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 هادیالکتیکو دیگر از کرونا، سیگار  

 امیر کمالی –حسین پروانه نویسنده: 

 

شکل جدیدی از  گویی چسبد و حتیکند، به آمار میتجربه بازی می علم در زمینِ ،در وضعیت کرونایی ما بار دیگر

ما  ۀهم ،زمانی کوتاه فواصلصرف نظر از . بر آن نهاد« خرافات علمی» هیچ نامی جزتوان کند که شاید نفات را بازتولید میخرا

م جدیدی از اشاهد نظ اینکسازمانِ بهداشت جهانی تنها صدای مشترک یا همان اسپرانتوی جمعی است.  دانیم.یک اندازه می

کنند. علم اینک برای همه در در نوعی جهل تجربه میتنها کمونیستی شدن علم را شبحی از  ها انسان به تبع آن، که ایمدانش

 ایم.اش. ما در منفیتِ علم، بی طبقه شدهست، اما به شکل خرافیدسترس ا

درصد  98 که ینبر ا یمبن ،شود یدست به دست م یاجتماع یدر شبکه ها اخیراًترین شکل این رویداد پیامی است که تازه

از  نوعی استنتاج مشترک استتحلیل اولیه آماری  ینبنابرا ؛نبودند یگاریفوت شده اند س 19 یدکه در اثر ابتال به کو یکسان

 توسطاست که  یابامزه یشوخ یهشب یشترب یامپ یند. اسازیمقاوم م یروسو ینبدن را در برابر ا ،یکوتیناحتماالً ن که این امر

 ینشود. اما چنانچه ایها مکرر م یرسیگاریطعنه زدن به غ یهم برا یگاه البته و یکدیگردادن به یهروح یها برایگاریس

تر شدن یکرونا و جد یوعشک بعد از شیباشد. ب یحقابل توض یمنطق واژگون ینوع یۀبرپا یدگرفته شود شا یجد یکم یشوخ

این یک  است. یدهروند امور متوقف گرد یاسابقهیاش خارج شده و به شکل بیاز روال عاد یو فرد یجمع یزندگ ۀخطر، چرخ

وار سالطین )در این مورد خاص فرایند سرگیجه آور است، هم برای حکومتی که حتی در چنین وضعیتی دست از تولید دیوانه

شان را چنین به اشتراک و کشد و هم برای شهروندانی که هیچگاه فردیت ترس خوردهسلطان ماسک، سلطان الکل و ...( نمی

 حقایقی ازهرچند تا حدی حاوی  های فیلسوفان معاصر از این وضعیت،برخی از تحلیلیگر . از سوی دبودند همنوایی نگذاشته

نکتۀ « ترس و شوک»برد: مشترک در وضعیت این روزها رنج می از غیاب مهمترین عنصرِ هاتحلیل اینماجراست اما به وضوح 
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 ای را میان ترس و تهاجم شناسایی کردندرابطه شان،رینتا ابله ت ترینطلبها اعم از فرصتمتوجالب ماجرا آن است که حک

توسیدید در در قرن چهارم پیش از میالد، که ذاتیِ مسئله است.  )بنگرید به انواع ادعاهای حملۀ بیولوژیک از چهارسوی جهان(

ا از نو چهره نموده دارد که اینک در زمانۀ مپرده از این رابطۀ تاریخی بر می با بصیرتی خاص،های نبرد پلوپونزی تبیین ریشه

تکرار فانتزی این رویداد در سطح اجتماع  .«هراسان و شوک زده شدند به شدتها ها از قدرت گرفتن آتنیاسپارت»است: 

تا آنجا که به متوقف شدن زندگی  اما .نیستها در فروشگاه هاواد غذایی و شویندهمهای احتماالً چیزی بیش از حمله به قفسه

در بُهت فرو برده است. از قضا  ،اشیاز آن جامعه را جدا از خصلت طبقات یسابقه و شوکِ ناشیتوقفِ ب ینا ت،روزمره مربوط اس

به  یاآ یمپس بجاست بپرسیرد. گیدارد که انسان موقع فکر کردن به خود م آن وضعیت خاصیبه  یادیحالت بُهت شباهت ز

دست  یتاز وضع یهمگان یآن به فهم یقبه مسائل گشود و از طر یتفکر جمع یبرا یایچهتوان درینم ی،شوک چنین یانجیم

وضعیتی که در آن کرونا نه طبیعت و نه علم، بلکه بیشتر به لجبازی هر دو شبیه است با نیروهایی که به قول مارکس  یافت؟

 دهند؟را از سر تلنبار اجساد و عفونت ادامه می« حرکت توقف ناپذیر سودجویی»

 یبرا یآن را حت یدئولوژیکرا رو کرد، وجه ا یدستِ گفتار رسم یاز هر زمان یشظرف مدت سه هفته، ب رانیکرونا در ا شیوع

