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بخارا

سال بیست و چهارم

جهانبخش نورائی  در	نیک	و	بد	کرونا	

بادجن کافری که از دیار یأجوج و مأجوج وزیدن گرفت... 

بادهای موذی مرموز سنگین  باد است.  »دریای فارس امروز جوالنگه 
سرگردان. باد زار. باد جن. بادهائی مثل برق چشم گربه در شب تاریک. 
باد خبیث جن سوار برمرکب سپید موج، پیوسته در کمین نشسته است تا 
بومیان جنوب را به نفرین خود مبتال کند و نفرین شدگان باد کافر جن در 

جنوب بسیارند. لنگه را بادها ویران کرد...«. 

با صدای  احمد شاملو که روایت فیلم مستند باد جن )1348( ناصر تقوایی را 
اوست.  پنهانکاری موذیانه خصلت اصلی  باد خبیثی می گوید که  از  گرم می خواند، 
فیلم را که برای چندمین بار دیدم، پیچ و تاب و رقص تشنج آمیز بیمار جن زده برای 
بیرون کردن باد زهرآگین از تن و جان خود مرا به یاد نگون بختان درمانده ای انداخت 
که در چنگ انداختن ویروس کرونا )کوید- 19( به ریه های فرسوده شان پیچ و تاب 
می خورند و در طلب هوائی که ترکشان کرده آخرین نفس را می کشند. آن جن زدۀ 
جنوبی هوا را که همان باد کافر است می کوشد از خود دور کند و این یکی، که در 
هر جای دنیای کرونا زده به زانو درآمده، هوا را گدائی می کند تا شاید جانی بگیرد 
و دم و بازدم او به قول سعدی »ممد حیات و مفرح ذات« گردد. هم اهل هوا و هم 
تسخیر شدگان کرونا اما در یک چیز مشترکند: تنها ماندن در برابر یک درد اسرار آمیز 

کشنده و چشم دوختن به نجات دهنده ای که قرار است از راه برسد. 
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تقوائی در فیلم مستند دیگرش، موسیقی جنوب/ زار )1350(، روشن تراز باد های 
بالخیز می گوید: »بادها نیروی های خبیث نفرین شده ای هستند که در همۀ آسمان جنوب 
سرگردانند، مثل جن، مثل روح، مثل خیال. بادها برای رهائی از سرگردانی ابدی خود 
همیشه و همه جا در بیابان و دریا و خرابه ها در کمین جان مردم فقیر جنوب نشسته اند. 
بادها در جنوب بی شمارند، باد جن، باد نوبان، مشایخ، باد زار که هرکدام انواع بی شمار 
دارند. بادها کافر و مسلمان دارند.« و باد کافر حاال به بندرلنگه و خرابه هایش اکتفا نکرده، 
در کمین همۀ عالمیان نشسته، و دنیا را به هم ریخته است. باد پنهانکار کرونا از چین، که 
برخی از فرجام شناسان آنجا را زیستگاه مخفی موجودات آخر الزمانی یأجوج و مأجوج 
می دانند، برخاسته و طوفانی از ترس و درماندگی برانگیخته، کاسه و کوزۀ بنی آدم را به 

هم ریخته و بشر را از خواب خرگوشی در آورده است. 
خدایگان و بنده، ارباب و رعیت، با نوا و بی نوا طعمه های باد کافر کرونا شده اند 
و کسانی از خرد و کالن و عامی و عالم، حکمتی آسمانی و یا زمینی در شیوع این 
بیماری جهانگیر جستجو می کنند. مذهبیون خداترس از پیامد مرگبار نخوت نمرودی 
حرف می زنند و قوم لوط را گواه می گیرند که فراوانی گناه و بی اخالقی و پشت کردن 
به فرامین الهی سرزمینشان را خاکستر کرد و دودمانشان را به باد داد. سکوالرها گناه 
ستمگری و دست درازی به طبیعت و سوداگری حریص سرمایه داری جهانی را باعث 
کار  به  و  یافتن  در  می دانند.  تاج هول آورش،  آن  با  کرونا،  نشستن  به تخت  بانی  و 
بستن راههای پیشگیری و درمان، دوگانه علم و ایمان در سراسر چهان پدیدار شده و 

