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مقدمة
يتنــاول الكتــاب األدبيــات الفكريــة والشـ ــعبية عـ ــن الطاعـ ــون ،التــي تبحــث فــي ماهيــة الكــوارث الوبائيــة
السـ ــابقة وأســبابها وآثارهــا .وينتهــج المؤلــف بــول ســاك ،عبــر صفحــات الكتــاب ،نهــج المــؤرخ المهتــم
بفهــم تأثيــر األمــراض الوبائيــة الكبــرى القديمــة وطــرق تفســيرها.

حيــزاً خاصــاً لالســتنتاجات ،والتخمينــات ،التــي تمخضــت عــن العلــوم الطبيـ ــة والبيئيــة الحديثــة ،التــي تعين
ويفــرد ّ

علــى تفسـ ــير اإلصابــة بالطاعــون وآثــاره فــي الماضــي ،وألنهــا جــزء مــن تأث ّ ــره الثقافــي فــي الوقــت الحاضــر.
كمــا يحــاول شــرح مــا يعنيــه الطاعــون بالنســبة إلــى مــن أصيبــوا بــه فــي القــرون السـ ــابقة ،وإلــى الحكومــات

والسـ ــلطات العامــة التــي انبــرت للتصــدي لــه ،وإلــى المؤلفيــن الذيــن كتبــوا عنــه فــي الماضــي والحاضــر.

الفصــل األول الــذي يحمــل عنــوان “الطاعــون ..مــاذا في األســم؟” ،يقــول فيه المؤلف ،إن األســماء

تســتمد أهميتهــا دائمــاً مــن كونهــا تمنــح األشــياء هويتهــا .وتــزداد هــذه األهميــة حيــن يتعلــق األمــر
باألمــراض ،فقــد يمنحنــا االسـ ــم ،أو التشـ ــخيص ،بعـ ــض الطمأنينــة بــأن الظاهـ ــرة معروفــة ومفهومــة.
وقــد يشـ ــير اسـ ــم المــرض الحالــي إلــى أعراضــه المميـ ــزة ،ومســبباته.

ومــع ذلــك ،فــإن ألســماء األمــراض ،تاريخــاً طويـ ًـا مــن االلتبــاس ،فقــد أطلقـ ــت علــى أمراض قديمــةّ ،بينت
العلــوم الطبيــة الحديثــة أن لهــا أكثــر مــن مســبب بيولوجــي واحــد ،منهــا مثـ ًـا الجــذام والزهــري.

الطاعــون مثــال كاسـ ــيكي عـ ــلى هــذا النــوع مـ ــن االلتبــاس ،ألنــه عرضــة للعديــد مــن التفسـ ــيرات ،ولطالمــا
كانــت هويتــه محــوراً لنزاعـ ــات مسـ ــتحكمة .فكلمـ ــة طاعـ ــون ،فــي أصلهــا اليونانــي والالتينــي ،تعنــي نكسـ ــة،
تعبـ ــر فــي كثــر مــن األحيــان عــن مصطلــح شـ ــمولي،
أي حــدث فجائــي وعنيــف ،أمــا فــي اللغــة الدارجــة فباتــت ّ

يطلــق علــى كل الكـ ــوارث تقريبــاً  ،وعـ ــلى اآلفــات مثــل الجــراد ،واألمــراض البشــرية والحيوانيــة بشــتى أنواعهــا.
لكــن المعنــى المقصـ ــود بكلمــة طاعــون فــي هــذا الكتــاب ،هــو معنــى أدق .فهــي تســتخدم للداللــة
ـاد ،بالــغ الخطــورة ،ناشــئ عــن العامــل المسـ ّـبب ذاتــه الــذي يعــرف اآلن باســم عصيــة
علــى مــرض وبائــي حـ ّ
يرســينيا بســتيس.
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تمي ّ ــز الطاعــون عــن األمــراض الوبائيــة األخــرى بخاصتـ ــين :األولــى قتــل أعــداد كبيــرة مــن النــاس وبســرعة
فائقــة .فحيــن ّ
تفش ــى فــي المـ ــدن األوروبيــة بيــن القرنيــن الرابــع عشــر والســابع عشــر ،لــم يكــن غريبــاً

أن يمــوت ربــع السـ ــكان فــي عــام واحــد ،مــع احتمــال أن يكــون عــدد مماثــل منهــم تقريبــاً قــد أصيبـ ــوا
بالعــدوى قبــل أن يتعافـ ــوا.

المميــزة الثانيــة للطاعــون ،فتكمــن فــي األهــوال الخاصــة التـ ــي ألحقهــا بضحايــاه والتــي
أمــا الخاصيـ ــة
ّ
عرضـ ــت جميــع مــن كانــوا حولهــم إلــى الخطــر .وتتحـ ّـدث األوصــاف الدقيقــة التــي رواهــا المصابــون الذيـ ــن
َّ

ظلــوا علــى قيــد الحيــاة مــن القــرن الرابــع عشــر ومــا بعــده ،عــن هذيــان شـ ــديد ،وحمــى ،وأورام مؤلمــة،
وغيرهــا مــن األعــراض المرتبطــة بالطاعــون.

ـاء رئيسـ ــاً  ،فــي الفتــرات التــي بلغـ ــت فيهــا ويالتــه حدودهـ ــا القصــوى،
بالنظــر إلــى تاريــخ المــرض بصفتــه وبـ ً

ـوال إلــى العقـ ــود األولــى مــن القــرن العشــرين .نجــد أنــه بفضــل تدابيــر الصحــة العامــة واســتعمال
وصـ ـ ً

ـف تمامــاً .
المضــادات الحيويــة الحديثــة ،تضاءلــت خطـ ــورة الطاعــون بوصفــه كارثــة بشريـ ــة ،لكنــه لــم يختـ ِ

فهـ ــو مــا يــزال موجــوداً فــي الحيوانــات فــي مناطــق كثيــرة مــن العالــم ،ليــس بينهــا أوروبــا .ويظهــر أحيانــاً
فــي هيئـ ــة أوبئــة معزولــة طفيفــة مقارنــة بتلــك التــي تفشـ ــت فــي الماضــي.

ويمكــن القــول ،بــأن أعــراض الطاعــون فــي أواخــر القــرن العشــرين تنبــئ عــن أننــا نفهمــه أكثــر مــن أي
وقــت مضــى .إذ َّبينــت نتائـ ــج العلــوم الطبيــة الحديثــة العديــد مــن جوانــب تاريخــه ،لكنهــا لــم تبـ ّـدد كل

ـدال كبيــراً حــول مــا إذا كانــت جميــع أوبئــة الماضــي ناشــئة
التسـ ــاؤالت حولــه .بــل علــى العكــس ،أثــارت جـ ً
عــن مســبباتها الحاليــة ذاتهــا.

حين ظهــر الطاعــون فجأة في مــدن الصــين والهند في تســعينيات القرن التاســع عــشر ،طبق الباحثــون،
طوروهــا فــي القــرن
وللمــرة األولــى ،التقنيــات العلميــة الخاصــة بعلــوم األمــراض والجراثيــم واألوبئــة التــي ّ
التاســع عشر.

