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وقتی «واشنگتن» شهر ارواح شد

دورنـــما

آ ب ث (اسپانیا):

نیویورک دیلی نیوز (امریکا):

کوریره دالسرا (ایتالیا):

کرونــا جــدا از آثــار مخــرب بــر ســامتی
مردم باعث شــده ،شمار زیادی از مردم
اســپانیا بیکار شوند .در این بین بیشترین
زیــان را شــرکت هــای اقتصــادی کوچک
مــی بینند .از همین رو دولت اســپانیا که
بشدت تحت فشــار است ،موافقت کرده
به این مشاغل خرد کمک کند.

تحلیل روز

کرونا نه فقط انسانها که قاتل مشاغل
هم هســت .تنهــا در یک هفته گذشــته
 3.3میلیــون امریکایــی شــغل خــود را
بخاطرخانه نشــین شدن ناشی از شیوع
ویــروس کرونــا از دســت دادنــد .ایــن
رکــوردی بــی ســابقه در تاریخ  40ســال
گذشته امریکا است.

پاپ در تصویری بی ســابقه از واتیکان،
در میدان خالی سن پیتر ایستاد و برای
رهایــی جهان از ویــروس کرونا دعا کرد
و از بشریتی گفت که در قایقی شکننده
و ازهــم گسســته ،نشســته اســت و در
تاریکــی مطلــق انتظار روزهــای بهتری
را می کشد.

در پی عبور شمار مبتالیان امریکایی کرونا از مرز  100هزار نفر

ایاالت متحده کانون جدید اپیدمی کرونا شد
ندا آکیش
خبرنگار

معرفی هیأت دولت افغانستان
برای مذاکره با طالبان

 ëëدویچــه ولــه :دولــت مقدونیــه
دوخط شــمالی اعالم کرد ،به دنبال ثبت
خبـــر اوراق رسمی مربوط به پیوستنش
بــه ائتــاف نظامــی ناتــو ،رســماً به ایــن ائتالف
پیوسته و تبدیل به سیامین عضو آن شده است.
 ëëرویتــرز  :محمــد بــن زاید آل نهیــان ولیعهد
امــارات در تماســی تلفنــی با بشــار اســد رئیس
جمهوری ســوریه تــازه ترین تحــوالت در جهان
و پیامدهــای ویــروس جدیــد کرونــا را بررســی و
در خصــوص اقدامــات و تدابیــر پیشــگیرانه در
دو کشــور بــرای رویارویی بــا این بیمــاری تبادل
نظر کرد.
 ëëرویترز  :فرانسه به همراه چند کشور اروپایی
و آفریقایــی همپیمانــش رســماً یــک نیــروی
ضربت جدیــد را به هدف مبــارزه با گروههای
تروریســتی در منطقــه ســاحل واقــع در غرب
آفریقا تأسیس کرد.

فراخوان جهانی برای نجات جهان کرونازده
تــرس و نگرانی درباره اثرات شــیوع ویــروس کرونا
برش بــر اقتصــاد و قشــر آســیب پذیــر جهــان آنقــدر جدی
اســت کــه نهضت بیــن المللــی صلیب ســرخ و هالل
احمر روز پنجشــنبه اقدام به درخواســت کمک اضطــراری به مبلغ ۸۲۳
میلیــون فرانک ســوئیس برای مبــارزه با ویروس کرونــا و عواقب آن برای
کمــک به آســیب پذیرترین جوامع در سراســر دنیا کرد .رهبران  20کشــور
صنعتــی جهان هم کــه در روزهای اخیــر به صورت مجازی یک نشســت
فــوق العاده بــا محوریت مقابله بــا ویروس کرونا تشــکیل داده بودند ،در
پایان این نشست مجازی متعهد شدند ،یک جبهه متحد تشکیل دهند و
پنــج تریلیون دالر را به اقتصاد جهانی برای مقابله با تأثیرات این بحران
تزریق کنند.
در چنیــن شــرایط بحرانــی ژایر بولســونارو ،رئیس جمهــوری برزیل نه
تنها همه گیری کرونا را جدی نمی گیرد بلکه روز جمعه در یک مصاحبه
تلویزیونــی بــا ادبیاتی توهین آمیز گفت :متأســفم عــده ای خواهند ُمرد؛
آنهــا خواهنــد ُمرد .زندگی این اســت شــما نمــی توانی به خاطــر ترافیک
مــرگ و میرهــا کارخانــه هــا را تعطیل کنــی .او همچنیــن فرماندار ســائو
پائولــو را متهم کرد که با اهداف سیاســی آمار مــرگ و میرها بر اثر کرونا را
دستکاری کرده و زیادتر از واقعیت اعالم کرده است.
مبتال شــده بودند که از ایــن تعداد 759
نفــر جــان خــود را از دســت داده اند .در
آلمــان هــم آمار مبتالیــان بــه کرونا 50

