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ّ

البقاء على األرض
وباء فيروس كورونا َّ
صحية في حقبتنا .ليست
مرش ٌح ألن يكون أخطر حالة طوارئ
ّ
ّإن َ
ـون قــد أســفر فــي نهايتــه عــن
األولــى ،وال األخيــرة ،بــل ليســت ّربمــا األكثــر فظاعــة .فمــن المحتمــل ّأل يكـ َ

أوليــة“ :ســارس-
إال أنّ ــه وبعــد ثالثــة أشــهر مــن ظهــوره قــد كســب ّ
ضحايــا أكثــر مــن أوبئــة أخــرى كثيــرةّ ،
كــوف ”2 -هــو ّأول فيــروس جديــد يظهــر بهــذه الســرعة علــى الصعيــد العالمــي .لقــد كانــت فيروســات

أخــرى كثيــرة شــبيهة ،مثــل ســلفه “ســارس -كــوف” قــد ُســحقت بصــورة عاجلــة ،وأخــرى مثــل فيــروس

نقــص المناعــة البشــري ظلّ ــت تتآمــر فــي الظـ ّـل علــى مــدى ســنوات .لقــد كان “ســارس-كوف ”2 -أكثــر

جــرأة ،وتكشــف لنــا فظاظتــه شــيئاً كنّ ــا نعرفــه مــن َق ْبــل ،لكنّ نــا كنّ ــا نجــد صعوبـ ًـة فــي قياســه :تعـ ّـدد

عقــد حيثياتــه
عقــد العالــم الــذي نســكنه ،تَ ُّ
أي مــكان ،وتَ ُّ
المســتويات التــي تربطنــا ببعضنــا بعضــاً  ،فــي ّ
االجتماعيــة والسياســية واالقتصاديــة ،وأيضــاً النفســية.

ـب فــي يــوم  29فبرايــر  2020يــوم نــادر ،يــوم ســبت فــي هــذه الســنة الكبيســة .تجــاوزت حــاالت
أكتـ ُ

العـ ْـدوى المؤكَّ ــدة فــي العالــم  85ألفــاً  ،نحــو  80ألفــاً فــي الصيــن وحدهــا ،ويقتــرب عــدد الموتــى مــن
َ

خلفيــة أيامــي ،وهــا هــي اآلن أيضــاً
آالف .لشــهر علــى األقــل أصبحــت هــذه الحســابات الغريبــة
ٍ
ثالثــة
ّ

ـراء تَ بـ ُـرز
مفتوحــة أمامــي الخريطــة التفاعليــة لجامعــة جونــز هوبكينــز .تُ مـ َّـدد مناطــق االنتشــار بدوائــر حمـ َ

تختـ َـار بعنايــة أكبــر ،ولكــن ،وكمــا هــو معــروف ،حمــراء
الرماديــة :ألــوان إنــذار كان يمكــن ْأن ُ
علــى الخلفيــة
ّ

هــي الفيروســات ،حمــراء هــي حــاالت الطــوارئ .اِ ختفــت الصيــن واختفــى جنــوب شــرق آســيا أســفل بقعــة

نفسـ َـها ،وهــو مــا شــكَّ ل مفاجــأة لكثيريــن،
كبيــرة
موحــدة ،إال أن العالــم بأســره ملطــخ .وجــدت إيطاليــا َ
َّ

منصــة هــذا الســباق المثيـ ِـر للقلــق .إال ّأن هــذا وضــع متغيــر ،فخــال ّأيــام قليلــة ،بــل وبشــكل مفاجئ،
علــى ّ

نفسـ َـها فــي أوضــاع أســوأ منّ ــا .لــم يعــد هنــاك وجــود للحــدود ،لألقاليــم ،لألحيــاء.
قــد تجــد بلــدان أخــرى َ
العـ ْـدوى هــي مقيــاس كــم أصبــح عالمنــا معولمــاً  ،مترابطــاً ،
فمــا نمــر بــه لــه طابــع فــوق الهويــة والثقافــةَ .

ـدرك لــكل هــذا ،ولكــن مــع ذلــك ،حيــن أنظــر إلــى القــرص األحمــر الــذي يعلــو إيطاليــا فــا يمكننــي
أنــا مـ ِ
إال أن ّ
األيــام القادمــة بســبب إجــراءات االحتــواء .إنّ ــه
أتأثــر ،مثــل الجميــع .لقــد ُأ ِلغيــت مواعيــدي خــال ّ
ّ

حاضــر يتقاســمه كثيــرون :فنحــن نَ ْعبــر مرحلــة تعليــق للحيــاة اليوميــة ،إيقافــاً لإليقــاع ،كمــا فــي األغانــي
أحيانــاً  ،حــن يختفــي اإليقــاع وتبــدو الموســيقى وكأنهــا قــد تمــددت .مــدارس مغلَ قــة ،طائــرات قليلــة فــي
كل مــكان.
الســماء ،صمــت يفــوق المعتــاد فــي ّ
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قررت استغالل هذا الفراغ في الكتابة .للسيطرة على التشاؤم ،وللعثور على أسلوب
لقد ّ
ُ
تكون ثقل توازن للبقاء راسخين في
الكتابة أحياناً في ْأن
كل هذا .تنجح
أفضل للتفكير في ّ
َ
َ
األرض .ولكــن هنــاك أيضــاً ســبباً آخــر :ال أريــد أن أفقــد مــا يكشــفه لنــا الوبــاء عــن أنفســنا .بعــد تجــاوز الخــوف
كل وعــي عابــر .هــذا مــا يحــدث دائمــاً مــع األمراض.
ســيختفي فــي لحظــة ّ

تغيــر .ســتكون األرقــام مختلفــة ،ســيكون الوبــاء قــد
حيــن تقــرؤون هــذه الصفحــات ســيكون الوضــع قــد َّ
تمــت الســيطرة عليــه ،ولكــن مــا مــن أهميــة
كل زاويــة
انتشــر ،ســيكون قــد بلــغ ّ
متمدنــة فــي العالــم أو ّ
ِّ

حدثــاً
العـ ْـدوى اآلن ســتكون مــا تــزال صالحــةّ .
ألن مــا يحــدث ليــس َ
التأمــات التــي تثيرهــا َ
لهــذا .بعــض ّ

عرضيــاً  .ليــس جديــداً علــى اإلطــاق :فقــد ســبق لهــذا أن حــدث ،وســيحدث مجــدداً  .قبــل الكتابــة بفتــرة
ّ
طويلــة كانــت الرياضيــات َوســيلتِ ي لكبــح القلــق .ومــا يــزال يحــدث لــي ،فــور اســتيقاظي صباحــاً  ،أن أبتكـ َـر

رقميــة ،عــادة مــا يكــون هــذا عالمــة علــى ّأن شــيئاً مــا ال يســر كمــا يجــب .أعتقــد أن
حســابات ومتتاليــات
ّ

هــذا كلّ ــه يجعلنــي غريــب األطــوار .أقبــل هــذا .وأتحمــل ،إن صـ ّـح القــول ،مــا ينتــج عنــه مــن حــرجّ .إل أنــه

يظهــر فــي هــذه الفتــرة أن الرياضيــات بالنســبة إلــى غريــب األطــوار ليســت فقــط هوايــة ،بــل الوســيلة التــي

طبيــة ،هــي
لفهــم مــا يحــدث وإبعـ ِ
ـاد اإليحــاءاتّ .إن األوبئـ َـة ،وقبــل أن تكـ َ
ـون حــاالت طــوارئ ّ
ال غنــى عنهــا ْ

ألن الرياضيــات ليســت فــي الواقــع علــم األرقــام ،إنهــا علــم العالقــات :فهــي
حــاالت طــوارئ
رياضيــةّ ،
ّ

تصــف الروابــط والتعامــات بيــن كيانــات مختلفــة.
الع ْدوى
رياضيات َ

يتخيل؟! .عندما
كغيوم تتراكم ،إال ّأن
الع ْدوى ِّبينة في األفق
َ
ٍ
ومن ّ
الصين بعيدةَ ،
كانت َ
العـ ْـدوى بقـ ّـوة جعلتنــا فــي ذهــول .ولتبديـ ِـد عــدم التصديــق فكّ ــرت فــي اللجــوء إلــى الرياضيــات،
وصلتنــا َ

ألي وبــاء .هنــاك حاجــة إلــى تفرقــة مهمــة“ :ســارس -كوف-
وبـ ُ
ـدأت ب ـ “أنمــوذج م م م” التركيبــة الشـ ّـفافة ّ

مجهــدة ،غيــر شــخصيةّ ،ربمــا اختِ يــرت علــى هــذا
 ”2هــو الفيــروس“ ،كوفيــد ”19 -هــو المــرض .إنهــا أســاء
ِ

