد داشتم. چند بارآمدم 
و رفتم. آنقدر كه ديگر پاهايم خواب رفت. ديگر 
چيزي ته معده ام نمانده بود و از ش��دت خالي 
بودن تير مي كش��يد. ميل صبحانه نداش��تم. 
خسته از خزيدن هاي مداوم دستشويي دنبال 
قرصي ب��راي قطع كردن اين ش��رايط ناهنجار 
بودم. با ترسي نه چندان جدي گفتم نكند كرونا 
باشد. همسرم خنده تحويلم داد و گفت: حتماً در 
خوردن انگور زياده روي كرده اي. يعني يك باره 
ويروس به جانت افتاده؟ بعد هم تو كه عين اين 
چند ماه را در خانه بودي. ويروس از كجا سراغ 
تو آمده اس��ت؟ حرف هايش آرام��م كرد و فكر 
كرونا از سرم افتاد. راس��ت مي گفت، من حتي 
قرارهاي كاري ام را كنس��ل كرده بودم و مدام 
در خانه بودم. منطقي نبود بخواهم كرونا بگيرم. 
قرص تأثير زيادي روي بند آوردن بيرون روي 
نداش��ت و نزديك غروب در حالي كه از ضعف 
رنگم مثل گچ سفيد شده بود راهي مطب دكتر 
شدم. فقطِ سرم مي توانست حالم را خوب كند. 
تا آن روز مقاومت كرده ب��ودم و به هيچ مطب 
و بيمارستاني پا نگذاشته بودم به خاطر كرونا. 
ولي حاال آنقدر درد داشتم كه ترجيح مي دادم 
زودتر از شرش خالص بشوم. پيش دكتر رفتم 
و معاينه شدم. به ظاهر يخ بودم، ولي دكتر كه 
تبم را گرفت يك درجه هم تب داشتم. كم كم 
ترسم بيشتر شد. نمي دانم چرا، ولي فكر كرونا از 
سرم نمي افتاد. سعي داشتم خونسرد باشم، ولي 
اين ويروس لعنتي ذهنم را آشوب كرده بود. به 
زور دكتر را قانع كردم برايم تست كرونا بنويسد. 
همسرم شاكي شد و از اينكه منفي بافي مي كنم 
به دكتر ش��كايت كرد، ولي دكترمتوجه ترسم 
ش��د و بدون مقاومت نامه اي براي بيمارستان 
نوشت. در راه مدام همس��رم غر ميزد كه الكي 
مي خواهي پول آزمايش بدهي. همان را مي دهم 
برايتان گوشت و جگر مي خرم تا تقويت بشوي، 
ولي من گوشم بدهكار نبود. تأثير ترسم بيش از 
حرف هاي اميدواركننده او بود. كمي بحثمان 
شد، ولي در نهايت من تس��ت را دادم و خيالم 
راحت شد. چيزي درونم مي گفت تستم مثبت 
مي شود. با اين فرض خودم مراقبت ها را شروع 
كردم. اول از همه دخترم را از نزديك ش��دن به 
من محروم كردم و ماسك را براي يك لحظه هم 
از صورتم پايين نكشيدم. شب را تنها خوابيدم 
و تمام س��عي ام اين بود كه استرس و اضطراب 
كش��نده ام را به دخترم منتقل نكنم. ثانيه هاي 
بدي بود، هميشه از بالتكليفي بيزار بودم و حاال 
بالتكليف ترين آدم جهان بودم. همس��رم را دو 
ساعت زودتر فرس��تادم جواب را بگيرد. وقتي 
خانه آمد رنگش پريده ب��ود. ترس در وجودش 
موج مي زد و ناخودآگاه خودش را كنار كشيد. 
الزم نب��ود توضيح��ي بدهد. خ��ودم از حالش 
فهميدم چه باليي سرم آمده است. كمي در بهت 
رفتم و طول كش��يد تا خودم را پيدا كنم. تمام 
اخبار بد مثل فيلم از جلوي چشمم رژه رفتند. 