هــزار و  871نفــر و آمــار جــان باختــگان
 351نفر گزارش شــده اســت .در سراسر
اروپا هم تا روز جمعه بیش از  300هزار

سازش؛ هدیه «بنی» به «بی بی»

با انتخاب «گانتس» به ریاســت پارلمان ،اسرائیل از بن بســت سیاسی یک ساله رهایی یافت

بنفشــهغالمی/انتخاب رهبر یک حزب به عنــوان رئیس پارلمان در هر
جــای جهان ،اتفاقی خوشــایند برای هــواداران آن حزب اســت .اما روز
پنجشنبه برای هواداران حزب «آبی و سفید» در سرزمین های اشغالی،
تبدیل به پنجشنبه سیاه شد .آنها یک سال امیدوارانه به «بنی گانتس»
چشــم دوخته بودند تا بتوانند او را به جای «بنیامین نتانیاهو» معروف
بــه «بــی بی» بر مســند نخســت وزیری ببیننــد .امــا «بنــی» در اقدامی
سازشکارانه ،پذیرفت به ریاست پارلمان بسنده کند .خبری که همچون
آوار بر ســر هواداران «آبی و ســفید» فرو ریخت .اقدام «بنی گانتس» که
اقدامی غیر منتظره بود و نوعی چرخش در سیاستهای وی محسوب
میشــود ،پــس از چالــش هفته پیــش دیــوان عالی اســرائیل بــا «یولی
اشــتاین» ،رئیــس ســابق پارلمان این رژیــم رخ داده اســت .هفته پیش
دیوان عالی اســرائیل به «یولی اشــتاین» اعالم کرد ،باید از ســمت خود
کنــاره گیری کنــد و راه را برای انتخابات دوباره برای ریاســت پارلمان باز
کند .در نهایت «یولی اشتاین» از سمت خود کناره گیری کرد .اما با توجه
به اینکه پیشتر رئیس رژیم صهیونیستی «بنی گانتس» را مأمور تشکیل
دولت کرده بود ،هیچ کس تصور چنین سازشی را از سوی وی نمی کرد.
اما در نهایت پنجشــنبه شــب رســانههای اســرائیلی از این سازش خبر
دادند .به گزارش ســایت شــبکه خبری «الجزیره» ،در نشست پارلمانی
پنجشنبه برای انتخاب رئیس پارلمان ،گانتس  74رأی پارلمانی را برای
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وزارت دولــت در امــور صلح
افغانســتان در بیانیــهای
همسایگان
اعالم کرد که گروهی  ۲۱نفره
برای مذاکره با طالبان مشــخص شــده اســت.
به گزارش یورونیوز ،ســام رحیمی ،وزیر دولت
در امور صلح افغانســتان در توئیتی نوشت که
محمد معصوم استانکزی ،رئیس سابق امنیت
ملــی این کشــور ریاســت این هیــأت را برعهده
میگیــرد .طبــق توافقهای صــورت گرفته قرار
اســت پــس از آزاد شــدن زندانیــان دو طــرف،
مذاکره مستقیم دولت افغانستان با نمایندگان
طالبان آغاز شــود .اشــرف غنی رئیس جمهور
افغانســتان نیزازاعضــای تیم مذکور خواســت
منافع کشور را در رأس هرچیزی قرار دهند و در
راه افغانستان و رسیدن به صلح و ثبات دائمی
متحــد باشــند .در پــی انتشــار این خبــر زلمای
خلیلزاد ،فرســتاده ویژه رئیــس جمهور امریکا
بــه افغانســتان از اقدام کابل در تشــکیل هیأت
مذاکــره کننده بــا جنبش طالبان پــس از ۴دهه
جنگ استقبال کرد.
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ایاالت متحــده امریــکا باالخره گوی
ســبقت را از چیــن و ایتالیــا ربــود و روز
جمعه به وقت محلی با اعالم رقم 104
هزار نفری مبتالیان امریکایی به ویروس
کرونا به مرکز جدید همه گیری کرونا در
جهان تبدیل شــد .اتفاقی که باعث شد
دونالد ترامــپ ،رئیس جمهوری امریکا
که در هفته های گذشــته شیوع ویروس
کرونا را به تمسخر می گرفت ،به سرعت
بســته کمک  2.2تریلیون دالری را امضا
کنــد ،در ایالت هــای پرخطــر نیویورک،
کالیفرنیــا ،واشــنگتن ،آیــووا ،لوئیزیانــا،
تگــزاس و فلوریــدا وضعیــت «فــوق
العــاده» اعالم کند و نیروهــای ذخیره و
سابق ارتش امریکا را برای مبارزه با کرونا
فرا بخواند.
بــه گــزارش ســی ان ان ،در چیــن،
نخستین مرکز همه گیری ویروس کرونا
شــمار مبتالیان  81هــزار و  946نفر و در
ایتالیــا ،دومیــن مرکز همه گیری شــمار
مبتالیــان  86هــزارو  498نفــر گــزارش
شــده اما در امریکا تا روز جمعه دســت
کم  104هزار نفر مبتال به کرونا شــده اند
که بنا بر آمار اندیشــکده جــان هاپکینز،
از این تعداد دســت کــم  1700نفر جان
خــود را از دســت داده انــد و جالب آنکه
تنهــا در یــک روز (روز جمعــه) 402
مورد مــرگ در ایــاالت متحــده به ثبت
رســید که می تــوان از این روز بــه عنوان
مرگبارتریــن روز کرونایی امریکا یاد کرد.
اگرچــه در تمام  50ایالــت امریکا اکنون
شــیوع ویــروس کرونا ســرعت گرفته اما
شهر نیویورک با داشتن بیش از  25هزار
مبتــا در صــدر قــرار دارد و بیمارســتان
های این شــهر با کمبــود جدی امکانات
مواجــه شــده انــد بــه طــوری کــه بنــا بر
گزارش فرانس  ،24پزشکان و پرستاران