خرافه ها بیش از همه در تنگنا قرار گرفته اند. 
در این چند ماهی که از ظهور کرونا می گذرد، یک فرصت تاریخی برای خداناباوران 
به وجود آمد. پنداشتند دیگر نه مسیحی ست که جذامی را شفا دهد و مرده را زنده کند 
و نه درویش صاحب نفسی که با کشیدن یک هو جن و انس را فراری دهد. آنها هم که 
از آسمان قطع امید کرده بودند از پشت ماسک ها یا دستگاه های تنفس مصنوعی دست 
به شکایت برداشتند و چون نیچه غریدند که خدا مرده است و ذات باریتعالی بشر را 
تنها گذاشته تا چون ایوب در رنجی مدام دست و پا بزند. دل سپردن به معجزۀ ادرار 
شتر و استعمال روغن بنفشه و عنبر نسا نیز در برابر قدرت قهار کرونا رنگ باخت و 
از قضا سرکه انگبین صفرا فزود. دینداران و سکوالرها هریک از کرونا ابزاری ساختند 
برای تاختن به هم. سکوالرها بیرق علم را در برابر فیض الهی برافراشتند، دعا و توسل 
را عاجز از شفابخشی دانستند، آغاز بحرانی گسترده در ایمان را به فال نیک گرفتند و 
ماسک و مواد ضد عفونی کننده تبدیل به نمادهای جایگزین تعویذات و طلسمات شدند. 
در جبهۀ مقابل، دینداران مادیگری و دست بردن در کارگاه خلقت و ناتوانی خرد و 
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دانش در پیش بینی و برچیدن کرونا را به رخ بی دینان کشیدند و توکل و دیوار ندبه را 
کماکان عروهًْ الوثقیدانستند و گفتند اگر واکسن و درمان کارسازی هم در آزمایشگاها 
پیدا شود، بی گمان از لطف بیکران ایزدی خواهد بود. حتی بعضی از مومنان تن به 
فاصله گذاری اجتماعی ندادند، در کلیسا ها و نیایشگاه ها جمع شدند، دست به دعا و 
تضرع برداشتند و چون با اندرز و انذار و زبان خوش بیرون نیامدند کار به زد و خورد و 
بگیر و ببند کشید. در پاکستان پلیس بی مالحظه به ضرب چماق نمازگزاران را پراکنده 
کرد و در همین مملکت خودمان مرد شیفتۀ از خود بیخود شده ای که هوای عاشقی 
در سر داشت به انگیزۀ ترساندن و تاراندن ویروس کرونا ضریح مقدس را لیسید و 
کارش به اتهام بی حرمتی به مقدسات به دادگاه کشید. تالش جمعیت پر حرارتی هم 
که خواستار باز شدن زیارگاه بودند نگرفت و از پس نیروی انتظامی بر نیامدند. کاًل 
در همه دنیا جمع شدن و گرد هم آمدن آدم ها عمل ناپسند و خطر خیزی انگاشته شد 
و در یک تصویر طنزآمیز پلیس را می بینیم که به دیوارنگارۀ معروف شام آخر لئوناردو 
این  شوند.  متفرق  حواریونش  و  مسیح  که  می دهد  دستور  و  شده  نزدیک  داوینچی 
می تواند کنایه ای از ایمانی باشد که در برابر ویروس کم آورده و ترک برداشته است 

