ویروس کرونا و هدیهی اسب کوچک
ق##رن##طینهی اج##باری )ک##ه ه##مه م##ا ب##ه ن##وع##ی آن را تج##رب##ه م##یک##نیم( ارت##باط##ی ب##ا داس##تان ق##دی##می ده##قان##ان
ق##رن چ##هارده##م دارد ک##ه از اف##راد ب##یمار و ن##جس دوری م##یک##ردن##د .م##ا ن##یز ت##ماسم##ان ب##ا ان##سانه##ا ق##طع
ش##ده اس##ت .دس##ت ی##کدی##گر را دی##گر ن##میف##شاری##م و ب##ه ج##ای آن آرن##جه##ا را ب##ه ه##م م##یزن##یم .شه##ره##ای##مان
خ#ال#ی ش#دهان#د ،س#وپ#ر م#ارک#ته#ا م#تروک م#ان#ده و ج#شنوارهه#ا خ#ال#ی از ان#سانه#ا اس#ت .خ#ان#وادهی م#ن
از ات##فاق ی##ازده##م س##پتام##بر ،ح##ادث##هی س##یاهزخ##م ،ج##نگ اف##غانس##تان ،ت##یران##دازیه##ای س##ال ،۲۰۰۲ط##وف##ان
آیرین و سندی ،برف سنگین و دو زمین لرزه جان سالم به در بردند.
ام ##ا ه ##یچ ی ##ک از آن رخ ##داده ##ا آن ##چه را ک ##ه ه ##مهگ ##یری ج ##هان ##ی ک ##وی ##د ۱۹-ب ##ه ب ##ار آورده اس ##ت ،در پ ##ی
نداشتند  :تمدن بشری با وقفه روبرو شده است.
ام#ا م#ن ب#اور دارم در ای#ن م#یان ب#رک#تی ن#یز وج#ود دارد ،ه#مان#ند دخ#ترک#ی ک#ه در ک#ری#سمس ت#پهای از ک#ود
ب#ه ه#دی#ه گ#رف#ت و او خ#وش#حال ب#ود و ج#شن گ#رف#ت چ#راک#ه ب#ه گ#مان ک#ه ب#ا ای#ن ت#پهی ک#ود ،ک#ه ب#ای#د اس#بی
هم در کار باشد.
اک##نون ت##پهی ب##زرگ##ی از ک##ود در غ##ال##ب ه##مهگ##یری ج##هان##ی )ب##ا ح##ضور ای##ن وی##روی##س ک##رون##ا( ب##ه م##ا داده
ش#ده اس#ت .ه#زاران ن#فر م#ردهان#د ،ه#زاران ت#ن دی#گر ن#یز ج#ان خ#ود را از دس#ت خ#واه#ند داد ،ب#سیاری از
زندگان فقیرتر خواهند شد و برای سالها وحشت زده خواهند زیست.
این هدیه اسب کوچک کجاست؟
عصر بت پرستی ما
م ## #ن در م ## #جاورت ک ## #ام ## #پیوت ## #ر و ام ## #کان ## #ات پ ## #زش ## #کی ب ## #زرگ ش ## #دهام و ه ## #رگ ## #ز از ت ## #لوی ## #زی ## #ون ،ی ## #خچال،
س ##وپ ##رم ##ارک ##ت ،م ##اش ##ین و ت ##لفن دور ن ##بودهام .ف ##رزن ##دان ##م ح ##تی ب ##یش از م ##ن ب ##ا ت ##کنول ##وژی ،آس ##ای ##ش و
م ##لزوم ##ات زن ##دگ ##ی پ ##سا-ص ##نعتی اش ##باع ش ##دهان ##د .اب ##زاره ##ای ت ##مدن ب ##رای ق ##درت ب ##خشیدن ب ##ه م ##ا ب ##وج ##ود
آم ##دهان ##د ،ت ##ا ب ##قای م ##ا را م ##قرون ب ##ه ص ##رف ##ه و راح ##تت ##ر س ##ازن ##د .ای ##نه ##ا چ ##یزه ##ای خ ##وب ##ی هس ##تند و م ##ن
خوشحال هستم که ما از همهی اینها برخورداریم.