طنز قضیه  و سعادت را واژگون ساخت. یتموفق یت،مربوط به امن یها و گزاره ها یشهها آشکار نمود و تمام کل «یخود»

جلوه کرد و تمام کاسه « مریض نشدن»و « سالم ماندن»یا « تغییر نکردن»درست زمانی بود که فانتزی سعادت فردی در 

را بزرگترین  هاهایی شدند که آنهای موفقیت، از ترس دست به دامان دولتهای ورکشاپسازی و پامنبریلیسان خصوصی

از آن برخوردارند، در حال  دولتیاز مشاغل ثابت و  یاریشد بسیکه تصور م یتیامن یۀحاشاینک  شردند.خود برمیعلیه تهدید 

های سنگین برای نویسندگان و فعاالن های دائمی مانند بحران پناهجویان یا حکم حبسجدا از سرفصل است. یختنفرو ر

به رغم  یکارانب یلخ ضعیت کرونایی،در این و اکنون دیگر مانند مرگ بی معنا شده است، به شکل اسفباری محیط زیستی که

مامور بودند و معذور. آنها باز هم مامورند اما  یشهاند که هم یدر فشارند، نظاره گرِ اوضاع اسفبار کسان یشاز پ یشب که ینا
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: اما تمام حقیقت در روزگار ما همان جملۀ کوتاهی است که آدورنو گفته بود .یستن یرفتهنرفتن سرِ کار پذ یعذرشان برا

روزگار وجود داشت، حاال دیگر  برخورداران از تنعماگر هم زمانی شانس شومی برای  «توان خوب زیست.زندگی بد را نمی»

 یکفرمحمدرضا ن توان قورباغه را به راحتی قورت داد.توان از دل فالکت جمعی، سعادتِ فردی استخراج کرد، دیگر نمینمی

 یرقکرده بود و نشان داده بود گفتار حاکم چگونه و از چه طُ یرا صورت بند «یرانیا یِزرنگ»مفهوم  یکوتاه یادداشتدر  یزمان

که سراپا  یدجد یهایلتفض ین. ادست و پا کند یلتخود فض یبرا یلتاز رذ ،با آن ییآموزد که در همسویفرد م یکبه 

و  یعتبه طب یستینگاه تور ی،سبک خاص زندگ لیه،عا یالتو القاب دهن پُرکن، تحص یناست با عناو یمعطوف به رفاه فرد

بچه  یناسکناس گره خورده است. اما هم یعنی «یکاغذ یلمستط»با  یجمع یِتبان یتوافق نانوشته و نوع یکطبق  یتاًنها

به اعتبار  نهااسکناس که افراد را ت یزالِبه عنوان منابع ال یزنخوانده بودند. بانکها ن یگررا د ینجایشزرنگ ها به قول معروف ا

نه یک  ماه ها در آبانخشم فرودستان نسبت به بانکفراموش نکنیم که  -آوردند یبه حساب م «آدم»شان یحساب شخص

 یلمستط یناز گرفتن اسکناس سر باز زنند. ا یکردند روز یتصورش را هم نم -رویداد گذرا، بلکه سند تاریخی دوران ماست

 یها جارآن همواره بر زبان ررفت و ذک ینم یرونو نام آن از دلها ب یادکه « مجسمه یشاد/ با سرها یبا رنگ ها» یکاغذ یها

و  یلتضامنِ فض یگانه ینا-حاال که پول  یمنطق واژگون ینکرد. مطابق با ا یزبه شدت پره یدبود، اکنون از دست زدن به آن با

به کارِ  -اُمّ الخبائثش خواند یکه صوف -ت کند، و الکلکرونا محافظ یروستواند از صاحبانش در برابر وینم -اعظم یِتنها حام

ها  یهر یِنتواند حام یدستگاه تنفس ۀدر مقام دشمن قسم خورد یگارچرا س ید،آیم یاماکن پاک و شفابخش مذهب یِپاکساز

 ؟باشد

گفتار  در مقابل،راه غلبه بر آن است.  یگانه یراز یستتجربه ضرور ینشده است، فکر کردن به ا یترس همگان ۀکه تجرب اکنون

 یهزمان که به ما توصترس دامن زند. هم یهمگان ۀو درون بر تجرب یرونب ۀمخدوش کردنِ رابط یقکند از طر یحاکم تالش م

ر تکراری و . این منطق نیابت البته بسیایاییمب یروناز فکر کرونا ب به کرونا فکر نکنیم یا یدبایم یاییمن یرونشود از خانه ب یم
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را به دولت بدهند و کمی برای خودشان مبتذل باشند، یا  از مردم خواسته شد وکالت فکر کردن زمانی که نخ نماست، از

ای بود، تا فقرۀ اخیری که قرار بود به وکالت دولت از اولین شنبه بعد از رسانهمیراحت بایست میاز بابت افزایش دالر  الشانیخ

خواهد از خانه بیرون نیایند در حالی که ها از مردم میی اعالم شود. این روزها نیز از همین جنس توصیهشدن کرونا اوضاع عاد

