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ابوعلی سینا
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Medicine man/Doctor

اگر زمان ابنسینا #اینستاگرام بود ،چه میشد؟!

هبوط مرغ باغ ملکوت روی تردمیل

ی بزرگتر به این عالم نیامدهایم
ما برای چند فالوئر بیشتر ،چند دست لباس فاخرتر و چند متر خان ه 
ی ماسماسکهایی که ما را محاصره کردهاند نمیپرسیم :هلیسمعونکم اذ تدعون؟ اوینفعونکم اویضرون؟
چرا هیچگاه دربار ه 
اس�ماء محمدی :چند دقیقهی پیش ،بع��د از دیدن
ی عمومی دوستی در اینستاگرام ،با خود گفتم:
صفح ه 
«اما تو گس��ترش جهان صغیر را به کبیر ترجیح بده!»
ی عمومی تازه راهاندازی شدهاش
آن دوست در صفح ه 
هزار و خردهای دنبالکننده دارد! گاه��ی آن را قفل و
گاهی باز میکند .و آن زمان که باز میکند ،میبینم متنهای پستهایش
ن یک س��ال اخیر چندین بار آنها را دیده
متنهاییاست که من در همی 
و خواندهام .الغرض ،با ساختن این صفحه چه در درون او تغییر میکند؟
در خودش ،در افکارش ،در باورهای��ش و در قلمش حتی؟ اگر این هزار و
خردهای بش��وند صدهزار و خردهای چطور؟ آنگاه چه رخ میدهد؟ در
درون او و یا حتی در عالم خارج؟ راستش را بخواهید ،ما سالهاست داریم
گول میخوریم .قبل ما هم دیگرانی به شکلهایی دیگر گول خوردهاند
اما بعضی هم قسر در رفتهاند .حاال ولی قس��ر در رفتن کار حضرت فیل
اس��ت .ما بازی میخوریم .بازی چیزهایی را که حتی اندکوجودی هم
ی بودن ماست .ما اما آنچنان این نکته را
ندارند و اگر هستند ،به واسط ه 
فراموش کردهایم که تصور زندگی بدون آنها برایمان نزدیک به محال
است .ما بیآنها دچار بحرانهای وحشتناکی میشویم و قطعا زندگیمان
دیگرگونه خواهد شد ...چه میگفتم؟ از جهان صغیر و کبیر حرف میزدم.
«جهان صغیر» وجود ماست و «جهان کبیر» عالمی که در بستر آنیم .و
حا ال این موجودات بیوجودی که ما را و جهانمان را در برگرفتهاند ،کهاند؟
چهاند؟ چه چیزی را بهتر میکنند؟ این بیوجودها جز کاهش ممتد هر
وجودی چه خاصیتی دارند؟ ما را کوچک میکنند و جهان ما را به نابودی
ی بازیام ،وسیل هی
نزدیکتر ...اینها را منی میگویم که از کودکی وسیل ه 
ی پیشرفتم را حتی ،در همین موجودات دیدم .و به آنها
شادیام ،وسیل ه 

وابستهام .اما همیشه تالش��م را کردهام که
من سوارشان باشم ،نه آنها سوار من .هرچند
آنقدرها هم موفق نبودهام اما همین آگاهی
خودش مثل یک ترمز اس��ت .ترمزی برای
بیش از حد سواری ندادن به این بیوجودها...
فکرش را بکنید؛ اگر زمان ابنسینا و فارابی
و مالص��درا و که و که تکنول��وژی همچون
حاال بود چه میشد؟ آنها به جای پیداکردن
کتابها ،پیدیاف آنها را دانلود میکردند و
کتابهای خودش��ان را هم برای تایپیست
میفرس��تادند و بعد پیش یک انتش��اراتی
میبردند؟ یا مثال سهراب و فروغ و نیما؛ اگر
آن زمان اینس��تاگرام بود ،از دشت و کوه و
جنگل عکس میگرفتند و کتابهایشان
به هایالیت استوریهای اینستاگرام تبدیل
میش��د؟ در آن صورت ،به گمان من آنان
هیچگاه آنکه باید نمیشدند ،چون فرصت
نداشتند .چون از بیست و چهار ساعت روز
بخشی را در کانالهای فلسفی و شاعران هی
تلگرام ،بخشی را در اینس��تاگرام و توئیتر و
یوتیوب و بخش��ی را هم با دیدن فیلمهای
ظاهرا فلس��فی و فاخر میگذراندن��د ...اگر
این امکانات در سال ۵۷بود چطور؟ انقالب
رخ م��یداد؟احتماال نه! ما ب��ه جای کتاب