بیمارســتان های نیویورک ابــراز نگرانی
کــرده اند کــه در روزهای آینــده نیازهای
اولیه شــان برای محافظت از خودشــان
هم در دسترس نباشــد .ترامپ هم روز
جمعــه عالوه بــر امضای بســته کمکی
 2.2تریلیون دالری برای آسیب دیدگان
از بحران کرونا ،در یک کنفرانس خبری
ضمن اعــام وضعیت فــوق العاده در
ایالت هــای پرخطر از جملــه نیویورک،
گفت :نیویورک سیتی بزرگترین مشکل
مــا اســت .او البتــه با خــوش بینــی ادعا
کــرد کــه در هیچ شــهر یا ایالــت دیگری
وضعیــت حاکــم بــر نیویــورک رخ
نخواهــد داد در حالــی که کارشناســان و
اپیدمیولــوژی امریکا گفته
متخصصــان
ِ
انــد ،پیک شــیوع ویروس در بســیاری از
ایالت ها هنوز شــروع نشده و در روزهای
آینده شهرها و ایالت های بیشتری مانند
نیویــورک خواهند شــد .آنهــا همچنین
گفته اند ،نیویــورک هم هنوز به روزهای
پیک خود نرســیده اســت .این در حالی
است که وضعیت بیکاری در امریکا نیز
به وضعیت نابســامانی رســیده و اخبار
حاکی از بیکار شــدن  3.2میلیون نفر در
امریکا است.
ëëروزهای سخت کرونایی در قاره سبز
در سراسر اروپا هم وضعیت به هیچ
وجه امیدوار کننده نیست .در ایتالیا تنها
در یــک روز (روز جمعه) نزدیک به هزار
نفر و به بیان دقیق تر  919نفر بر اثر ابتال
به ویروس کرونــا جان باختند رقمی که
تا کنــون هرگز در هیچ یک از کشــورهای
درگیــر با این بحــران ثبت نشــده بود .تا
روز جمعه شمار جان باختگان ایتالیایی
بر اثر کرونا به  9هزار نفر رســیده بود .در
حالی که در چین شــمار جــان باختگان
ســه هزارو  295نفر بود .ایتالیا همچنین
روز جمعــه بــا اعــام ایــن موضــوع کــه
در کشــورش  86هــزار و  498نفــر مبتال
به کرونا هســتند ،نشــان داد که از چین،