ترس مردن ي��ك لحظه هم رهاي��م نمي كرد. 
بغض تلخي در گلوي��م بود كه نمي خواس��تم 
دخترم شاهد شكستنش باشد. وسايل ضروري 
و شخصي ام را برداش��تم. يك بسته دستمال، 
پارچ آب و فالسك دم نوش پونه كه براي سرفه 
خوب بود. چند دست لباس از كشو درآوردم و 
به اتاق دخترم رفتم. چن��د روزي آنجا را قرض 
گرفتم. هم پنجره داش��ت براي تهويه هوا و هم 
وسايل كسي داخلش نبود. از همان روز قرنطينه 
يا بهتر بگويم حبس خانگي ام شروع شد. همسرم 
با پوش��ش كامل وارد اتاق شد و كمي از وسايل 
ضروري دخترم را به اتاق خودم��ان برد تا اتاق 
شلوغ نباشد و من كمتر احساس خفگي كنم. 
من ماندم و يك تخت و چند ت��ا دفتر و مداد و 
يك لب تاپ كه تنها مونسم بودند. اول براي تنها 
شدن خوش��حال بودم. موقعيت  نابي بود براي 
استراحت و طعم تنهايي چشيدن و انجام كلي 
كارهاي نكرده و عقب مانده. به محض تنهاشدن 
دست به قلم ش��دم و خاطرات حبسم را تا آنجا 
كه رسيده بودم، نوشتم. عالئم زيادي نداشتم و 
حال جسمي خوبي داشتم فقط به خاطر ناقل 
بودن حبس شدم. طبيعي بود كه انرژي براي كار 
كردن زياد داشته باشم و از اين همه وقتي كه در 
اختيارم بود، خوشحال بودم. تندتند مي نوشتم 
و فكر مي كردم اگر با اين س��رعت پيش بروم و 
يك هفته قرنطينه را فقط بنويسم حتماً رمان 
نيمه كاره ام تمام مي شود و با اسم حبس در خانه 
چاپش مي كنم. قبل از آن نوشتن يك رمان را با 
محوريت كرونا شروع كرده بودم، ولي هيچ وقت 
به فكرم نرسيده بود يك روز بخواهم در موقعيت 
واقعي بنويس��م. با تمام قدرت نوشتم. روز اول 
تمام وقت مشغول بودم. همسرم ناهار يا شام را 
پشت در مي گذاشت. از ظرف هاي يك بار مصرف 
مي فهميدم ترس��يده و نمي خواهد ويروس به 
دخترم منتقل ش��ود. به روي خودم نياوردم و 
غذايم را خوردم. ولي روز دوم، تنهايي به مغزم 
هجوم آورد و يك هو قلم را كنار گذاشتم و به در 
وديوار اتاق دختركم خيره ش��دم. س��اعت ها با 
خاطرات مادرانگي هايم گذشت و من همچنان 
غرق در لذت و حسرت بودم. خدا خدا مي كردم 
اين آخرين لذت زندگي ام نباشد و مجبور نباشم 
دخترم را تنها رها كنم. او براي بي مادر ش��دن 
خيلي كوچك ب��ود و من بيش از خ��ودم براي 
او مي ترسيدم. تك س��رفه هايم كه شروع شد 
دانس��تم بيماري در حال پيشرفته شدن است. 
ريه هايم داش��ت آرام آرام درگيرتر مي ش��د و 
من كم كم نفس كش��يدن برايم دشوار مي شد. 
اضطرابم بيشتر بود و ميلم براي نوشتن بيشتر. 
دلم مي خواس��ت قبل از مردنم داستان را تمام 
كنم تا حداقل از من به يادگار بماند. از اينجا به 
بعد ترس بود كه به جانم افتاده بود. مدام سرم را 
به چيزهاي الكي و پيش پا افتاده گرم مي كردم تا 
ذهنم سراغ افكار منفي و هولناك نرود. شنيدن 
آمارهاي مرگ ومير را براي خودم قدغن كرده 
بودم و نمي گذاشتم مخاطبان صفحه مجازي ام 
بفهمن��د من ترس��يده ام يا از حبس برايش��ان 
مي نويسم. اين حبس اجباري به تمام كرده ها و 
نكرده هاي عمر سي و چند ساله ام فكر كردم. يك 
عذرخواهي به بعضي ها بدهكار بودم. بعضي ها را 
اشتباهي قضاوت كرده بودم. چند تا دروغ ريز و 
به قول معروف زنانه به همسرم گفته بودم و حاال 
هر كدام آتشي بود به جانم. روزهاي آخر حبسم 
به تلفن بازي و حالليت گرفتن گذشت. هر كه را 
مي شناختم زنگ مي زدم وكلي با او خاطره بازي 
مي كردم. دخترم حسابي از پشت ديوار دلتنگم 
شده بود. از واتس��اپ تماس تصويري گرفتيم و 
با هم حرف زديم. اگر اينترن��ت در آن روزهاي 
س��خت نبود من دق كرده بودم. دخترم با همه 
كوچكي اش بار سنگيني روي دوشش بود و بايد 
كنار پدرش شام و نهار مي پخت و به امور خانه 
مي رسيد. تازه ضدعفوني سرويس بهداشتي و 
سر به نيس��ت كردن زباله هاي كرونايي من هم 
به كارش��ان اضافه ش��ده بود. هرچه بود ترس 
و دلهره رفتن. با هر س��رفه احس��اس مي كردم 
كارم به بيهوش ش��دن و دستگاه هاي اكسيژن 
مي رسد. مدام پونه مي خوردم و سرم را از پنجره 
بيرون مي بردم وكمي نفس مي كشيدم. 10روز 
در حبس بودم و بدترين روزهاي زندگي ام رقم 
خورد. هرچند خوش شانس بودم و با درمان هاي 
خانگي و عشق سرشاري كه از خانواده ام دريافت 
مي كردم، كارم به جاهاي باريك نكشيد و ويروس 
كرونا در نطفه خفه شد، ولي حاال قدر زندگي را 
بيشتر مي دانم فرصت براي زندگي كوتاه است و 

بايد اين هديه را قدر دانست. 

