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، ما َســرى فــي األحاديث المعتادة  جــرى ذلــك فــي مطالــع أيلــول مــن عــام 1664 ميالديــة، حيــن تناهــى إليَّ

مــْن أنَّ الطاعــون عــاد إلــى هولنــدا ِمــن جديــد؛ ذلــك أنَّ وطأتــه كانــت شــديدة هنــاك فــي العــام الســالف، 

ما في»أمســتردام« و»روتــردام«. وقــد جــاء، كمــا شــاع لــدى بعــض النــاس، مــن إيطاليــا، أو أنــه  والســيَّ

ل، مثلمــا ذهــب آخــرون، مــن بــالد الشــام عبــر بضائعهــم التــي جلبوهــا إلــى أرض الوطــن علــى َمْتــِن  تســلَّ

ث بــه فريــق ثالــث، أو قبــرص مثلمــا رأت طائفــة أخــرى. الســفن التركيــة، أو أنَّ مصدره»كانديــا«، تبعــًا لمــا حــدَّ

لــه  امتلكــت الحكومــة روايــة صحيحــة عــن الطاعــون، وعقــدت غيــر اجتمــاع يبحــث فــي طرائــق الَحــدِّ مــن تحوُّ

ــه ظــلَّ ُمســتترًا. وهكــذا، مــا لبثــت الشــائعة أْن َخَبــْت، وتجاهلهــا النــاس كمــا  إلــى جائحــة، غيــر أنَّ ذلــك كلَّ

هــا خبــر زائــف. وظــلَّ األمــر علــى هــذه  ــنا، فضــاًل عمــا جــال فــي أنفســنا مــن أمــل بأنَّ لــو كانــت شــأنًا ال َيَمسُّ

الحــال حتــى نهايــات تشــرين الثانــي أو الفاتــح مــن كانــون األول مــن عــام 1664، حيــن مــات بالطاعــون 

ة »دروري-ليــن، لنــدن«.  رجــالن، قيــل إنهمــا فرنســيان، فــي جــادَّ

ــبل. ولكــْن، بلــغ األمــر إلــى وزراء  وقــد ســعت العائلــة التــي قطنــت المــكان إلــى كتمــان ذلــك بشــتى السُّ

اٍح بالتوجــه إلــى المنــزل  الدولــة وعمــدوا إلــى التحقــقُّ بأنفســهم مــن األمــر، موعزيــن إلــى طبيَبْيــن وجــرَّ

ــة أن كال الشــخصين مــات بالطاعــون. لفحصــه واســتجالء األمــر. وبالفعــل عثــروا علــى عالمــات دالَّ

األبرشيات المصابة

ما حيــن شــهد األســبوع األخيــر مــن  أبــدى النــاس اهتمامــًا بالغــًا، وســرى القلــق فــي أرجــاء البلــدة، والســيَّ

اء َعْينــه، ثــمَّ ســكنت األنفــس  ــر مــن الــدَّ كانــون األول لنفــس العــام، وفــاَة رجــل آخــر فــي المنــزل ذاتــه بأث

يــن، وقيــل  مــن جديــد نحــوًا مــن ســتة األســابيع، عندمــا لــم تظهــر عالمــات العــدوى علــى أيٍّ مــن المتَوفِّ

حينهــا إنَّ الــداء قــد اختفــى. ولكــْن وقعــت، فــي الثانــي عشــر مــن كانــون األول وفــاة فــي منــزل آخــر، فــي 

ة ذاتهــا، وبالطريقــة نفســها. األبرشــيَّ

انصرفــت أعيــن النــاس إلــى ذلــك المــكان الواقــع فــي أطــراف المدينــة، وقــد أظهــرت القوائــم األســبوعية 

ة »ســانت جايلــز«، وبــدأ الشــك ُيســاور القائميــن علــى  زيــادة غيــر اعتياديــة فــي معــدل الَوَفيــات فــي أبرشــيَّ

الشــأن العــام أنَّ الطاعــون حــلَّ بيــن النــاس فــي طــرف المدينــة، وأنَّ خلقــًا كثيــرًا قضــوا بســببه. ومــع ذلــك، 
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َحرصــوا أشــدَّ الحــرص، للحيلولــة دون اطــالع النــاس علــى تلــك األنبــاء. وقــد اســتحوذ الخــوف علــى عقــول 

ــًة مــن النــاس دفعتهــم  ــب معظمهــم الطــرق التــي ُأشــيع بــأن العــدوى لحقتهــا، مــا خــال قلَّ النــاس، وتجنَّ

الحاجــة الملحــة للذهــاب إلــى هنــاك.

ســرعان مــا زادت الوفيــات فــي عديــد مــن األبرشــيات، غيــر أن الوبــاء خمــد مــن جديــد، وانخفضــت الوفيــات، 

ة  وتعاَفــت البلــدة، وأمســى الخطــر بالنســبة إلــى النــاس خبــرًا مضــى وانقضــى؛ ال تشــذُّ عــن ذلــك إال أبرشــيَّ

دًا فــي األســبوع التالــي،  ل الوفيــات فيهــا عاليــا ً.غيــر أنَّ الوبــاء عــاد ُمجــدَّ »ســانت جاْيلــز« التــي بقــي معــدَّ

ة »ســانت كليمنتــس داينــز«. ة »آنــدروز هلبــورن«، وأبرشــيَّ تين وهمــا: أبرشــيَّ وانتشــر فــي أبرشــيَّ

كنــت أعيــش خــارج »َألــْد جيــت«، فــي منتصــف الطريــق، تقريبــًا، بيــن كنيســة »ألــْد جيــت« و»وايْت-تشــابْل-

ــوا مطمئنيــن. غيــر أن  بــارز«. وفــي حيــن لــم يبلــغ الوبــاء ذلــك الجــزء مــن المدينــة، فــإنَّ نــاس منطقتنــا ظلَّ

كهــم الفــزع والذعــر، مــا حــدا باألثريــاء منهــم، إلــى  النــاس الذيــن اســتوطنوا الجانــب اآلخــر مــن المدينــة تملَّ

الخــروج أفواجــًا رفقــَة عوائلهــم وخدمهــم، علــى نحــو غريــب.

