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 شکوهکرونا یا جنگ بی

 آبادیمحمدمهدی دولت

ه دود کردن بآیا اسپند  پرسدمیهای عفونی و معاون درمان وزیر بهداشت، مجری ی خبر با حضور یک متخصص بیماریای در شبکهطی مصاحبه

نشده است.  اثباتای چنین چیزی هیچ مقاله که دردهد میتمیز دانشگاه پاسخ ی گفتاِر تروعنوان نمایندهکند؟ متخصص بهنابودی کرونا کمکی می

و  ،ی مجری، کارشناسگانهتواند مفید باشد. سهبخش باشد، میچیزی که برای مردم آرامش معاون درمان اما معتقد بود چنین اثباتی مهم نیست، هر

د نخواهی مردمی که میاند. مجری در مقام نمایندهخبخش گفتمان غالب در این برهه از تاریکننده و قوامسیاسی کاراکترهای اصلی بازنمایی مدیر

ی حقیقت بر هعنوان دارندی دانشگاه به. نمایندهپرسدحقیقتی که مردم باید بدانند، می عنوان تنهارا بههای ممکن ترین سوالخنثی ،دنحقیقت را بفهم

سو حقیقت داستان پی برده است. از یکی قدرت است که بهتر از دیگران به تر نمایندهانهتر و هوشمندگوید. اما از همه مهماساس مستندات سخن می

م را آرام کند؟ تواند مردمی کردن اسپند دودکردن قابلیت درمانی دارد یا نه، بلکه سوال اساسی این است که آیا  داند سوال این نیست که اسپند دودمی

تر است، بازنمایی حقیقت از خود حقیقت مهمداند که امروزه جلوه و را پنهان کند؟ از دیگر سو او می تواند ناتوانی ماکردن می تر، آیا اسپند دودیا دقیق

 چیزی که متخصص یا همان کارشناس از فهم آن عاجز است. اما حقیقتی که باید پنهان شود چیست؟

ت ورود به ساح جایی برایدن چیزی هستند. هر امر واقعی گانه در تلاش برای پنهان کردر گرداگرد این میز آنچه روشن است این است که این سه

میشه هاین گفتگو نگاهی انداخت.  های دیگرردن آن باید به بخشک . پس برای پیداها به حرکت درآیندیدا خواهد کرد، تنها لازم است لبپنمادین 

گونه ه بدون هیچکند کار از پزشکان و پرستارانی یاد میاون سه بآشکارکننده است. طی چند دقیقه از این گفتگو، مع چیزی هربیش از  یتکرار جزئیات

یا این نماید؟ آدر زمان وقوع بحران چنین عجیب می ی پزشک یا پرستاراند. چرا اقدام داوطلبانهرسانی کردهطور رایگان اقدام به کمکدستمزدی و به

کند، یعنی تعجب و تحسین ما را به سمت آنچه قرار است پنهان شود رهنمون می یندر چنین وضعیتی باشد؟ تکرار اترین کنش انسانی نباید طبیعی

 سازی درمان.داری و کالاییسرمایه
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کنند نشان دهند وضعیت عادی است و ما بر شرایط مسلطیم. یا به زبان دیگر، طور دیگر کشورها تلاش میهور ایران و ایالات متحده و همینروسای جم

مالی بعد از بحران های خبری مداوم بر شدیدترین سقوط بازارهای ال به کارش ادامه دهد. اما کانالتواند با فراغ بسرمایه می د ندارد وبحرانی وجو

عروسی که شدت زودرنج و حساس است، چون تازهماند که بهواجد شخصیت و احساس می جاندارِ یکنند. بازارهای مالی به موجودتاکید می 8002

ها پنهان م کردن بورسشدگان بیشتر به جهت نگرانی از ر  تعداد مبتلایان به کرونا و کشته رسدآب در دلش تکان نخورد. به نظر مید نافهمگان موظ

کاری انرد. چنین تلاش همگانی برای پنههای اقتصادی داکاری نشان از یکدستی در سیاستنهانها در پی دولتدستی همهشوند، نه نگرانی مردم. یکمی