ـتخدم
دقــة مــن األكثــر شــعبية “فيــروس كورونــا” سأسـ ِ
النحــو للتقليــل مــن تأثيرهــا المعنــوي ،لكنّ هــا أكثــر ّ
ختصر “ســارس
وعـ ْـدوى  ، 2003سـ َـأ ِ
العـ ْـدوى َ
هــذه األســماء إذن .وللتبســيط ،ولتجنُّ ــب الخلــط بيــن هــذه َ
كــوف ”2 -إلــى “كــوف ”2 -وهــو شــكل الحيــاة األكثــر ّأوليــة الــذي نعرفــه .ولِ فهــم كيفيــة َع َملــه علينــا

أي
يهمـ ُـه ّ
االنغمــاس فــي ذكائــه الغبـ ّـي ،أن نــرى أنفســنا كمــا يرانــا هــو .يجــب أن نتذكّ ـ َـر ّأن “كــوف  ”2-ال ّ
يخصنــا ،ال ســننا ال جنســنا.
شــيء تقريبــاً
ّ

للعـ ْـدوى ،أي جميــع َمــن
فالبشــرية بكاملهــا تنقســم بالنســبة إلــى الفيــروس ثــاث مجموعــات،
المعرضيــن َ
َّ
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عديهــم ،والمصابيــن ،أي الذيــن َأعداهــم بالفعــل ،والمســتَ ْب َعدين ،أي الذيــن ال يمكنــه
مــا يــزال بإمكانــه أن ُي ِ

للعـ ْـدوى
أن ُي ْعديهــم بعــد.
ـتبعدون :م م م .حســب الرسـ ِـم البيانــي َ
للعـ ْـدوى ،المصابــون ،المسـ َ
المعرضــون َ
َّ

ـتبعدون،
الــذي ينبــض علــى شاشــتِ ي ،المصابــون فــي العالــم فــي هــذه اللحظــة هــم نحــو  40ألفــاً  ،المسـ َ

مــا بيــن ضحايــا ومتعافيــن ،أكثــر قليـ ًـاّ .أمــا المجموعــة التــي يجــب االنتبــاه إليهــا فهــي األخــرى ،تلــك التــي
للعـ ْـدوى ب ـ “كــوف  ”2-الكائنــات البشــرية التــي مــا يــزال ممكِ نــاً
يتضمنهــا الرســم البيانــي،
ال
المعرضــون َ
َّ
ّ

ـارات ونصــف المليــار إال القليــل.
يصيب َهــا ،ســبعة مليـ ٍ
للفيــروس أن
َ
آر مع صفر

ومتوقفــون ،وفجــأة تتحـ ّـرك
ِّ
معرضــون لإلصابــة
فلنتخيـ ْـل أنّ نــا ســبعة مليـ ٍ
ـارات ونصــف المليــار كُ َر ّيــة .نحــن َّ
ّ

نحونَ ــا بســرعة كبيــرة كُ ريــة مصابــة .تلــك الكُ ريــة المصابــة هــي المريــض رقــم صفــر ،وســتتمكّ ن قبــل أن
َ
كل منهمــا كريتيــن أخرييــن ،ثــم اثنتيــن
تتوقــف مــن ضـ ْـرب كريتيــن أخرييــن وتنطلــق هاتــان الكُ َر ّيتــان وتضــرب ّ

متتابــع .تنمــو فــي المرحلــة األولــى بطريقــة يسـ ّـميها
ـرد فعــل
العـ ْـدوى ،كـ ّ
أخرييــن ،وهكــذا ،هكــذا تبــدأ َ
ِ

الرياضيــون ُ
تتوقــف هــذه
ـكل أســرع دائمــاً ّ .
األســية :يصــاب َ
بالعـ ْـدوى عــدد متزايــد دائمــاً مــن األشــخاص بشـ ٍ

ويقــرأ “آر مــع صفــر” ولــكل مــرض
ألي وبــاء ،يشــار إليــه بالرمــز ُ R0
الســرعة علــى رقــم هــو القلــب الخفــي ّ

المتوســط شــخصين
رقمــه الخــاص .وفــي َمثــل الكُ َر ّيــات كان ال ـ  R0اثنيــن بالضبــط :يعــدي كل مصــاب فــي
ّ
للعـ ْـدوى .بالنســبة إلــى كوفيــد  ”19هــذا الرقــم هــو اِ ثنــان ونصــف تقريبــاً .
معرضــن َ
َّ

جيــدة بالفعــل فقــط حيــن يكــون ال ـ  R0أقـ ّـل مــن واحــد ،أن ُيعـ ِـدي
يهمنــا اآلن ،هــو ّأن األمــور تكــون ّ
مــا ّ

العـ ْـدوى هــي نـ ٌـار
ّ
كل مصــاب أقـ ّـل مــن شــخص آخــر .فــي هــذه الحالــة
ّ
يتوقـ ُ
ـف االنتشــار بشــكل تلقائـ ّـيَ ،

فــي هشــيم .أمــا إذا كان ال ـ  R0علــى العكــس أكثــر مــن واحــد ،فــإن وبــاء ســيبدأ .النبــأ الســار هــو ّأن الــR0

تصرفاتنــا بشــكل
يمكــن أن يتغيــرّ .
صححنــا ّ
العـ ْـدوى ،إذا ّ
ـكل مــا .إذا قلّ صنــا احتمــاالت َ
يتوقــف هــذا علينــا بشـ ٍ
العـ ْـدوى.
يجعــل أكثــر صعوبــة علــى الفيــروس ْأن ينتقـ َـل مــن شــخص إلــى آخــر ،فسـ ِ
ـينخفض ال ـ  R0وتتباطـ ُـأ َ

المقاومــة للوقــت الــازم ،فســينحدر ال ـ  R0فــي النهايــة دون قيمــة واحــد مــع
إن تحلّ ْينــا بالعــزم علــى
َ

خفـ َـض ال ـ  R0هــو المعنــى الرياضــي لتنازالتنــا.
التوقــفّ .إن ْ
ّ
الفاصلــة ،وســيبدأ الوبــاء فــي
في هذا العالم المجنون غير الخطي

ـدد المصابيــن المؤكَّ ديــن فــي بلدنــا  ، 231فــي اليــوم
فــي الرابــع والعشــرين مــن فبرايــر 2020كان عـ ُ

األول مــن مايــو ممطــر1694 ،
التالــي ارتفــع إلــى  322وفــي الــذي بعــده إلــى  ، 470ثــم  655اليــومّ ،
العـ ْـدوى ،نفتــرض ّأن المصابيــن
ليــس هــذا مــا كنّ ــا نريــد .والســتخدام أرقـ ٍ
ـام أكثــر ســهولة فــي التعامــل مــع َ

ـرة واليــوم عشــرين ،تجعلنــا فطرتنــا نعتقــد ّأن الحمايــة المدنيــة ســتعلن غــداً مــا مجموعــه
كانــوا أمـ ِـس عشـ ً
الع ْدوى |
في َ
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ثالثــون إصابــة .وبعــد ذلــك عشــر أخــرى ،ثــم عشــر أخــرى .عندمــا ينمــو شــيء مــا نَ ميــل إلــى االعتقــاد ّأن
تزايــد
كل يــوم .وبلغــة الرياضيــات ننتظــر دائمــاً ســيراً
نمـ َّـوه ســيكون متســاوياً ّ
خطيــاً  ،هــذا أمــر أقــوى منّ ــاُ .
ّ
المقابــل أكبــر دائمــاً  .يبــدو خــارج الســيطرة .فــي الواقــع ّإن الطبيعـ َـة نفســها ليســت
الحــاالت هــو فــي
ِ

فضــل الطبيعــة النمـ ّـو المذهــل أو األكثــر سالســةّ ،إن الطبيعـ َـة بطبيعتهــا
خطيـ َـة الطابــع .تُ ِّ
ذات تركيبـ ٍـة
ّ

ـزع اآلخريــن جميعــاً .
غيــر
تصرفــاً ال يدهــش العلمــاء يمكِ نُ ــه أن يفـ َ
خطيــة .ال تشــكِّ ل األوبئــة اســتثناء .إال أن ّ
ّ
متوقعــاً .
َّ
وهكــذا يصبــح نمـ ُّـو الحــاالت “انفجــاراً “ هــو فــي عناويــن الصحــف “مأســاوي” بينمــا كان فقــط

ّإن حــاالت “كوفيــد ”19 -ال تــزداد بشــكل متصاعــد فــي إيطاليــا أو فــي أماكــن أخــرى ،فــي هــذه المرحلــة

تــزداد أســرع مــن هــذا بكثيــر ،وفــي هــذا ليــس هنــاك أي شــيء غامــض ،نهائيــاً .
الع ْدوى
إيقاف َ

“كيــف يمكــن إيقــاف شــيء ينمــو بشــكل أســرع دائمــاً ؟ “ “بقـ ّـوة كبيــرة .بتضحيــة كبيــرة .بصبــر كبيـ ٍـر” نَ علَ ــم