حبس در خانه

از نسخه شفابخش سعدي در قرن 7هجري تا بيماري كوويد19 در قرن21 

تزريق »النظافه من االيمان« به تمام رگ هاي زندگي

سبك سالمت

   ليالجعفري
»كوويد 19 زندگي ما را تغيير داد«، اين جمله را در 
چند ماه اخير بارها ش�نيده ايم و نظافت، بهداشت 
فردي و اجتماعي يكي از بارزترين تغييراتي است 
كه اين وي�روس در بين م�ردم ايجاد كرده اس�ت. 
نگراني از بابت انتقال ويروس، حتي بي تفاوت ترين 
افراد نسبت به بهداشت را نيز به نوعي درگير خود 

كرده است. از اين رو، مي توان گفت ما به تغيير نحوه  
نظافت در سبك زندگي خود رسيده ايم. همه به اين 
واقف هس�تيم كه اين ويروس تا چه اندازه زندگي 
روزمره ما را تغيير داده است. هر روز با تغيير در نحوه 
خريد خود، با تغيير در سر و ش�كل رفت و آمدها و 
تعامالت اجتماعي با تغيير در بسياري از موارد ديگر 
زندگي، اين را درك مي كنيم كه تغيير در زندگي مان 

به وجود آمده اس�ت، ام�ا يكي از پ�ر اهميت ترين 
مواردي كه اگر از ابتدا خوب رعايت مي شد امكان 
بروز چنين مشكلي را نيز در جهان تحت تأثير قرار 
مي داد، تغيير در س�بك نظافت است. ديگر كمتر 
كسي پيدا مي شود كه توجهي به بهداشت بسته هاي 
خريدي كه از فروش�گاه به خانه مي آورد، نداشته 
باش�د. حتي افرادي كه به شست و ش�و و مسائلي 

از اين قبي�ل اهميتي نمي دادند، دس�ت كم نگران 
س�المت خود مي شوند و ش�ايد بيش از گذشته به 
سراغ آب و مواد شوينده بروند. نگاهي به آموزه هاي 
فرهنگي و ديني ما نشان مي دهد كه التزام عملي به 
درس بزرگ »النظافه من االيم�ان« و تزريق آن به 
تمام رگ هاي زندگي تا چه حد مي تواند ما را از شر 

بيماري ها محفوظ دارد. 

كوويد 19 به يادمان آورده كه تنها به خودمان 
فكر نكنيم. اگر در زندگي و س�بك بهداشت 
خود تغيي�ري ايجاد نكني�م، مي توانيم براي 
تمام بش�ريت گرفتاري درس�ت كني�م. اين 
گرفتاري درس�ت اس�ت ك�ه ي�ك روز تنها 
يك نف�ر را دچار خود ك�رده بود، ام�ا اين را 
به ما نش�ان داد ك�ه تنها براي ي�ك نفر باقي 
نمان�د! بنابراين خيلي س�طحي اس�ت، اگر 
فكر كني�م وقت�ي يك نف�ر مش�كلي دارد، 
مشكل، مشكل اوس�ت و خودش است و آن 
مشكل هيچ ارتباطي نيز به ما پيدا نمي كند!

برخالف هميش�ه كه الكل را تا به گوش�ي 
مي زدم، اصطالحًا مي پريد، آنقدر خشك 
نشد كه ناچار شدم با تكه اي دستمال كاغذي 
خشكش كنم.ناخالصي الكل و تقلبي بودن 
آن، به من مي گفت س�بك زندگي ما هنوز 
هم به درس�تي تغيير نكرده است. معلوم 
نيست چه اتفاقي بايد بيفتد تا سبك رفتار 
ما هم به انصاف و درس�تكاري تغيير كند. 
خدا كند اين يكي ديگر، ب�ا بيماري و رنج، 
مرگ و مير و ناماليمات گريبان مان را نگيرد! 

ش�نيدن آماره�اي مرگ ومي�ر 
را براي خ�ودم قدغن ك�رده بودم 
و نمي گذاش�تم مخاطب�ان صفحه 
مجازي ام بفهمند من ترسيده ام يا از 
حبس برايشان مي نويسم. اين حبس 
اجباري به تمام كرده ها و نكرده هاي 
عمر سي و چند ساله ام فكر كردم. 
يك عذرخواهي به بعضي ها بدهكار 
بودم. بعضي ها را اشتباهي قضاوت 
كرده ب�ودم. چند ت�ا دروغ ريز و به 
قول معروف زنانه به همسرم گفته 
بودم و حاال هر كدام آتش�ي بود به 
جانم. روزهاي آخر حبسم به تلفن 
ب�ازي و حالليت گرفتن گذش�ت. 
هر كه را مي شناختم زنگ مي زدم 
وكلي ب�ا او خاطره ب�ازي مي كردم

سبك انصاف

الكل الكي!
روايتي ساده از محك درستكاري ما در اين روزهاي آزمون كرونايي