• جهانبخش نورائی



کشوری 4 ایتالیا،  در  در صومعه ای  واقعیت  عالم  در  هم  دیوارنگاره  آنکه خود  )طرفه 
که کرونا کشتار وحشتناکی در آنجا راه انداخت، به علت نم کشیدن در حال از بین 
رفتن است(. در این میان صحنه هایی از یک فیلم به نام حکیم ابن سینا از شبکه های 
اجتماعی سر درآورد که نشان می دهد بیماری واگیردار وبا گریبان مردم را گرفته و 
بوعلی سینای دانشمند سفارش به فاصله گذاری اجتماعی و تعطیل شدن نماز جماعت 
می کند. می گوید مردم نمازشان را در خانه بخوانند تا سالم بمانند که البته با مخالفت 
دلواپسان قشری رو به رو می شود. فیلم حکیم ابن سینا که 64 سال پیش درتاجیکستان 
ساخته شد حکایت رویاروئی عقل و خرافه است. البته در حالی که علم پرستان برای به 
کرسی نشاندن دیدگاه خود دست به دامن این نوع رخدادهای تاریخی می شوند، جبهۀ 
مقابل هم بیکار ننشسته است. مدتی پیش واعظی در فضای مجازی پیدا شد و ادعا کرد 
که رویداد عجیبۀ غریبۀ کرونا در چهارده - پانزده قرن قبل پیش بینی شده و راه مبارزه 
با آن هم از پیشینیان به ما ارث رسیده و مشکل را دنیاداران بی حقیقت بی خود بزرگ 
کرده اند. حدیث شگفت آوری را هم روایت و تاویل کرد که روشن نیست واقعیت دارد 

یا از قماش حدیث های کعب االحبار است. 
پیشگوئی های سینما را جدی تر  اگر  معتقدند  این جدل ها،  کنار  اهل هنر هم در 
می گرفتیم شاید برای مهار کردن ویروس کرونا آمادگی بیشتری پیدا می کردیم. از میان 

• باد جن،  ساختۀ ناصر تقوایی
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نمونه های مختلف بیشتر روی فیلم شیوع تکیه می کنند. فیلمی که استیون سودربرگ 
در سال ۲۰11 ساخت و داستان پر آب و تابی را با دقت علمی چشمگیر در باره سر 
برآوردن ویروسی شبیه کرونا در جریان سفر تجاری زنی به هنگ کنگ و اشاعۀ آن 
در دنیا روایت می کند. فیلم با صدای تک سرفۀ خشکی شروع می شود که حاال یکی از 
عالِئم هشدار دهنده دچار شدن به ویروس کرناست. در شیوع تا واکسن پیدا شود دو 
میلیون و پانصد هزار نفر در آمریکا و بیست و شش میلیون تن در سراسر دنیا می میرند 
و آخر کار در یک بازگشت به گذشته )فلش بک( خفاشی تکه موزی را از باال به زمین 
می اندازد و خوکی آن را می خورد که نتیجه اش ویروس و بیماری عالمگیر است. این 
البته  آینده.  ادامۀ شکل مشابه آن در  به شکلی کنایی، هشداری ست در بارۀ  صحنه، 
کسی از سردمدارن و اداره کنندگان دنیا این زنگ خطر سینماگر هنرمند را خوب نشنید 

و حکایت همچنان باقی ست. 
در شیوع با هجوم بولدوزرهای کاسبان ساخت و ساز به طبیعت و ویران کردن 
آشیانۀ خفاش ها، یکی از آنها به خوکدانی پناه می برد و فیلم پیام دیگری را در ارتباط 
با عواقب دردناک به هم زدن شکل طبیعی حیات وحش ارائه می دهد. با این وصف، 
عحیب نیست که با شروع کرونا و تبدیل آن به درد ناخواستۀ کرۀ زمین، اعتراف به 
ظلمی که به طبیعت کرده ایم و حاال باید تاوانش را بدهیم در میان جهانیان ترسان 