وبحلــول عــام  ،1900كانــت سـ ــمات األنمــوذج الكالســيكي لطاعـ ــون المـ ــدن قــد تحـ ـ ّـددت .فالمــرض

أتــى مـ ــن الخــارج مــن مسـ ــتودعات القــوارض البعيــدة عــن المراكــز السـ ــكانية عاليــة الكثافــة .وبمجـ ــرد
وصولــه ،نقلتــه الفئـ ــران المصابــة بيــن المــدن ،ثــم انتقـ ــل إلــى الفئــران والبراغيــث المحليــة التــي شـ ــكلت
مصــادر العــدوى للبشــر .كمــا تمكـ ــن الباحثــون فــي الصيــن والهنــد مــن تحديــد سـ ــمات الطاعــون الســريرية
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األنموذجيــة .وتشــمل هــذه الســمات ارتفــاع حــروري ،وظهــور دمامــل فــي موقـ ــع لدغــات البراغيـ ــث

األوليــة ،وأورام مؤلمـ ــة فــي الغـ ــدد اللمفاويــة ،التــي عـ ــادة مــا تكــون فــي الرقبــة أو المغبــن أو تحــت
اإلبــط ،وهــي أبــرز األعــراض الســريرية للطاعــون.

وتحــدث الوفــاة عــادة فــي غضــون ثالثــة إلــى خمسـ ــة أيــام مــن بدايــة المــرض ،وفــي غيــاب العــاج
المناسـ ــب ،يقضــي المــرض علــى مـ ــا بيــن  40٪و 60٪مـ ــن الضحايــا .وقــد تمكّ ــن الباحثــون فيمــا بعــد مــن

ـاد بشــكل خــاص ،ينتقــل مباشــرة مــن
اكتشـ ــاف أنــواع أخــرى مــن الطاعــون ،بمــا فيهــا نــوع رئــوي نــادر وحـ ّ
شــخص إلــى آخــر ،مــن دون أورام ،وبعــض األعــراض األخــرى.

أبــدى علمــاء األمــراض الحديثــة ،اهتمامــاً بتاريــخ األمــراض التــي درسـ ــوها حتى قبل تسـ ــعينيات القرن التاســع
طبقــت معلومـ ــات جديــدة حــول الطاعــون فــي آسـ ــيا علــى األوبئــة الســابقة وأطلــق
عشــر ،وســرعان مــا ّ

عليهــا االســم ذاتــه .وانتـ ــشرت فــي أوروبــا بـ ــين القرنيــن السـ ــادس والثامــن للميـ ــاد أوبئــة أوروبيـ ــة وصفــت
ـدال مــن ذلــك تركــز االهتمــام علــى
بالالتينيــة واليونانيــة بأنهــا طاعـ ــون ،مــن دون أن يعـ ــرف عنهــا الكثيــر .وبـ ـ ً

العديــد مــن األوبئــة التــي ورد وصفهــا بلغــات يسـ ــهل فهمهــا بيــن القرنيــن الرابــع عـ ــشر والثامــن عشــر.

تــم علــى الفـ ــور تحديــد الفــوارق بـ ــين األوبئــة الحديثــة والسـ ــابقة .لكــن نــادراً مــا ذكــرت البراغيـ ــث أو حتــى
الفئــران مــع الطاعــون .وبــدا أن الدراسـ ــة الوبائيــة للمــرض مختلفــة .وكلمــا اكتشـ ــف المزيــد عــن األوبئــة
القديمــة والحديثــة ،زادت الفــوارق وضوحـ ــاً .

مؤرخــي األوبئــة األوروبييــن عــن شــكوكهم بــأن عصيــة يرســينيا ،هــي العامــل
عبــر العديــد مـ ــن ّ
لذلــك ّ

المسـ ــبب للمــرض ،وبحــث علـ ــماء البيولوجيــا عــن بدائــل تعمــل معهــا جنبــاً إلــى جنــب أو تكــون مسـ ــؤولة
بشـ ــكل كامــل عـ ــن الوفيــات الهائلـ ــة التــي تتحــدث عنهــا السـ ــجالت التاريخيــة.

تغيــر المــكان والزمــان ،وليسـ ــت العوامــل الممرضة وحدها هي التـ ــي
غيــر طابعــه مــع ّ
ويبــدو أن هــذا المـ ــرض ّ

تتبـ ّـدل .بــل هنــاك عوامــل أخــرى تتحكــم بخصائــص الطاعـ ــون تبــدي اختالفــات أكبــر .ومــع اســتمرار النقــاش

العلمــي ،يجــب أن نقبــل اآلن أن األنمــوذج الحديــث للطاعــون بــكل أساســياته ال يمكــن فرضــه علــى الماضــي.
كمــا يعــرض المؤلــف رؤيــة تاريخيــة أخــرى عــن الطاعــون قديمــاً ؛ فلــم يكــن باإلمـ ــكان التحقـ ــق مــن هويــة

الطاعــون عـ ــلى وجــه اليقيــن .وكان هنــاك مــن ينكــرون الطاعــون فــي المـ ــاضي ،وكان أول رد فعــل يصــدر
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عــن العديــد مــن السـ ــلطات المدنيــة تجــاه أي وبــاء هــو إنــكار أنـ ــه الطاعــون إلــى أن يصبــح الدليـ ــل ماثـ ًـا
أمــام الجميــع.

والقيــام بخــاف ذلـ ــك كان يــؤدي إلــى هــرب كثيــر من المواطنين ويعطــل التجارة المحلية ،ولهذا فاالفتراء

على بلدة بالقول “بأنها بلدة الطاعون” كان ســاحاً قوياً بيد أي شــخص ســاخط .وكان األطباء يتعرضون
لضغوط مماثلة من المرضى وأســرهم ،بســبب العزلة االجتماعية التي ترافق تشـ ــخيص الطاعون.

إلــى ذلــك ،يــورد ســاك ،أن الصــورة التقليديــة لتاريـ ــخ الطاعــون ،تقــع فــي ثــاث جوائــح طويلــة يتألــف

كل منهــا مــن سلســلة مــن األوبئــة المنفصلــة ،لكنهــا فــي الوقــت ذاتــه وثيقــة الصلــة فــي نقـ ــاط معينــة
ّ
فتمثــل بتفشــي وبـ ــاء رئيــس فــي مــدن وبلــدان عــدة تفشـ ــياً
وتمتــد لقــرون .أمــا اإلعــان عـ ــن كل جائحــة

متتابعـ ــاً وســريعاً  ،تبعــه ذيـ ــل مــن األوبئــة انتشــرت فــي مســاحات أصغــر حتــى تالشــت لمــدة قــرن أو أكثــر

قبــل ظهـ ــور جائحــة أخــرى .وهــذا األنمــوذج هــو عــودة إلــى تقصــي الماضــي ،ولــه نواقصــه ،لكنــه يتــاءم
بصفــة عامــة مــع مــا تخبرنــا بــه ســجالت التاريــخ.

