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»نزله« به ترشحات پشت حلق و »زکام« به ترشحات خارج شونده از بینی گفته 
می شود. به گفته متخصصان طب سنتی، نزله بسیار خطرناک و مضر است؛ 

طوری که از آن با عنوان »ام االمراض« یا »مادر بیماری ها« یاد می شود، درحالی 
که زکام به سالمت و خروج بیماری از بدن کمک می کند... )صفحه 18(

نظر طب سنتی درباره نزله و زکام

نزله ام االمراض است!

يلدا هم يلداهای قديم!

و  زیباترین  از  یكی  یلداییم؛  شب  آستانه  در 
قدیمی ترین سنت های ما ایرانیان که من نیز مانند 
سایر هموطنانم آن را بسیار دوست دارم. این 
شب  برای من پر از خاطرات زیباست؛ شبی که 
آیین هایش ریشه در فرهنگ کهن ما دارد؛ شبی 
که خانواده ها در آن در سرمای زمستان دور هم 
جمع می شدند و از خوراکی هایی که در زمان 
گرما و تابستان برای این شب ها تدارك دیده 
بودند، استفاده می کردند. این میوه ها و خوراکی ها 
معموال حاصل دسترنج تمام اهالی خانواده بود 
و همه اهالی نیز از آن بهره می بردند. وقتی با 
دقت به آیین یلدا نگاه می کنیم، چیزهای زیادی 
در آن می بینیم؛ مفاهیمی مانند در کنار هم بودن، 
شاد بودن، گرمی بخشیدن به سرمای زمستان و 
استفاده از حاصل آنچه در گرما فراهم کرده ایم 
و حاال در سرمای زمستان از آن بهره می بریم. 
این شب  پر است از خاطره، قصه، حكایت های 
شنیدنی، آواز و شعرهای حماسی. در همین شب  
یلدا اشعار فردوسی و حافظ نسل به نسل در 
ذهن و قلب ایرانیان ثبت شده و من فكر می کنم 
همین سنت یلدا و سنت های مشابه بوده  که یاد 
این اشعار و شعرا را زنده نگه داشته  است. در 
گذشته نه چندان دور، سنت شب یلدا، همه را 
دور هم جمع می کرد ولی متاسفانه در سال های 
اخیر این سنت خیلی کمرنگ شده و واقعا حیف 
است که این سنت زیبا و فرهنگی که محوریت 
بوده  انسجام خانواده  و  آواز  نقالی،  آن شعر، 
است، بین ما ایرانیان کمرنگ شود. به  نظر من، 
در حال حاضر تنها یك نمای ظاهری از این 
شب مانده و دیگر از آن دور هم جمع شدن ها 

چندان خبری نیست.
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