ام#ا دس#ت اف#زاره#ا ق#درت م#یب#خشند و ق#درت خ#طرس#از اس#ت .وق#تی اب#زاره#ای ب#سیار ق#درت#مندی داری#م
ک#ه دائ#ما در اخ#تیار م#اس#ت ،ای#ن ق#درت ع#ادی م#یش#ون#د .ن#زدی#کی و دردس#ترس ب#ودن ف#ن آوری و راح#تی
باعث ایجاد نگرش خاصی می شود :فرض شکست ناپذیری ،وجود پاسخ برای همهی پرسشها.

دس##تمال ت##وال##ت ت##مام ش##ده؟ آم##ازون ب##رای##مان م##یآورد .اح##ساس ن##اخ##وش##ی داری؟ دک##تر ه##مینجاس##ت و
ب##یمهی درم##ان##ی آم##ادهی پ##رداخ##ت ه##زی##نهه##اس##ت .ب##اب##ا م##مکنه در ان##جام ت##کال##یف م##درس##ه ک##مکم ک##نی؟ از
گوگل و سیری بپرس.
اگر یونانیان باستان به شهروندان پسامدرن نگاه میکردند ما را خدایان میخواندند.
ت#مدن ،غ#رور ب#ه ب#ار م#یآورد .ای#ن اح#ساس شکس#ت ن#اپ#ذی#ری ب#رش#یوهی ن#گرش م#ا ب#ه خ#ود ،ب#ه دی#گران ،ب#ه
دن#یای واق#عی و در ن#های#ت ب#ه خ#دا ت#اث#یر م#یگ#ذارد .در اب#تال ب#ه آن#فوالن#زا ک#متر ب#ه ی#کدی#گر ن#یاز داری#م ،ب#ه
ط#بیعت ب#ه ع#نوان م#شکلی ب#رای ح#ل ک#ردن ی#ا م#نبع به#ره ب#رداری م#ین#گری#م و اس#اس#ا ب#ه س#ختی ب#ه خ#دا
ف#کر م#یک#نیم .ع#یسی هش#دار داد ک#ه ب#رای ث#روت#مندان ورود ب#ه پ#ادش#اه#ی خ#دا دش#وار اس#ت .زن#دگ#ی در
ح#باب ت#مدن م#بتنی ب#ر ف#ناوریِ م#ا ن#مون#های ش#گفت آور از ث#روت#ی اس#ت ک#ه چ#شمان#مان را نس#بت ب#ه خ#دا
نابینا ساخته است.
ب#رای روش#نت#ر ب#ودن م#وض#وع ب#ای#د ب#گوی#م ،ت#مدن به#تر از ج#ای#گزی#ن آن اس#ت .م#نظور م#ن ای#ن نیس#ت ک#ه
ع ##لم ،ت ##کنول ##وژی و راح ##تی م ##درن ##یسم را پ ##س ب ##زن ##یم .ب ##دون ع ##لم ،ای ##ن وی ##روس م ##یت ##وانس ##ت ب ##ه م ##رات ##ب
وحشتناکتر باشد ،و من کامپیوتری نمیداشتم تا افکارم را به رشتهی تحریر درآورم.
ام#ا ت#مام چ#یزه#ای م#فید م#یت#وان#ند ت#بدی#ل ب#ه ب#ت ش#ون#د .دل#یلی وج#ود دارد ک#ه ب#ت پ#رس#تی ن#های#ی در ک#تاب
م#قدس ب#صورت شه#ری ث#روت#مند و ق#درت#مند ت#صوی#ر ش#ده اس#ت .ت#مدنه#ای ب#زرگ ه#میشه درگ#یر ان#باش#ته
ش ##دن ق ##درت و ث ##روت م ##یش ##ون ##د .آنه ##ا ه ##مچون ب ##اب ##ل ،روم و واش ##نگنت ح ##یرت ان ##گیز هس ##تند .آنه ##ا ب ##ر
خ##الق##یت و ن##بوغ خ##ال##قان ان##سان##ی خ##وی##ش گ##واه##ی م##یده##ند و ب##ر خ##ال##ق ح##قیقی ه##رچ##ند ب##شکلی ب##سیار
ک##مرن##گ ن##یز اش##اره دارن##د .م##ان##ند شه##ر ب##اب##ل در پ##یدای##ش و م##کاش##فه ،آن##ها غ##ال##با ً ت##بدی##ل ب##ه م##رک##ز ت##وج##ه
ِ
#حسین ب##ت پ##رس##تان##هی م##ا م##یش##ون##د ،ب##وی##ژه وق##تی خ##ودم##ان را ب##ا ای##ن ب##اور م##یف##ری##بیم ک##ه م##ا م##عماران
ت#
آنها هستیم.