کشــور مبــدأ ویــروس کرونــا هم پیشــی
گرفته است زیرا در چین شمار مبتالیان
 81هــزار و  946نفــر اعالم شــده اســت.
اســپانیا هم روز جمعه بدترین روز خود
در مواجهه با ویروس کرونا را تجربه کرد
زیــرا در این روز در اســپانیا هــم با مرگ
 769نفر بیشترین شــمار مرگ و میر بر
اثر کرونا در یک روز به ثبت رسید و شمار
جان باختگان اسپانیایی به رقم  5هزار و
 138نفر رســید .در فرانسه هم مقامات
بهداشت و درمان روز پنجشنبه از مرگ
 299بیمار دیگر مبتال به کرونا خبر داده
و اعالم کرده بودنــد ،آمار مرگ و میرها
در ایــن کشــور تا روز پنجشــنبه بــه 1995
نفــر رســیده و آمار مبتالیان هم با رشــد
 13درصــدی ظــرف  24ســاعت به رقم
 32هزار و  964نفر رســیده اســت .از این
رو دولت فرانســه قرنطینه سراســری در
ایــن کشــور را تــا  15آوریل تمدیــد کرد و
از ورود رســمی ارتش فرانســه به بحران
کرونــا خبر داد .امانوئــل مکرون ،رئیس
جمهــوری فرانســه هــم دیروز شــنبه در
جمــع خبرنــگاران خواســتار اتحــاد و
انســجام بودجــه ای هرچه بیشــتر اروپا
برای مواجهه با شیوع ویروس کرونا شد
و بــه ایتالیا هم پیام مســاعدت و کمک
فرانسه را داد.
در انگلیــس هــم دو مقــام ارشــد
مســئول مدیریــت بحــران کرونــا یعنی
بوریس جانســون ،نخســت وزیــر و مت
هنکــوک ،وزیــر بهداشــت هــر دو روز
جمعه اعالم کردند ،تست کرونای شان
مثبت بوده است .جانسون که در ابتدای
شیوع کرونا در انگلیس از اعالم قرنطینه
سراســری در کشــورش امتنــاع می کرد،
روز جمعه در توئیتر نوشــت :من اکنون
خــودم را قرنطینه کــرده ام امــا به کارم
برای جنگ با این ویروس از طریق ویدئو
کنفرانس ادامه می دهم .در انگلیس تا
دیروز شــنبه  14هزار و  543نفر به کرونا

نفر آلوده بــه ویروس کرونا شــده بودند
و هیــچ نشــانه ای از اینکــه رونــد شــیوع
ویروس کاهشی شده باشد ،وجود ندارد.
این در حالی اســت که قرنطینه های
سراســری در کشــورهای مختلف اروپــا
و اجبــار میلیــون هــا نفــر از مــردم ایــن
کشــورها به در خانه ماندن باعث شــده
نگرانی از افزایش خشونت های خانگی
علیه زنــان و کــودکان باال بگیــرد .اکنون
از برلیــن تــا پاریس تــا مادرید تــا رم و تا
براتیســاوا مؤسســات و انجمــن هــای
حمایــت از قربانیــان خشــونت خانگی
هشــدار می دهند که این خشونت ها در
دوران قرنطینه به شدت افزایش خواهد
یافت زیرا اســترس های ناشی از انزوای
اجتماعــی باعــث افزایــش تنــش های
خانگی می شود و زنان و کودکان بیش از
پیش در معرض خشونت های خانگی
و حتی جنسی قرار خواهند گرفت.
ëëتعلیقتمامپروازهایخارجیورودیو
خروجیدرترکیه
در ترکیه هم روز جمعه رجب طیب
اردوغــان ،رئیــس جمهــوری این کشــور
از محدودیــت هــای جدید سراســری به
خاطــر شــیوع ویــروس کرونا خبــر داد و
اعالم کرد ،تمــام پروازهای بین المللی
بــه ترکیــه و از ترکیــه بــه حالــت تعلیق
درمــی آید و تمــام ســفرهای داخلی به
شــدت کنترل و محدود می شــود .بنا بر
ایــن محدودیت هــای جدیــد ،در ترکیه
هرکس قصد ســفر داخلی داشــته باشد
بایــد از مقامــات محلی مجــوز دریافت
کند و تمام مکان های تفریحی از جمله
پــارک هــا ،جنــگل هــا و فضاهای ســبز
تعطیل هستند .اردوغان هیچ اشاره ای
به زمان اتمام ایــن محدودیت ها نکرد
و گفــت :مــدت اعمال ایــن محدودیت
ها بســتگی به ایــن دارد که مــردم تا چه
انــدازه توصیه ها را رعایت کنند و از خود
صبوری و فداکاری نشان دهند.