رواج پیدا کرده است. 
نکنیم، واکنش خشن  را گل  تاکید می کرد آب  مدام  که  زنده یاد سهراب سپهری 
طبیعت را در »صدای پای آب« این گونه پیش بینی کرده بود: حمله ی لشکر پروانه به 
برنامه ی دفع آفات/. حمله ی دسته ی سنجاقک، به صف کارگر لوله کشی. از این منظر، 
دوستداران و فعاالن محیط زیست معتقدند اگر آنچه را سپهری سال ها پیش در بارۀ 
قتل عام طبیعت گفته و اصرار داشت که بگذاریم طبیعت به زیبایی و راحتی و بدون 
نگرانی نفس بکشد، برخوردی صرفا احساسی و رمانتیک با محیط زندگی مان تلقی 
نکرده بودیم، خفاش خانه خراب نمی شد و کرونا ، در قالب این پستاندار شب زی و در 
جلد باد جن و یا هر وسیله و موجود دیگری، به کین خواهی بر نمی خاست. در همۀ 
این سال ها در سراسر گیتی فریاد اعتراض دلدادگان به مادر طبیعت بلند است که تا کی 

قرار است به آلوده تر کردن زمین و به هم زدن چرخۀ منظم آن ادامه بدهیم. 
کرونا اما با همۀ بدی هایش مایۀ خیر هم شده و برای مدتی دست های آلودۀ بشر را 
از انباشتن گازهای گلخانه ای، گشادتر شدن سوراخ الیۀ ازون، پر کردن آب های دریاها 
و اقیانوس ها از ذرات پالستیک، فوران اکسید کربن نامرئی کشنده، به خطر انداختن 
زیستگاه آبزیان، خشک کردن تاالب ها، ویران کردن جنگل ها ، آلودگی صوتی، کشتار 



حیوانات و خیلی چیزها و کارهای زیانبار دیگر باز داشته و آسمان آبی و خرمی و 6
سرسبزی را برای ما به ارمغان آورده است. هر کس که در ایام خانه نشینی قرطینه به 
پشت بام رفته و به رشته کوه برف گرفتۀ البرز و قلۀ دماوند نگریسته باشد زیبایی زالل 
و درخشانی را در هوای پاک می بیند که سال ها آن را دود اتوموبیل ها و آلوده کننده های 
دیگر از چشمان و ُشش های ما دریغ کرده بود. حتی در بسیاری از شهرهای دور و 
بر دنیا، انواع جانداران چرنده و درنده و خزنده و جهنده و پرنده در ایام قرنطینه و 
آمده اند  به خیابان های خلوت و سوت کور  ترسی  بی هیچ  خانه نشینی و چله نشینی 
و به دنبال سهم خود هستند. خالصه، تصویر رمانتیک طبیعت بار دیگر نمایان شده 
است. اما آیا این تابلوی قشنگ باقی می ماند؟ عقل معیشت اندیش و گرفتار بی پولی و 
بی نوایی به آدم نهیب می زند که این قدر احساسات بازی در نیاور و برای در آوردن یک 
لقمه نان از خانه بیرون برو، قرنطینه را پشت سر بگذار، خطر کرونا را به جان بخر 
و مجددا کوچه و خیابان و کسب و کار را حتی به بهای آلوده کردن مجدد جهان، 
از شور و غوغای تالش پر کن. اما دل و احساس و عاطفه حرف دیگری می زند و 
دوست دارد تا ابد از پنجره به آن کوه بزرگ برف گرفته، آسمان و ستاره ها و سرو بلند 
پر شکوه توی حیاط خیره شود و برای همیشه در حال نگریستن به شوکت و جالل 
طبیعت باقی بماند. آیا راه حلی برای در آمیختن این دو میل و گرایش متضاد هست؟ 

• شیوع، ساختۀ استیون سودربرگ
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شاید جدی تر گرفتن مفهوم توسعه پایدار با حفظ محیط زیست، که اقتصاد نئو لیبرالی 
با آن چندان میانه ای ندارد و به ترامپ حکم می کند آمریکا را از توافق نامۀ آب و هوائی 
پاریس بیرون بکشد، یکی از چاره های آشتی انسان با طبیعت در تمدن صنعتی باشد. 