ـؤرخ اليونانــي بروكوبيــوس ،االنفجــار االبتدائـ ــي للوبــاء األول بأنــه “طاعـ ــون كاد يقضــي علــى
وصــف المـ ّ

الجنــس البـ ــشري بأكملــه” .بـ ــدأ مــن مصــر عــام  ،541وانتقــل إلــى ســائر أنحــاء البحــر المتوســط ،ووصــل

المــوت الفظيــع إلــى القســطنطينية حتــى أن اإلمبراطــور جســتنيان ،أصيــب بالطاعــون ثــم تعافــى منــه،
ومــن هنــا جــاء االســم الــذي ُأطلــق علــى الوبــاء األكبــر.
وترسـ ــم مصــادر الوبــاء الثانــي صــورة مشــابهة ،وهــذه المصــادر أكثــر غــزارة ألسـ ــباب عــدة منهــا طــول

فـ ــترة الوبــاء .فقــد وصــل الطاعــون إلــى البحــر األســود مــن ســهوب آسـ ــيا ،ثــم انتقــل إلــى البحــر األبيــض
المتوســط فــي خريــف عـ ــام  .1347و فــي عــام  ،1352كان قــد وصــل إلــى معظــم أوروبــا وشـ ــمال إفريقيا

والشــرق األوســط حيــث اسـ ــتوطن علــى مــدى قــرون ،مــع هجمــات معزولــة وصلــت حتــى أيسـ ــلندة فــي

القــرن الخامــس عشــر وربمــا بعــض مــدن أمريــكا الوسـ ــطى اإلســبانية فــي القــرن الســادس عشــر.

آخــر األوبئــة الرئيســة فــي أوروبــا كان فــي مينــاء مســينا المكشــوف ،عــام  1743وفــي موسـ ــكو عــام

 ،1771إال أن ثمــة أدلــة كثيــرة علــى أنــه اســتمر فــي الســواحل الجنوبيــة والشــرقية مــن البحــر األبيــض
المتوســط وآســيا الصغــرى والبلقــان حتــى القــرن التاســع عشــر.

فلم ظهر
فــي هــذا الســياق ،أنمـ ــوذج الجائحـ ــة ،علــى الرغــم مــن محدوديتــه .يثير تسـ ــاؤالت تاريخيــة مهمة؛ َ
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الطاعــون فــي أوروبــا فجــأة ،مثيــراً الكثيــر مـ ــن االهتمــام ،فــي عامــي  541و 1347مــن دون وقــت آخــر؟
ّ
والمؤثــر ،فــإن االهتمــام
ولـ َـم كان تالشــيه بطيئــاً وبقليــل مــن االهتمــام؟ ومــع وصــول الجوائــح الفجائـ ــي

باألسـ ــباب األوليــة لظهورهــا كان أكبــر مــن االهتمــام بأسـ ــباب اختفائهــا التدريجــي وغيــر المؤكــد.

وال يســعنا أن نعــزو أيــاً مــن هاتيــن الظاهرتيــن إلــى سـ ــبب بعينــه يقينــاً  .فعــدد المتغـ ـ ّـيرات المتعلقــة
بالتفاعــل بيــن المـ ــرض والبيئــة البشــرية والطبيعيــة التــي شـ ــكلتها يعنــي وجــود العديــد مـ ــن العوامــل

الممكنــة التــي تحـ ــدد النتائــج ،وربمــا تعمــل مجتمعــة ،أو بطــرق عشـ ــوائية .لذلــك فقــد عولــج الســؤاالن
مــن زوايــا مختلفــة ،مــن قبــل كثيــر مــن الباحثيــن والعلمــاء.

المكونـ ــة،
ويبيــن المؤلــف ،أن كثيــراً ممــا ذكرنــاه بشـ ــأن بدايــة الجوائـ ــح ونهايتهــا ينطبــق علــى أجزائهــا
ّ
ّ

فاألوبئــة التــي كانــت محـ ــدودة أكثــر بالزمــان والمــكان والتــي ضربــت مناطــق أصغــر فــي بضــع سـ ــنين
وتسـ َّـببت فــي معـ ــدالت وفيــات عاليــة فــي القــرى والمــدن فــي بضعــة أشـ ــهر ،كانــت ذات منشــأ خارجــي،

تقيــدت أو ازدادت حــدة بعوامــل داخليــة مثــل الكثافــة الســكانية
وأتــت مــن الخــارج ،لكنهــا بعــد ذلــك ّ
وأحــوال المعيشــة وطرائــق تفاعــل النــاس معهــا.

تترافــق الحــروب والمجاعـ ــات أحيانــاً مــع أوبئـ ــة الطاعــون ،وبالتـ ــالي تزيــد خطــر التعـ ّـرض للعـ ــدوى ،وهــذا ما
حــدث فــي شـ ــمال إيطاليــا وفــي فرنسـ ــا فــي القــرن الســادس عشــر .وقــد يسـ ــبق الطاعون مواســم زراعية
مهــد لفتــرة طويلــة مــن الضيـ ــق االقتصــادي واالجتماعــي.
سـ ّـيئة مثلمــا حــدث فــي إنجلتــرا آنــذاك ،مــا ّ

كان الفقــراء أكثـ ــر مــن يعـ ــاني مــن الضيـ ــق ،وحالمــا انتهـ ــت األوبئــة الكبــرى األولــى مــن “الموت األسـ ــود”،

خلّ ــف الطاعـ ــون تجمعــاً اجتماعيــاً كانــت فيــه الظــروف المعيشـ ــية واالكتظــاظ الســكاني فــي أسـ ــوأ
تجمعهــا بيــن الفقــراء كان لــه ســبب آخــر ،ذلــك ألن األثريــاء قــد تركـ ــوا المدينــة ولــم
حاالتهــا .لكــن ظهــور ّ
يعــودوا جــزءاً مــن السـ ــكان المعرضيــن للخطــر.

لــم يكــن الهــرب ضمانــاً للســامة ،فقــد كان الالجئــون أحيانــاً يحملــون معهــم الطاعــون .كمــا إن عمليــات
الحجــر نــادراً مــا كانــت تؤمــن الحمايــة التامــة .ولكــن بحلــول القــرن الســابع عشــر ،تطــورت تلــك اإلجــراءات

بمــا يكفــي لتكــون فعالــة ،وتــؤدي دورهــا فــي الحــد مــن انتشــار الوبــاء إلــى حــد كبيــر.

ـتقال يأتــي
كان الطاعــون فــي أوروبــا أواخــر العصــور الوســطى وبواكيــر العصــور الحديثــة فاعـ ًـا تاريخيــاً مسـ ً
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متغيــراً يعتمــد علــى غيــره ،تصنعــه البيئـ ــة
غيــر أحيانــاً البيئـ ــة االجتماعيــة واالقتصاديــة ،وأيضــاً
ّ
وي ّ
مــن الخــارج ُ

التــي واجههــا وطرائــق التعامــل معــه.