نشستن بر کرسی ریاست این نهاد دریافت کرد .از مجموع  120رأی داده
شــده 18 ،نفر نیز با انتخاب وی برای این ســمت مخالفت کرده بودند.
آرای به صندوق ریخته شده نشان می دهد ،اعضای حزب لیکود ،حزب
«بنیامین نتانیاهو» و جریانهای همسو با آن به نفع «گانتس» رأی داده
بودنــد .این در حالی اســت که برخی از اعضای حزب «آبی و ســفید» از
رهبــر خود انتقاد کرده و آن را خیانت به هواداران دانســتند .یکی از آنها
«یائیــر الپید» نفــر دوم حزب بود که گفت« :گانتس آرای شــهروندان را
دزدید و به نتانیاهو تحویل داد ».این در حالی اســت که «گانتس» پس
از انتخــاب به عنوان رئیس پارلمان اســرائیل (کنســت) ،در ســخنانی از
تشکیل دولت وحدت ملی ســخن گفت .مذاکرات برای تشکیل چنین

دولتــی از دوم مــارس که انتخابات پارلمانی برگزار شــد ،در جریان بود.
اکنــون و به این ترتیب راه برای تشــکیل دوباره دولت توســط «بنیامین
نتانیاهو» هموار شــده اســت .رویدادی که در یک سال گذشته برای «بی
بی» تبدیل به مأموریت غیر ممکن شــده بود .طوری که ســرزمین های
اشغالی مجبور به برپایی سه انتخابات پارلمانی در یک سال شد تا شاید
گره از کار فروبسته عرصه سیاسی این رژیم گشوده شود .هرچند که نباید
از نظر دور داشــت که کار دولت آتی نتانیاهو ممکن است به آن سادگی
که تصور می شــود ،نباشد .زیرا وی برای تصمیمات خود نیازمند توافق
پارلمانی است که ریاست آن را «بنی گانتس» بر عهده دارد.
ëëحملهجنگندههایصهیونیستیبهغزه
در حالــی که ســاکنان غــزه در محاصرهای که هســتند ،با بیمــاری کرونا
دست و پنجه نرم می کنند ،جمعه شب جنگندههای رژیم صهیونیستی
پایگاههایی را در نوار غزه هدف بمباران قرار دادند .تل آویو مدعی است
این حمالت در پاســخ به پرتاب های موشــک از نوار غزه صورت گرفته
اســت .به گزارش ایســنا ،به نقل از روسیا الیوم ،به گفته ساکنان نوار غزه
ارتش صهیونیســتی ســه موشــک را بــه پایگاه «فلســطین» وابســته به
گردانهای القســام ،شاخه نظامی جنبش حماس در بیت الهیا پرتاب
کرد .با این حال شاهدان عینی اعالم کردند که این پایگاه در زمان حمله
خالی بوده است.

جهانگشایی ویروس کرونا با قدرت سوگیری های شناختی

مثالً مــی توان اطمینان داشــت
ادامه از کــه اعتماد بــه نفــس ترامپ در
صفحه اول شــیوع کرونا در روزهای نخست
بــه مراتب از یــک اســتاد دانشــگاه اپیدمولوژی در
دانشــگاه ییــل بیشــتر بــود .ایــن امر ممکن اســت
بــا عــدم اعتمــاد بــه نهادهــا ،دولت هــا ،صنعت
داروســازی یــا رســانه های ســنتی بشــدت تشــدید
شود.
ده هــا ســال اســت کــه دانشــمندان ،پزشــکان،
پژوهشــگران و روزنامــه نــگاران علمی در تالشــند
تا دانش را عمومی و دموکراتیزه کنند تا مشــارکت
شــهروندان را در حل بحران هــای اجتماعی ارتقا
دهنــد .انتظار می رفت که شــبکه های اجتماعی و
رســانه هــا این تالش هــا را تســهیل و حتی تقویت
کنند .اما اکنون به نظر می رسد که شاید با جامعه
پراطالعات نقادی مواجهیم که دانش کافی ندارد

