
همة ما مدتی اســت که در هیاهوی همه گیــری جهانی »کرونا« 
هستیم. هر چند هنوز برای ارزیابی تأثیر درازمدت واکسیناسیون زود 
است و باید منتظر نتایج درازمدت آن ماند، اما کشورها در حال حاضر 
با واکسیناسیون درصدد کنترل شیوع ویروس و مرگ ومیر ناشی از 

آن هستند.
حقیقت این است که ماهیت دلهره آور همه گیری جهانی )پاندمی( 
در تمــام این مدت تقریبًا در همة قلب ها نفوذ کرده اســت. جهان 
به خوبی از خسارات ویرانگری که این همه گیری ایجاد کرد، از مرگ تا 

ویرانی اقتصادی، آگاه است.
شــاید روزهای آغاز شــیوع ویروس کرونا، 

کمتر کسی می توانست این روزها را 
پیش بینی کند. در بیش از یک 

سال گذشــته عدة زیادی 
عزیزان خود را از دست 

دادند. تا روز نگارش این متن، طبق آمار رســمی 5 میلیون نفر و بر 
اســاس تخمین ها 8 میلیون نفر در جهان بر اثر کرونا جان باخته اند. 
اقتصاد جهانی دچار رکود عظیمی شــد و کســب وکارهای زیادی 
ورشکســت شدند. دورهمی ها و تجمعات بشری که شاخص زندگی 
اجتماعی انسان بود از بین رفتند و فاصلة اجتماعی جای آن ها را 
گرفت. ممنوعیت اجتماعات مذهبی، اجتماعی و ورزشی، و تعطیلی 
مدرسه ها و دانشگاه ها شکل مناسبات بین فردی انسان ها را تغییر داد. 
حتی خانواده ها از هم دور شــدند و در آغوش گرفتن عزیزان به یک 

حسرت تبدیل شد.
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اما مهم تر از این ها، نبرد با این دشــمن نامرئی ماهیت شکننده و 
آســیب پذیر ما را به ما نشــان داد و احساس امنیتمان را از بین برد. 
احساس امنیتی که قبل از کرونا هم حس کاذبی بود و برحسب یک 
تغافل، انسان خود را مسلط بر محیط می دید. همه گیری جهانی کرونا 
به این حس کاذب و احســاس تسلط پایان داد. کرونا بی عدالتی های 
اقتصادی موجود جهان را آشــکار کرد و ضعف های جوامع بشری را 

عیان تر از همیشه نشان داد.
 انســان ها در دوران همه گیری جهانی کرونا، مثل فیلم های گونة 
وحشت، با دشمنان نامرئی می جنگیدند. جنگی که هرازگاهی یکی از 
آن ها شکار این دشمن نامرئی منحوس می شد. هر گاه فکر می کردیم 
که همه گیری فروکش کرده است و مالحظات بهداشتی را کمتر رعایت 
می کردیم، ویروس جهش یافتة جدیدی پیدا می شد و موج جدید از راه 
می رسید و بار دیگر دلهره ها اوج می گرفتند. کرونا حس امنیت و کنترل 

ما انسان ها را بلعید و طعم تلخ ناتوانی و آسیب پذیری را به ما چشاند.
حس عمومی غم و اندوه و دلهره ای که تجربه کردیم، فراتر از صرفًا 
میــزان مرگ ومیرها بود. به نظر می رســد بخش قابل توجهی از این 
حس اندوه عمومی ناشی از احســاس ابهام، ناامنی و فقدان کنترل 
بر شــرایطی بود که کرونا بر ما تحمیل کرده بود. حس عدم کنترلی 
که برنامه ریزی های ما را برای آینده دچار اختالل کرده اســت و هر 
برنامه ریزی مشروط به وضعیت شرایط شیوع کرونا در آینده خواهد 
بود نه خواست و ارادة ما. برای هر مراسمی، از مراسم مذهبی مثل حج 
و اربعین گرفته تا مراسم ورزشی مثل المپیک، باید صبر کنیم ببینیم 

اوضاع همه گیری جهانی چگونه است.
تجربة کرونا بر کودکان ما هم تأثیر گذاشــته است. حتی کودکان 
می دانند که حضورشــان در مدرســه یا تجمعــات در گرو وضعیت 
نمودارهای موج هــای کرونا و رنگ بندی شهرهاســت و این یعنی 

اضطراب و حس ناامنی مداوم.
شاید گمان کنیم روزی نه چندان دور اعالم خواهد شد: کرونا تمام شد!

 ماســک ها و الکل ها را کنــار می گذاریم و به زندگی پیشــاکرونا 
برمی گردیم و همه چیز را فراموش خواهیم کرد.