راهی که کشورهای اروپای شمالی پیش گرفته اند. 
در برابر دل سپردن افراطی ما به طبیعت و پروراندن تصویر شاعرانۀ آرام و زیبا 
و بی آزار از وحشی نجیب و شکستن کاسه کوزه ها بر سر پیشرفت و توسعۀ صنعتی 
نگاه  گذشته  به  اگر  دارند.  را  خودشان  نظر  و  حرف  هم  مدرنیست ها  پر خسارت، 
یا  از طبیعت دور شد  یا  نیز  هنر  انقالب صنعتی  و  با ظهور عصر روشنگری  کنیم، 
شعر  حزن آلود  رمانتیسم  برگشت.  آن  به  عارفانه  و  رویایی  روحیه ای  با  و  ناامیدانه 
اروپائی نمونه ای از این رویکرد است. در هنر نقاشی، گوگن را داریم که به تاهیتی 
رفت و دنبال وحشی نجیب گشت و زیبائی را در رنگ های زندۀ روح نواز و پیکر 
زنان بومی یافت. تمام سنت نقاشی بازاری و عامه پسند خود ما در کلبه ای و درختی 
و آبگیری و یک مرغابی خالصه می شد که طبیعت را رویایی و دلنشین می کرد. گل 
سرخ و مرغ و بلبل در هنر بومی و مردمی و کاشی و شعر پارسی و حتی در ابزارهای 
زندگی - مانند کاسه و بشقاب - در حال نغمه سرایی و پراکندن بوی خوش طبیعت 
کنار  در  زیبا  زن  دلفریب  او روی  نگاه  در  که  به سهراب سپهری  برسیم  تا  بوده اند 
آب روشن رودخانه دوبرابر می شود. همۀ اینها درست و به جا و گواراست. اما این 
طبیعتی که در شب غلیظ کرنا سنگ مظلومیتش را به سینه می زنیم چه چهره ای در 
واقعیت دارد و با چه چشمی باید به آن نگاه کرد؟. با تصویر نخلی که در یک ساحل 
رویایی آفتاب از میان شاخه هایش به طنازی می درخشد یا پشه های خون آشامی که 
توریست  بدن  در  بی رحمانه  را  زیر همان درخت خرطوم خود  در گرمای تب آلود 
شلوارک پوش فرو می کنند؟ با جلوه گرِی پَِر هزار رنگ طاووس یا رطیلی که نیمه شبی 
می افتد  تو  روی  سقف  پوسیدۀ  چوب های  الی  از  روستایی  کاهگلی  اتاق  یک  در 
ودخلت را می آورد. با سپیدی هوش ربای فروریختن نرم برف وقتی که از پشت پنجرۀ 
ویالی گرم همراه آهنگ یک قطعه موسیقی آرام و جرقه های دلنشین آتش شومینه به 
آن نگاه می کنی و از انعکاس نور چراغ های باغچه بر فرود آمدنش لذت می بری یا 
زمانی که در سرمای جانسوز در برف سنگین بیابان بی انتها تک و تنها گیر افتاده ای و 
گرگ های گرسنه تو را محاصره کرده اند و فریاد رسی هم نیست؟ انسان را از طبیعت 
جدا نکنیم. او هم جزئی از وحشی نجیب است، خصایص زشت و زیبای آن را دارد 
و پایش بیفتد از خوردن همنوع هم پرهیز نمی کند )در فیلم زنده که فرانک مارشال 
در سال 1993 آن را بر اساس واقعیات سقوط هواپیمائی در کوه های آند آرژانتین 



