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همهارو ب  مباحثی چهن جهگ و بگایای  ،رهیسااه و و وار انان لمگ  ،الکسااار ر وگه  

نه  هشت سال  تهضمح میی هشتانورهیسه و ،طبمعی پاناخت  است. نر این مصاحب 

تهار  هها چ  میاوههن است و  5491یانآور اوایل ساا   ،بمماری واوراو  چاا بحاان 

 ارجام نه .

 

 حالتان چطور است؟ ،جناب کلوگه

 شهن و می ب  عقب رار و . آنم ب  سمت چمزیماه نر قارطم ی مانمماره  بقم خهب! 

اچ  هوهه  و  می تگاش  بسماری از همکارار حا ،بااینتهار  ارجام نه . می نر تههایی

پ پمش اسکای راوها را از رمایشگاوو  هاشهن لمگ می بمشتا با وامپمهتا وار وهه : چطهر

 . مای با  ذشت زمان یان می ؟بان

 

ی هاباید در مقابل الگوریتممیهنر ، طور کاه وودتاان جاایی گفتیادهماان

 بوک(اپل و فیس ،ی بسیاری از جمله گوگلهای )محل شارکتولسایلیکون 

همین باید محصولات  ادر دساتر  ررار دهد  اما حال« الگوریتم متقابل» یک

 ی تکنولوژی را مصرف کند  هاشرکت

 ک بگ ،رمساات هاالگهریت  جهاننر مقابل من  ی فت  جا وجهن نارن!این یتفاهمسااه 

 ،سااه رهیمی یشااان راهاالگهریت  رهیسااانبارام و   . زماریمکمل آرها باشاا خهاه  می

پذیا سااااختن ها از راو امکانآناما   ذارر .می را وهار نرماای واقعیبخش زیاانی از 

تهارم  با ه  می ما اباای هممن ه  حال بخشه .هایشاان را تکامل میمشااروت مهار 

. آی این خ مت ب  بهای وهار  ذاشااتن چمز نیگای ب  نساات میارتباط باقاار وهم . 

 . نر اینهاممان ستاروی  اری نارر  نرسات مثل لالگلضااهای خالی بسام هاالگهریت 

س احسا ار . نر این لضاهای خالمست و زر و «قابلتم یِهاالگهریت »لضااهای مماری 

 .ستا زیستگاو هها . این لضاها،وهم آسایش می

 

 کنید؟می تجربه چطوربحران فعلی را  -
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زنن ب  یک نستگاو باای تعمما آن. احتما  اسات. مثل ضااب  یشا ی خمگی چالش 

رانر اسات. ما با خشهرت نر حا   خمگیتعمما شاهن  از این راوایهک  نساتگاهی بتهار  

 وشار مان.می بمهیب  واقعچمزیست و  مهقعمت این  رجا  پم ا وانرم .

 

اساات  لبرشااتات ها شاا ربمباران  ،ی اسااتاناییهاشااما از مورعیتی هتجرب

درونی و ی هشاادبط تنظیمروادر ارتباط با  ،بحرانبساایاری از تجربیات ما از 

ی بیشااتر ماها از بحران تجربهبه دساات نظم بیرونی  انجام گرفته  ،اندروزمره

ی فعلی در وانه در حالی اساات که نظم شاادهجاری در زندگی نساابتات تنظیم

 کنیم عمومی را حفظ می

شاافا  آساامان آبی یک نر خط سااماشااان را  هاالکنبمب ،5491طهلاری  اما نر بهار

آرق رها  ،ای و  ما حا  با آن رونررو ش و ،این نشامن یماقابل نی ن شاارمان نانر .ر

  ،بهن 5491نرسااات مثل چمزی و  خاه بهار  ه  تفااوتی باا بماب الکن هاا ر ارن.

  ویاوس نر آسمان آبی بهاری با ماست.