ولــی بــه اطالعــات جزئــی و ســطحی اش بســیار
اطمینــان دارد .اطمینانــی کــه در یــک پژوهشــگر
دانشــگاه به نــدرت یافت می شــود و ایــن جامعه
بــا اطالعات ســطحی و گســترده از نظر ســطح ،با
اعتمــاد به نفس دانینگ کروگــر به راحتی نظرات
تخصصی یک محقق را زیر سؤال می برد.
خوشــبختانه اخیــراً شــبکه هــای اجتماعــی بــرای
مقابله فعال و علنی با اطالعات و اخبار نادرســت
اقدام می کنند .اکنون به نظر می رسد که وی چت
در چیــن ،گــوگل و  ...بــرای افــرادی کــه به جســت
و جــوی اطالعــات در مــورد ویــروس کوویــد  19یــا
واکســن می پردازنــد ،بــه منابع معتبــری هدایت
می شــوند .هر چند هنــوز توصیه های گیاهی برای
درمان –که کارکرد خوبــی صرفاً برای تعادل بدن
دارنــد -بیشــتر از توصیه های وزارت بهداشــت در
جســت و جوی فارســی به چشــم می خورد .با این

حال ،تصمیم به حذف این اطالعات غلط ممکن
اســت مشــکالت خاص خود را ایجاد کند .این امر
مــی توانــد نظریــه هــای توطئــه را تقویت کنــد .از
ســوی دیگر تصمیم گیــری در مورد اینکــه اگر این
تئــوری توســط مقامــات بلندپایــه کشــورها ماننــد
ترامپ منتشر شــود؛ چه باید کرد؟! آیا باید حذف
شــود و انعکاس نیابــد؟ به عنوان یــک جایگزین،
مطالعــات محققان علوم رفتاری نشــان می دهد

بهتر است از راه های ساده تری استفاده کنند .مثالً
قبل از انتشــار پســت ترامــپ ،باید از وی پرســیده
شود که «آیا مطمئنی که می خواهی این مطلب را
به اشتراک بگذاری؟» در این شرایط فرد می تواند
بــا اســتفاده از سیســتم  ،قضــاوت بهتــری کــرده و
اعتمــاد بــه نفــس کاذب را کاهش دهــد و با ایجاد
تأخیر زمانی فرصت بررسی اطالعات مشکوک را
فراهم کند و شاید انتشار آن را منتفی کند.