در 8 می کنند(.  آدمخواری  به  شروع  ماندن  زنده  برای  بازماندگان  از  بعضی  ساخت، 
کارتون ها و داستان های مصوری که بچگی ها می خواندیم، دیگ های بزرگی می دیدیم 
که سیاهپوستان جنگل های افریقا جهانگردان سفیدپوست را در آنها می جوشاندند که 
بعدا میل کنند. اینها افسانه نیست که بگوییم آفریدۀ پندار استعمار است. فیلم مستند 
حیوان حشی انسان وحشی نشان می دهد که چطور دو مرد جوان را به جرم خوردن 
پدر پس از مرگ او در کنیا بازداشت کرده اند. آنها زیر باران روی زمین دستبند به 
دست نشسته و می لرزند و احتماالً در این فکر هستند که چه گناه و خطایی کرده اند 
که از آن خبر ندارند. دستگیر شدگان به حکم اخالق و سنت پدر خود را خورده بودند 
تا روح سرگردان او در بدن پسرانش آرام بگیرد و از دستبرد شیاطین در امان بماند. 
مدرنیست ها می گویند ما جلو تندروی های طبیعت را - که انسان بدوی هم جزیی 
از آن بوده - گرفتیم و اصالحش کردیم و با سیل و زلزله و توفان و ملخ و ماالریا و 
انواع آفات تا حد ممکن زور آزمایی کردیم تا بشر راحت تر و ایمن تر زندگی کند. سد 
ساختیم و کوه شکافتیم و شبکۀ آبرسانی درست کردیم تا ناچار نباشیم از آب پر از 
کرم و جک و جانور آب انبار بنوشیم. واکسن کرونا را هم دیر یا زود کشف می کنیم 
و نیازی نیست نیما یوشیج فریاد نوستالژیک برآورد که: بعد پنجاه و اندی ز عمر/ نعره 

بر می آیدم از هر رگی/ کاش بودی روزگار کودکی/ چادری و گوسفندی و سگی. 

• زنده، ساختۀ فرانک مارشال
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البته داستان فقط به انسان بدوی محدود نمی شود. انسان مدرن متمدن یکسره از خوی 
وحشیگری دور نیفتاده. بربریت پنهان ماندۀ او نه تنها در جنگ های خونین و وحشیانۀ 
یک قرن اخیر که حتی در همین بلوای کرونا خود را نشان داد. برای نمونه، فروشگاه ها 
را در کشور سوئیس - مظهر ادب و نزاکت و پرنسیب - برای دستمال توالت و سایر 
نیازها غارت کردند و مشتریان برای به چنگ آوردن کاالئی که الزم داشتند به جان هم 
افتادند. در همین سرزمین آریائی خودمان که انتظار می رود پندار نیک و گفتار نیک و 
کردار نیک را سرمشق قرار دهیم و نزدیک ترین کسان به پروردگار را پرهیزگارترین آنها 
بدانیم، بازار ضد عفونی کننده های تقلبی گرم شد و عده ای با درست کردن و فروختن 
الکل تقلبی شمار زیادی از نوشندگان راکه تصور می کردند الکل دوای در کروناست، 
به کام مرگ کشیدند. در یکی از فیلم های بتمن، جوکر می گوید گول ظاهر این مردم را 

نخور. احتیاج پیدا کنند آن روی درنده شان را خواهی دید. 
کتاب ها  در  آدمیان  جوانمردی  و  مروت  از  داستان هائی  بودیم  که  بچه مدرسه ای 
می خواندیم. یکی مربوط به یکی از جنگ ها بود که زخمی های تشنه کام مسلمان اندک 
آبی را که به دست آورده بودند در گرمای جهنمی میدان پیکار به هم تعارف می کردند 
و مردن را به تک خوردن ترجیح می دادند. این جمله از آن داستان هنوز به یادم است: 
به هشام ده که از من تشنه تراست. شعر سعدی هم تاج سر ما بود که می فرمود بنی آدم 
اعضای یک پیکرند. البته بلوای کرونا آدم ها را در شرایط همسانی قرار داد و بازار همدلی 
و احسان گرم شد و هنرمندان سمفونی نهم بتهوون را که نماد همبستگی انسان هاست 
تک به تک در قرنطینه نواختند و همنوازی و همسرائی پرشکوهی پدید آوردند. اما 
ننشست و فرصت  آدمیزاد ساکت  عقل معیشت اندیش و خود خواهی و خود پسندی 
طلبید تا خود را نشان بدهد. در داخل امریکا بر سر سهمیۀ دستگاه تنفس مصنوعی که 
دولت فدرال باید به ایالت ها می داد بگو مگو و مشاجره شد و هر یک بیشتر از دیگری 
می خواست. دونالد ترامپ هم که بچۀ تخس سوداگری ست و ایمان دارد هرچه سود 
ندارد ضرر است، به یک شرکت آمریکائی در تایلند دستور داد معاملۀ دویست هزار 
ماسکی را که قرار بود به آلمان بفرستد بر خالف اصول تجارت جهانی و پایبندی به 
اصالت و اعتبار قراردادها )چیری مانند قاعدۀ اخالقی المومنون عند شروطهم خود ما( به 
هم بزند و ماسک ها را روانۀ آمریکا کند. سر وصدای آلمانی ها هم درآمد که البته بی نتیجه 
آمریکا مکتب  ملی گرائی  اینجا  در  در سنگ.  آهنین  میخ  نرود  که  کردند  قبول  و  بود 