الــة وتمتلــئ بالنــاس المرموقيــن، تغــذُّ  وكانــت عربــات األحصنــة، ذوات العجــالت األربــع التــي يقودهــا الخيَّ

المســير هروبــًا مــن المدينــة، يلحــق بذلــك عــدٌد ال ُيْحصــى مــن الرجــال المغادريــن علــى ظهــور الخيــل، وكان 

بيــن للســفر.  ليــن باألمتعــة وُمتأهِّ ــًا بخدمــه. وكانــوا ُمحمَّ بعــض هــؤالء ُيغــادر ُمنفــردًا، وبعضهــم مصحوب

ــل ذلــك مشــهدًا ُمريعــًا وموحشــًا للغايــة.  وقــد مثَّ

ــة ُبْغَيــَة  كان هنــاك تداُفــع وتزاُحــم علــى بــاب عمــدة المدينــة للحصــول علــى تصاريــح وشــهادات صحيَّ

ا كانــت نســبة الوفيــات بالطاعــون معدومــًة فــي المدينــة طوال هــذا الوقت،  االرتحــال خــارج المدينــة، ولـــمَّ

ــه تــم منــح الشــهادات الصحيــة بــكّل ُيْســٍر للكثيريــن.  فإنَّ

ــل األول فــي المضــيِّ بتجارتــي والعمــل فــي حانوتــي الــذي يحــوي  : تمثَّ وقــد كنــت بــإزاء خياَرْيــن أحالُهمــا ُمــرٌّ

كلَّ متاعــي فــي هــذا العالــم. أمــا األمــر اآلخــر، فهــو الحفــاظ علــى حياتــي فــي هــذه النائبــة المريعــة التــي 

أراهــا قادمــًة، بجــالٍء، لتجثــم علــى المدينــة بأكملهــا. ومهمــا بــدت الكارثــة كبيــرة، فــإنَّ مخاوفــي، كمــا 

مخــاوف غيــري ِمــن أهــل المدينــة، كانــت أكبــر منهــا.

ــه إذا شــكا أيُّ امــرئ ِمــن المــرض،  كان مــْن أســوأ األمــور أْن تقــَع طريــَح المــرض فــي ذلــك الوقــت؛ ذلــك أنَّ

ــي،  ــه ُمصــاٌب بالطاعــون. وعلــى الرغــِم ِمــْن عــدم ظهــور أيٍّ ِمــْن أعــراِض الطاعــون علَّ قيــل علــى الفــور إنَّ
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فــإنَّ اشــتداد وطــأة المــرض ومــا ُأعانيــه ِمــْن َأَلــٍم فــي رأســي ومعدتــي أدَخــَل فــي نفســي الخــوف مــن أْن 

ــْنت فــي غضــون ثالثــة أيــام، َوَذَهبــْت الخشــية ِمــْن إصابتــي بالطاعــون  ــي َتحسَّ أكــون ُمصابــًا بالفعــل. لكنِّ

ــي، وعــدُت إلــى عملــي كالمعتــاد. إثــر ذلــك َنزعــْت كلَّ تفكيــر فــي المغــادرة والذهــاب  مــع زوال المــرض عنِّ

إلــى الريــف. 

ــر، ِفعليــًا، علــى َنحــٍو غريــب؛ وجثــَم الحــزُن واألســى علــى كلِّ وجــه. ومــع أنَّ بعــَض  كان وجــُه َلنــدن قــْد َتغيَّ

ا رأينــا أنَّ الَوبــاء قــادٌم  ــمَّ أجــزاِء المدينــِة لــْم يكــْن مغمــورًا بالبــالء، فقــد بــدا النــاس جميُعهــم مهموميــن. ولـَ

ــا َنفَســه وعائِلَتــه فــي دائــِرِة الَخَطــِر المْســَتطير. ال َمحاَلــَة، رأى ُكلُّ واحــٍد منَّ

ــت جميــع النــاس؛  هــم كانــوا صرعــى الكارثــة التــي عمَّ ليــس انتقاصــًا مــن عمــل األطبــاء وإجراءاتهــم القــول إنَّ

ة، وَســعوا إلــى فعــل الخيــر واســتنقاذ  فقــد غامــروا بحياتهــم إلــى درجــة بذلهــم أنفســهم خدمــًة للبشــريَّ

حيــاة النــاس، لكنهــم مــا اســتطاعوا معالجــة َمــن ظهــرت عليهــم األعــراض، أو َمــن كان مصابــًا علــى نحــو 

قاتــل قبــل أن ُيرَســل إليــه األطبــاء، وهــي الحــال الغالبــة.

صــرف عمــدة المدينــة وأعضــاء المجلــس المحلــي، بحلــول شــهر حزيــران، جهودهــم لتنظيــم المدينــة، بعــد 

ــاء. فضــاًل عــن الحــرص علــى دفــن َمــن  ــازل التــي انتقــل إليهــا الوب دة علــى المن أن وضعــت حراســة مشــدَّ

ات التــي فشــا  ــوا حــااًل بعــد التأكــد مــن وفاتهــم. ولوحــظ أنَّ الوبــاء مــا لبــث أن تناقــص فــي األبرشــيَّ توفُّ

ــل وســيلة ناجعــة فــي  ــن أن الحــرص علــى اتخــاذ هــذا النــوع مــن اإلجــراءات يمثِّ فيهــا تفشــيًا كامــاًل، فقــد تبيَّ

كبــح الوبــاء.

ُنشرت أوامر العمدة، وغدت نافذة بدءًا من أول تموز. وكانت على النحو التالي:

• يجري تعيين مفّتشي صحة في كل أبرشية.

ة،  ف إلــى البيــوت الموبــوءة فــي ُكلِّ أبرشــيَّ عــرُّ ــة: يقــوم بعمليــة االســتقصاء والتَّ ــش الصحَّ ــُة ُمفتِّ مهمَّ

ــك بــأيِّ حالــة، يجــري الحجــر علــى الشــخص حتــى  وَمــْن هــم األشــخاص المصابــون، وبــأيِّ مــرٍض. وحــاَل الشَّ

ــب أن يخبــروا رجــل الشــرطة كــي  ــف طبيعــة المــرض. وإذا وجــدوا َأيَّ شــخص مصــاب بالطاعــون، توجَّ تتكشَّ

يقــوم بإغــالق المنــزل. 

اس: ُيجعــل علــى كلِّ منــزل موبــوء حارســان، أحدهمــا فــي النهــار واآلخــر فــي الليــل. وَيحرصــان علــى  • الُحــرَّ

أال يدخــل أحــد إليــه أو يخــرج منــه وإال وضــع تحــت طائلــة العقــاب الشــديد. ويضطلــع الحارســان بغيــر ذلــك 

بــه المنــزل الموبــوء مــن حاجــات.  مــن مهــام بحســب مــا يتطلَّ
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قــات فــي الوفيــات، وأن يكــنَّ مــن  ــن الحــرص علــى تعييــن نســاء محقِّ قــات فــي الوفيــات: يتعيَّ • الُمحقِّ

ذوات الســمعة الحســنة، ومــن أحســن مــا يمكــن التوفــر عليــه مــن هــذه الفئــة.