 

مصیبتی طبیعی در »را « ت دید کرونا»شانا  دراساتن، ویرو کریساتیان 

 وواند « نمای آهسته

می  ب  یان ربان شممماییمسما تهفسمان را رشار  باون ها چمزی و   . میه نرست می

نر  ته  ب  لازو می الت  و یانر بمباران شاااهم، میب  زیازممن وشااام و  ارا ازنماان.

مهقع نستگاو بشهم ب  54نار  ا ا نچار وهوی  . رمی1005 ارفجارهای یازنه  سپتامبا

تهفس خهاه  ناشات. شاای  بای  نر راهاوی بممارستاری نر ارترار ماب باش . این و  

 سام را با  مهتمن ج ا وهه  ه  این ق ر وحشتهاک رمست!

 

 طور است؟اینچرا 

ناری . یماممکن است و  خهن خهاست  بتهارم   رگهبانی  یک لاشات هایمانری ما نر 

ای ب  خهنم ببه م و نر آب بپام. بای  وزر  ،بمار  بخهاه  زیا آوقتی مییاق شااهی . 
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 اور. جهری و  نیگا رتهار  با انم. بکشاار  هاب  نورتامن را یا این و  بای  جایان آب 

 ممل ،زرا و مار ن یارانو ،هاایماان اساااتریا چمزی نر زیاا  وجهن را ارن،نیگای 

 ی نیگای حاو  است.با ها ارانوو   راش ری رفس وشم نتسگم 

 

 کند می حملهدرست به همین نقطه ویرو  کرونا  این

ممگمهن سا  پمش تا وههن ب ون این و   00از و  شای   راآ اهار . ویاوسای راشهاخت 

ار او  ب ویاوس احتمالاً .. .وانو استمهازی با ما تکامل پم ا می وارن وه آسمبی ب  ما 

ی هاق ئنر انام  باای ذا ار  و خهرنو ییبهنو و  مارها و آرمانیگهها هاخفاش م لهعنر 

ی خاه اما هاق ئذا ،ار . این چمزی رمست و  حکهمت چمن بخهاه خاه قصابی ش و

 .«سال »نهه . و این تاز ی باای آرها متاان  است با می این لذایذ تازو را ارج

 

اما از دل این عوامل ویرو  وارد بدن انسااان شده است که تا کنون از وجود 

 وبر بود  یک وطر بزرگ!چنین موجودی بی

 همان  مام.و  رمینسااتِ راخطاراک مثل این ویاوس ق ر نای ینشاامه  اومن همچ

ی طبمعت ،وه می شانی  تهلمفوو  او  هر آن ،وجهن ناشت خهنسا یو  خ ایارطهر 

 ،ولتا با لباس خهابش ،5511ن ب  سا  هبلمسی  مهجهن است. پس از زلزل خهنسا ه 

بمعت ط ابای  ب»رشاست و  فت:  ،اش را وشام همان  هر  و   ئهرب بازلمتز رقاشای

 وهه ؛ اما آنمی تکاار این جمگ  را بسماری از سماستم اراناماوز  «م !وهجهگ اعگان 

تهاره  میریشاااان ها هیها . چهن با تهپخار رمی جا ی وا  مهرهر ولتا بهن قا ر ه 

 را ه   بگمار . هاویاوس

 

ای از یگانگی و همبسااتگی نامیدید: گونه «کلونی پنجم»را  هاویرو شااما 

یابد  آیا این منزل نمیاز پیش مشاایصاای  ساااوتارغیررساامی که در هی  

 وطرناک است؟ هابدطینتی ویرو 

هم  بخهاهه . تصهر و هاپگم ی. این چمزی رمست و  ویاوس نب طمهتی یعهی خهاسات

خهاهه  ما را از ساااا ، میای ر ارر آم ر . آرها تجاب می مهجهنا  لضاااایی ب  رزن ما
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اورا ه  هممن اسااات. مهجهناتی ویاوس و مهرنوپا چگفتی بهنن بکشاااه . نر نسااات