ـاض بقيمــة ّ R0إن هــذا ِمثــل إصــاح صنبــور مــن دون إغــاق الصنبور
اآلن ّأن مكافحــة الوبــاء تعنــي االنخفـ َ

قويــاً  ،فعلينــا قبــل أن نهتــم باألشــياء األخــرى العمــل علــى احتــواء
ـزي .إن كان الضغـ ُـط فــي األنابيــب ّ
المركـ ّ

قذيفــة الميــاه التــي ترشــق أعيننــا .هــذه مرحلــة القــوة .فــي حــال المحافظــة علــى  R0دون القيمــة الحرجــة
العـ ْـدوى الســابقة ،ويكــون قــد تـ َّـم
لوقــت ٍ
كاف الوقــت الــذي تكــون خاللــه قــد ظهــرت جميــع حــاالت َ

العـ ْـدوى -فــي هــذه الحالــة ســنبدأ بلمــس
احتواؤهــا أيضــاً  ،وتـ َّـم فــي الجــزء األكبــر منهــا تجــاوزُ فتــرة نقــل َ
ـكل أبطـ َـأ .لقــد كنــت متسـ ّـرعاً فــي حديثــي ســابقاً عــن.R0
تباطـ ٍـؤ .مــا تــزال َ
العـ ْـدوى تنمــو ،ولكــن بشـ ٍ
سيئ ،ففي اللحظة ذاتها التي قد تُ َّفف فيها إجراءات االحتواء االستثنائية،
هناك أيضاً نبأ ّ
ـال كبيـ ٍـر إلــى قيمتــه “الطبيعيــة  ”2.5إذا أبعــدت يـ َـدك عــن
فــي الصيــن أو لدينــا ،سـ ِ
ـيقفزُ ال  R0باحتمـ ٍ

العـ ْـدوى إلــى
ّ
أنبــوب فــي حالــة ضغــط ســتبدأ الميــاه فــي
التدفــق مجـ َّـدداً بقـ ّـوة .ســتعود َ
االنتشار بشكل ُأ ِّسي .وتبدأ المرحلة األكثر صعوبة ،الثالثة ،مرحلة الصبر.
تَ مني األفضل

الع ْدوى
توجهـ ُ
ـت أمـ ِـس إلــى عشــاءٍ فــي بيــت أصدقــاء .قلــت لنفســي إنّ ــه العشــاء األخيــر .مــع تجــاوز حــاالت َ
ّ
ضاي َقهــم هــذا بعــض الشــيء .يبــدو ّأن هــذا
َ
قبــل أحــداً لــدى دخولــيَ ،
ألفـ ْـي ســأبدأ الحجــر الصحــي .لــم ُأ ِّ

ـرض بقـ ْـد ٍر ال بــأس بــه ،ولكــن
ـاب بوســواس المـ ِ
هيمـ َـن علــى ِ
الوبــاء قــد ْ
ـكل مبالَ ــغ فيــه .أنــا مصـ ٌ
عقلــي بشـ ٍ
للعـ ْـدوى أن
ليســت هــذه المشــكلة .ليــس لــدي خــوف مــن أن أمــرضِ ،مــم أخشــى إذن؟ مــن كل مــا يمكــن َ

تغيــره .مــن اكتشــاف أن دعامــة الحضــارة التــي أعرفهــا هــي قلعــة مــن َورق .اِ ســتمر الجميــع أثنــاء العشــاء
َّ
الع ْدوى |
في َ
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كل شــيءٍ
“هيــا ،ســترى ،أيــام قليلــة بعـ ُـد وســيعود ّ
ـرار “خــال أســبوع ســيكون ّ
كل شــيء قــد زال” ّ
فــي تكـ ِ

إلــى وضعــه الطبيعـ ّـي”.

ـون
ســألتني إحــدى الصديقــات لمــاذا ال أتكلّ ــم؟ هــززت َ
ـب ،لــم أرغــب فــي أن أكـ َ
كتفـ َّـي مــن دون أن أجيـ َ
مثيــراً للمخــاوف ،أو أسـ َ
ـادة ل ـ “كــوف –  ”2فلدينــا
ـوأ مــن هــذا جالبــاً للنّ حــس .إن لــم تكــن لدينــا أجســام مضـ ّ

ـادة لــكل مــا ُي َح ّيرنــا .نرغــب دائمــاً فــي معرفــة تاريــخ بدايــة األشــياء وانتهائهــا .لقــد اِ عتدنــا
أجســام مضـ ّ

فـ ْـر َض وقتِ نَ ــا علــى الطبيعــة ،ال العكــس.

عرضنــا لخيبــة أمــل متكـ ّـررة .عيــب التفكيــر
ّإن انتظـ َـار المســتحيل ،أو حتــى مــا هــو غيــر
محتمــل بشــكل كبيــرُ ،ي ّ
َ

الســحري ،فــي أزمــة كهــذه ،ليــس كونــه زائفــاً بقــدر مــا يقودنــا مباشــرة إلــى القلــق.
الع ْدوى بالفعل
إيقاف َ

الع ْدوى
العـ ْـدوى بالفعــل؟ “ َيعــرف علمــاء األوبئــة أن الطريقة الوحيــدة إليقاف َ
“كيــف يمكــن إذن إيقــاف َ

صبــح منخفضــة بشــكل يجعــل االنتشــار غيــر
هــي تقليــص عــدد
َّ
المعرضيــن لإلصابــة .علــى كثافتهــم أن تُ ِ

محتمــل .يجــب إبعــاد الكُ َر ّيــات إحداهــا عــن األخــرى .عندمــا تكــون الضربــات الصائبــة قليلــة بمــا فيــه الكفايــة
َ

ـيتوقف ّرد الفعــل التتابعـ ّـي.
سـ ّ

مستبعدين من دون العبور
للع ْدوى إلى
َ
معرضين َ
قوة رياضية تجعلنا ننتقل من َّ
للّ قاحات ّ
مئويـ ٍـة
ـبة
ملقحيــن بنسـ ٍ
لقــح جميعنــا ،قــد يكــون كافيــاً أن نكــون َّ
عبــر المــرض .ليــس مــن الضــروري أن نُ َّ
ّ
َ
فاجأنَ ــا
ـرة ،أن نبلُ ــغ مــا تُ سـ ّـمى “مناعــة القطيــع “ .ولكــن لــدى “كــوف ”2 -حســن حــظ المبتــدئ ،فقــد
كبيـ ٍ
ـادة وال لقاحــات .إنّ ــه جديــد بالنســبة إلينــا .إذا تَ ْرجمنَ ــا هــذا
ـتعدين وأنْ قيــاء ،مــن دون أجســام مضـ ّ
غيــر مسـ ّ
للعـ ْـدوى .ولهــذا
الجـ ّـدة تعنــي كوننــا جميعــاً
معرضيــن َ
َّ
إلــى “األنمــوذج م م م” فــإن هــذه الشــحنة مــن ِ
التحمــل طيلــة الوقــت الضــروري.
علينــا
ّ

رياضيات الحذر
ـأي ثمــن ،كانــت العطلــة المكافــأة بعــد مرحلــة االختبــارات .وكان أصدقائِ ــي
كنــت أريــد ْأن أصـ َـل إلــى الجبــل بـ ّ

كل شــيء كان قــد ُدفع مســبقاً  ،الفندق في
يحرصــون علــى تحقيــق هــذا مثلــي ،مــن دون الحديــث عــن ّأن ّ
ِ
 Les Deux Alpesعقــب عبورنــا نفــق ســالبيرتراند وجدنــا أنفســنا فــي عاصفــة ثلجيــة .يبــدو أنّ ــا قــد بــدأت

مصطفيــن
ّ
منــذ قليــل ،كانــت الطرقــات مــا تــزال نظيفــة .وفكّ رنــا :ســننجح .بعــد عشــرة كيلومتــرات كنّ ــا

ين لالنطــاق مجـ َّـدداً كان
ِ
متوقفــة .قمنــا بتركيــب
ّ
َخلْ ــف ســيارات أخــرى
ـتعد َ
السالسـ ِـل ،حيــن كنّ ــا مسـ ّ
هاتفيــاً بأبــي ،وقــال لــي بهــدوء شــديد إنّ ــه فــي بعــض
الثلــج علــى الطريــق قــد وصــل إلــى الكعبيــن .اِ تّ صلــت
ّ
الع ْدوى |
في َ
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األوضــاع تكــون الشــجاعة الوحيــدة الممكنــة هــي التنــازل .أنــا َمديــن لــه بهــذا الــدرس فــي الحــذر ،وأيضــاً بمــا
هواج ِســه كانــت هنــاك دائمــا الســرعة المفرطــة .حيــن كانــت
هــو أكثــر ،األســاس الرياضـ ّـي للحــذر .مــن بيــن
ِ