قــات فــي أســباب الوفيــات علــى نحــو أفضــل، علــى أن يتــم اختيــار  احــون: بغــرض ُمســاعدة المحقِّ • الجرَّ

ــة. احيــن ُمقتدريــن ورصينيــن، فضــاًل عــن أولئــك العامليــن، فــي مشــافي األمــراض الوبائيَّ جرَّ

ــزل مــن  ــة أخرجــت نفســها مــن من ضــات الرعاي ــًا مــن ُممرِّ ــة: إذا اتفــق أنَّ أي ــة المنزليَّ ضــاُت الرعاي • ممرِّ

المنــازل الموبــوءة قبــل أْن يمضــي ثمانيــٌة وعشــرون يومــًا علــى وفــاة أيِّ شــخص بالطاعــون فــي المنــزل 

ــب أْن يغلــق هــذا األخيــر حتــى تنقضــي الفتــرة المشــار إليهــا. المذكــور، فمــن المتوجِّ

األوامر المتعلقة بالمنازل الموبوءة واألشخاص، تتمثل فيما يلي:

• عزل المريض.

• تعقيُم متاع المنزل.

• إغالُق المنزل.

• عدم الخروج من المنزل الموبوء ما خال حاالت بأعيانها.

• دفــُن الموتــى: ينبغــي أن يكــون دفــن مــن مــات بالوبــاء فــي أكثــر األوقــات ُمالءمــة، وأْن يجــري دائمــًا 

. وال ُيســمح أليِّ أحــٍد مــن  عنــد شــروق الشــمس أو غروبهــا باالتفــاق مــع وكيــل الكنيســة أو الشــرطيِّ

ض للعقوبــة. ــة إلــى الكنيســة، أو الولــوج إلــى البيــت الموبــوء، وإال تعــرَّ الجيــران أو األصدقــاء بمرافقــة الجثَّ

• عدُم إزالة األشياء الملوثة أو نقلها.

• ُيمنع خروج أيِّ شخص ِمن أيِّ منزل موبوء.

• وضُع عالمة على المنزل الموبوء.

• ُمراقبُة المنزل الموبوء.

ــي الحــذر ِمــن َأصحــاب عربــات األجــرة، كــون بعضهــم ال يلتــزم بقواعد الســالمة  • عربــاُت األجــرة: ينبغــي توخِّ

بعــد أن يقومــوا بنقــل األشــخاص المصابيــن إلــى مشــافي األمــراض الوبائيــة أو غيرهــا ِمــن األماكــن؛ مــا 

ــر عرباتهــم، وأْن تبقــى هــذه خــارج الخدمــة مــدَة خمســة  ــة حتــى ُتطهَّ يقتضــي عــدم إعادتهــم للخدمــة العامَّ

ــة تقــوم بهــا. ة بعــد كل مهمَّ أيــاٍم أو ســتَّ

• أوامُر بتنظيف الشوارع وَكْنِسها.

ــص منهــا يوميــًا: مــن قبــل عامــل النظافــة الــذي يعلــن عــن قدومــه عبــر النفــخ فــي  • جمــُع القمامــة والتخلُّ

البــوق كمــا جــرت العــادة حتــى ذلــك الوقــت.

• إبعاد األمكنة التي تجعل فيها أرواث الماشية خارج المدينة.
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ل لين والتسوُّ ة باألشخاص المتعطِّ األوامر الخاصَّ

ــولون: منــع الجائليــن مــن الوجــود فــي طرقــات المدينــة بــأي طريقــة كانــت، وذلــك تحــت طائلــة  • المتسَّ

ل بهــم. العقوبــة القانونيــة التــي ُتنــزَّ

ًا، وتضع األطراف المخالفة ألشدِّ العقوبات. • األلعاب: ُتمنع األلعاب الجماهيرية منعًا باتَّ

ــه العامــة. أمــا األمــوال التــي  ــة، وأماكــن الترفي ــة المدين ما المتعلقــة بأندي ــر االحتفــاالت: والســيَّ • حَظ

تتوافر بســبب وقف االحتفاالت، فيجري االحتفاُظ بها واســتخدامها إلغاثة الفقراء المصابين بالطاعون.

ــي أغامــر بالخــروج  فشــا الطاعــون فــي المنطقــة التــي أقطــن بهــا، وحيــن أتــى الطبيــب لزيارتــي واكتشــف أنَّ

نــي بشــدة علــى أْن أغلــق البــاب علــى نفســي وأســرتي، وأال أســمح ألي منــا بالخــروج،  إلــى الشــوارع، حثَّ

واإلبقــاء علــى النوافــذ مغلقــة بإحــكام، وإغــالق المصاريــع والســتائر، وأال تفتــح إطالقــًا. علــى أن يجــري، 

أواًل، تدخيــن الغرفــة التــي ُيفتــح بابهــا ونافذتهــا عــادة، وذلــك بإحــراق الراتينــج، والقــار، والكبريــت، أو البــارود 

ر البقــاء داخــل المنــزل تمامــًا،  ومــا شــابه ذلــك. وقــد التزمنــا بذلــك لبعــض الوقــت، ولكــن كان مــن المتعــذِّ

نــت مؤونــة لمثــل هــذا الحجــر الطويــل. ــي لــم أكــن قــد خزَّ ألنَّ

ــي هنــا أْن أشــير، إلــى أنَّ الحاجــة للخــروج مــن منزلنــا لشــراء المــؤن والمســتلزمات كان، بقــدر كبيــر،  ــن علَّ يتعيِّ

عهــم، حتــى إنَّ  وراء خــراب المدينــة بأكملهــا، فقــد نقــل النــاس العــدوى بعُضهــم إلــى بعــض فــي أثنــاء تبضُّ

ثــة بالطاعــون. البضاعــة ذاتهــا كانــت ُملوَّ

ــه علــى الرغــم ِمــن تفّشــي الوبــاء، أساســًا، بيــن الفقــراء، فــإنَّ هــؤالء األخيريــن كانــوا  ال ُبــدَّ ِمــن االعتــراف أنَّ

