
ویروس کرونا و هدیه ی اسب کوچک
قــرنــطینه ی اجــباری (کــه هــمه مــا بــه نــوعــی آن را تجــربــه مــی کــنیم) ارتــباطــی بــا داســتان قــدیــمی دهــقانــان 
قــرن چــهاردهــم دارد کــه از افــراد بــیمار و نــجس دوری مــی کــردنــد. مــا نــیز تــماس مــان بــا انــسان هــا قــطع 
شــده اســت. دســت یــکدیــگر را دیــگر نــمی فــشاریــم و بــه جــای آن آرنــج هــا را بــه هــم مــی زنــیم. شهــرهــایــمان 
خـالـی شـده انـد، سـوپـر مـارکـت هـا مـتروک مـانـده و جـشنواره هـا خـالـی از انـسان هـا اسـت. خـانـواده ی مـن 
از اتــفاق یــازدهــم ســپتامــبر، حــادثــه ی ســیاه زخــم، جــنگ افــغانســتان، تــیرانــدازی هــای ســال۲۰۰۲، طــوفــان 

آیرین و سندی، برف سنگین و دو زمین لرزه جان سالم به در بردند.

امــــا هــــیچ یــــک از آن رخــــدادهــــا آنــــچه را کــــه هــــمه گــــیری جــــهانــــی کــــویــــد-۱۹ بــــه بــــار آورده اســــت، در پــــی 
نداشتند : تمدن بشری با وقفه روبرو شده است. 

امـا مـن بـاور دارم در ایـن مـیان بـرکـتی نـیز وجـود دارد، هـمانـند دخـترکـی کـه در کـریـسمس تـپه ای از کـود 
بـه هـدیـه گـرفـت و او خـوشـحال بـود و جـشن گـرفـت چـراکـه بـه گـمان کـه بـا ایـن تـپه ی کـود، کـه بـایـد اسـبی 

هم در کار باشد.

اکــنون تــپه ی بــزرگــی از کــود در غــالــب هــمه گــیری جــهانــی (بــا حــضور ایــن ویــرویــس کــرونــا) بــه مــا داده 
شـده اسـت. هـزاران نـفر مـرده انـد، هـزاران تـن دیـگر نـیز جـان خـود را از دسـت خـواهـند داد، بـسیاری از 

زندگان فقیرتر خواهند شد و برای سالها وحشت زده خواهند زیست.

این هدیه اسب کوچک کجاست؟

عصر بت پرستی ما

مــــــن در مــــــجاورت کــــــامــــــپیوتــــــر و امــــــکانــــــات پــــــزشــــــکی بــــــزرگ شــــــده ام و هــــــرگــــــز از تــــــلویــــــزیــــــون، یــــــخچال، 
ســــوپــــرمــــارکــــت، مــــاشــــین و تــــلفن دور نــــبوده ام. فــــرزنــــدانــــم حــــتی بــــیش از مــــن بــــا تــــکنولــــوژی، آســــایــــش و 
مـــلزومـــات زنـــدگـــی پـــسا-صـــنعتی اشـــباع شـــده انـــد. ابـــزارهـــای تـــمدن بـــرای قـــدرت بـــخشیدن بـــه مـــا بـــوجـــود 
آمـــده انـــد، تـــا بـــقای مـــا را مـــقرون بـــه صـــرفـــه و راحـــت تـــر ســـازنـــد. ایـــن هـــا چـــیزهـــای خـــوبـــی هســـتند و مـــن 

خوشحال هستم که ما از همه ی این ها برخورداریم.

امـا دسـت افـزارهـا قـدرت مـی بـخشند و قـدرت خـطرسـاز اسـت. وقـتی ابـزارهـای بـسیار قـدرتـمندی داریـم 
کـه دائـما در اخـتیار مـاسـت، ایـن قـدرت عـادی مـی شـونـد. نـزدیـکی و دردسـترس بـودن فـن آوری و راحـتی 

باعث ایجاد نگرش خاصی می شود: فرض شکست ناپذیری، وجود پاسخ برای همه ی پرسش ها. 



دســتمال تــوالــت تــمام شــده؟ آمــازون بــرایــمان مــی آورد. احــساس نــاخــوشــی داری؟ دکــتر هــمینجاســت و 
بــیمه ی درمــانــی آمــاده ی پــرداخــت هــزیــنه هــاســت. بــابــا مــمکنه در انــجام تــکالــیف مــدرســه کــمکم کــنی؟ از 

گوگل و سیری بپرس. 

اگر یونانیان باستان به شهروندان پسامدرن نگاه می کردند ما را خدایان می خواندند.

تـمدن، غـرور بـه بـار مـی آورد. ایـن احـساس شکسـت نـاپـذیـری بـرشـیوه ی نـگرش مـا بـه خـود، بـه دیـگران، بـه 
دنـیای واقـعی و در نـهایـت بـه خـدا تـاثـیر مـی گـذارد. در ابـتال بـه آنـفوالنـزا کـمتر بـه یـکدیـگر نـیاز داریـم، بـه 
طـبیعت بـه عـنوان مـشکلی بـرای حـل کـردن یـا مـنبع بهـره بـرداری مـی نـگریـم و اسـاسـا بـه سـختی بـه خـدا 
فـکر مـی کـنیم. عـیسی هشـدار داد کـه بـرای ثـروتـمندان ورود بـه پـادشـاهـی خـدا دشـوار اسـت. زنـدگـی در 
حـباب تـمدن مـبتنی بـر فـناوریِ مـا نـمونـه ای شـگفت آور از ثـروتـی اسـت کـه چـشمانـمان را نسـبت بـه خـدا 

نابینا ساخته است.