يحــاول الكاتــب ،خــال الفصــل التالــي ،ســبر أغــوار تلــك الهـ ّـوة أكثــر عــن طريــق النظــر إلــى المناسـ ــبة التــي

يبــدو أنهــا جعلــت الطاعــون يخلــف أقــوى تأثيراتــه المسـ ــتقلة ،طويلــة األمــد ،أال وهــي “المــوت األســود”.
يقــول المؤلــف ،إن المــوت األسـ ــودُ ،يعـ ّـد امتحانــاً قويــاً لنظريـ ــات الكارثــة الكبــرى فــي التاريـ ــخ ،وثمــة وفــرة

خفضــت موجتـ ــا الطاعــون األولــى
مــن األدلــة تسـ ــمح بوضــع الطاعـ ــون إزاء كل مـ ــا كان يجـ ــري .فقــد ّ
والثانيــة بيــن عامــي  1347و 1352والفـ ــترة التــي تلتهــا عــدد سـ ــكان أوروبــا بنسـ ــبة الثلــث تقريبـ ــاً  ،وبقــي
هــذا العــدد متدنيــاً فيـ ــما بعــد لمــدة قــرن مــن الزمــن.

وفجــأة شـ ـ ّـحت اليــد العاملــة ،وارتفعـ ــت األجــور .ونتيجــة لذلــك ،مــال ميــزان القــوى فــي أوروبــا الغربيــة بيــن

رب العمــل والعامــل وبيــن المــاك والمسـ ــتأجر إلــى صالــح األخيــر ،وكــذا األمــر بالنســبة إلــى توزيــع الثـ ــروة.

وتراجعــت النظـ ــم الزراعيــة القديمـ ــة ،إذ لــم ُيعــد باإلمــكان فــرض خدمــات العمــل المعتــادة بالقــوة .وسـ ــاد

الكســاد قطاعــات التجــارة الدوليــة ،فــي الوقـ ــت الــذي تطــورت فيــه التجارة الداخليـ ــة والصناعــات المحلية
لتلبــي احتياجــات األسـ ــواق المحليــة .وفــي أواخـ ــر القــرن الرابــع عشــر وأوائــل القــرن الخامس عشــر ،تفككت

العالقـ ــات االقتصاديــة واالجتماعيــة القديمــة وأعيــد تجميعهــا بأشــكال جديــدة متينة.

ّ
تأثــرت أنـ ــواع أخــرى مـ ــن العالقــات والسـ ــلوك واألفــكار  ،فقــد أحدثــت الصدمــة األولــى مــن الطاعـ ــون

ردود فعــل عنيفــة كتلــك المألوفــة فــي حــاالت الكـ ــوارث ،كالبحــث عــن كبــش فــداء ،مثــل اليهــود ،فــي

هــذه الحــال ،وصنـ ــوف مــن التطـ ّـرف الدينــي الهــادف إلــى اسـ ــترضاء القــوى الخارقــة.

التديــن وأســاليب التعبيــر الفنــي ،مــع ّ
تأثــر كليهمــا بتحـ ّـوالت نظــام
تغيــرت ألــوان
ّ
وعلــى المــدى الطويــلّ ،

الرعايــة بسـ ــبب إعــادة توزيــع الثــروة واســتجابة كليهمــا لوعــي جديـ ــد بالمــرض والمــوت .ويمكــن القــول
بــأن الطاعــون فــي أواخــر القــرن الرابــع عشــر تــرك بصماتــه علــى كل مجــال مــن مجــاالت النشــاط البشــري،
ويبــدو أنــه كان المحــرك األول فــي رســم مســار التاريــخ األوروبــي الجديــد.

التكيــف مــع الطاعــون زمنــاً طويـ ــاً  .ومــن الممكــن رؤيــة أجــزاء
علــى عكــس مــا كان يعتقــد ،لــم يســتغرق
ّ

مـ ــن العمليــة ،بمجــرد البحــث عنهــا ،حتــى فــي األوبئــة األولــى عــام  .1348ففــي مرسـ ــيليا علــى ســبيل
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المثــال ،حيــث كان معـ ّـدل الوفيــات مرتفعــاً ارتفاعــاً غيــر مألـ ــوف ،أظهــرت المؤسسـ ــات المحليــة منــذ

البدايــة مرونــة كافيــة للتعامــل مــع النتائــج.

وتعاملــت المحاكـ ــم المحليــة مــع فيــض مــن األعمــال ،فقـ ــد رفعــت القضايــا مــن قبــل الورثـ ــة والمطالبيــن

بحيــازة الحقـ ــول الخاليــة ،والمنــازل وحقوقهــم التـ ــي وردت فــي الوصايــا .وسـ ــهلت أمــام الرجــال والنســاء

مــن الطبقــات المتواضعــة صعــود الســلم االجتماعــي عــن طريــق تســجيل صكــوك بيــع العقــارات وإيجارهــا
بعــد أن صــارت اآلن فــي متنــاول إمكاناتهــم الماديــة.

للتغيــرات فــي سـ ــوق العمــل عــن طريـ ــق تحديــد أجــور العمــال فــي الحقــول
واسـ ــتجاب مجلــس المدينــة
ّ

والكــروم فــي مسـ ــتويات أعلــى بكثيــر ممــا كانــت عليــه قبــل الطاعــون .أمــا ســوق الــزواج فانتعشـ ــت إلــى
حـ ّـد كبيــر أيضــاً  ،إذ أقــدم األرامــل مــن رجــال ونسـ ــاء علــى الـ ــزواج مــن جديــد.

كمــا وجــد القادمــون الجــدد إلــى المــدن شــركاء لهــم وأسسـ ــوا عائــات جديــدة .وبالمثــل ،تضاعــف عــدد

مؤرخــي “المــوت
األعــراس إلــى ضعفــي أو ثالثــة أضعـ ــاف مــا كان عليــه قبــل الطاعـ ــون .ويخلــص أحــد ّ

األســود” فــي مرسـ ــيليا إلــى القــول إن النســيج االجتماعــي والمؤسســاتي فــي المدينــة حافــظ علــى
تماســكه وأثبــت قدرتــه الممتــازة علــى التأقلــم.

بالنظــر إلــى عمليــات التأقلــم تلــك ،نجــد أن عمليــة اسـ ــتيعاب الطاعــون ،شــملت أناسـ ــاً يصنعـ ــون تاريخهــم
كمــا دأبـ ــوا مــن قبــل .فقــد أوجـ ــدوا طرائــق للتعايــش مــع المــرض والمــوت ،يصارعــون تأثيراتهــا ،ويوجــدون
تفسـ ــيرات وصــوراً سـ ــاعدتهم كثيــراً فــي فهمهــا .وهــذه هـ ــي الموضوعــات التــي يعرضهــا المؤلــف فــي

القســم التالــي مــن الكتــاب.