أكثــر النــاس فــي إهــداف أنفســهم للخطــر، وعــدم االكتــراث بالوبــاء. وقــد ذهبــوا إلــى َأعمالِهــم بشــجاعة 

نــا ال نعثــُر علــى أصــل لهــذا الســلوك فــي ديــٍن أو لــدى  ــي أْن َأصَفــه بهــذا الوصــف، ألنَّ ة، ويتعيــن علَّ ِشــيَّ توحُّ

ما ُيســارعون إلى أي عمل يمكنهم الحصول عليه،  ــة، وإنَّ خــُذ هــؤالء أي ُخطــوات ِوقائيَّ مــا يتَّ عقــٍل راجــح. وقلَّ

علــى مــا فيــه ِمــن أخطــاٍر ِجســام. وِمــن ذلــك، رعايــة المصــاب، وحراســة المنــازل الُمغلقــة، وحمــل المصابيــن 

َصــة للمصابيــن، وأســوأ مــن ذلــك كلــه نقــل الموتــى إلــى ُلحودهــم. اعــون إلــى المشــافي الُمخصَّ بالطَّ

ــو بقــدٍر  ة، ول ــًة دون َأن تكــوَن ُمســتعدِّ ــر، أْن ُتؤخــذ بغت خامــة والكب ــة، بهــذه الضَّ ــر الُممكــن لمدين مــن غي

ــة. لكــنَّ حاَلهــم فــي لنــدن كان،  ــة أو الدينيَّ ــق األمــر باإلعــدادات المدنيَّ ــاء، ســواء تعلَّ معقــول، لهــذا الوب

ــة االستشــراف، وَمــْن لــم ُتســاوْره  فعــاًل، حــاَل َمــْن لــْم َتِصْلــه عالمــاٌت ُمنــِذرة، وَمــْن غابــت لديــه حاسَّ

هــا األدنــى. المخــاِوف. وعليــه، فقــد اتخــذْت اإلجــراءات بحدِّ
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ــة فيمــا  ــذوا، بوصِفهــم مســؤولين عــن النظــام، أي خطَّ ِخ ــم يتَّ ــدراء الشــرطة ل وهكــذا، فــإنَّ الُعمــدة وُم

ِخــذوا أي  هــم لــم َيتَّ بــع ِحفظــًا للنظــام. ليــَس هــذا وحْســب، فإنَّ ــق بالتشــريعات التــي ينبغــي أْن ُتتَّ يتعلَّ

ــِة الفقــراء.  ــِة الفقــراء، إْذ لــم تُكــن ُهنــاك مخــازن أو مســتودعات للحنطــة أو الدقيــق إلغاث إجــراءاٍت إلغاث

ــْت كثــرٌة ِمــن  غيَث ولــو جــرى تزويدهــم بذلــك، كمــا َيحــدُث فــي مثــل هــذه الحــاالت فــي أمكنــة ُأخــرى، أَلُ

العوائــِل البائســة التــي آل بهــا األمــر اآلن إلــى حالــة عســرة، وَلجــرى ذلــك بطريقــٍة أفضــل ِمــن تلــك التــي 

ُيمكــن القيــام بهــا اآلن. خاصــة وأن مخــزون المدينــة ِمــن األمــوال كان وفيــرًا.

ة بمعيشــة  هم َأولوا عناية خاصَّ على الرغم ِمن فرار المواطنين بأنفســهم إلى األرياف طلبًا للســالمة، فإنَّ

ة إلغاثــة الفقــراء، كمــا ُجِمعــْت مبالــغ  َمــْن تركوهــم وراءهــم، ولــم يغفلــوا عــن تقديــم اأُلعطيــات الســخيَّ

بــالء  ــة مــن إنجلتــرا. كمــا تعاطــف اأَلشــراف والنُّ ــة الواقعــة فــي األجــزاء الَقصيَّ كبيــرة مــن المــدن التجاريَّ

فــي أرجــاء إنجلتــرا مــع المدينــة المنكوبــة، وَأرســلوا مبالــغ كبيــرة، إلغاثــة المعوزيــن والفقــراء. وأمــر الملــك 

ــم إلــى أربعــِة َأقســام؛ فُيجعــُل ُربعهــا للنــدن ودائــرة »ويســت منيســتر«، وُربــع  بَألــف جنيــه، ُأســبوعيًا، ُتقسَّ

ــة واألجــزاء الواقعــة داخــل أســوار المدينــة.  آخــر ُيجعــل لســكان »ســاوث وورك«، وثالــث للمناطــق اإلداريَّ

ــة، فضــاًل عــن األجــزاء الشــرقية  ــص للضواحــي التابعــة لمقاطعــة »ميديكــس« الريفيَّ أمــا الرابــع، فُيخصَّ

ة مــن المدينــة. والشــماليَّ

التــي غــادرت المدينــة أو  إلــى االقتصــاد فــي معيشــتها قــْدر مــا تســتطيع، ســواء  العائــالت  َعِمــدت 

ــال،  اليــن، والُعمَّ التــي مكثــت فيهــا. وهكــذا، فــإنَّ عــددًا ال يأتــي عليــه إحصــاء ِمــن اأُلجــراء، والخــدم، والبقَّ

ــن ينتمــون إلــى هــذه الفئــة، ُتِركــوا إلــى مصائرهــم بــاِل عــون أو ُمعيــن، وبــاِل  والُمحاســبين، وغيــر هــؤالء ممَّ

عمــل أو مــأوى.

ــف مــن مأســاتهم علــى نحــٍو كبيــر. وقــد غــادر كثيــٌر  علــى الرغــم مــن أنَّ توزيــع الصدقــات والُمســاعدات خفَّ

مــن النــاس، إلــى األريــاف، لكــنَّ آالفــًا آخريــن لــم يبارحــوا المدينــة إلــى أْن دفعهــم اليــأس إلــى الرحيــل عنهــا، 

ــن أكمــل  ــا َم ــر إليهــم بوصفهــم ُرســاًل للمــوت. أمَّ فهــم المــوت فــي الطرقــات. وهكــذا، فقــد ُنِظ فتخطَّ

رحلتــه حامــاًل العــدوى، فقــد نشــر الوبــاء، علــى نحــٍو مؤســف، حتــى أقصــى أجــزاء المملكــة.

ت بالنــاس جعلتهــم ُمتواضعيــن وموادعيــن. فقــد مــات، فــي تســعِة أســابيع علــى  الُمصيبــة التــي ألـــمَّ

التوالــي، مــا يقــرب مــن ألــف شــخص يوميــًا.