نئولیبرالیستی و جهانی شدن اقتصاد را که خودشان پرورانده بودند، دور زد. 
در بحران کرونا چپ گراها کم تر از ملی گراها به نئولیبراسیم نتاختند، از دهۀ هفتاد 
میالدی به این سو نئو لیبراسیم بر پایۀ رهائی بازار از مقررات دست و پاگیر، تجارت آزاد 
بی حد و مرز، خصوصی سازی، ارزش مندی کار آفرینی، توسعۀ تکنولوژی اطالعاتی 
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و  کارگری  اتحادیه های  قدرت  کاهش  بیان،  آزادی  فردی،  انتخاب  آزادی  تی(  )آی 
تکیه  اقتصاد،  در  دخالت  و  تصدی گری  از  رویگردانی حکومت  گروهی،  فشارهای 
بیمه های  نیرو گرفتن  تامین اجتماعی دولتی و  بر قراردادهای موقت، کم رنگ شدن 
بال  و  پر  انگلیس(  و  امریکا  آنها  راس  )در  سرمایه داری  کشورهای  در  خصوصی 
گرفته و کشورهای دیگر )حتی چین را البته با محدودیت هایی( تحت تأثیر قرار داده 
تجارت،  اقتصاد سیاسی ست که سازمان جهانی  نوعی  از  پیروی  نئو لیبرالیسم  است. 
بانک جهانی، صندوق بین اللملی پول و بسیاری از نهاد های مشابه نیز در مسیر آن گام 
بر می دارند و کلید رفاه و پیشرفت و خوشبختی همگان را در این شیوه از حیات اقتصادی 
بشر می دانند. بازار بورس وال استریت بزرگترین مظهر مالی نئو لیبرالسیم است. فیلمی 
که الیور استون در سال 1987 به همین نام ساخت پرده از بیرحمی پول در برابر اخالق 
در این بازار مالی بزرگ برمی دارد و برخی پژوهشگران معتقدند تأثیر این فیلم پر آوازه 
در بهبود هنجارهای بورس و معامله گری و لگام زدن به گرگ های وال استریت بی تأثیر 
نبوده است. منتقدان نئولیبرالیسم کم رنگ شدن حمایت درمانی و دارویی از مردم و کاهش 
سرمایه گذاری در زمینه های گوناگون پزشکی - ازجمله شناخت و مهار ویروس ها - و 
تولید هر تکه از مواد اولیۀ دارو در گوشه و کنار دنیا را از نتایج زیانبار جهانی شدن و 
دل سپردن اقتصاد نئو لیبرالی به حوزه های پر سود تر صنعت و تجارت و خدمات می دانند. 
تازه با بحران کرونا است که نئو لیبرال ها متوجه آسیب پذیری میلیاردها انسان شده اند که 
بیماری و مرگ و میر آنها می تواند کل اقتصاد را واژگون کند و کار به جایی برسد که نه 
از تاک نشان بماند نه از تاک نشان. خرده گیران نئو لیبرالیسم این نوع اقتصاد را شکلی دیگر 
از بی اعتنائی به سرنوشت اکثریت نیازمند جامعه و پدید آمدن شکاف های عمیق طبقاتی 
می پندارند. برای نمونه یکی از جایگاه های رشد اقتصاد نئو لیبرالیستی کرۀ جنوبی ست که 
کرونا را به خوبی مهار کرد. اما بر خالف ظاهر خوش آب و رنگش لشگری از بینوایان و 
زاغه نشینان این کشور در دو قدمی غول های سرمایه داری زندگی بخور و نمیری دارند. 
فیلم انگل )2019(، ساختۀ بونگ جون هو که امسال جایزۀ پر اعتبار نخل طالی جشنوارۀ 
کن و چند جایزۀ اول گولدن گلوب و اسکار را به دست آورد، به شکلی طنز آمیز به همین 
اختالفات و تضاد طبقاتی می پردازد و پیامد های فرهنگی و رفتاری ریا کارانۀ یک اقتصاد 
امریکائی زده را در روابط فقیر و غنی بیان می کند. یکی از امتیازات فیلم این است که در 
نقد نئولیبراسیم مانند برخی از اقتصاددانان زنده و مردۀ ما به دام چپ گرائی عوام فریبانه و 