 ،آیه . و از این نست  مهجهنا می هممن سامارو. آرها از سما تکامل نیگایلضاایی از 

  و ،مهجهن است نر قطب جههب کاروتمی آرتهانیگا ه  زیا نریاها زیا یخ بساماری

 شهن. «احما»تهار  می

 

توانند شاناسایی شوند اما می نوعی از حیاتعنوان به مطلقات هاکه ویرو این

 هنوز مورد بحث است 

خهاه  مگا این و  از یک ب  نو الزایش یاب ، میخهاه  میچمزی رها ویاوس جمعمت

شااما من و و    هر . این این آیاز حما  بهن ممگمارن سااا  پمش 0.1. چه باابا شااهن

. ما و  اننبامیسا  پمش از ممگان مسمح  هزار90 ب آیازش  ،ای رشاسات ایهجا  وآرجا 

شباهت است ب  ما. ای . آرچ  پمش از آن است بیآم وتهارایی تصهرمان از آرجاست و  

 هایری ها حا  نست و  آتصانلی این وامگاً است. باقی مار و ثابت هاویاوساما بهمان 

نهه  بگک  رمی «ارسااان»و  «تهفس» ،«ری »آرها اهممتی ب  نهه . می ما را ه   قاار

 واری مشاب حتی است و  باایشان مه  است. آرها  «رهع جالبی از رطهبت»و  « امی»

ررگ آبی را تشخمص نهه  ب  طهر خفمفی تهاره  می آرها ،نهه می ه  ارجام «نی ن»

هاه  خمی من ،این رهع یایب انراک را بای  شاعاار  تهلمف وهم بای  اعتاا  وهم  و 

ارر  و  نی یهااحسگی هسته  و  پمکاهای پگاتهرمک هاتاسم  ش و ببمهمش: ویاوس

 ن.وا تهان تهلمفمی

 

اید  چه محیطی و جنگ پرداوتهتان به فجایع زیستهایشاما همیشه در کار

 کشاند؟می ی استاناییهاچیزی شما را به پرداوتن به مورعیت

عههان یک پ ر من ب ب  تهجهی و  ام. بهنو احتااممهرنماانری  و پا ر لازرا  او ِ ،من

 - هسهپاار - باریتهنوه . می زنوبهتماا  ش میلباشتا  ها پزشاک نر شاهای ماره 

سازر . حا  اما نر می مهسمقی زیبای اپاا را ،لازر  -مانر -پ ر  شامل ایمهرهم  ،تههر

و لاااهعت  لااا ای ممت  جم  ،اثا پهچمهی «تهساااکا»نوم از اپاای ی وپانی  ممار

راشی از سپها متفاوتی از تکامل آیه . و  آن ه  از می پاواز نرنر آسمان ب  تسگمحاتی
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ر ن لهعت سهگمنِ این. «تماعیاج» یک سپهااما از  ،ماره  ویاوس ج ی  واورا ،اسات