تســبقنا علــى الطريــق الســريع ســيارة تنطلــق كمــا الصــاروخ كان يكـ ّـرر أن َمــن يقودهــا كان يجهــل بالتأكيــد
ّأن عنــف االصطــدام ال يتزايــد بشــكل تناســبي مــع الســرعة ،بــل مــع مربــع الســرعة .كنــت طفـ ًـا ،بعيــداً

تمامــاً عــن المفاهيــم التــي ال غنــى عنهــا لمنــح معنــى لهــذه الجملــة .بعــد ســنوات أعـ ْـدت تفســيرها مــن

وجهــة نظــر الفيزيــاء :فــي قانــون الطاقــة الحركيــة ،طاقــة جســم متحـ ّـرك ،ليــس هنــاك وجــود للســرعة بــل
مربع ســرعة الجســم االصطدام إذن هو
لمربعها E = ½ mv² :الطاقة الحركية = ×  0.5كتلة الجســم × ّ
ّ

يحذرنــي مــن َّأن التفكيــر
يحدثنــي عــن الفــرق بيــن التزايــد الخطــي وغيــر الخطــي .كان ّ
الطاقــة ،وكان أبــي ّ

ـري يمكــن أن يكــون خاطئــاً أحيانــاً .
الفطـ َّ
القدم
اليدَ -
َ
الفمَ -

في ميالنو أغلقوا المدارس ،والجامعات ،والمتاحف ،والمسارح ،وقاعات التمارين الرياضية.
إنهــا فيراغســطس فــي الثانــي مــن مــارس .هنــا فــي رومــا مــا تــزال تُ لمــس أجــواء وضــع طبيعــي ،لكنّ ــه وضــع
كل مــكان بــأن شــيئاً مــا يتغيــر.
طبيعــي مشــروط .هنــاك شــعور فــي ّ

العـ ْـدوى خلـ ًـا فــي روابطنَ ــا .جلبــت الكثيــر مــن العزلــة :عزلــة َمــن يعالَ ــج فــي العنايــة المركَّ ــزة
لقــد أحدثــت َ

ويتواصــل مــع اآلخريــن عبــر زجــاج ،ولكــن أيضــاً عزلــة مختلفــة ،منتشــرة ،عزلــة األفــواه المغلقــة خلــف
العـ ْـدوى نحــن جميعــاً أحــرار وفــي إقامــة جبريــة.
كممــاتَ ،
نظــرات الريبــة ،ضــرورة البقــاء فــي البيــت .فــي َ
ّ

ـدي بثــور
قبــل أســبوع مــن بلوغــي اِ ثنـ ْـي عشــر عامــاً  ،أصابنــي مــرض ُيسـ ّـمى مــرض الفــم واليــد والقــدم .لـ ّ

ـك،
حمــى ،لــم أكــن أشــعر
بتوعــك أو أكاد ،باســتثناء الحـ ّ
ّ
ـدي ّ
حــول الشــفتين وعلــى األطــراف .لــم تكــن لـ ّ
إال أن كنــت معديــاً جـ ّـداً  ،ولهــذا تــم وضعــي فــي نــوع مــن العــزل المنزلــي .أعطونــي قفــازات بيضــاء مــن
ّ

القمــاش ألرتديهــا عنــد خروجــي مــن الغرفــة ،ورغــم أن هــذا كان مرضــاً طفحيــاً بســيطاً  ،أتذكّ ــر أنّ نــي كنــت
مؤقــت
أشــعر بنفســي وحيــداً  ،كئيبــاً  .ال أحــد يعجبــه أن َيتــم إبعــاده .ومعرفتنــا ّأن انفصالَ نــا عــن العالــم هــو ّ

ال تكفــي إللغــاء المعانــاة .لدينــا حاجــة ماســة إلــى أن نكــون مــع اآلخريــن ،وســط اآلخريــن ،علــى أقـ ّـل مــن

متــر مــن األشــخاص الذيــن لهــم أهميــة بالنســبة إلينــا .إنهــا ضــرورة متواصلــة شــبيهة بالتنفــس .لدينــا إذن
اجتماعيتــي .ال
ألي فيــروس بــأن يوقــف
ّ
ـمح ّ
ميــل نحــو التمـ ّـرد :لــن أســمح بــأن تُ فــرض علـ ّـي حــدود ،لــن أسـ َ

لشــهر ،وال حتــى لدقيقــة .يقولــون لنــا ّإن علينــا عمــل ذلــك ،ولكــن َمــن علــى حـ ّـق بالفعــل؟
الح ْجر الصحي
معضلة َ
تظل
ّ
مروعة ،ولكنّ ها
الع ْدوى ،في التجريد الرياضي البارد ،هي أيضاً لعبة كبيرة ،لعبة ِّ
ّإن َ

الع ْدوى |
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أال نمــرض( وبالطبــع
لعبـ ًـة ،بقواعدهــا ،واســتراتيجياتها ،وأهدافهــا (االســتمرار فــي أن نكـ َ
ـون أنفســناّ /

ـتعد لالحتفــال
الحجــر الصحــي .فلنفتـ ْ
بالعبيهــا ،نحــن .إنّ هــا لعبــة يمكننــا أن نسـ ّـميها :معضلــة
ـرض أنّ نــا نسـ ّ
ْ
بعيــد ميــاد أحــد األصدقــاء ،هــذا المســاء ،ســيكون الحفــل فــي مــكان صغيــر .ولكـ ّـن وزيــر الصحــة ،بــل
تجمــع األشــخاص والحفــاظ علــى مســافة األمــان.
ّ
ومنظمــة الصحــة العالميــة ،كالهمــا يدعــو إلــى تفــادي ّ

تتخيــل كــم هــو حزيــن
وفــي الحفــل ،لــن تكــون هنــاك إمكانيــة احتــرام مســافة المتــر .كمــا وهــل لــك أن ّ
حظــاً ســعيداً  ،أو أبقــى فــي البيــت عابســاً ومفكــراً
كل منّ ــا بديــان :أذهــب إلــى الحفــل متمنّ يــاً ّ
هــذا؟ لــدى ّ

فــي اآلخريــن المشــاركين .أعلَ ـ ُـم ّأن المدعويــن جميعــاً يفكّ ــرون فــي االحتمــاالت ذاتهــا ،أبــدأ فــي تمنّ ــي

يحجــم كثيــرون ،ســيكون هــذا الشــيء األفضــل .ولكنّ ــي تســاءلت بعــد ذلــك مــاذا كان ســيحدث فــي
أن ِ

بالعـ ْـدوى
توصــل الجميــع إلــى نتيجتــي ذاتهــا ،إذا قـ ّـرروا المجازَ فــة وإذا كان مــن بيننــا َمــن هــو مصــاب َ
حــال َّ

أيضــاً  ...ال أريــد حتــى التفكيــر فــي هــذا .القــرار األفضــل الــذي يأخــذ بعيــن االعتبــار مصلحتــي يراعــي مصلحــة
اآلخريــن.

ضد القدرية
ّ
يدفعنــا الوبــاء إذن العتبــار أنفســنا منتميــن إلــى جماعــة .يجبرنــا علــى بــذل جهــد خيالــي ال نعتــاد القيــام بــه

ـكل غيــر منفصـ ٍـل ،وأن نأخـ َـذ بعيـ ِـن االعتبــار
فــي األوضــاع الطبيعيــة :أن نــرى أنفســنا مرتبطيــن باآلخريــن بشـ ٍ
وجودهــم فــي اختياراتنــا الفرديــة.

وجــه كثيــراً فــي هــذه الســاعات :إذا كانــت نســبة الوفيــات بســبب الفيــروس متواضعة كما
هــا هــو اِ عــراض ُي َّ

يواجــه شــخص مثلــي مخاطرته
يبــدو ،خاصــة بالنســبة إلــى األشــخاص الشــبان ذوي الصحــة الجيــدة ،فلِ ـ َـم ال ِ
ـكل مواطــن حـ ّـر؟ ال،
حقــاً ال ُيســلَ ب لـ ّ
الشــخصية ويواصــل حياتَ ــه المعتــادة؟ َأليــس القليــل مــن القدريــة ّ
ـتوجب عالجهــم
األول رقمـ ّـي الطابــع .فالنســبة المئويــة لمــن ُيسـ َ
ينبغــي ّأل نخاطــر ،لســببين علــى األقـ ّـلّ :

تجاهلَ هــا .وحســب التقديــرات الحاليــة ،التــي
فــي المستشــفيات بســبب “كوفيــد –  ”19ال يمكــن بالمــرة
ُ
تتغيــر ،ينتهــي األمــر بعشــرة بالمئــة مــن المصابيــن فــي المستشــفىّ .إن حــاالت َعـ ْـدوى كثيــرة
يمكــن أن َّ

خــال وقــت قصيــر ،حــاالت كثيــرة مــن العــاج فــي المستشــفى .كثيــرة لدرجــة أنهــا تُ طيــح بالنظــام الصحــي
أرضــاً .