لمــا كان عــدد المعوزيــن الذيــن فقــدوا أعماَلهــم كبيــرًا، َســُهَل علــى الُقضــاة اســتعماُل اأُلَجــراء فــي هــذه 
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ــًا، فــإنَّ  ــَمن مرضــوا وماتــوا، فــي وقــت واحــد تقريب المهمــة. وهكــذا، علــى الرغــم ِمــن األعــداد الهائلــة لـِ

العمــل علــى إخــراج ُجثثهــم ونقلهــا، كاَن علــى قــدٍم وســاق. وِمــن هنــا، لــم يكــْن ِمــن الممكــن القــول 

ــاَء لنــدن لــم يكونــوا قادريــن علــى دفــن موتاهــم. ُمطلقــًا إنَّ أحي

ا تعاظــم الخــراب فــي تلــك األوقــات العصيبــة، تعاَظــَم معــه ذهــول النــاس ودهشــتهم، وكان ِمــن  ــمَّ لـَ

ــى الفــزع الــذي َألــمَّ بهــم، مثلمــا فعــل آخــروَن  شــأنهم أْن يقومــوا بــآالف األفعــال غيــر المســؤولة فــي ُحمَّ

ــرًا جــدًا.  األشــياَء ذاتهــا بَأَثــٍر ِمــْن عذابــات الطاعــون المبرحــة، وقــد كان هــذا الجانــب مــن المشــهد ُمؤثِّ

فــكان بُعُضهــم ينخــرُط فــي ُصــراخ شــديد ويعتصــروَن أيديهــم طــوال َســْيرهم علــى الطريــق، فــي حيــن تلجــأ 

طائفــٌة ثالثــة إلــى الدعــاء رافعيــَن أيديهــم إلــى الســماء، ســائلين اللــه رحمتــه.

وا بأنفســهم الــى الريــف، مثــَل  ومــن الصحيــح أنَّ عــددًا كبيــرًا مــن رجــال الديــن قــد أغلقــوا كنائســهم وَفــرُّ

غيرهــم مــن النــاس، طلبــًا للنجــاة، لكــنَّ هــذا ال يصــحُّ علــى النــاس جميعهــم. وقــد غامــر بعــض هــؤالء فــي 

س القداديــس وإقامــة الصلــوات، وحتــى إعطــاء المواعــظ والنصائــح القصيــرة التــي تحــضُّ علــى التوبــة  تــرؤُّ

وإصــالح النفــس، وذلــك مــادام هنالــك أنــاس يقصــدون الكنيســة. 

ــا كانــت هــذه الحيوانــات ُتقتنــى فــي المنــازل، وتنتقــل،  ــة، فلمَّ كذلــك ُأمرنــا، بقتــل الــكالب والقطــط كافَّ

ــأة لحمــل األبخــرة والروائــح المعديــة حتــى  هــا ُمهيَّ عــادة، مــن منــزل إلــى منــزل، ومــن شــارع إلــى شــارع، فإنَّ

فــي فرائهــا وشــعرها. وعليــه، فقــد صــدر أمــٌر مــن جانــب عمــدة المدينــة والقضــاة بقتــل الــكالب والقطــط 

بنــاء علــى نصيحــة األطبــاء. وجــرى الحديــث عــن إهــالك أربعيــن ألــف كلــب، وخمســة أضعــاف ذلــك الرقــم 

مــن القطــط. واســتنفدت الجهــود جميعهــا للقضــاء علــى الفئــران والجــرذان، باســتعمال الزرنيــخ وغيــره مــن 

الســموم لقتلهــا، َفُقضــي علــى أعــداد ال حصــر لهــا مــن هــذه الكائنــات.

ــُبل، وبعضهــم حصــل  وا إلــى الريــف بشــتى السُّ وجــدُت، أنَّ هنــاك عــددًا كبيــرًا مــن الفقــراء البائســين، فــرُّ

ــي ُمعاملــة رحيمــة  ــة للعيــش فيهــا، حيــث كان بمقدورهــم تلقِّ علــى أكــواخ صغيــرة أو حظائــر وَمبــان خارجيَّ

ما إذا لــم يأتــوا مــن لنــدن  ــة عندمــا تتوافــر لديهــم روايــة ُمرضيــة عــن رحيلهــم، والســيَّ فــي الريــف، وبخاصَّ

ريــن جــدًا.  متأخِّ

ســاك  لكــنَّ آخريــن، َبنــوا ألنفســهم أكواخــًا، ُمبتعديــن عــن الطــرق، باتجــاه الحقول والغابات، وعاشــوا كما النُّ

ف شــديد. وِمــن ذلــك، حيــن  فــي الُحفــر والكهــوف، أو أي مــكان مناســب يجدونــه، حيــث عانــوا ِمــن تطــرُّ
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ة أخــرى مهمــا بلــغ الخطــر. وَقــْد جــرى العثــور علــى تلــك  ُأجبــر العديــد منهــم علــى العــودة إلــى المدينــة مــرَّ

ان الريــف يفترضــون أنَّ ســاكنيها قــد ماتــوا فيهــا  األكــواخ الصغيــرة فــي كثيــر ِمــن األحيــان فارغــة، وكان ســكَّ

بالطاعــون، فلــم يقتربــوا منهــم خوفــًا، إال بعــد انقضــاء فتــرة طويلــة. وليــس مــن المســتبعد فــي بعــض 

األحيــان أْن يمــوت بعــض التعســاء فــي ُمْنَعَزلهــم التــامِّ وقــد غــاب َمــن ُيعينهــم.

وا ِمــن  أعلــم أنَّ ســكان البلــدات المجــاورة للنــدن قــد جــرى َلوُمهــم لقســوتهم علــى الفقــراء الذيــن فــرُّ

ــه حيثمــا كان هنــاك  العــدوى، وحدثــت أشــياء كثيــرة قاســية جــدًا. لكــْن، ال يســُعني إال أْن أقــول أيضــًا: إنَّ

دهم، كانوا على اســتعداد  ب على ذلك َخطر واضح يتهدَّ َمجال لإلحســان ومســاعدة الناس، دون أْن يترتَّ

كاف لمســاعدتهم ونجدتهــم. 