ر  های این چالش را پاسخیک وهنک  نعههامهان مهفجاو. ب  مجهز است ب  پاوازِ حا ِ

 یالت . ها ز لکارمی ورم ی  و نر لضای سابق نور وهانر الساار  های  بگک نر ژن تهها

آبایزش بمهی  ،جز این واا  زممن بخهرم ،فتاا وانم اتفاااقی بخهاهاا  باای من بمرمی

 بمه  چگهر  نیگاانمی ناشاااتا  بااشااا  یا چمزهای وهچک نیگا. حا  اما نر جهگ

بمه ؛ نر یاک پهاهگاو زیازممهی. می ممارا  و خهنم را نر مهقعمتی یماقاابال نرکمی

 ؟ ر ،تهار  وارن وه رمی وه : این اتفاق لااا م  ای ب  منمی لکا یک وهنکعههان ب 

 باای اولمن باروجاساات؟ این چمزیساات و  ساای سااا  بع   رگهبار ی  پس لاشاات

تمن رخسشی قائل رمست. و  باای اعتمان پمشامن من ارز ،تهار  بفهم . این شاهکمی

ارگار  :را ه   خهن قاار نان مانمو  ای بهن ی ههاییحمگ  همچهنالاااگاا واح  په  

این شهک را زماری تهارست  معهای . رخستمن بار وه میجان من را قص   ماشامنیک 

 لاارکفهر  آشها ش م. ی ارتقانی مکتبررای بفهم  و  سی سا  بع  با 

 

ی وطرناک و این ساوتار جنگی در این نیست هاتفاوت اسااسای ویرو  آیا

 تایدئولوژی و سیاس ها،ان توسط انسانکه سااوتار جنگی موجود در آساام

 برساوته شده؟

 بایستیمی امسا  ریلوهشات  آ را از ه  متمایز وه .ها تهار  اینرمی ب یک وهنکخ

 بمباران رمایشگاهی با زاری  سالگی واقع 51باای ساالگان لباشاتا  ها من نر شاها

و  اوههن باای تابستان امسا  ب  تعهیق التانو  ،«: معب  ج یتاپاا»با عههان:  وانممی

شان یی نر آن زمان نرباروهاشاهن. زراری و  شایع می اسات. نر آرجا ب  زران پاناخت 

ی ساافم  را ب  ه   او هاخهاسااته  ب  ههگام حمگ  ههایی مگحف می  فته می بهن و 

ی هابا نی ن این مگحف  هابا امم  ب  ایهک  بمب ،ی وگمساااا بماویزر هابزره  و از پهجاو

ت : این رهشاای وتسااگم  نور بزره  و باور . من تمام زر  ی ام نرباری  آویزان ب  رشااار

 ممکن رمست.تسگم  بمباران و  چگهر  نر مقابل 

 

 ؟ویلی طولانی استی ارتباط هاچون راه
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یک  لامار و شهر . وشان را ببمهه  و متهج  هاممکن ربهن بتهاره  این عگامت هاخگبان

ی مالما  این اجهاس هاوهه وبزرا ؛ او باای  ب  رام پاناخت بمبااران اجاازو را ارن نور

 هامهجهنر  و پشت سا آن حساباساری ها. پشات سا آنپاتاب وه زممن   قممتی را ب

  و بمبیی  اساات با یک محمهلار ازو خطاراک بیاما عگاوو با این رمز یک حاوممت. 

مامی تارساری ب  یی : رابط امتهج  .ینور بزرب  سامت پایگاو  ،ای ب  ه  بسات  شا و 

 باعکس ش و است. 

 

 بینید؟می موازاتی با پاندمیآیا در اینجا 

 حاوت. آرچ  و  هاممان ارسانی  ار . اما ر  نر رابطاوههن ه  روابط باعکس ش و ،بگ 

 سایاین از خهنم محالرت وه  نر واقع ساون ایستانو است. آیا با نر آیهش  التنمی

 سال و  نر ارحهای بازوی   ،؟ ر وه می ساال م و نر نسات  انبؤآیا موه ؟ خما! می

 ب  ه  باای سگام وانن است! هازنن آررج ،وه ! چمزی و  سا ام وهه و استمی

 

 تواند انجام دهد؟می هنر اما در این زمان چه کاری

 و  طاعهری را ب  راو ،سااااختن. این الگهریت  نر ایهجاا ه  بااز: یاک الگهریت ِ متقابل