للع ْدوى،
السبب الثاني هو ببساطة إنساني ،يتعلّ ق بتلك المجموعة الفرعية من
المعرضين َ
َّ
المســنّ ين ،األشــخاص ذوي الصحــة التــي أصابهــا الضعف.
ِ
تعرضــاً بعــض الشــيء مــن اآلخريــن:
أولئــك األكثــر ُّ

واألصحــاء أكثــر عرضــة للضعــف أمــام
للعـ ْـدوى .إن كنّ ــا نحــن الشــبان
فلنُ َسـ ِّـم ِهم
ّ
المعرضيــن فــوق العــادة َ
َّ

للعـ ْـدوى أن يحمــوا
الفيــروس فإنّ نــا نضعــه بشــكل تلقائــي أكثــر قربــاً منهــم .خــال الوبــاء علــى
المعرضيــن َ
َّ
الع ْدوى |
في َ
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العـ ْـدوى أو ننتهــي عنــه ال يعــود
أنفســهم ،وذلــك أيضــاً لحمايــة اآلخريــن .لذلــك فــإن مــا نفعلــه فــي َ

متعلّ قــاً بنــا حصــراً  .ال أريــد نســيان هــذا حتــى عندمــا ينتهــي هــذا الوضــع .مــن هــذا البــاب أبحــث عــن صيغــة

موجــزة ،عــن شــعار لتذكُّ ــره وأجــده فــي مقــال فــي مجلّ ــة  Scienceتعــود إلــى العــام “ 1972 :األكثــر هــو
مختلــف “.

ـب فيليــب ووريــن أندرســن هــذا المقــال كان يتحـ ّـدث عــن اإللكترونــات والجزيئــات ،لكنّ ــه كان
عندمــا كتـ َ
يتحـ ّـدث أيضــاً عنّ ــاّ :إن التأثيــر التراكمــي ألفعالنــا المفــردة علــى الجماعــة يختلــف عــن مجمــوع التأثيــرات

العـ ْـدوى غيــاب
تخيلهــا .فــي َ
عامــة مجـ ّـردة ويصعــب ّ
المفــردة .إن كنــا كثيريــن فــإن كل تصــرف لنــا لــه تبعــات ّ

التخيــل.
كل شــيء عيــب فــي
التضامــن هــو قبــل ّ
ّ

القدرية مجدداً
ضد
ّ
ّ
بجهودنــا مــن أجــل حمايــة النظــام
ِ
العـ ْـدوى ،هــي كل الكائنــات البشـ ّـرية .إن كنَّ ــا نفتخــر
الجماعــة ،فــي َ

التوقــف عــن هــذا فــوراً  .هــا هــي فكــرة جديــدة ،أكثــر تحديــاً بكثيــر :فلنحــاول أن
ّ
الصحــي الوطنــيُ ،يمكننــا

نتخيـ َـل مــاذا يمكــن أن يحــدث إذا انتشــر “كوفيــد ”19 -بشــكل جامــح فــي مناطــق مــن أفريقيــا حيــث هنــاك
ّ
توجــد مستشــفيات علــى اإلطــاق .لســنا جميعــاً
افتقــار أكبــر ممــا لدينــا إلــى المستشــفيات .حيــث ال َ

اجتماعيــة
للعـ ْـدوى ألســباب
للعـ ْـدوى بالقـ ْـدر ذاتــه ،هنــاك المالييــن والمالييــن مــن
ّ
المعرضيــن َ
َّ
معرضيــن َ
َّ

جغرافيــاً َ ،يعنِ ينــا بشــكل قريــب جـ ّـداً .
مصير ُهــم ،حتــى وإن كانــوا بعيديــن
واقتصاديــةّ .إن
ّ
َ
ّ
أي إنسان جزيرة
ليس ُ

العولمـ ِـة .شــاركت فــي واحــدة
حيــن كنـ ُ
ـت فــي المدرســة الثانويــة كانــت هنــاك تظاهــرات عديــدة ضـ ّـد ْ
عامــاً جـ ّـداً  .كــي أكــون
فهــم ِّمــا كنّ ــا نشــكو ،كان كل شــيء ّ
منهــا فقــط وشــعرت بخيبــة أمـ ٍـل .لــم أتمكّ ــن مــن ْ

العولمــة تعجبنــي فــي الواقــع ،كانــت تَ ِعــد بموســيقى رائعــة ،برحــات جميلــة .حتــى اآلن تثيــر
صريحــاً  ،كانــت ْ

مب َهمــة ولكنــي أنجــح علــى األقـ ّـل فــي حــدس معالمهــا ،فتأثيراتهــا
ـدي كلمــة “عولمــة” الحيــرة ،كفكــرة ْ
لـ ّ

الموســعة ،التــي
توضحهــا .وبــاء علــى ســبيل المثــال .هــذا الشــكل الجديــد مثـ ًـا مــن المســؤولية
الجانبيــة ّ
ّ

ـات البشــرية التــي تتفاعـ ُـل فيــا بينهــا متّ صلـ ًـة
لــم يعــد بإمــكان أحــد منّ ــا أن يتهـ ّـر َب منهــا .إن كانــت الكائنـ ُ

رســم بيانــي
بخطــوط قلــم ،فســيكون العالــم خربشــة واحــدة ضخمــة فــي عــام  2020نحــن نعيــش فــي ْ
ويصــل إلــى كل مــكان.
متّ صــل بشــكل كبيــر ،إن اســتعملنا لغــة الرياضيــات .يتّ ِبـ ُـع الفيــروس خطــوط القلــم ِ
العـ ْـدوى
ـتخدم بشــكل مبالَ ــغ فيــه هــذا“ ،ليــس أي إنســان جزيــرة” يكتســب فــي َ
تأمـ َـل جــون ُدون المسـ َ
إن ُّ
معنــى جديــداً  ،غامضــاً .
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الطيران
َّ
لســنا كُ َر ّيــات .نحــن كائنــات بشــرية ،ممتلئــة باألمنيــات والتوتّ ــرات ،نحــن ،فــي المقــام األول ،ممتلئــون

كل أجيــال الماضــي ،إن كانــت لدينــا نزلــة بــرد قويــة فالفيروســات
باالنشــغاالت .نســافر أكثـ َـر وأبعــد مــن ّ
والد ْينَ ــا
تتحـ ّـرك معنــا ،داخلنــا ،وتنتشــر هنــا وهنــاك ،فــي ميالنــو ،فــي لنــدن ،فــي الســوبرماركت ،فــي بيــت َ

ـت بالعطــس.
العـ ْـدوى غيــر منحــازة ،خاصــة إن انتقلـ ْ
َ

غالبية المصابين بال أعراض .وكما يحمل النّ حل والريح حبوب اللّ قاح ،نحمل نحن
تكون
ّ
اهــا مــن اســتيطان
َ
غيــرت الرحــات الجويــة مصيـ َـر الفيروســات ممكِّ نــة ّإي َ
مخاوفنَ ــا ومسـ ّـببات أمراضنــاّ .
الجويــة فقــط ،هنــاك أيضــاً القطــارات
أراض بعيــدة جـ ّـدا بشــكل أســرع بكثيــر .ولكــن ليســت هنــاك الرحــات
ّ

المتزامــن لســبعة مليــارات ونصــف المليــار شــخص :هــا هــي شــبكة
ِ
والحافــات والســيارات .التجــوال
مواصــات فيروســات كورونــا .ســريعة ،متشـ ّـعبة.
فوضى
ـرة شــيء مــا يفلــت مــن قبضــة
التنقــات معــاً هــي فوضــى ضخمــة ،تُ عطينــا كلمــة “فوضــى” فكـ َ
ّ
كل هــذه
ُّ
وفعالــة
العقالنيــة فــي حــد ذاتهــا .ولكــن ليــس األمــر هكــذا .هنــاك تقنيــات دقيقــة
الرياضيــات ،مــن
ّ
ّ
المترابطــة إحداهــا باألخــرى ،للتعـ ّـر ِف
للســيطرة أيضــاً علــى البلْ َبلــة ،هنــاك مجموعــات مــن المعــادالت
ِ
علــى كيفيــة تطـ ّـور نظــام فوضــوي فــي المســتقبل.