هدیهی کوید۱۹-
وق##تی ای##ن شه##ره##ای ع##ظیم ف##رو م##یری##زن##د ،آی##ا م##ا در م##یان وی##ران##هه##ا م##ای##وس هس##تیم؟ ای##تال##یای##یه##ا در
ق##رن##طینه آواز م##یخ##وان##ند و از ب##ال##کنه##ا س##از م##ین##وازن##د ت##ا ی##کدی##گر را روح##یه ب##بخشند ،ت##ا ی##ک ج##ام##عه
ان#سان#ی ب#سازن#د .ق#رن#طینه ب#ه آنه#ا ف#رص#تی داد ت#ا ب#ه ی#کدی#گر ن#یاز پ#یدا ک#نند .ای#ن کنس#رته#ای ک#وچ#ک
ف##یال##بداه##ه ،ای##ن س##مفون##یه##ای مح##لی ،ت##صوی##ریس##ت از آن##چه ک##ه م##هیاس##ت ه##نگام##یکه ت##مدن م##ا را ره##ا
م#یک#ند .ب#هج#ای ن#ا ام#یدی در م#یان خ#راب#هه#ا ،م#ا آواز م#یخ#وان#یم ،پ#یاده روی م#یک#نیم و ب#ا ه#مسای#هه#ا
کباب درست میکنیم!

ه#مان#طور ک#ه س#ی.اس.ل#وئ#یس درب#ارهی زن#دگ#ی ب#ا ب#مب ات#م ن#وش#ت»،نخس#تین واک#نش اینس#ت ک#ه ی#کدی#گر
را دل#گرم#ی ده#یم« اگ#ر ق#رار اس#ت ب#ا ب#مب ب#میری#م و ی#ا در م#وق#عیت ک#نون#ی م#ا در ق#رن#طینه و ی#ا آل#وده ب#ه
ک#رون#ا ج#ان خ#ود را از دس#ت ده#یم ،پ#س ب#یائ#ید وق#تمان را ب#ا دع#ا ،ک#ار ،ت#علیم ،م#طال#عه ،گ#وش س#پردن ب#ه
م## #وس## #یقی ،ح## #مام ک## #ردن ب## #چهه## #ا و غ## #یره ب## #گذران## #یم ،ن## #ه تج## #مع ک## #ردن ه## #مچون گ## #وس## #فندان ت## #رس## #یده و
اندیشیدن به بمب ،و یا ویروس.
ک#وی#د ۱۹-م#یت#وان#د ح#قیقتی را ب#ه م#ا ی#ادآور ش#ود ک#ه در ط#ول ت#اری#خ بش#ر ع#ادی ب#وده ام#ا ب#صورت ک#ام#ال
ع#جیبی غ#یر ع#ادی گش#ته اس#ت :اح#ساس ای#نکه زن#دگ#ی ش#کننده اس#ت؛ ع#مل س#ادهی م#حبت ب#ه ه#مسای#ه
اول##ین و آخ##ری##ن وظ##یفهایس##ت ک##ه بعه##ده داری##م؛ ای##نکه ت##مدن دس##ت آوردی شکس##ت پ##ذی##ر اس##ت ،وـ ک##لید
ای#نجاس#ت ـ ک#ه ای#ن اح#ساس#ات واق#عی ،خ#وب و ع#ادی هس#تند .اح#ساس ام ِ
#نیت ک#ام#ل اس#ت ک#ه ن#اب#جا،
خطرناک و گمراه کننده است ،نه برعکس آن.
اگ#ر ش#ما ن#یز در روزه#ای اخ#یر ش#بیه ای#ن اح#ساس#ات را تج#رب#ه ک#ردهای#د – ت#رک#یبی از ن#اخ#وش#ی ،ت#رس،
س#پاس#گزاری و ان#دک#ی ه#م ن#شاط ـ ش#ما آن اس#ت را ب#ه ع#نوان ه#دی#ه  -خ#ود دری#اف#ت ک#ردهای#د .ب#خوب#ی از
آن مراقبت کنید.
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