و  خمگی  و  ،تهنویک ب یا زیک ح ،«جهستلذ »رمازمه  آن شاخصامت  ،ار ازنمی

 ناران چمهی و  پسنه . لقا رستهرانمی العمگی رسابت ب  شاایط رشانعکس بع تا

 وب  سامت ایتالما سااازیا شاا ر   ،نر چمن  ذرار ر را جشان ساا  ره شااان از ایهک  

 ماشاامنمای ما یک ربمهم : نمی .راری آپاساسااکیی  نر مهطق جسااتجه اان لذ 

  شای  چمزی ه  ب ،بانها میبمگار  ویاوس را ب  این مکان یبزرب اسات. وقتی پمکا

و  ب  روشااهگای ساااعتی  5511ن ب  سااا  هشااها لمساابی  آمهزن. ماره  زلزلمی ما

عهی ب  م ، فت هاآرگهر  و  ولتا نر آن سا  ،جهگم ن عگم  طبمعت. بخشم مضااعف 

یی باای ب  هاچالش ها،یی باای رمایشااگاوهات  هاآمهختن از طبمعت اساات. تمام این

 لمگ  و آثار ههایست. ،مهسمقی ها،تهل  رشار ن رهشت 

 

کنند؟ حال می گویی و تعریف کردن در زمان بحران چه نقشاای را بازیرصااه
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وانی بوکاچو افتاده اند جو ینوشته رمان مجموعه ،به یاد دکامرون ه مجدداتهم

 که   

طاعهن اتفاق التانو اساات. رخبگان بای  ب   یسااکاره... و  زماری رهشاات  شاا  و  نر ت

تاری از پس ناستاری باور . رمان نواماون اسااس وارهای شکسپما است. او ناس هاوهو

 تا هر  رمسااات و  ما ب  لاااهر  اتهماتمک باههشاما اینربای . می نیگا از این وتاب

ن آزار و اذیت وآی . همزمان با تهل  نوامامی زماری و  طاعهن ب  ساامتمان ،شااهی می

ب   ،شهنمی یههنیان ه  نر جایان اسات. و نواماون ب  عگت طاعهن رمسات و  متهل 

 .ناوری ماستبخشی از «  هییقص »آن است و  خاطا 

 

 ما برای ما در این زمان چه سودی دارد؟گویی ارصه

عمل ب  ی  وهم  و  نر حمطمی ماا نر خهنمان اربههی از ذخایای را حملبمهی! واقع

ی  لااواری مهجهنر . ماره  یک بارک ار رمهیهروی بمساات و هشاات سااال  و  نر طبق

 ،است بفخهاه  می ام پشت یک وامپمهتا رشست  است و وامی را ب  آلایقای یابیسی

نه  واقعا باای  می جا ارجاموه . این و  واری و  نر آنمی خهن من ه  ارتزاعی عمل

ب  ها حا  اما اجازو ر ارم همچ وامی را باای آلایقای یابی  ؛نار رمی جذاب اسااات را

 00زمان استااحت راهارم است؛  احال. مار میبست بنی  یک وهچ ب  ،شغگ . بفاست 

 یو  شاامایه سااتبهگگانشاایپایمن و آن پایمن یک زن نسااتفاوش آی  می طبق  را

شهم و می ام. با آن زن آشاهاخهاه  قاار  الت می نل لاوشا .حا  نر ساطح آرچ  می

از ن  متهل  شااهن. این یک ارتباط اساات و   «ترومئه و ژولم»ی  قصااحتی شااای  

جایی و  ما  ،ب ین  هر  و  از سااطحی ارتزاعی ،تهار  زانو شااهنمی « هییناسااتان»

حضهر  ،. مشاب  این تمثملشهی می وشار و اایی ب  سطح واقع ،ن هساتم آواقع نر ب 

واوزوئ  بان. حا  هم  ماره  رابمهسهن می این ویاوس ما را ب  سمت لاونی اضطااری

ه  مار ،وه یم و از طایق اساکایپ با رفا بع ی لحبت ار یشاان رشاسات هانر جزیاو

 خهن ما نر این مکالم .

 

  ویلی ممنون از شما! ،ویلی ووبی بود وگویگفت
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