توقعــات مختلفــة .نحــن فــي حاجــة إلــى
ـوم هــو الثالــث مــن مــارس  2020ونحــن نتعامــل مــع ّ
ولكـ ّـن اليـ َ

يتوجــه.
كل قطعــة صغيــرة مــن العالــم وإلــى أيــن
بيانــات كثيــرة ،نريــد أن نعــرف كــم شــخصاً يعيــش فــي ّ
ّ
التوجــه
توق ْفنَ ــا عــن
تغي َرنَ ــا نحــن ،إن كنــا قــد ّ
ّ
ـاء يتغيــر إذا ّ
تحـ ّـركات الجميــع ،وليــس هــذا فقــط .نعلــم ّأن الوبـ َ

تأخـ َـذ هــذا بعيــن
إلــى المكتــب ،التزمنــا بالمســافات ،إن كنَّ ــا نشـ ُـعر بالخــوف وبــأي قـ ْـدر ،وعلــى محاكاتنــا أن ُ

االعتبــار .يعمــل الرياضيــون إذن ،ولكــن أيضــاً الفيزيائيــون ،األطبــاء ،علمــاء األوبئــة واالجتمــاع والنفــس
الجويــة .لــم يغفــل العلمــاء أبــداً هكــذا يقومــون جميعــاً بمــلء
واألنثروبولوجيــا ،خبــراء التخطيــط واألرصــاد
ّ

“أنمــوذج م م م” لرؤيــة أيــن ســيصل “كــوف –  ”2غــداً  .إذا حاكينــا بشــكل جيــد فســنكون قــد ربحنــا ّأيــام
مــن االســتباق.
في السوق
وربمــا قــد
نعــرف عــن مســتقبل “كــوف –  ”2أكثــر ممــا نعــرف عــن ماضيــه .ليســت ظــروف اندالعــه واضحــة ّ
الع ْدوى |
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العامــة :لقد أصــاب “كوف
تكــون هنــاك حاجــة إلــى الكثيــر مــن الوقــت لكشــفها .ولكــن واضحــة هــي اآلليــة
ّ

 “ 2اإلنســان ،مثــل فيــروس ســارس واإليــدز ،انطالقــاً مــن نــوع آخــر مــن الحيوانــات .وإلــى الخفافيــش،يوجــه الجميــع إصبــع االتّ هــام .إلــى ّأن “كــوف ”2 -لــم ينتقــل مــن الخفافيــش
التــي أتَ ــى منهــا ســارس أيضــاً ّ ،

تغيــر
إلــى اإلنســان مباشـ ً
ـرة ،بــل قــام بوقفــة انتقاليــة فــي نــوع آخــرّ ،ربمــا كان ثعبانــاً  .وداخــل هــذا المضيــف ّ
ليصبــح خطيــراً بالنســبة إلينــا .وهنــا قــام بالطفــرة الثانيــة فأصــاب
الحمــض النــووي الريبــوزي للفيــروس
ِ
القصــة التــي تشــمل العالــمُ .يفــرض أن هــذا كلّ ــه قــد حــدث
شــخصاً أو أكثــر ،المرضــى رقــم صفــر فــي هــذه
ّ
مهمــة
ـال هــو
بدقــة إلــى كيــف وأيــن ومتــى وقــع االنتقـ ُ
فــي الصيــن ،فــي ســوق فــي ووهــان ّإن التوصــل ّ
ّ

قصــة
أوجــزوا ّ
أهميتهــا علــى األقـ ّـل كبــح الفيــروس .مــا حــدث هــو ّأن كثيريــن َ
لعلْ ــم األوبئـ ِـة تســاوي فــي ّ
وحيــة”.
“كــوف ”2 -فــي كلمـ ٍ
مروعــة ّ
ـات قليلــة قاطعــة“ :فــي الصيــن يأكلــون حيوانــات ّ
في السوبرماركت
يابانيــة ،يعيشــان فــي ميالنــو ولديهمــا طفلــة فــي الخامســة مــن العمــر.
ـاة
ـزوج مــن فتـ ٍ
ّ
ـدي صديــق تـ ّ
لـ ّ

وأمــس تحديــداً كانــت األم واالبنــة فــي الســوبرماركت وشــخصان يصرخــان بــأن مــا حــدث هــو “ذنبهــم”

وعليهــم العــودة إلــى الصيــن .يجعلنــا الخــوف نفعــل أشــياء غريبــة .فــي ظــروف مثــل هــذه التــي نمــر بهــا
اللمبــاالة ،عــدم التصديــق ،االستســامَ .يكفــي تذكــر هــذا
توجــد ردود األفعــال كافــة :الغضــب ،الذعــرّ ،
َ

لنَ تَ َذكّ ــر أيضــاً اســتخدام الحــذر بشــكل أكثــر مــن المعتــاد بعــض الشــيء ،المزيــد مــن الشــفقة بعــض الشــيء،
متخبطــة فــي ممـ ّـرات الســوبرماركت .بغـ ّـض النظــر عـ ّـم لدينــا مــن صعوبــة فــي التمييــز
ال الصيــاح بإهانــات
ّ

العـ ْـدوى ليســت بالكامــل “ذنبهــم” الذنــبَ ،إذا أردنــا بالفعــل أن نجــد ذنبــاً ،
بيــن المالمــح اآلســيوية -فــإن َ
هــو بالكامــل ذنبنــا.
انتقاالت
مــا يــزال العالــم مكانــاً ّبريــاً بشــكل عجيــب .نعتقــد أنّ نــا استكشــفناه بالكامــل إال أن هنــاك عوالــم حيويــة

إزاء البيئــة
ّ
أي فكــرة ،تداخــات بيــن األنــواع لــم
صغيــرة ليســت لدينــا عنهــا ّ
نتوقعهــا حتــىّ .إن عدوانيتنــا َ

ـاال دائمــاً  ،مسـ ِّـببات أمــراض كانــت حتــى
تجعــل احتكاكنــا بمسـ ِّـببات األمــراض الجديــدة هــذه أكثــر احتمـ ً

تتوقــع وجودنــا ،وكذلــك
وقــت قريــب ســاكنة فــي مكامنهــا الطبيعيــة .تقتــرب إزالــة الغابــات مــن بيئــات لــم ّ
يتوقــف .يجبــر االنقــراض الســريع ألنــواع حيوانيــة كثيــرة البكتيريــا التــي تعيــش فــي
ّ
زحــف العمــران الــذي ال
ّ
المكثفــة تســفر عــن مــزارع غيــر مقصــودة ينتشــر
أمعائهــا علــى االنتقــال إلــى أماكــن أخــرى .تربيــة الحيوانــات
كل شــيء بالمعنــى الحرفــي.
فيهــا ّ

للعـ ْـدوى بشــكل كبيــر ولدينــا عالقــات كثيــرة،
نحــن بأعدادنــا الغفيــرة وســنكون دائمــاً أكثــر ،نحــن المعرضيــن َ
الع ْدوى |
في َ

11

ونتحـ ّـرك فــي كل مــكان؟
نبوءة فائقة السهولة
الفيروســات هــي مــن بيــن الجئـ ّـي تدميــر البيئــة الكثيريــن .إلــى جانــب البكتيريــا ،والفطريــات واألوليــات.

ـننتبه إلــى ّأن الميكروبــات الجديــدة ليســت هــي التــي
إذا تمكنّ ــا مــن أن نُ بعـ َـد قليـ ًـا
ّ
مركزيتنَ ــا الذاتيــة ،فسـ ِ

تبحــث عنّ ــا ،بــل نحــن الذيــن نُ خرجهــا يدفــع االحتيــاج المتزايــد إلــى الغــذاء مالييــن األشــخاص إلــى أكل

حيوانــات كان مــن األفضــل تركهــا وشــأنها.

أمــر مربــك .تركيــز رهيــب مــن أســباب ونتائــج .ولكـ ّـن كثافــات كهــذه ،وهــي كثيــرة جـ ّـداً  ،فــي حاجــة إلــى

ـكل عاجــل مــن ِقبــل أشــخاص أكثــر عــدداً دائمــاً  .ألن فــي نهايتهــا يمكننــا أن نجــد جائحــة
التفكيــر فيهــا بشـ ٍ
جديــدة ،أكثــر رعبــاً مــن هــذه.

مطر وشمس
مثبتــات ّ
كان َّ
الشــعر.
الشــعر المنتفــش موضــة فــي الثمانينيــات .كانــت تُ َبــخ كل يــوم مئــات الليتــرات مــن ّ

تصر َفنــا
ثـ ّـم اِ تضـ َـح ّأن الكلوروفلوروكاربونــات كانــت تحــدث ثقبــاً فــي طبقــة األوزون ،وأنّ ــه ِإن لــم نُ عـ ِّـدل ُّ
غيــر الجميــع تصفيفــة شــعورهم ُ
نقــذت البشــرية.
وأ ِ
ـتحمصنا الشــمسَّ .
فسـ ِّ

ثقــب.
ومتعاونيــن .ولكــن ثقــب األوزون كان ثقبــاً وكلُّ نــا قــادرون علــى تصـ ّـور ْ
فعاليــن
كنّ ــا تلــك المـ ّـرة ّ
ِ
الشــيء الجوهــري الــذي ُيطلَ ــب منّ ــا اســتيعابه اليــوم هــو فــي المقابــل أكثــر تملّ صــاً .