رؤیای شیرینی است، اما به احتمال زیاد این گونه نخواهد بود. به نظر 
می رسد تأثیر این حس ناامنی و کابوس فاصلة اجتماعی برای دهه ها 
در ناخودآگاه ما معلق خواهد بود و مسیر آیندة تعامالت اجتماعی ما 

را تغییر می دهد.
تجربة دوران کرونا از اذهان ما پاک نخواهد شد و دنیای پساکرونا با 
دنیای پیش از آن متفاوت خواهد بود. همان طور که وبا و طاعون هم 
زخم های عمیق و ماندگاری بر خاطرة بشریت ایجاد کردند، نسل های 
آینده هم تأثیــرات همه گیری جهانی کرونا را خواهند دید. احتمال 
کمین ویروس ها و یا خطرات جدید برای همیشــه در پشت ذهن ما 
خواهد ماند. ترس از چیزهای ناشــناخته وقتی مبتنی بر تجربیات 

گذشته باشد، می تواند در ذهن هیوالی ترسناکی شود.
واکسیناسیون امیدها را زنده کرده است. تاب آوری و سازگاری انسان 
خردمند در چند صد هزار سال حضورش بر پهنة خاکی نویدبخش آن 
است که علم و خرد انسان می تواند برگ برندة او برای غلبه بر همه گیری 
باشد و بشر می تواند بر این چالش هم غلبه کند. انسان هایی که تاب آوری 

باالتری داشته باشند، این دوران سخت را راحت تر می گذرانند.
برای گذار به دوران پساکرونا چند نکته را باید مد نظر داشت:

اول اینکه ابتدا یک دوران انتقالی خواهیم داشت تا اینکه به تدریج و 
گام به گام به سمت زندگی عادی حرکت کنیم. واقعیت این است که 
این دوران گذار هم طرح از پیش تعیین شدة قطعی ندارد و به تدریج 
ویژگی های آن آشــکار خواهد شد. مثاًل نمی توان پیش بینی کرد که 
دانش آموزان و دانشجویان چطور دوباره صبح های اول وقت سر کالس 
حاضر خواهند شد و چگونه کالس های حضوری را که دو سال از آن 
دور بوده اند، تحمل خواهند کرد. چگونه بار دیگر فعالیت های گروهی 
را شــروع خواهند کرد و چشم در چشم دیگران کنفرانس و امتحان 

خواهند داد. چگونه دوباره ورزش گروهی خواهند کرد.
دیگر اینکه برای این دوران گذار توصیه می شود که از شتاب زدگی 
بپرهیزیم. بگذاریم دوران گذار به تدریج پیش برود و آماده باشیم که 
دوران گــذار هم اضطراب های خاص خود را خواهد داشــت. به نظر 
می رسد »هراس اجتماعی« بخشی از افراد تشدید شود، چون مدت ها 
از اجتماعات رودررو و شــلوغی ها دور بوده اند و بیرون آمدن از الک 

تنهایی هم می تواند اضطراب انگیز باشد.
کرونا نقاط ضعف جوامع بشری و شکاف های طبقاتی را آشکار کرد. 
نشان داد کشورها بیشتر از آنکه برای پیشگیری و مواجهه با خطراتی که 
بهداشت و سالمتی عمومی را تهدید می کنند سرمایه گذاری کرده باشند، 
برای جنگ های احتمالی با هم نوعانشان سالح انباشته اند. سیاست گذاران 
آن قدر که به امنیت ســامانه های اینترنتی بها داده بوده اند، به امنیت و 
ســالمت اجتماعات بشری نیندیشــیده بودند. امید است که بشریت 
از دوران کرونا و آشکارشدن کاســتی ها درس گرفته باشد و در دوران 

پساکرونا تالش بیشتری برای برطرف کردن این نقاط ضعف بکند.
از طرف دیگر انتظار می رود در بازگشــت بــه زندگی عادی قدر و 
اهمیت سالمتی مان و با هم بودن ها را بیشتر بدانیم؛ دورهمی هایی که 
در گذشته آن قدر برایمان عادی شده بودند که گاهی مالل انگیز به نظر 
می رسیدند. ترس از مهمان و رفت وآمدهای تکراری، موضوع جوک ها 
و شوخی هایمان شده بود. االن همان دورهمی ها حسرت و آرزویمان 
شده است. امیدواریم بعد از کنترل همه گیری جهانی قدر یکدیگر و 
در کنار یکدیگربودن را بیشتر بدانیم. به یاد داشته باشیم که سالمتی 

تاجی بر سر فرد سالم است که فقط فرد بیمار آن را می بیند.
در آخر اینکه کرونا تجربه های مفید هم برای بشریت داشته است. 
استفاده از خدمات برخط )آنالین( از راه دور )تله کامیونیکیشن( در 
دوران کرونا، به اجبار وضعیت فاصله گذاری اجتماعی، رشد قابل توجه 
کرد. می توان از این تجربه در دوران پســاکرونا هم استفاده کرد و از 
رفت وآمدهای غیرضروری پرهیز کرد تا وقت و انرژی را بی دلیل هدر 
ندهیم. در دوران کرونا آموختیم چگونه بر محدودیت های مکانی غلبه 
کنیم. مثاًل آموختیم چگونه می توان در دوره و کالس، حتی در شهر 

یا کشور دیگری به صورت برخط شرکت کرد.
در نهایــت آموختیم که با همکاری و همدلی جمعی چگونه از این 
شرایط سخت گذر کنیم. خرد و امید مهم ترین ابزار ما برای سازگاری 
و عبور از شــرایط سخت هســتند. با تکیه بر خرد و با پشتوانة امید 

سال های کرونایی هم خواهند گذشت.
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