ــة أمــر قــد يجعــل أهــل الريــف أشــدَّ صرامــًة فــي تعاملهــم مــع ســكان المدينــة، والفقــراء علــى نحــٍو  ثمَّ

ير، لــدى الُمصابيــن، لنقــل العــدوى لآلخريــن. ــٌن أو انحــراٌف شــرِّ ــه كان هنــاك نــزوٌع َبيِّ ، وهــو أنَّ خــاصٍّ

وَقــْد جــرت آنــذاك نقاشــاٌت واســعة بيــن أطبائنــا حــول الســبب، فعــزا بعضهــم ذلــك إلــى طبيعــة المــرض، 

ــه َيدمــُغ كل َمــن يقــع فــي إســاره بنــوع ِمــن الغضــب والكراهيــة ضــدَّ بنــي جنســه، كمــا لــو كان هنــاك  وأنَّ

ــه  ــٌث فــي الطاعــون ال ينحصــُر فــي نشــره العــدوى فقــط، وإنمــا فــي طبيعــة اإلنســان ذاتهــا؛ إذ ُتحيُل ُخْب

يرة، إلــى حالــة الكلــب المســعور الــذي علــى الرغــم ِمــن كونــه ألطــف مخلــوق  يرة، أو عيــن شــرِّ بــإرادة شــرِّ

قبــل أْن ُيصــاب بالمــرض، فإنــه ســيقفز بعــد ذلــك ليعــضَّ أي شــخٍص يقتــرب منــه، حتــى أولئــك الذيــن كان 

يحرســهم ِمــن قبــل.

ــل أْن تــرى  ة التــي ال تســتطيع تحمُّ قــام آخــرون بتصنيــف هــذا الســلوك فــي خانــة فســاد الطبيعــة اإلنســانيَّ

نفســها أشــدَّ ُبؤســًا ِمــن اآلخريــن ِمــن بنــي جنســها، وأنَّ لديهــا نوعــًا ِمــن الرغبــة الالإراديــة فــي أْن تجعــل 

الرجــال جميعــًا غيــر ُســعداء، أو فــي ظــرف ســيئ، علــى النحــو الــذي تجــده فــي ذاتهــا.

ــه ال يزيــد علــى كونــه نوعــًا ِمــن اليــأس الــذي يجعلهــم غيــَر ُمدركيــَن لمــا َفعلــوه،  فــي حيــن يــرى آخــرون أنَّ

وال يأبهــون بســالمة أي شــخص بالقــرب منهــم، بــل ال ينشــغلون بســالمتهم الخاصــة.

علــى الرغــم مــن ذلــك، يمكــن أْن ُيقــال إنَّ كال الجانبيــن قــد آذى اآلخــر، أي أنَّ المواطنيــن يضغطــون علــى 

ة، ويشــتكون، وهــم  يــن الســتقبال النازحيــن عــن المدينــة، وتوفيــر المــأوى لهــم فــي وقــت الشــدَّ الريفيِّ

حاملــون للطاعــون ِمــن َقســوة ســكان الريــف وُظلمهــم، لرفضهــم إيــواء النازحيــن إليهــم، وإجبارهــم علــى 

ة أخــرى، مــع أحمالهــم وُأِســرهم.  العــودة مــرَّ
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ــون، الذيــن ألفــوا أنفســهم إزاء واقــع مفــروض يقتحــم فيــه المواطنــون بلداتهــم بغــضِّ النظــر عــن  أمــا الريفيُّ

ُموافقتهــم أو رفضهــم، فيشــكون ِمــن ســكان المدينــة لكونهــم عندمــا أصيبــوا، لــم يكونــوا ُمهمليــن تجــاه 

اآلخريــن فحســب، وإنمــا توافــرت الرغبــة لديهــم بنقــل العــدوى إليهــم. ولــم يكــن أي مــن األمريــن صحيحــًا 

حّقــًا، أي تبعــًا للوصوفــات المبالِغــة التــي ُوصــف بهــا كال الفريقيــن.

ْنــُت  ضنــي ألي كارثــة. فقــد ُعيِّ ــه لــم ُيعرِّ ــي، مــع أنَّ عاَنْيــُت فــي هــذا الوقــت ِمــْن بعــض البــالء الــذي انصــبَّ علَّ

ة ألســتعفي ِمــن هــذا  ــة فــي المنطقــة التــي كنــت أقطنهــا، وســعيُت بــكل مــا أوتيــت ِمــْن ُقــوَّ شــًا للصحَّ ُمفتِّ

نــي كنــت ضــد إغــالق المنــازل علــى اإلطــالق، وســيكون مــن الصعــب جــدًا  ــٍة إلــى أنَّ العمــل. وقــد أشــرُت بخاصَّ

ة.  إلزامــي، أْن أكــون أداة فــي عمــل ُمخالــف لرأيــي فضــاًل عــن اعتقــادي أنَّ ذلــك لــْن يفضــي إلــى الغايــة المرجــوَّ

د العمــدة مــن  ا كان النظــام يقضــي علــى َمــن يعينــه الســيِّ ــه لـــمَّ لكــنَّ أقصــى مــا اســتحصلت عليــه أنَّ

شــين البقــاء فــي موقعــه مــدة شــهرين، فقــد أِذن لــي أْن أبقــى فــي هــذه المهمــة ثالثــة أســابيع  الُمفتِّ

ة نيابــًة عنــي.  فقــط، وذلــك شــريطة أْن أجلــب بديــاًل ذا كفــاءة إلتمــام بقيــة المــدَّ

وِمــن الصحيــح القــول إنَّ إغــالَق المنــازل كان لــه أثــر إيجابــيٌّ واحــد، وهــو َحَجــَز األشــخاَص المطعونيــن. 

ولــوال ذلــك لغــدا هــؤالء َمجلبــًة للخطــر لــدى َجْريهــم فــي الشــوارع، وهــم حاملــون للطاعــون، عندمــا 

ُيصابــون بالهذيــان بطريقــة ُمرعبــة.

ــي الطاعــون، إلــى أْن جــرى َحْجرهــم. ليــس هذا وحســب،  وبالفعــل، لقــد مارســوا ذلــك كثيــرًا فــي بدايــة تفشِّ

لــوا متوســلين عنــد أبــواب  ــة، وُمنفتحيــن للغايــة، حتــى إنَّ الفقــراء تجوَّ ظيــن البتَّ فقــد كان النــاس غيــر متحفِّ

لون المــال أو الِخــَرق مــن أجــل ُقروحهــم، أو كليهمــا. هــم مصابــون بالطاعــون، ويتســوَّ النــاس، وقائليــن إنَّ

كان مشــهد المطعونيــن المتراكضيــن فــي الشــوارع ُمريعــًا للغايــة، وكان هــؤالء يعــدون ويعــدون، غيــر 

اك، ســوى نصــف  ُمدركيــن مــا َيْفعلــون، فيســقطون هلكــى، أو حتــى تســتنزف أرواحهــم. فــال يلبثــون، إذَّ

ســاعة أو ســاعة قبــل أن يلفظــوا أنفاســهم. وكان ِمــن أكثــر األمــور إثــارة للشــفقة مــا يحــدث حيــن يؤوبــون 

ا ُيطلقون أشــدَّ الصرخات ألمًا وحزنًا لدى شــعورهم  ــمَّ إلى ُرشــدهم في نصف الســاعة تلك، أو الســاعة، لـَ

بالحــال التــي ُمنــوا بهــا.