صبــح نحــن دائمــاً أكثــر
هــا هــي إحــدى
َ
مفارقــات هــذا الزمـ ِـن :بينمــا يصبــح الواقــع دائمــاً أكثــر تشــابكاً  ،نُ ِ

قيــد الحيــاة ّربمــا ،ثــم يقولــون لنــا ّإن انطباعاتِ نَ ــا
مقاومــة للتشــابكّ .
يحذرنــا العلمــاء مــن أنّ نــا لــن نبقــى علــى ْ

ـاء وال شــخص واحــد يشــكو .اليقيــن الوحيــد،
عــن الجـ ّـو الخانــق ال تعنــي شــيئاً  ،فيــوم واحــد ال يعنــي إحصـ ً
مجهــزاً بمــا فيــه الكفايــة.
فــي النهايــة ،هــو ّأن عقلَ نَ ــا ال يبــدو
َّ

العـ ْـدوى دعـ َـوة إلــى التفكيــر .زمــن الحجــر الصحــي فرصــة للقيــام بهــذا .التفكيــر فــي أنّ نــا لســنا جــزءاً مــن
َ

جماعــة الكائنــات البشــرية ،نحــن النــوع األكثــر عدوانيــة علــى نظــام بيئــي هـ ّـش ومهيــب.
فيليات
ُط ّ

أمضــي فصــول الصيــف فــي ســالنتو .وحيــن أفكّ ــر عــن ُبعــد فــي تلــك األماكــن ،وهــو مــا يحــدث لــي كثيــراً ،
كل شــيء أشــجار الزيتــون .علــى الطريــق المؤديــة مــن أوســتوني إلــى البحــر هنــاك نمــاذج
تخطـ ُـر ببالــي قبــل ّ
ُ

قديمــة مهيبــة ،قامــت كســيليال فاســتيديوزا باجتيــاح بالقــرب مــن غاليبولــي ســنة  . 2010ومــن هنــاك
الع ْدوى |
في َ
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بــدأت مســيرتها المتأنيــة نحــو الشــمال ،مصيبــة بســاتين الزيتــون كيلومتــراً تلــو كيلومتــر .ومــع الوقــت
عظميــة .الصيــف الماضــي ،وخــال قيادتــي الســيارة علــى الطريــق الســريعة
تحولــت األشــجار إلــى هيــاكل
ّ
ّ

مــن برينديــزي إلــى ليتشــي ،رأيــت مقبــرة أشــجار رماديــة .ومــع ذلــك لــم تكــن عشـ ُـر ســنوات كافيــة كــي

يتّ فــق الجميــع .كســيليال موجــودة بالفعــل ال ،مــا مــن وجــود لكســيليال .ســتعدي كســيليال أشــجار الزيتــون

ـببتها مبيــدات األعشــاب ،كســيليال
كافــة .كســيليال تصيــب فقــط األشــجار غيــر المعتنــى بهــا .كســيليال سـ ّ
تأتــي مــن الصيــن (مــا يحــدث هــو ذنبهــم (.يجــب اســتئصال كل شــجرة فــي محيــط مائــة متــر مــن شــجرة

مصابــة .يكفــي القليــل مــن الجيــر علــى الجــذوع ،حســب الطريقــة القديمــة .الوبــاء مشــكلة إقليميــة .إنّ ــه

الطف ْيــل خــال ذلــك ،يتكاثــر مــن دون إزعــاج يلــوح فــي
َ
أوروبيــة .ويتقـ ّـدم
مشــكلة وطنيــة .إنّ ــه مشــكلة
ّ
ـب كســيليال المصايــف.
أنتيــب ،وكورســيكا ،ومايــوركا .تحـ ّ
ُخبراء
ـاق المــدارس فــي إيطاليــا بكاملها وتشــاجرت أنا مع بعض األشــخاص.
 4مــارسَ .أعلنــت الحكومــة للتـ ّـو إغـ َ
ـمية.
العـ ْـدوى يتــم التشــاجر فــي المقــام األول حــول َ
الفـ ْـرق بيــن “كوفيــد –  ”19واإلنفلونــزا الموسـ ّ
فــي َ
وحــول إجــراءات االحتــواءِ  ،هكــذا كان األمــر منــذ البدايــة :فمــن ناحيــة

ميــل الفيــروس إلــى إرســال األشــخاص إلــى المستشــفى ،ومــن ناحيــة أخــرى َمــن
هنــاك َمــن يشـ ِّـدد علــى ْ
يوضــع البلــد بكاملــه فــي حظــر
ومــن ُيطالِ ــب بــأن َ
تقي ِ
يمهــاَ .
يتحـ ّـدث عنــه باعتبــاره نزلــة بــرد مغالــى فــي ِ

ـراء يــرون “أن الشــيء المقـ ّـدس فــي العلــم هــو الحقيقــة” كتبــت
صحــي“ .الكلمــة للخبــراء” ولكـ ّـن الخبـ َ

تقاســم النمــاذج ذاتهــا ويتــم
ســيمون فــاي ،ولكــن مــا هــي الحقيقــة عندمــا يتـ ّـم تحليــل البيانــات ذاتهــا،
ُ
التوصـ ُـل إلــى نتائــج متعارضــة؟
ّ

خذلَ نَ ا العلم كنّ ا نريد مؤكّ دات فوجدنا آراء .لقد نسينَ ا ّأن هكذا هو األمر دائماً ،
الع ْدوى َ
في َ
يهمنا هذا
بل هو فقط هكذاّ ،أن الشك بالنسبة إلى العلم هو أكثر قداسة من الحقيقة .ال ُّ
آباءهــم يفعلــون هــذا ،مــن األســفل إلــى األعلــى .ثــم نأخــذ
ـراء يتشــاجرون كمــا َيـ َـرى األطفــال َ
اآلن .نــرى الخبـ َ
ـاجر فيمــا بيننا.
بالتشـ ُ

األجنبية
الجنسيات
متعددة
الشركات
ّ
ّ
ّ
البريــة فــي العلــوم
ـجة
البريــة ،كمــا فــي األنسـ ِ
الخالليــة .األعشــاب ّ
ّ
حيثمــا ال يوجــد وفــاق تنمــو األعشــاب ّ

هــي التخميــن ،التالعــب أو الزيــف بمعنــى الكلمــة .كســيليال هــي مــن ابتــكار مختبــر ،صنعتــه الشــركات
األجنبيــة كــي تُ ضعــف إنتاجنــا مــن الزيــت .ال بــل لمــلء بوليــا بمالعــب الغولــف .التغيــر
متعـ ّـددة الجنسـ ّـيات
ّ
الع ْدوى |
في َ
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مختبــر ،صنعتــه الشــركات
المناخــي هــو جــزء مــن دورة طبيعيــة .فيــروس كورونــا أيضــاً هــو مــن ابتــكار
َ

األجنبيــة كــي تبيــع الحقــاً اللقــاح المضــاد لــه .اإلنفلونــزا الموســمية تتسـ ّـبب فــي
متعـ ّـددة الجنســيات
ّ

كل األحــوال كان الصينيــون علــى ِعلــم .كان األمريــكان علــى ِعلــم.
موتــى أكثــر مــن “كوفيــد –  ”19وفــي ّ
كان بيــل غيتــس علــى علــم .لنــا حريــة تصديــق ّأن “كــوف –  ”2قــد انتشــر وســط ســكّ ان الصيــن بفعــل أنبوبــة

مختبــر كانــت تُ جــرى فيــه تجــارب عســكرية سـ ّـرية .قــد يكــون هــذا أكثــر جاذبيــة ولكنّ هــا نظريــة
ُه ِّربــت مــن
َ

تســتدعي افتراضــات اعتباطيــة أكثــر بكثــر مقارنـ ًـة بظاهــرة َّ
موثقــة تكـ ّـررت بالفعــل أكثــر مــن مـ ّـرة :وجــود
العلــم إلــى
وخطــة لســرقتها .فــي مثــل هــذه الحــاالت يلجـ ُـأ ِ
ّ
ـكري ،أنبوبــة
المختَ َبــر ،مشــروع عسـ ّ
للمخيلــة ،والــذي هــو
اختيــار الطريــق القصيــر .أي :الحــل األكثــر بســاطة ،ذلــك الــذي يســتدعي تبديــداً أقــل
َّ

باحتمــال كبيــر الحـ ّـل الصائــب .حــول المختَ َبــر الســري ّربمــا قــد نصنــع فيلمــاً .
السور العظيم

ـت أعتقــد لعشــرين ســنة ّأن ســور الصيــن هــو البنــاء الوحيــد لإلنســان الــذي يمكــن أن ُيــرى مــن القمــر.
كنـ ُ

وعندمــا صعــدت الســور أخيــراً  ،وبعــد أن ّ
تمشــيت عليــه لســاعة ذهابــاً وإيابــاً  ،اِ نتبهــت إلــى أن هــذا لــم