مگی یبارا

مترجم :زهره صفاری

آخرین روزم در واشــنگتن ،قطار تقریباً خالی بود .برخی مســافران ماســک
پزشــکی زده بودنــد و مــرد جوانی نیز ماســک گاز روی صورت داشــت .چند
روزی می شــد که او را در آن هیبت می دیدم .قطار به مقصدمان؛ «یونیون
استیشــن» رســید .ایســتگاهی که همیشــه پر از گردشــگران بود و به ســختی
می شــد از میان جمعیت عبور کرد .اما آن روز همه چیز فرق داشــت و تنها
صــدای قدم های مســافران روی ســنگفرش مرمری «یونیون استیشــن» به
گــوش مــی رســید .ترس به جان مــردم افتاده بــود .چون چندین نفــر بر اثر
ابتال به ویروســی مرگبار مرده بودند .اما بیمارســتان ها شلوغ بود و پزشکان
و پرســتاران در حــال رســیدگی بــه شــمار بیمارانــی بودند که می خواســتند
وضعیــت شــان بررســی شــود .مشــکلی نبــود چــون در امریــکا پزشــکان و
پرســتاران بــرای این شــرایط آموزش دیده انــد .انگار در کشــور اعالن جنگ
شــده و شــهروندان برای مقابله با دشــمنی نامرئی صف آرایی کرده بودند.
برخی ها از آن پنهان می شــدند ،تعدادی امیدوار بودند مورد غضبش قرار
نگیرنــد و شــماری نیز تالش داشــتند آن را هشــدار حمله کشــورهای بیگانه
قلمداد کنند.
ویروس «کرونا» آمد .آماده سازی برای مقابله با شیوع و انزوای اجتماعی
بــرای هــر کس یک جور تعریف می شــد .کم کــم به فکر ذخیره مــواد غذایی
افتادیم و از دیگران دوری می کردیم .سراغ وسایل نقلیه عمومی نمی رفتیم
و در واقــع از چیــزی فرار می کردیم که هیچ کــدام آن را نمی دیدیم .برخی از
مردم در خانه با ظرفی پر از چیپس روزگار می گذراندند و برخی نیز در تنهایی
خود را محبوس و خود را به کاری مشغول می کردند.
در این شــرایط سخت ،دشمن نامرئی پیروز شد .کشور چند پاره و اختالف
عقاید و دورویی ها به تدریج و آهســته و بی ســر و صدا همه گیر شــده بود .کم
کم مواد ضدعفونی کننده دســت ناپدید شــد و بعد مواد شــوینده بهداشتی،
دستمال توالت ،گوشت ،شیر ،سبزی و  . ...دست آخر ،مردم هر چه مانده بود
و هــر چــه پیدا می کردند را خریدند و ذخیره کردند .بســیاری از ســالخورده ها
نتوانستند در این موج حرکت کنند .آنها نمی توانستند با جمعیتی که ویروس
مرگبار را با خود داشتند ،همراه شوند .پس صبر کردند تا در خلوتی مغازه ها
به خرید بروند .اما تا آن زمان شاید کمی میوه خشک و نان مانده بود و سهم
آنها تنها تماشای قفسه های خالی فرودشگاه ها بود.
هــراس ،رســتوران هــا و کافــی شــاپ ها را نیــز خلوت کــرده بــود .آنها در
ســاعات معمولشــان ســر کار بودند و حتی بعــد از تعطیلی مــدارس نیز به
کارشان ادامه دادند .این شرایط ادامه داشت تا اینکه مقامات دولتی دستور
تعطیلی رســتوران ها را دادند و تنها ســرویس دهی ،تلفنی و ارســال غذا به
خانه بود .شب ها چراغ رستوران ها روشن بود و تابلوی «باز است» روی در
دیده می شــد اما هیچ مشتری داخل رستوران نبود .کم کم امیدهایشان نیز
مانند مشتری هایشان کمرنگ شده بود.
ایــن تنها یکی از نشــانه های ســقوط اقتصــاد بود .زندگی عــادی ،امنیت
فــردی و ملی معنایش را از دســت داده بود .حــس خاصی بود .حس رفتن
بــه ســمت پایــان روابــط ،انــکار و دروغ گفتــن به خــود .حتی وقتــی کلماتی
کــه دوســت نداریم را می شــنویم تمام تالش مــان را به کار مــی گیریم تا از
کابوس هــای تلخ فرار کنیــم و به دنیای واقعی برگردیــم اما قدرت متوقف
کردن چیزی را نداریم.
این همان حســی است که در آخرین روزم در واشنگتن داشتم؛ ضعیف،
تنهــا و تهی .در خانه ای گوشــه شــهر که هیچ کس اعتنایی بــه آن نمی کرد.
اینهــا فقــط حس من نبود بلکــه از وقتی که مردم از خیابــان ها ،قطارها و ...
ناپدید شده بودند همه این حس تهی بودن را داشتند.
آن روز از «یونیــون استیشــن» بــا اتوبوس بــه محل کارم رفتــم چون هم
امــن تــر و هم ارزان تر از مترو بود .مثل همیشــه از پنجره بیــرون را نگاه می
کردم .اما افراد زیادی تردد نداشــتند .ترافیک کم بود و این کابوس که پایان
جهان نزدیک اســت مرا بــه هراس می انداخت .وقتــی در افکار و رؤیاهایم
غرق می شدم دوست نداشتم هرگز بیدار شوم .پیرمردی در گوشه اتوبوس
بــه عصایــش تکیه داده بود .ســال ها هــر روز آنجا بود و هر کــس را می دید
فریــاد مــی زد و صبــح بخیر می گفــت .با اینکه ظاهرش نشــان مــی داد که
نیازمند اســت اما هرگــز تقاضای پول یا چیز دیگری نمی کــرد .تنها وقتی با
یک «صبح بخیر» مردم را مخاطب قرار می داد ،اگر پاســخ مؤدبانه ای می
گرفت بخصوص از خانم ها ،می گفت« :فقط به آن لبخند زیبا نگاه کن».
در آخرین روزم در واشــنگتن ،او بارهــا فریاد زد و «صبح بخیر» گفت اما
هیچ پاسخی نگرفت چون کسی آن دور و بر نبود .تقریباً گریه ام گرفته بود...
منبعNationalInterest:

بدون هراس در خانه بمانید

گروه جهان« /نترســید .اما اگر احســاس بیمــاری دارید،
خاطرات به خاطر ســامت خود و دیگــران در خانه بمانید» .این
نجات یافته چند جمله توصیه «الیزابت اشنایدر»  37ساله ،یکی از
نجات یافتگان کرونا از سیاتل به مردم جهان است.
بــه گــزارش «نیــوز  ،»18ایــن زن کــه دکتــرای مهندســی زیســت دارد،
در«ســیاتل» ،بزرگترین شــهر واشــنگتن که بیشــترین آمار قربانیان کرونا در
امریــکا را ثبــت کــرده ،زندگی می کند .داســتان بیمــاری اواز 25فوریه و ســه
روز پــس از حضــورش در یــک میهمانی شــروع شــد« :وقتی از خــواب بیدار
شــدم احســاس کوفتگی می کردم .اما از آنجا که آخر هفته شــلوغی داشتم
بــه نظــرم طبیعی آمد و به محل کارم رفتم .اما اواســط روز ســردرد گرفتم.
کم کم بدنم داغ شــد و احساس خارش داشتم .شرایط طوری شد که وسط
روز بــه خانه برگشــتم .چرت کوتاهــی زدم اما وقتی بیدار شــدم نه تنها بهتر
نشــده بودم که دمای بدنم به  39.4رســیده بود .بی اراده می لرزیدم .حس
مــی کردم این ســرما از اعمــاق وجودم می آید و هیچ چیــز گرمم نمی کرد.
کمی نگران شــدم .عالیم آنفلوانزا بود به همین دلیل چند دارو خوردم و با
دوســتم تماس گرفتم تا بــرای مواقع ضروری و رفتن به بیمارســتان آماده
باشد .اما چند روز که گذشت تب کمتر شد».
«اشــنایدر»همانطور کــه در خانــه اســتراحت و اخبــار را دنبــال مــی کرد
متوجه شــد اواخر ژانویه نخســتین مورد ابتال به کرونا در واشنگتن شناسایی
شــده و تاکنون بیشــتر از  260نفــر مبتال و ده ها نفر جان باختــه اند .این آمار
در ســطح کشور بیش از  1100ابتال و  30قربانی بود .البته «الیزابت» بسیاری
از عالیــم مانند ســرفه یا تنگی نفس را نداشــت« :با خودم فکــر کردم وقتی
ایــن عالیــم را ندارم کرونــا نگرفته ام .با این حال پیش دکتــر رفتم و اوازمن
خواست در خانه بمانم ،استراحت کنم و مایعات بنوشم».
اما چند روز بعد وقتی صفحه فیس بوک دوستش را نگاه می کرد فهمید
چند نفر از کســانی که در میهمانی هفته قبل بودند با عالیم مشــابهی بیمار
شــده اند .بــه همین دلیل با مؤسســه مطالعــات آنفلوانزای ســیاتل تماس
گرفــت و نمونــه گیری کرونا از طریق پســتی انجام و چند روز بعد مشــخص
شــد او به «کووید »19-مبتال اســت و کارشناســان از او خواستند دست کم 7
روز پس از پایان عالیم یا  72ساعت بعد از بهبودی کامل در خانه بماند.
او کــه حــاال یکــی از نجات یافتــگان «کووید »19-اســت ،توصیــه هایی به
مــردم دارد« :نترســید .اما اگر احســاس کردید بیمار هســتید تســت بدهید.
بــا ایــن حال اگرعالیم تان کشــنده نیســت در خانه بمانید و بــا خوردن چند
داروی ســاده ،نوشــیدن آب فــراوان ،اســتراحت و هوشــیاری کامــل کرونــا را
شکست دهید».