جــرى هــذا كثيــرًا قبــل تنفيــذ أمــر إغــالق المنــازل علــى نحــو صــارم، ألنَّ الحــرس فــي البدايــة لــم يكونــوا 

شــديدين وصارميــن، كمــا غــدوا بعــد ذلــك، فــي إبقــاء النــاس فــي الداخــل.
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لــو َلــم َيْجــر َحْجــر أولئــك المرضــى، علــى النحــو الــذي أســلفناه، لكانــت لنــدن أكثــر األماكــن ُرعبــًا فــي العالــم. 

ا كان  ولــكاَن عــدد َمــن مــات مــن المطعونيــن فــي الشــوارع، ُيقــاِرب عديــَد َمــْن ماتــوا فــي منازلهــم. ولـــمَّ

ر  ــه أفضــى بالمطعونيــن إلــى حالــة ِمــن الهذيــان، وحالمــا يكونــون كذلــك، يَتعــذَّ الطاعــون فــي ذروتــه، فإنَّ

ــن ُحِجــروا دونمــا تقييــد، َأْلقــوا بأنفســهم ِمــن  ة. والعديــد ممِّ ــرتِهم، إال بالقــوَّ َحتمــًا إقناُعهــم بالبقــاء فــي أسَّ

هــم لــْن يحصلــوا علــى إذٍن للخــروج ِمــن أبــواب منازلهــم. النوافــذ، حيــن اكتشــفوا أنَّ

ر علــى النــاس قــرع أجــراس  مــن الجديــر بالمالحظــة، أن الجنــازات بعــد أْن أضحــت عديــدًة للغايــة، تعــذَّ

الكنيســة، أو الرثــاء، أو االنتحــاب، أو حتــى ُصنــع التوابيــت لمــن ماتــوا. فقــد بــدا أنَّ ضــراوة الطاعــون، قــد 

ــة  ــزل علــى اإلطــالق؛ فهــذه األشــكال الوقائي ــم ُتغلــق أي من ة، إلــى درجــة أن الســلطات ل ازدادت بشــدَّ

ر النــاس  بــدت جميعهــا بــال جــدوى، وأنَّ الطاعــون تفشــى مــن تلقــاء ذاتــه، ولّمــا بلــغ ذروة ضراوتــه تســمَّ

فــي أماكنهــم وقــد نظــر بعضهــم إلــى بعــض، مستســلمين لليــأس.

ومثلمــا ُدفــَع النــاس، إلــى حالــة اليــأس مــن الحيــاة واالستســالم، كان لهــذه الحالــة تأثيــر غريــب جعــل الناس 

جســورين ومغامريــن، فمــا عــادوا يحــاذرون االختــالط بغيرهــم، أو ُيغلقــون األبــواب علــى أنفســهم دون 

ــد أن كأس  العالــم، بــل ذهبــوا إلــى أي مــكاٍن واقتحمــوا كل ســبيل، وخالــط بعضهــم بعضــًا. فِمــن المؤكَّ

ــاء. وعليــه، كانــوا يمضــون، غيــر  المــوت دائــرة علــى الجميــع...!! فــال يهــم ســاعتئذ َمــن كانــوا مرضــى أو أصحَّ

مكترثيــن، إلــى أي مــكان أو أي رفقــة.

ومــا اكترثــت هــذه الجماعــات مــن النــاس، بِمــْن يجلــس قريبــًا منهــم أو بعيــدًا عنهــم، وال أبِهــوا بــأي روائــح 

كريهــة صافحــت وجوههــم، أو الحالــة التــي بــدا عليهــا النــاس، بــل كانــوا يــرون أنفســهم جيشــًا مــن الجثــث 

عــوا معــًا، كمــا لــو أنَّ حياتهــم كانــت بــال شــأن،  ــوا الكنائــس دون أدنــى قــدر مــن الحــذر، وتجمَّ الهامــدة. فأمُّ

مقارنــة بالعمــل الــذي أتــوا إليــه هنــاك. وبالتأكيــد، فــإنَّ الحماســة التــي أظهروهــا بمجيئهــم، والجديــة 

والتأثــر اللذيــن أظهروهمــا بإصغائهــم لمــا اســتمعوا إليــه، أظهــرت القيمــة العليــا التــي ســيمحضها النــاس 

لعبــادة اللــه، وذلــك إذا اعتقــدوا أنَّ كل يــوم يختلفــون فيــه إلــى الكنيســة ســيكون آخــر عهدهــم بالدنيــا.

عــة ِمــن الجائحــة، فلقــد وصلــُت اآلن، إلــى  بالعــودة إلــى ُمالحظاتــي الخاصــة، خــالل هــذه الفتــرة المروِّ

شــهر أيلــول الــذي كان أقســى أيلــول، عرفتــه لنــدن علــى اإلطــالق، فعبــر اإلحصائيــات التــي رأيُتهــا لفتــرات 

الطاعــون الســابقة التــي وقعــت جميعهــا فــي لنــدن، لــم تحــُدث واحــدٌة كهــذه؛ ذلــك أن الرقــم الــوارد فــي 

قوائــم الموتــى األســبوعية يبلــغ مــا يقــُرب ِمــن أربعيــَن ألــف وفــاة، فــي خمســة أســابيع فحســب.
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ســعى القضــاة إلــى طمأنــة النــاس بحكمــة، عبــر وضعهــم قوائــم تنظيميــة مالئمــة للغايــة، للســيطرة علــى 

النظــام فــي الشــوارع.

ضــو الشــرطة، وأعضــاء المجلــس البلــدي إلــى تعميــم عمــدوا  فــي المقــام األول، توصــل العمــدة وُمفوَّ

إلــى نشــره، يقضــي بعــدم مغادرتهــم المدينــة كــي يبقــوا متاحيــن دائمــًا للحفــاظ علــى النظــام وتحقيقــًا 

للعدالــة، واالضطــالع بأقصــى طاقتهــم بمــا ُتمليــه عليهــم واجباتهــم.