)در درونمان  یمبه کرونا فکر نکن یدبایم یمشود درون خانه بمانیکه اصرار م یدرست زماناز فکر کردن به کرونا بیرون بیایند، 

 یعنی یرونکه رفتن به ب یرفراگ یالقا ینو ماندن/نماندن در درون و ا یرونفتن به بتوامانِ نرفتن/ر یۀتوص ین(. از قضا ایمنمان

نمودِ واژگون شدن  ینتر یخود اصل ییکرونا یتِوضع یرونِقرار گرفتن ب یعنیو ماندن در درون  یتقرار گرفتن درون وضع

شانه  یبرا ترین تمهیدترین و بدویدستیدر حقیقت دم ندارد و یبهداشت یقتاًحق یهاصیهبه تو یالقائات ربط یناست. ا یممفاه

 یندگویقدر که م آن یروناست که نه ب ینا یتمرتبط با آن است. واقع یهایتشهرها و مسئول ینۀقرنط یکردن از اجرا یخال

ای دیگر بر این است انه؛ و این نشتوان مطلقاً قطع کردیرا نم یروندرون و ب ۀرابط یراامن، ز یقدر جا ترسناک است نه خانه آن

در  شکل جدیدی از تهاجم و سلطه را با آن پیاده کنیم و ،بلوار کشیدن یا باغچه درست کردنکه کرونا طبیعت نیست که با 

باقی بماند. حقیقت این است که  سالم و مرغوب همه چیز همین طور ،هایینیست که بر اساس چنین توصیه هم علم عین حال

ای است که سرفصل تجربه کردن ؛ یا همان برههیمقرار دار آن یتوضع درون یمهر جا که باش ای است که ماکرونا همان قاعده

کرونا وضعیتی نباشد که مستعد پیوند خوردن به  ،باشانهخورده و منزوی است. اگر خوشمنفیت علم در کنار فردیت ترس

تجربه کرد، آن هم احساسی  یاحساس یتوان به شکلرا می مشترک کم نوعی کمونیسم بر اساس شوککمونیسم باشد، دست

حال آنچه اند. با اینکه تنها شاهدان یا حامالن آن احتماالً بدون آخرین وداع پیچیده در نایلون و آهک در گورهای عمیق خفته

تنها عامل تفکر همگانی و  اش،رغم ماهیت شیطانیماند فکر کردن به عنصری است که علیبیش از این و مهمتر از این باقی می

است.  یاز درون آن اگرچه دشوار اما ضرور یتوضع ینفکر کردن به ا عرصۀ انتقال تجارب اشتراکی شده است. به این اعتبار،

در پناه آن بتواند  یباشد، وجود ندارد که آدم ینسب یم ثباتت کاز دس یکه ناش یگونه فراغت یچو ه یموضع امن یچه یراز
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بعد در اثر عفونت از دست برود؛ با وجود  یاندک زمان گویدیکه امروز سخن م و چه بسا آن یاندیشدل مختلف بمسائ یرامونپ

، )همانگونه که همیشه بوده است، فکر کردن یو به عبارت یاندازدب یقرا به تعو یماریتواند بیعجالتاً نفسِ تفکر م ییتوگو ین،ا

 یهتربه قول فون یا ها، یمارستانب ۀمرگ زد یپرستاران در فضا یستریکرقصِ ه یهشب یزیچ یدشا ،ستا یخود زندگ بارِ دیگر(

 .«یکیدر تار یدنرقص»

 یبرخ که ین. به رغم ایماستوار ساز یمنطق واژگون یۀرا بر پا یزهمه چ یانگارنه خواهد بود اگر با ذوق زدگهمه، ساده ینا با

و  یسفت و سختِ اقتصاد یتِواقع ۀاز امور و مسائل در چنبر یاریبساز درون منفجر شده است، هنوز  یدئولوژیکا یممفاه

 یطکارگران روزمزد، شرا یفیِو بالتکل یکاریتر شده است. بو احوال خفه کننده عاوضا یناست و چه بسا در ا یرگ یاسیس

 یضِتبع یقربان یکه همگ یگرو موارد متعدد د یعاد یمارانب یتماه حقوق معوقه، وضع ینخطرناک پرستاران با چند

 یو درمان یبهداشت ی،مال مکاناتاز ا یریگدر بهره« طبعاً»اما  یست،ن یعیطب یض. اگرچه تبعیتندحاکم بر وضع یستماتیکِس

از پنجاه نفر از برخورداران  یشمرگ ب نباشد، «طبیعی»حتی اگر کرونا،  ین،همچنان پابرجاست. با وجود ا یعدالتیو ب یضتبع

را فقط به خود اختصاص داده « طبعاً»است که مفهوم  یبه کسان یعتاز پوزخند طب یاثر ابتال به کرونا حاک انقالب در ۀاز سفر

 بودند.

 

 