تحــت عنــوان “أهــوال خاصــة” ،يذكــر الكاتــب ،أن عــودة اإلنسـ ــان لمعايشـ ــة تجربتــه الخاصــة أيــام الطاعــون
ووصــف شـ ــعوره وهــو فــي مدينــة موبــوءة ليسـ ــت ســهلة كمــا قــد يعتقــد بعضهــم .وال يتوقــف األمــر

علــى غيــاب شـ ــهادة مباشــرة مــن األمييــن الذيــن عانــوا أكثــر مــن غيرهــم ،وهــذه غالبــاً مــا تكــون مشـ ــكلة
المؤرخيــن .لكــن الصعوبــة أيضــاً فــي الطبيعــة التكراريــة للمصـ ــادر الروائيــة التــي ينبغــي أن نسـ ــتعملها.

فبالنســبة إلــى الجائحــة األولــى ،التــي بــدأت بطاعــون “جســتنيان” فــإن مصــادر الروايــة هــي الدليــل الوحيــد

الــذي لدينــا ،فهــي تخبرنــا عــن مــوت أســر بكاملهــا حيــن قضــى الطاعــون علــى الســادة والخــدم حتــى
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تعــذر السـ ــير فــي الشـ ــوارع مــن كثــرة الجثــث المتعفنــة ،وقــد تخلــى النــاس عــن مراســم الدفــن المعتــادة.

فــي القســطنطينية ،كانــت الجثــث تُ دفـ ــن فــي مقابــر جماعيــة ،ثــم فــي أخاديــد إضافيــة تحفــر علــى عجــل،
وبعدهــا تجمــع فــي أكــوام علــى امتــداد الشـ ــاطئ.

المؤرخيــن كانــوا مــن رجــال الكنائــس
ومــع ذلــك ،لــم يكــن التفـ ــكك والفــزع عنــوان كل شــيء .فكثيــر مــن
ّ

والمؤسسـ ــات ،وبــدا أن الممارسـ ــات احتفظــت بالكثيــر مــن ســلطتها .ولــم ُيعــرف أن أحــداً ارتــد إلــى الوثنية

أيــام الطاعــون ســوى بعــض مــن اعتنقــوا المسـ ــيحية مؤخــراً  .وبصفــة عامــة ،يبــدو أن الكنيســة المســيحية
عرافــي أثينــا ومعابدهــا ،وأن تطمينــات قديسـ ــيها كانــت شــعبية أكثــر ممايريدنــا بعــض
كانــت أقــوى مــن ّ
كتــاب ذلــك العـ ــصر أن نعتقــد.

لــم يـ ــترك طاعــون جسـ ــتنيان دليـ ـ ًـا دامغــاً بشـ ــأن صنــوف السـ ــلوك األخــرى التــي تخبرنــا بكيفيـ ــة تأقلــم

النــاس .فــي بعــض المــدن كان هنــاك أطبــاء يعالجـ ــون النــاس ،وبالطبــع كان الطلــب شـ ــديداً علــى هــؤالء
فــي زمــن الطاعــون ،لكننــا ال نعــرف شــيئاً عمــا قدمــوه للمرضــى.

غيــر أن األشــد مــراراً فــي النفــس تقاريــر عــن الطاعــون ،حتــى إن لــم تكــن صحيحــة ،تفيــد بــأن النــاس
فــي القســطنطينية واإلسـ ــكندرية لــم يكونــوا يخرجــون مــن منازلهــم قبــل أن يضعــوا علــى أذرعهــم
أو أعناقهــم بطاقــة عليهــا أســماؤهم وعناوينهــم حتــى يتمكّ ــن ذووهــم مــن تســلم جثثهــم فــي حــال
تعرضهــم لمــوت مفاجــئ.
ّ

تبيــن عددهــم ،وكيــف
ّتبيــن مثــل هــذه النصــوص المتفرقــة وجــود ناجيــن باإلضافـ ــة إلــى الضحايــا ،لكنهــا ال ّ
تصرفـ ــوا بمواجهــة الكــوارث التــي شـ ــكلت مصائب يومية.
ّ

وردت كتابــات عديــدة تولّ ــد حزنـ ــاً عميقــاً لــدى القــارئ ،لكــن ظروفهـ ــا تتحـ ّـدث عـ ــن “المعانــاة والمصائـ ــب
والويــات التــي ذاقهــا النــاس حيثمــا ّ
تحملهــا” علــى حـ ّـد تعبير
تفشـ ــى الطاعــون والتــي يعجــز بنــو البشــر عــن ّ

أحــد الكُ تّ ــاب ،الــذي يخبرنــا بــأن شــقيقتي زوجتــه رفضتـ ــا زيارتهــا فــي أثنــاء مرضهــا ألن الـ ــكل كانــوا يهربــون
مــن الطاعــون .لكــن مــع ذلــك ،رأى أنــه ال ضيــر فــي الهــرب لتجنّ ــب آالم العـ ــدوى بالمــرض .ويخبرنــا عــن
الممرضــات لتمريــض المصابيــن ،وعــن بيوتهــم التــي أغلقــت بالمسـ ــامير ،ويــروي كيــف أن بعضهــم
قلــة
ّ

نقلــوا إلــى مشـ ــافي األمــراض الوبائيــة بالعربــات .كمــا يخبرنــا عــن النظـ ــام الجيــد والعنايــة مــن جانـ ــب
موظفــي المنطقــة ورجـ ــال الديــن الذيــن كانــوا يعملــون هنـ ــاك .حــاول الكاتــب ،أن يعطــي وصفــاً كامـ ًـا
لهــذا “المــرض الوحشــي” لكنــه لــم يجــد فــي قلمــه القــدرة الكافيــة ألداء المهمــة.
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ثــم يلفــت المؤلــف ،إلــى أن السياسـ ــات التـ ــي أدخلتهـ ــا أوروبــا للسـ ــيطرة علــى الطاعــون ،كانــت لهــا نتائـ ــج
تاريخية بعيـ ــدة األثر .وتكمـ ــن حداثتها في االفتراضات التي حملتها معها بشــأن مســؤوليات الحكومات.

ولــم تنحصــر مســؤوليات الســلطات الحكوميــة فــي التعامــل مــع تبعــات المــرض وتقديــم المســاعدات
والدعــم للمرضــى ،بــل عليهــا مهاجمــة أسـ ــبابه ووسـ ــائل انتقالــه مــن أجــل التخفيــف مـ ــن وطأتــه.

أصبـ ــح التــزام الحكومــات بالعمــل عـ ــلى حمايــة النــاس عنــد التعــرض لخطــر األوبئــة ،حتــى لــو كان ذلــك
علــى حسـ ــاب تقييــد بعــض الحريــات الشــخصية ،مــن المســلمات .ومعظــم مــا نفهمــه عــن الصحــة العامــة
ومسـ ّـوغاتها األساســية وأيديولوجيتهــا صيغــت للمــرة األولــى فــي ســياق الطاعــون ،وفــي العقود األولى

مــن الجائحــة الثانيــة.

يتحقق بال ألم .فالقيود على الحركة والتجمعـ ــات العامـ ــة ،وعـ ــزل األفـ ــراد ،واألسر،
ّ
لكن ذلك اإلنجاز لم

وأحيانــاً مجتمعــات بأكملهــا اسـ ــتلزمت أعبــاء ماليــة ومعانــاة بشــرية كبيــرة ،أمــا فوائدهــا فكانــت محــل
تســاؤل علــى الــدوام .مــع ذلــك ،اســتثمرت الحكومــات األوروبيــة فــي ترســانة مــن األســلحة لمكافحــة
الطاعــون ،وقــد فعلــت هــذا قبــل التعــرف علــى أسـ ــبابه المؤكــدة بوقــت طويــل.