ی تعبیر لاکان امر واقع و یا رابطهاند. این گناه نخستین یا بهدستی جهانی در آن همماند که رهبران دهکدهه پنهان کردن گناهی نابخشودنی میب

نندگان کی نامشروعیست که پنهانی سرمایه همان رابطهرابطه آورش پیشگیری کنند، چیست؟اضطرابند از عیان شدن افنامشروعی که همگان موظ

 ند آن را سرکوب کنند.افخبرند، اما موظهم از آن بی

 نداری بحران نه در کشته شدن مردم بلکه در عدم امکادانیم که برای سرمایههای مختلف بر سر منافع میها جنگی سالی ما پس از تجربههمه

نیست، در وضعیت عادی  آدورنو این روزها در هنر دیگر نیازی به تظاهر به هنری بودن زعمبهطور که شود. همانتولید ارزش و کسب سود خلاصه می

ا بر ی معادلات ر. اما بحران  همهدانستپایان تاریخ را آغازشده می داری  سرمایهکند. اش حس نمیداری دیگر ضرورتی برای اثبات کارآمدینیز سرمایه

 رف ممکن است؟کاری صِاما آیا اثبات کارآمدی با پنهان شود.سیج میچیز حول کارآمدی و نظم بزند و همههم می

شان یهابل ناچار شدند خودشان را در خانهمقاها نیز درتی مورد هجوم قرار گرفتند و چینیعنوان عامل بدبخها در ایتالیا بهدرپی شیوع بیماری، چینی

توان میرسم. تها میزنند و من از آنها ماسک هم نمیزنیم، اما ایتالیاییها ماسک میینیما چ گویدمیی چینی در ایتالیا به خبرنگار نمحبوس کنند. ز

به  ها نیز پس از انتشار کرونا از ایرانلمان نازی تبدیل شده است. ایرانیهای یهودیان در آشده بر سینههای آویختهگفت ماسک به چیزی چون ستاره

یان است که در چنین مواقعی عر ی سرمایهحاضر در بطن رابطهکنند. این همان فاشیسم همیشهایرانی معرفی میم و هراس خود را با شر کشورها، دیگر

های انسانهمانی کاذب امر کلی و امر جزئی، ی اینعنوان قلهاند. فاشیسم، بهقوق بشری تا چه اندازه پوچ و تهیدهد شعارهای حشود و نشان میمی
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طور یز دارد. هماندیگری ن یهاا سویهی کرونواسطهگشته بهاشیسِم  عیانزند. فداری جا میجای عامل اصلی گناه یعنی سرمایها بهمنفرد چینی یا ایرانی ر

فراد ا ار بود، این روزها همینشدند و عزمی جمعی برای حذف آنان بدون هیچ لاپوشانی در کن، بیمار یا معلول سربار تلقی میکه در آلمان نازی افراد مس

تصادف بلکه  گران نباشید. نه از قضا ور شامل این مطرودین نیستید، ناگ شودها به طور ضمنی تاکید میمطور مشخص کسانی هستند که در تمام پیابه

ت تولید که قابلی است یآید، انسانطور که از نامش بر میافتاده همانکارند. ازدهودان را ازکارافتادگان تشکیل میمطر دارانهبه دلایل مشخصِ سرمایه

 داری سخنی بگوید، بهترخواهد علیه سرمایهی هورکهایمر را جور دیگری خواند: آن که نمیتوان جملهمی د.آیو دیگر به کار نمیارزش را از دست داده 

 است در مورد کرونا ساکت شود.

ا، ناگهان دست به دامن گریک پزشک و هم مدیری عمل قامتترین بخش دولت، هم در عنوان زمینیناب معاون بازگردیم. معاون بهبار دیگر به ج

 گردد.ان امر زمینی به امر قدسی بدل میشود، ناگهدر آن امر قدسی به امر زمینی تبدیل می خ مدرنیته کهیشود. برخلاف تارهای کهن و سنت میرازرمزو

ت، خوب بخش اسچیزی که آرام آید. هرترین شکل به زبان درمی، به عریان«در لحظه زندگی کن»ی ی ناکارآمدی، شعار بنیادی سرمایه، یعندر هنگامه

ضعیت اشد. وبخش بتواند آرامشکردن نیز می تواند تخدیر کند، اسپند دودکردن یا عرفان می طور که خریدفقط خشمگین و عصبانی نباش. همان است.