خشک کالسیک، نمی افتد. 
خانه نشینی که در آغاز با رقص و پایکوبی و بازگشت به آغوش گرم خانواده و فیلم 
دیدن و ضد عفونی کردن در و دیوار و مطالعه و نرمش و ورزش و پرخوابی شروع شد، 
مدتی بعد - اگر نگویم در همه جا - با تنگ حوصلگی تبدیل به محیطی تنش آمیز و پر از 



11 عدم تفاهم شد و، در وضعیتی شبیه به نمایشنامۀ در بسته ژان پل سارتر، افراد خانواده در 
زندانی خود خواسته به جان هم افتادند، جهنم یکدیگر شدند و در فضای مجازی ساختن 
شوخی های سیاه در این باره رونق گرفت. بی شک، دیر یا زود مصائب کرونا به پایان 
می رسد و درِ اقتصاد زهوار دررفته به روی مردم باز می شود تا به سر کار و کسب خود 
بر گردند یا با شکم گرسنه و روان پریشان به دنبال شغل تازه ای به این در و آن در بزنند. 
اهل فن پیش بینی می کنند دنیای پس از کرونا مسلماً چیز دیگری خواهد بود و در 
زندگی اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی، اندیشه ورزی و نظام ارتباطی انسان ها تغییرات 
زیادی پیش بینی می شود. آدمهای پسا کرونا با آدم های پیشا کرونا فرق خواهند داشت. 
اما من یکی - شاید به عبث - آرزو می کنم دست دادن و بوسیدن و مهر ورزیدن و 
در آغوش کشیدن کسانی که دوستشان داریم از این دگرگونی ها مصون بماند و فاصلۀ 
اجتماعی به کلی برچیده شود تا راحت تر یوسف گمگشته را پیدا کنیم. با این همه، از 
یاد نبریم که خطربازگشت کرونا، این باد جن موذی کافر، تا سال های سال نگرانمان 
می کند و بیخ گوشمان خواهد بود. شاید این بیم ماندگار از خوش خیالی و وهم جاودانه 
بودن و حرص و آز و حسد و تمامیت خواهی ما بکاهد، دریچۀ تفکر ژرف تر را بر ما 
بگشاید و هر روز هزار بار دیگری را در ذهن خود نکشیم و مثله نکنیم. راوی فیلم 
تقوایی می گوید: »مریض هر بار پس از دو سه ماهی صحیح و آرام است. اما می داند که 

باد دوباره به سراغش خواهد آمد«. 

• انگل، ساختۀ بونگ جون هو