كانــت أول محاولــة نحــو االقتــراب مــن الســيطرة علــى الطاعــون عــام  640فــي أثنـ ــاء الجائحــة األولى ،حين

بذلــت محــاوالت للحـ ّـد مــن انتقـ ــال التجــار على الطرقـ ــات المؤدية إلى مرسـ ــيليا التــي اجتاحها الطاعون.

فــي بدايــة الجائحــة الثانيــة ،تطـ ّـورت آليــات الدفــاع األساسـ ــية لتصبـ ــح منهاجــاً  ،أي خطــة عمليــة يدعمهـ ــا

نظــام بيروقراطــي .وفــي أثنــاء «المــوت األسـ ــود» فــي أبريـ ــل  ،1348وبفاصــل زمنــي ال يزيــد علــى بضعـ ــة
أوال ،وتبعتهــا فلورنســا ،مفوضيــات صحيــة خاصــة تتألــف مــن أعيــان
أيــام بيــن االثنتيــن ،أنشـ ــأت البندقيــة ً
المدينــة للتعامــل مــع األزمــة.

أما واجبهم األسـ ــاس فكان تطبيق القوانين الصحية الموجودة ،وكان على مفوضي فلورنســا تنظيف الشــوارع
المتفســخة ،ألنهــا قد تســبب فسـ ــاد الهواء أو تنشــر العــدوى في الهواء.
مــن المصابيــن والقضــاء علــى المــواد
ّ

حاولــت المدينتــان إيقــاف القادميــن مــن األماكــن الموبــوءة وعــزل البضائــع التــي اصطحبوهــا معهــم،
وحــذت حذوهمــا مــدن صغــرة أخــرى ،حيــث ُفرضــت قيــود أيضــاً علــى عــدد مــن يحضــرون الجنائــز فــي
محاولــة لمنــع انتشــار العــدوى.
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فــي نهايــة القــرن الخامــس عشــرُ ،أ ِسس َـ ــت آليــات سياسـ ــات الطاعــون ومعرفــة أسـ ــبابه .وقــد أثيــر كثيــر
مــن الجــدل عمــا إذا كان الطاعــون معديــاً فــي ســبعينيات القــرن الســادس عشــر ،واختلفــت تفاصيــل

السياســات المتبعــة مــن حالــة إلــى أخــرى ومــن وبــاء إلــى آخــر .إال أن أســس العــزل والمراقبــة اســتمرت
حتــى نهايــة الطاعــون فــي أوروبـ ــا ،وكانــت مألوفــة فــي إيطاليــا عــام  1486حيــن ُأسسـ ــت أول هيئة صحية
دائمــة وهــي صحـ ــة البندقيــة لتطبيقهــا ،وصــارت جاهــزة للتجربــة واالختبــار عمليــاً .

شاعت الممارسـ ــات اإليطالية بصورة جزئية أكثر من قرن مـ ــن الزمن ،إال َّأن تبنيهـ ــا لم يقع مطلقاً بشـ ــكل

كامــل ودفعــة واحــدة .كان مــن الضــروري إعــادة بنــاء التفاصيــل مــن سلسـ ــلة مـ ــن القوانيــن والتعليـ ــمات

المتعلقــة بالقيــود عـ ــلى االنتقــال مــن األماكـ ــن الموبــوءة أو عـ ــزل المرضــى فــي المشـ ــافي أو في بيوتهم.

مــا كان مــن الممكــن محاولــة تطبيــق العــزل علــى اإلطــاق إزاء مـ ــا قوبــل بــه مــن العــداء ،لــوال دعــم
األثريــاء المتنفذيــن الذيــن كانــوا يحرصــون علــى حمايــة أنفســهم .فمــن ذلــك المنطلــق ،نــرى أن إحــدى أهــم

ســمات أوبئــة الطاعــون بعــد القــرن الرابــع عشــر انتشـ ــارها الواضــح بيــن الفقـ ــراء مــا أوجــد حاجــزاً اجتماعيــاً ؛
وبمــا أن الطاعــون كان يقفــز أحيانــاً فــوق هــذا الحاجــز ،فقــد شـ ــكلت طبقــة الفقــراء تهديــداً للصحــة العامــة
بالنسـ ــبة إلــى األثريــاء.

وليــس مــن قبيــل الصدفــة أن يترافــق تطبيــق سياسـ ــات الطاعــون فــي القرنيــن الخامــس عشــر والســادس
عشــر مــع القوانيــن واألنظمـ ــة الجديـ ــدة الهادفـ ــة إلــى تنظيــم تحــركّ ات المتسـ ـ ّـولين والمشـ ّـردين وعــزل

أشـ ـ ّـدهم خطــراً  .وكانــت هــذه القوانيــن جــزءاً ممــا أطلــق عليــه فيمــا بعــد اسـ ــم البوليــس ،وهــو مصطلــح

يضــم السياسـ ــة والتنظيــم معــاً  ،ويتضمــن أيضــاً فــرض النظــام والسـ ــيطرة.

وفــرت سياســات مواجهــة الطاعــون صنوفــاً أخــرى مــن االطمئنــان للمتعلـ ــم والثــري .لقــد
تبعــاً لذلــكّ ،
أعطتهــم معلومــات أقنعتهــم بإمكانيــة فهــم المــرض وتجنبــه حتــى لــو لــم يخضــع للســيطرة خضوعــاً تامــاً .
ولــم يعـ ــد الطاعــون ضربــة غيــر متوقعــة مــن القــدر ،بــل صــار ينظــر إليــه نظــرة موضوعيــة.

في مرحلة الحقة ،حمــل الغزاة والمســتعمرون األوروبيون معهم نســختهم من الصحة العامة ،ال بوصفها
عنـ ــصراً ثانويــاً ضمــن متاعهــم ،بــل بوصفهــا جــزءاً أساسـ ــياً مــن المهمـ ــة الحضاريــة التــي بـ ّـررت اسـ ــتعماريتهم.

ومــع هــذا فــإن السياســات العامــة التــي فرضتهــا الســلطات األمبرياليــة علــى اآلالف مــن ضحايــا األوبئــة فــي
بعــض المســتعمرات لــم تنجــح فــي التخفيــف مــن معاناتهــم.
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للطاعـ ــون صــور متعـ ّـددة تتضمــن اسـ ــتعارات بصريــة مثــل ســهام أبولــو وســيوف المائكــة ،وهــذه ترمــز

إلــى أســبابه؛ وتعبــرات أدبيــة مثــل تلــك التــي اقتبسـ ــها بوكاتشــيو عــن تمزيــق األســر والمجتمعــات وهـ ــذه
تلخــص النتائــج.