د دست به توانکه سرمایه برای عبور از بحران میدهد آورد و بار دیگر نشان میداری را به صحنه میرن سرمایههای پیشامدناگهان تمام سویهبحرانی به

آورد تا یرا از گنجه درمها کند و انواع لباسکودکیست، دست در انبان تاریخ می دامن خدا نیز شود. فاشیسم که همان حد اعلای بازگشت به گذشته یا

. یابدد میگردر عقب را ناتوان از حل بحران، تنها راه پیش رو داری اساساًسرمایهآید. مدد کت و شلوار میحران کرونا نیز سنت بهکند. طی ب ستر عورت

خویی ودککمعنای ضعیف، ناتوان و قربانی بودن شکل دیگری از بیمار شدن بهوه دیگری نیز دارد. چه گفته شد وجی آنبازگشت به گذشته علاوه بر همه

ان کسی شکند که حتی برای خاکسپاریزده بدل میها را به چیزی چون انسانی ننگلاف عموم که ابتلا به کرونا آنرخب ،مدیران و مقاماتبرای است. 

فیلم با نمایش  یشحالو شاید خو کند. به همین دلیل با افتخارشود که ننگ گناه را پاک میکرونا تبدیل به مدال افتخاری می شود،بر سر گور حاضر نمی

 شود.. امر زمینی قدسی میرسدونظر بینندگان میبه سمع
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وی بدون لکنت آرزطور روشن و است. کارگر سوپرمارکتی که دربرابر سوال من به مری طبقاتیی با آن چون هر چیز دیگری اویروس کرونا و مواجهه

یزی محافظت کند؟ برای محافظت و مقاومت باید چیز ارزشمندی در زندگی وجود داشته کند، از چه چی هجده ساعت کار میجای روزمرگ با کرونا به

ز کرونا یا فقر ناشی ا ی بیکاریِواسطهسریع با کرونا یا مرگ دیرپاتر بهمختار است میان مرگ  محافظت باشد. کارگر سوپرمارکت باشد که لایق مرارتِ

 ترین آزادی  شدانیم که بیشک همگی میتخاب کند و یا اسپند دود کند. بیتواند مرگش را انآزاد میعنوان انسانی ارگر سوپرمارکت بهانتخاب کند. ک

حافظت و درمان از جانب دلیل عدم اطمینان از مکنند، بهشدت مراقبت میز سمت دیگر بسیاری از آنان که بهمردن است. ا چگونه انتخابِ آزادیِ

ی پیش روی عنوان تنها گزینهخواهی بهپس چنین مراقبتی نیز شکلی از مرگحصر از زندگی نیست. اما در حدوبینشان از لذت  هاست و ضرورتاًدولت

نیامین یست که بتی نیشباهت به موقعپیگیری اخبار یافت. وضعیت ما بیانسان منفرد حضور دارد. بهترین مکان جهت ردیابی این تمایل را باید در ولع 

پیگیری  آن ندارند. در اینکرده در یک سالن نمایش که راهی جز پیگیری و تماشای نمایش و سپس صحبت پیرامون ای گیرهکند. انسانتوصیف می

ی نهایی که همه به وقوعش ایمان داریم ن نمایش. گویی همه منتظرند فاجعهتوان رد نوعی انتظار را مشاهده کرد، انتظار پایای اخبار میگونهوسواس

، رو به کراری تواسطه، بهکندت که از درد و ویرانی کسب کیف میافتد. این همان ژوئیسانس استعویق می، اما مدام بهبار بیایداین و گودو حادث شود

چنان هر افق روشنی را خاموش کرده است که آنداری بندی کرد که سرمایهگونه صورتتوان اینآید. میوقت به دست نمیانتها هیچو در مرگ دارد

، ا به کرونا کرده استداد بیماران مبتلافزایش تع یمیل ناخودآگاهی ما را شیفتهبخش باشد. بیراه نیست اگر گفته شود تواند رضایتنها ویرانیست که میت