فکرش را بکنید؛ اگر زمان ابنسینا
و فاراب�ی و مالص�درا و ک�ه و که
تکنول�وژی همچون ح�اال بود چه
میش�د؟ آنها به ج�ای پیداکردن
کتابها ،پیدیاف آنه�ا را دانلود
میکردند و کتا بهای خودشان را
هم برای تایپیس�ت میفرستادند و
بعد پیش یک انتشاراتی میبردند؟
یا مثال س�هراب و ف�روغ و نیما؛ اگر
آن زمان اینس�تاگرام بود ،از دشت
و ک�وه و جنگل عک�س میگرفتند
و کتا بها یش�ان ب�ه هایالی�ت
اس�تور یهای اینس�تاگرام تبدیل
میشد؟ در آن صورت ،به گمان من
آنان هیچگاه آنکه باید نمیشدند،
چون فرصت نداشتند

خواندن ،پس��تهای اعتراضآمیز همدیگر
را خوانده -نخوانده در اینستاگرام و توئیتر
الیک میکردیم و هشتگ «نه به استبداد»
راه میانداختیم و شاه هم همه چیز را فیلتر
میکرد ...نه ،فیلتر نمیکرد! با عرض معذرت،
مشتی محتوای شکمی و زیرشکمی در آن
میریخت و ما را همچ��ون حیوانات اهلی،
بیخطر میکرد .حتم دارم اگر این تکنولوژی
بیاصل و نس��ب ،حتی یک روز زودتر پا به
جهان میگذاشت ،با سرعت بیشتری ما را
به س��وی پوچی میبرد ...تو گویی ما وسط
یک فیلم علمی -تخیلی گیر افتادهایم .بشر
موجودی را با دس��تهای خودش اختراع
میکند ولی جای آن بشر با اختراعش عوض
میشود .قدرت اختراع بیشتر میشود و مهار
ی این حرفهای
آن ناممکن ...غرض از هم ه 
ژولیده و نپخته چه بود؟ اینکه حداقل بیایید
بدانیم .بدانیم وجودی داریم که تمام علت
بودنمان گس��ترش آن اس��ت .بدانیم قرار
بود حتی کوهها و دریاها و تمام آفریدههای
خداوند هم مس��خر ما باشد ،چه رسد به آن
چه خودمان س��اختهایم .بدانی��م فراموش
کردن اینها م��ا را تمام خواهد ک��رد ،غرق
خواهیم ش��د و تا ابد در حس��رت این غرق

ش��دن ،آتش خواهیم گرفت .هرچند «دانس��تن» کاف��ی نخواهد بود و
قایقی برای رسیدنمان به ساحلی امن نیست ،اما اقلکم مثل تکهچوبی
است که از غرق شدن نجاتمان میدهد .ما برای چند فالوئر بیشتر ،چند
ی بزرگتر به این عالم نیامده بودیم .ما
دست لباس فاخرتر و چند متر خان ه 
کارهای مهمتری داشتیم ...سالی چند بار آیات قرآن را مثل طوطی تکرار
میکنیم ،بعد هم رگ گردنمان میزند بیرون که «آهااااای! زبانتان الل
باد اگر بگویید قرآن برای هزار و چهارصد سال پیش است» .اما هیچوقت
موقع خواندنش جمالت حضرت ابراهیم را خطاب به خودمان نمیدانیم.
ی ماسماسکهایی که ما را محاصره کردهاند نمیپرسیم:
هیچگاه دربار ه 
«هلیس��معونکم اذ تدعون؟ اوینفعونکم اویضرون؟» (س��ورهی شعرا؛
آیات  ۷۲و )۷۳
حرف من حذف بیچون و چرای این اجسام بیجان نیست .حرف من گم
نشدن است ،گم نکردن است ،کوچک نشدن است« .آزادی»یعنی اینکه
راه رشدت سد نشده باشد ...و چه بیچاره انسانهایی هستیم ما ،با این همه
اسارت .با این همه کوچکی ...بیایید از آرزوی تغییر جهان دست برداریم.
ی ما .اما خودمان جهانی داریم
ما کوچکیم و جهان بزرگ ،خارج از اراد ه 
به وسعت عالم کبیر ،در انحصار بیچون و چرای خود ...و این جهان همان
ی اراده کردن و
است که باید چند روز دیگر -برای تا ابد -جوابگوی نحو ه 
گسترش دادنش باشیم .آدمهای توخالی زورشان به جهان نمیرسد و اگر
برسد جهانی توخالی خواهند ساخت .این واقعیت مثل روز برای هم هی
ما روشن است اما آن را بیش از هر چیز دیگری در بطنیک زندگی تهی
فراموش کردهایم ...و همین فراموش��ی اس��ت که تمام دویدنهای ما را
تردمیلی کرده؛ تازه به فرض آن که در حال دویدن باشیم!