بـرای روشـن تـر بـودن مـوضـوع بـایـد بـگویـم، تـمدن بهـتر از جـایـگزیـن آن اسـت. مـنظور مـن ایـن نیسـت کـه 
عــــلم، تــــکنولــــوژی و راحــــتی مــــدرنــــیسم را پــــس بــــزنــــیم. بــــدون عــــلم، ایــــن ویــــروس مــــی تــــوانســــت بــــه مــــراتــــب 

وحشتناک تر باشد، و من کامپیوتری نمی داشتم تا افکارم را به رشته ی تحریر درآورم.

امـا تـمام چـیزهـای مـفید مـی تـوانـند تـبدیـل بـه بـت شـونـد. دلـیلی وجـود دارد کـه بـت پـرسـتی نـهایـی در کـتاب 
مـقدس بـصورت شهـری ثـروتـمند و قـدرتـمند تـصویـر شـده اسـت. تـمدن هـای بـزرگ هـمیشه درگـیر انـباشـته 
شـــدن قـــدرت و ثـــروت مـــی شـــونـــد. آن هـــا هـــمچون بـــابـــل، روم و واشـــنگنت حـــیرت انـــگیز هســـتند. آن هـــا بـــر 
خــالقــیت و نــبوغ خــالــقان انــسانــی خــویــش گــواهــی مــی دهــند و بــر خــالــق حــقیقی هــرچــند بــشکلی بــسیار 
کــمرنــگ نــیز اشــاره دارنــد. مــانــند شهــر بــابــل در پــیدایــش و مــکاشــفه، آنــها غــالــباً تــبدیــل بــه مــرکــز تــوجــه 
تــحسیِن بــت پــرســتانــه ی مــا مــی شــونــد، بــویــژه وقــتی خــودمــان را بــا ایــن بــاور مــی فــریــبیم کــه مــا مــعماران  

آن ها هستیم.

هدیه ی کوید-۱۹

وقــتی ایــن شهــرهــای عــظیم فــرو مــی ریــزنــد، آیــا مــا در مــیان ویــرانــه هــا مــایــوس هســتیم؟ ایــتالــیایــی هــا در 
قــرنــطینه آواز مــی خــوانــند و از بــالــکن هــا ســاز مــی نــوازنــد تــا یــکدیــگر را روحــیه بــبخشند، تــا یــک جــامــعه 
انـسانـی بـسازنـد. قـرنـطینه بـه آن هـا فـرصـتی داد تـا بـه یـکدیـگر نـیاز پـیدا کـنند. ایـن کنسـرت هـای کـوچـک 
فــی الــبداهــه، ایــن ســمفونــی هــای محــلی، تــصویــری ســت از آنــچه کــه مــهیاســت هــنگامــیکه تــمدن مــا را رهــا 
مـی کـند. بـه جـای نـا امـیدی در مـیان خـرابـه هـا، مـا آواز مـی خـوانـیم، پـیاده روی مـی کـنیم و بـا هـمسایـه هـا 

کباب درست می کنیم!



هـمانـطور کـه سـی.اس.لـوئـیس دربـاره ی زنـدگـی بـا بـمب اتـم نـوشـت،«نخسـتین واکـنش اینسـت کـه یـکدیـگر 
را دلـگرمـی دهـیم» اگـر قـرار اسـت بـا بـمب بـمیریـم و یـا در مـوقـعیت کـنونـی مـا در قـرنـطینه و یـا آلـوده بـه 
کـرونـا جـان خـود را از دسـت دهـیم، پـس بـیائـید وقـتمان را بـا دعـا، کـار، تـعلیم، مـطالـعه، گـوش سـپردن بـه 
مـــــوســـــیقی، حـــــمام کـــــردن بـــــچه هـــــا و غـــــیره بـــــگذرانـــــیم، نـــــه تجـــــمع کـــــردن هـــــمچون گـــــوســـــفندان تـــــرســـــیده و 

اندیشیدن به بمب، و یا ویروس.

کـویـد-۱۹ مـی تـوانـد حـقیقتی را بـه مـا یـادآور شـود کـه در طـول تـاریـخ بشـر عـادی بـوده امـا بـصورت کـامـال 
عـجیبی غـیر عـادی گشـته اسـت: احـساس ایـنکه زنـدگـی شـکننده اسـت؛ عـمل سـاده ی مـحبت بـه هـمسایـه 
اولــین و آخــریــن وظــیفه ایســت کــه بعهــده داریــم؛ ایــنکه تــمدن دســت آوردی شکســت پــذیــر اســت، وـ کــلید 
ایـنجاسـت ـ کـه ایـن احـساسـات واقـعی، خـوب و عـادی هسـتند. احـساس امـنیِت کـامـل اسـت کـه نـابـجا، 

خطرناک و گمراه کننده است، نه برعکس آن. 

اگـر شـما نـیز در روزهـای اخـیر شـبیه ایـن احـساسـات را تجـربـه کـرده ایـد – تـرکـیبی از نـاخـوشـی، تـرس، 
سـپاسـگزاری و انـدکـی هـم نـشاط ـ شـما آن اسـت را بـه عـنوان هـدیـه - خـود دریـافـت کـرده ایـد. بـخوبـی از 

آن مراقبت کنید.

PAUL D. MILLER :نوشته
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