یز کمی به چکردن همهتواند با ویران ز بیخ گوش من گذشته است، و هم میفاجعه اتفاق افتاده و ا خیالمان را راحت کند کهتواند بدین سبب که هم می

نیز با  ح فردیودر سط حقیقت، علاوه بر سطح کلاندر کند.تحمل میی درد، درد اصلی را قابلواسطه، چون زخم تیغی بر ساق دست که بهمن معنا دهد

 سوی اوست.بازگشت همه به میل به بازگشت به پیش از تمدن از طریق نابودی تمدن سروکار داریم.

در  انیست عمر چنین شخصیتیرسد دیرزمست. اما به نظر میی وسواسی فرویدیی مواد غذایی، همان سوژهکارکنندهشوینده و احتتهای مدام دسسوژه

داری از از جانب سرمایه ی مسلطبرساخته تر بازگشت. شخصیتبه یک قرن عقب یدگرای متاخر به سر آمده و برای یافتن آن باداری مصرفسرمایه
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وسواسی قدیمی  یسوژهبحران کرونا  چیز شیفته بدل شده است. از پسِهمه گرا، بلعنده و بهحسابگر به شخصیتی مصرف و ورزر، قناعتانسان احتکارگ

ی وسواسی امروز در یک چیز تفاوتی بنیادین با گذشته دارد و آن نیز اهمیت سوژهست که ا چه شایان توجه است اینما پا به عرصه گذاشته است. اما آن

ه و رفاهی است کی سلامتی مشترک است. اهمیت بدن همان ایده گرای امروز کاملاًی مصرفحال در این موضوع با سوژهت و درعینبدن و سلامتی اس

بدیل به تنها تکند. بدن از سویی ی فراگیر به ساختن بدن عیان مین، پزشکان، مربیان ورزشی و علاقهیابی روانشناسان، روانپزشکاخود را در مرجعیت

ترین دیی بدن که فرواسطهن چیزی که برای ما مانده است. بهعنوان آخریکنش و اختیار به شود و از سویی به تنها ابزار عاملیت،رستگاری می امکان

 دنچیز را تنها با بهمهت به گذشته در قامت کودکی که فرمی از بازگشبا و دوباره  شودر فردی به جای امر جمعی تثبیت میبخش انسان است، ام

نها در وت دارد. این نظم را تورزند تفامی جمعی به ساختن چیزی مبادرت میتحت نظ ههایی ک. چنین بدنی با بدنشویمتواند بیان کند مواجه میمی

تیکی کشده طی چرخشی دیالژدیسهاست. همین بدن کتوان مشاهده کرد که دارای نظم اما فاقد انسجام و میل به ساختن های نیروهای نظامی میرژه

اتفاق  ی بیماریواسطهها تنها بهسازی بدن. باید پرسید چرا این بحرانشود و خود تبدیل به عامل رکود و بحرانی فراگیرداری میبلای جان سرمایه

 افتد؟می

رود با کشتن این یا آن یا ایجاد فلان بحران ما را نجات واجد عاملیت است و گاهی امید می ای کهی سیاسی شده است. سوژهکرونا تبدیل به یک سوژه

د، آوران یونان باستان همیشه مبشر خبری بد هستنچون پیام های خبریپسترسد است و به نظر می دهد. این خبری ناخوشایند است که مبشر ناامیدی

های تبدیل به سوژه های لمپنی که گاهاًی به لاتست، یا امیدوارا امیدواری به کرونا همان امیدواری به قاتلان زنجیره ای .سیمامهمانی خوش آمدن نه

نه  برای اندکی فراغت در خانه و یبخش، نه زمانری که در آن کرونا نه عامل رهاییشوند. تنها مسیر، باید مسیری رو به جلو باشد، مسیسیاست می

 ود.زمانی که جنگیدن با آن به جنگی باشکوه بدل ش یماری مسری باشد:یک ب صرفاً ی پیشرفت مداوم، که ایده ناشدنیِرنج تمام ی رهایی ازبرا یامکان