أي معنــى .كان الســور مهيبــاً ولكــن أيضــاً رقيقــاً بشــكل كبيــر ،لــم يكــن هنــاك مبـ ّـرر ألن ُيــرى مــن
يكــن لــه ّ

ـاء الزائفــة كاألوبئــةّ .إن أنمــوذج دراســة االنتشــار هــو نفســه .أمــام معلومــة خاطئــة
األعلــىِ .
تنتشــر األنبـ ُ

وكل أخافتنــا تلــك المعلومــة ،أصبحنــا أكثــر عرضــة
ـتبعدونّ .
للعـ ْـدوى ،مصابــون أو مسـ َ
معرضــون َ
نحــن َّ
لإلصابــة بالعـ ْـد َوىْ .
العـ ْـدوى فــي إيطاليــا آخــذة فــي التباطــؤ .ومنــذ صبــاح
قرأنَ ــا أمــس فــي كل مــكان ّأن َ
أي إشــارة ،ليــس َب ْعــد .إال ّأن النبـ َـأ
اليــوم ُيهــد الخبــراء أنفســهم مــن أجــل إثبـ ِ
ـات العكــس :ليســت هنــاك ّ

متوطنــاً  ،اِ نتشــر عبــر فيســبوك ،وتويتــر ،علــى مجموعاتنــا علــى واتســاب التــي ال تُ عــد وال
ِّ
كان قــد أصبــح
تُ حصــى.

اإلله بان
الع ْدوى شعرت
أال
قررت الصحف
تنشر على صفحاتها الرئيسة عدد حاالت َ
َ
ّ
عندما ّ
اليومية ّ
حقاً :
الشفاف ّ
ّ
الع ْدوى ليس اإلعالم
بعدم رضا وبخيانة.
ُ
بدأت بمتابعة صحف أخرى .في َ
للعـ ْـدوى -حــول األرقــام،
إنّ ــه وقايــة أساســية .بقــدر مــا تكــون هنــاك معلومــات لــدى الشـ ِ
ـخص المعـ َّـرض َ
كل الحــاالت
تصر ُفــه مالئمــاً للوضــع .ال فــي ّ
واألماكــن ،وكثافــة المرضــى فــي المستشــفيات -يكــون ُّ

تتعامــل المحــاكاة
متوقــع ،ولكــن فــي الغالــب لدينــا بصيــرة.
َّ
ربمــا ،ســيكون هنــاك َمــن يتفاعــل بشــكل غيــر
َ

األيــام األولــى ،قــد ُو ّجــه االتّ هــام إلــى
ِّ
مــع وعينــا باعتبــاره عامـ ًـا
مخففــاً للوبــاء .ومــع ذلــك فإنّ ــه ،ومنــذ ّ
الع ْدوى |
في َ
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لعدهــا تجعلهــا تبــدو أقــل.
األرقــام بأنّ ــا تــزرع ّ
الذعــر .مــن األفضــل إخفاؤهــا ،أو العثــور علــى طريقــة مختلفــة ِّ

خفــون عنّ ــا الحقيقــة
ولكــن مــع اكتشــاف ،بعــد ذلــك فــوراً ّ ،أن الذعــر قــد اِ ندلــع هكــذا بالفعــل :إن كانــوا ُي ُ
ممــا يبــدو .وبعــد يوميــن ظهــرت األرقــام مجـ ّـدداً علــى الصفحــات األولــى.
ـإن ّ
فـ ّ
كل شــيء هــو أخطــر بكثيــر ّ

تعطــل فــي األزمنــة الحديثــة ،حيــث
التخبـ ُـط هــو عالمــة عالقــة لــم تُ حــل .مثلّ ــث عاطفــي يبــدو أنّ ــه ّ
هــذا
ّ

ـات تثِ ــق
والمؤسســات والخبــراء .إن كانــت
ـب هــم نحــن المواطنيــن،
المؤسسـ ُ
ّ
ّ
غيــر القادريــن علــى تبــادل الحـ ّ

يتحدثــون
فــي الخبــراء فهــي ال تثِ ــق فــي المقابــل فينــا ،وال حتــى الخبــراء فــي الواقــع يثقــون فينــا كثيــراً .
ّ
ـك
ـك فــي المؤسســات قبــل ذلــك أيضــاً وسنشـ ُّ
ـك .كنّ ــا نشـ ّ
إلينــا بشــكل بالــغ البســاطة لدرجــة أنّ ــه يثيــر الشـ ّ

مذبذبــن .لقــد أوضــح الفيــروس هــذه الحلقـ َـة
َ
دائمــاً  .ولهــذا يعجبنــا أن نعــود إلــى الخبــراء ،لكنّ نــا نراهــم

كل مــرة يمـ ّـس فيهــا العلــم حياتنــا .ومــن ناحيــة أخــرى،
المفرغــة ،شــريطاً دائريــاً مــن عــدم الثقــة يظهــر فــي ّ

الذعــر هــو ابتــكار دائــري لإللــه بــان .كان اإللــه فــي بعــض األحيــان ُيصــدر صرخــات قويــة حتــى إنهــا
ـإن ّ
فـ ّ
كانــت تخيفــه مــن صوتــه ،وكان يفـ ّـر مرتعبــاً .
األيام
َع ُّد ّ
منظمــو المؤتمــر
ـت للتـ ّـو رســالة بريــد إلكترونـ ٍّـي .كان علــي أن أشــارك فــي مؤتمــر فــي زغــرب .يدعونــي ّ
ّ
تلقيـ ُ

اآلن إلــى “إعــادة النظــر فــي مشـ َـاركتي” تنصــح الســلطات المعنيــة بتفــادي حضــور ضيــوف مــن مناطــق
معرضــة للخطــر ،وإيطاليــا مــن بيــن هــذه المناطــق ،وبينمــا يســير الوبــاء ُقدمــاً  ،أرقــب أنــا تفــكّ ك جــدول
َّ

مواعيــدي .ســيكون شــهر مــارس مختلفــاً  .أبريــل ،ســنرى .لســت معتــاداً علــى هــذا ،ولكنّ ــي ال أعارضــه .نحــن

أمــام شــيءٍ أكبــر ،يســتدعي كل مــا نقــدر عليــه مــن تضحيــة ومســؤولية .يتعلّ ــق الكثيــر فــي هــذه األزمــة

الطبيعي ،أصبح
الضيـ ِـق غيــر المرئــي ،نـ َـو ّد العــودة إلى الوضــع
بالوقــت ،نحــن بيــد قــوة مجهريــة .وفــي هــذا ِّ
ّ

يتوقــع
ّ
ـأة أقــدس مــا لدينــاّ ،إل ّأن الوضــع الطبيعــي معلَّ ــق ،وليــس بإمــكان أحــد أن
الوضــع الطبيعــي فجـ ً
لِ كَ ــم مــن الوقــت .هــذا زمــن الالطبيعيــة ،علينــا أن نتعلّ ــم العيـ َـش داخلَ َهــا .قــد يكــون صحيحاً ّأن الفيروســات

ال ذكاء لهــا ،ولكنّ هــا فــي هــذا أكثــر كفــاءة منّ ــا :بإمكانهــا أن تتبـ ّـدل بســرعة .يجــدر ِبنَ ــا أن نتعلّ ــم منهــا .ألنّ نــا

بالعـ ْـدوى والمتعافيــن .نُ حصــي الموتــى ،نُ حصــي
العــد .نُ حصــي المصابيــن َ
فــي الوبــاء ال نفعــل شــيئاً ســوى َ

الكممــات المباعــة
الحــاالت المعالَ جــة فــي المستشــفيات .نعــد المليــارات التــي ضاعــت فــي البورصــة،
ّ
المتبقيــة لمعرفــة نتيجــة الفحــص ،نعـ ّـد الكيلومتــرات التــي تفصلنــا عــن ُبـ َـؤر العـ ْـد َوى ،ونعـ ّـد
ّ
والســاعات

ونعدهــا مجـ ّـدداً  ،وخاصــة تلــك التــي تفصلنــا عــن الموعــد الــذي ســتكون فيــه حالــة الطــوارئ قــد
األيــام
ّ

اِ نتهــت .يمكننــا قــول إن “كوفيــد –  ”19مكــروه أو بــاء ،اســتخدام هــذا الوقــت بشــكل أفضــل ،اســتغالله

للتفكيــر فيمــا يمنعنــا الوضــع الطبيعــي مــن التفكيــر فيــه :كيــف وصلنــا إلــى هنــا ،كيــف نريــد أن نتعافــى.

األيــام .النفــاذ إلــى قلــب الحكمــة .عــدم الســماح بــأن تذهــب كل هــذه المعانــاة ُسـ ًـدى.
َعـ ُّـد ّ

الع ْدوى |
في َ
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