ومــع مــرور الزمــن أضيفــت إليهــا تعبيــرات جديــدة مثــل قداديــس الطاعــون ،وأطبــاء الطاعــون ،كمــا
اقتبسـ ــت اســتعارات مــن ســياقات أخــرى وأطلقــت علــى الطاعـ ــون مثــل رقصــة المــوت ورؤى نهايــة

العالــم .وقــد حــددت هــذه الصــور انطبــاع النــاس عــن الطاعــون فــي الماضــي والطريقـ ــة التــي وصــف

بهــا فــي التاريـ ــخ والروايــات حتــى وقتنــا الحاضــر .وهكــذا فــإن للصــور المتعلقــة بالطاعــون تاريخــاً بــدأ مــع
ابتكارهــا ثــم تطورهــا علــى مــدار قــرون.

يشــير ســاك ،إلــى أن أوائــل هـ ــذه الصــور وأطولهــا عمــراً  ،أطلعتنــا علــى تفاسـ ــير للطاعـ ــون مختلفــة تمــام
االختــاف عــن أفــكار العــدوى والتلـ ّـوث المحـ ــلي التــي صاغــت سياسـ ــات الحكومــات.

كانــت تنسـ ــب األوبئــة الكـ ــبرى إلــى أسـ ــباب خارقــة للطبيعــة .فمــا أكثـ ــر الحضــارات واألديــان التــي نسـ ــبت

المــرض ،وباألخـ ــص المــرض الوبائـ ــي ،إلــى غضــب اآللهـ ــة أو األرواح التــي وجــب اسـ ــترضاؤها بــأي وسـ ــيلة،

مثــل “الجـ ــن” الذيــن يشــهرون “ســيف الطاعــون” فــي الفكــر الدينــي التقليــدي فــي العالــم اإلســامي منــذ
القــرون الوسـ ــطى وحتــى القــرن التاســع عشــر.

لكــن مــا مــن ديــن كالمسـ ــيحية أثبــت قدرتــه علــى التفنّ ــن فــي اختــراع وســائل اسـ ــترضاء اآللهــة عــن طريــق

الوســطاء ،ال ســيما قديســين يتــم تحديدهــم خصيصــاً لهــذا الغــرض.

معينــة لتكــون حاميتهــا الخاصــة،
العــذراء مريــم بالــذات ،وهــي أشــهر الوسـ ــطاء فــي العالــم ،اتخذتهــا مــدن ّ

مــن باريـ ــس فــي أواخــر القــرن السـ ــادس إلــى البندقيــة وليــون فــي القــرن السـ ــابع عشــر .وكانــت تُ رسـ ــم في

اللوحــات وعلــى الالفتــات فــي المواكــب وهــي تحمــي المواطنيــن تحــت ســترتها الفضفاضــة ،محاطــة
أحيانــاً بالقديســين روك وسباســتيان.

وكثـ ــير مــن هــذه الصــور ّ
تمثــل قرابيــن يـ ــراد أن يكــون لهــا ،أو يعتقــد بــأن لهـ ــا ،تأثيــرات فعالــة فــي الثقافــة
الشـ ــعبية األوروبيــة الكاثوليكيــة التــي سـ ــبقت عصــر اإلصــاح.

في القرن السـ ــابع عشــر ،أنتجت المطبعة أنواعاً كثيرة من صور الطاعون ليراها عدد كبير مـ ــن الجمهور.
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لتعبــر عــن الــرأي الرسـ ــمي حيــال األوبئــة .وكانــت هنــاك
بعضهــا كان تلبيـ ــة لطلــب السـ ــلطات المحليــة ّ

نقــوش ّ
تمثــل مشـ ــافي طاعــون جديــدة ،ونقــوش تمثــل أبوابــاً محروســة ومشــانق لمخالفــي أنظمــة

الحجــر الصحــي.

لتخيــل الطاعون
فــي لنــدن وغيرهــا مــن المــدن ،قـ ّـدم األدب المطبــوع الكاثوليكــي والبروتســتانتي طرائــق ّ

فــي النثــر والشــعر مــا تــزال باقيــة حتــى اليــوم مثــل الكليشـ ــيهات الخشــبية ،أمــا فــي فلورنســا فــكان الهجــاء

والسـ ــخرية مــن الطاعــون مــن طرائــق مكافحتــه وجعلــه مألوفــاً لـ ــدى الناس.

حـ ــين انحســر الطاعــون عــن أوروبـ ــا فــي القــرن الثامــن عشــر خلَّ ــف وراءه طرائـ ــق عــدة لتمثيلــه ظهــر كثـي ــر
منهــا فــي األدب المنشـ ــور فــي العشــرينيات والثالثينيــات مــن القــرن الثامــن عشــر ،فــي أعقــاب مــا تبيــن
أنــه آخــر األوبئــة فــي فرنسـ ــا .ظهــرت روايــات ،ونشــرات طبيــة ،وقصائــد شــعرية ورســائل رســمية حــول

طاعــون مرســيليا الــذي كان منتشــراً آنــذاك .هــذه المؤلَّ فــات والرســومات وأعمــال الحفــر علــى الخشــب
جعلــت المدينــة ذاتهــا ايقونــة للطاعــون علــى مــدى القــرون التاليــة.

أمــا مــا يعادلهـ ــا فــي إنجلتــرا فــكان عمـ ًـا واحــداً تــرك أثــراً ال ُيمحــى أال وهــو مجلــة سـ ــنة الطاعــون ،لدانيــل

ديفــو ،التــي نشــرت عــام  .1722كتــب ديفــو تقاريــر عــن أحــداث مرســيليا فــي صحفــه ،وشــرع فــي إعـ ــادة

ترتيــب وبــاء لنــدن لعــام  1665بكامــل أحداثــه “الخاصــة منهــا والعامــة” لكـ ــي يظهــر مــا يمكــن أن يحــدث
مــرة ثانيــة فيمــا لــو وصــل المــرض إلــى إنجلتــرا.

لــم يكــن لــدى ديفــو أدنــى شــك فــي أن الطاعــون مــرض معــد ،مــع أن اآلخريــن أنكـ ــروا ذلــك .ويبيــن تقريــر
نشــر فــي صحيفتـ ــه أنــه مـ ــا كان يحفــل بالتجــار الذيـ ــن عارضــوا قيــود الحجــر الصحـ ــي المفروضــة علــى التجــارة،

كمــا دافــع ديفــو عــن فــرض الحجــر الصحــي علــى أفــراد األســرة ومــن يشـ ــاركهم السـ ــكن فــي لنــدن ،كــون
ذلــك مصلحــة عامــة تبــرر المصاعــب الخاصــة ،مشــيراً إلــى قسـ ــوة الحجــر الصحــي التــي أصابــت النـ ــاس باليــأس
وأورثتهـ ــم العربــدة .وقــد حــاول ديفــو عبــر صحيفتــه ،أن يتفهــم الطرفيــن معــاً مــن دون أن يشـ ــجب أيــاً منهما.
ـؤدون واجبهــم بالشــجاعة
تصرفــات موظفــي األبرشـ ــية أحيانــاً وحشـ ــية وقاســية ،لكنهــم كانــوا يـ ّ
كانــت ّ

المطلوبــة وربمــا أكثــر .علــى اعتبــار أنهــم كانــوا يعملــون بيــن الفقــراء األكثــر عرضــة لإلصابــة فــي ظــروف
بالغــة الصعوبــة .كانــوا جميعــاً ضحايــا الظــروف .لــم يكــن هنــاك عــاج ،لكــن غريــزة البقــاء دفعــت النــاس
إلــى تلـ ــك التصرفــات الفظــة التــي مــا كانــت لتصــدر عنهــم لــوال تلــك الظــروف.
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هكــذا ،كان للنظــرة الشـ ــاملة واألحــكام المتوازنـ ــة لصحيفــة ديفــو ،دورهــا مثــل بقيــة المنشــورات فــي
مرســيليا فــي بقــاء األعمــال األدبيــة عــن الطاعــون ماثلــة فــي األذهــان إلــى جانــب الصــور األخــرى التــي تــرز
مــا كان يعنيــه ذات يــوم.

حيــة فــي صــور عــدة بعــد اختفائــه مــن أوروبـ ــا بوقــت طويــل؛ بعضهــا لــم يكــن سـ ــوى
بقيــت ذكـ ــرى الطاعــون ّ

أحــداث تاريخيــة خياليــة مثــل اللوحــة التــي طلــب نابليــون أن ترسـ ــم لــه حيــن زار مرضــى الطاعــون فــي أحــد
مشــافي يافــا عــام  ،1799كمــا أن االهتمــام بماضــي أوبئــة الطاعــون اكتسـ ــب دور ًا جديــد ًا حيــن ظهــرت الكوليرا

فــي القــرن التاســع عشــر وفيــروس اإليــدز وأنــواع العـ ــدوى الجديــدة فــي القــرن العشــرين لتظهــر أنــواع جديــدة
مــن الكــوارث الوبائيــة .حينهــا اكتسـ ــبت صــور الطاعــون وقصصــه حيــاة خاصــة بهــا فــي مختلــف الفــروع األدبيــة.
ظهــرت عديــد مــن الروايــات األدبيــة التــي تناولــت قصــص الطاعــون وحكاياتــه ومشــاهد المــدن والبلــدات

التــي حــل بهــا الطاعــون فــي تلــك األوقــات .وشـ ــهد القــرن المنصــرم تقديــم كثيــر مـ ــن الروايــات واألفــام

ـتقبال ،وكلهـ ــا تتعامــل مــع صـ ــور
القائمــة علــى روايــات تــدور أحداثهــا حــول األوبئــة ماضيــاً وحاضــراً ومسـ ـ ً
وأحـ ــداث أنموذجيــة مألوفــة مــن أعمــال سـ ــابقة.

فــي النهايــة يؤكّ ــد المؤلــف ،أن أعـ ــراض الطاعــون المخيفــة جعلتــه وبــاء فريــداً مــن نوعه.لكنــه حالــة خاصــة

تجمــع بـ ــين ارتفــاع معــدل الوفيــات وخطــورة اإلصابـ ــة بالعــدوى ،مـ ــع ارتبــاط واضــح بالفقر.

لقــد سـ ّـبب صدمــة ،وقلقــاً  ،وفزعــاً  ،وفــي الوقــت ذاتــه حــدد أهدافــاً يمكـ ــن توجيــه الخــوف نحوهـ ــا .كان

مــن الممكــن اتخــاذ عمــل إيجابــي عبــر تدميــر أو حبــس كل شــيء كان علــى احتــكاك مــع المــرض ،مثــل

المالبــس ومــاءات األسـ ّـرة ،والبيــوت ،والضحايــا أنفسـ ــهم.

وفــي مسـي ــرة الجائحــة الثانيــة فــي أوروبــا ،تــم التعـ ّـرف علــى الطاعــون بوصفــه مشـ ــكلة اجتماعيــة قابلــة

يبيــن أنــه
النفجــار ،ألنهــا ال تبقــى دائمــاً داخــل الحــدود المرســومة اجتماعيــاً  ،فاألثــر االجتماعــي للمــرض ّ
ـتقال يشـ ــكل تاريخــه الخــاص بطرائــق يعجــز البشــر
لــم يكــن ظاهــرة دخيلــة بالكامــل ،أي أنــه ليــس عامـ ًـا مسـ ً

عـ ــن التأثيــر فيهــا .وهــذا مــا بــدا بالضبــط فــي أولــى الحـ ــاالت التــي ظهــرت فــي القــرن السـ ــادس ،ثــم فــي
القــرن الرابــع عشــر ،حيــن ازدادت حدتــه بتأثيــر صدمــات بيئيــة أخــرى.

بعــد ذلـ ــك ،كان معــدل الوفيــات الناجمــة عــن الطاعــون ونســبة ّ
تفشــيه تحـ ّـدد بحســب نطــاق وقوعــه،
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وبالظــروف المحليـ ــة التــي تملــي ســرعة تحـ ــرك المــرض وبالمــكان الــذي ترسـ ــخ فيــه .كمــا تأثــرت خواصــه
متعمــدة أكثــر عــن
أيضــاً بكيفيــة اسـ ــتجابة النــاس ،أحيانــاً بصــورة عفويــة ،بالهــرب ،مثـ ًـا ،وأحيانــاً بصــورة
ّ
طريــق محاولــة السـ ــيطرة عليــه بطريقــة أو بأخــرى.

فعالة أم ال ،بعد اختراعها وتطويرهـ ــا في بدايات
وبـ ــصرف النظر عما إذا كانت سياسـ ــات الحجر الصحي ّ
أوروبــا الحديثــة ،فإنهــا ّ
تمثــل الــدور الــذي لعبتــه الثقافــات والمؤسسـ ــات السياســية والعوامــل االجتماعيــة

والسياســية فــي تفاعلهــا مــع الطاعــون .فــإذا أردنــا أن نفهــم أوبئــة الطاعــون ،فسـ ــنحتاج إلــى أن نعــرف

شـ ــيئاً عــن البيئــة التــي ظهــرت فيهــا والعوامــل األخــرى التــي اســتجابت لهـ ــا .ألنــه فــي كل األحــوال كان
للنــاس يـ ــد فــي تحديــد األوبئــة التــي واجهوهــا ،وكذلــك النتائــج التــي تســفر عنهــا تلــك المواجهــة.

فــي تلـ ــك الناحيــة ،كان الطاعــون مشـ ــابهاً لألمـ ــراض الوبائيـ ــة األخــرى ،بـ ــما فيهــا صنـ ــوف العــدوى

الفيروسـ ــية .وهــذا مــا يفســر سـ ــبب اسـ ــتعارة صــور الطاعــون وتطبيقهـ ــا علــى أمـ ــراض جديــدة أو تلــك

التـ ــي تعــود للظهــور والتــي تبــدو فــي عصرنــا الحاضــر جوائــح كارثيــة .وكثيــراً مــا يرجــع دارسـ ــوها إلــى تاريــخ
الطاعــون الســتخالص الــدروس والعبــر.
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