ــن تســتدعي الحاجــة  ضــو الشــرطة، وآخــرون ممِّ وعمــاًل بذلــك التعميــم وُمقتضياتــه، بــادر العمــدة ومفوَّ

ــة، التخــاذ مــا يرتؤونــه ضروريــًا مــْن ترتيبــات تكَفــل أمــن المواطنيــن  وجودهــم، إلــى عقــد اجتماعــاٍت يوميَّ

قــة والرحمــة، فإنهــم عاقبــوا المحتاليــن  ــاس بمــا أمكــَن مــن الرِّ وأمانهــم. وعلــى الرغــم مــْن تعاُملهــم مــع النَّ

ــى أو المرضــى، حســب مــا  ــازل، وناهبــي الموت بأصنافهــم المفترضــة كافــة، كاللصــوص، وُمقتحمــي المن

تقتضيــه األصــول واألعــراف القانونيــة.

اس الكنيســة بالبقــاء فــي المدينــة وإال تعرضــوا لعقوبــات صارمــة،  كمــا تــم إلــزام جميــع رجــال الشــرطة وحــرَّ

ناهيــك عــن تفويــض ذواِت القــدرة والكفــاءة مــن ُمدبــرات المنــازل المعتمــدات مــن أعضــاء مجلــس النــواب 

لــوا بتحقيــق األمــن، فضــاًل عــن رجــال األمــن  أو مجلــس العمــوم فــي المنطقــة، وَمــْن ينبغــي أن يتكفَّ

بيــن حــال ارتفــاع معــدالت الوفــاة بيــن رجــال الشــرطة. الُبــدالء المتأهِّ

لــت سلســلة القــرارات واإلجــراءات بعــودة الرشــد إلــى عقــول المواطنيــن، وبخاصــة فــي بدايــة حالــة  تكفَّ

الهلــع، عندمــا ســرت األقاويــل عــن فــرار شــامل، إلــى درجــة أن المدينــة كانــت ســتتعرض لخطــر النــزوح الــكل 

ض لخطــر الســلب والنهــب مــن قبــل الحشــود.  لســاكنيها باســتثناء الفقــراء، كمــا ســتتعرَّ

ينبغــي أْن أتــرك مالحظــة أخــرى تسترشــُد بهــا األجيــال القادمــة، تتعلــق بطريقــة عــدوى النــاس بعضهــم 

ــاء، هنــا، فَمــْن تلقــوا  ــا مــا أعنيــه باألصحَّ ــاء، أمَّ ب بــه األصحَّ لبعــض، وباألخــص ذلــك النــوع الــذي يتســبَّ

ــْم َيلَمســوا  اهــم، حتــى وإْن ل ــة علــى ُمحيَّ العــدوى، وَســرْت فــي دمائهــم، دون أن تبــدو عالمــات اإلصاب

ذلــك بأنفســهم. هــؤالء نفثــوا المــوت فــي كل مــكان، ونثــروه علــى كل َمــْن اقتــرب منهــم، حتــى إن 

مالبســهم ذاتهــا احتفظــت بالعــدوى، وكانــت أيديهــم تنقــل العــدوى إلــى األشــياء التــي الَمســْتها. 

ف إلــى هــؤالء الذيــن كانــوا أحيانــًا يجهلــون أنهــم حاملــون للمــرض،  لقــد أصبــح اآلن مــن المســتحيل التعــرُّ
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ْهــت. وهــؤالء هــم النــاس الذيــن لطالمــا ســقطوا وأغمــي عليهــم فــي الشــوارع.  وفــي كثيــر مــن  كمــا نوَّ

وار، فيجلســون عنــد عتبــة  قــون فجــأة، وُيصابــون بالــدُّ ــوارع إلــى آخرهــا، ثــم يتعرَّ األحيــان، كانــوا يذرعــوَن الشَّ

أي بــاب ويموتــون. 

وكان يحــدث، حيــن يلحــظ بعــض هــؤالء مــا بهــم، أْن يســتجمعوا قوتهــم لبلــوغ عتبــات منازلهــم، ولعلهــم 

ــوا  ــوج بيوتهــم والمــوت مــن ســاعتهم. وفــي بعــض الحــاالت، كان يتمكنــون، فــي أوقــات أخــرى، مــن ول

لــون حتــى تبــدو عليهــم األمــارات الحقيقيــة للمــرض، دون أن يدركــوا ذلــك، فيموتــون فــي غضــون  يتجوَّ

ســاعة أو ســاعتين بعــد عودتهــم إلــى المنــزل، لكنهــم كانــوا أصحــاء طــوال وجودهــم خــارج المنــزل. هــؤالء 

ــْن ناحيــة  ــْن ينبغــي علــى األصحــاء أْن يخشــوهم. ولكــْن، ِم ــة َم هــم األشــخاص الخطــرون، وهــؤالء بخاصَّ

ف إليهــم.  أخــرى، كان ِمــن المســتحيل أْن يجــري التعــرُّ

ــة هــذه المالحظــات جميعهــا، ينبغــي أْن أعلــن رأيــي، وأْن أتركــه كوصفــة وقائيــة، ومفــاده أنَّ أفضــل  علــى أرضيَّ

وا ِمــن الخطــر ســلموا ِمــن الكارثــة. تدبيــر وقائــي ضــّد الطاعــون هــو الجــري بعيــدًا عنــه، ورأيــت أن َمــْن فــرُّ

ة  وحيثمــا تعامــل النــاس مــع هــذا التدبيــر الوقائــي األولــي، كمــا ينبغــي لــدى حــدوث أي جائحــة مســتقبليَّ

ُمطابقــة أو ُمشــابهة، ســيجدون أنفســهم حســب قناعتــي الجازمــة إزاء تدابيــر مختلفــة تمامــًا فــي إدارة األزمــة 

ة، عمــا اتخــذ عــام 1665، كمــا ســتختلف أيضــًا عــن أي تدابيــر عالميــة ســمعت عــن اتخاذهــا آنــذاك. اإلنســانيَّ

بوجيــز العبــارة، ســيفّكرون فــي عــزل النــاس فــي مجموعــات صغيــرة، والمباعــدة بينهــم فــي بعــض األوقــات، 

وذلــك لمنــع تكــرار مثــل هــذه الجائحــة التــي تشــكل بالفعــل خطــرًا داهمــًا، حــال احتشــاد عــدد كبير مــن الناس.

بهــا أو تجاوزهــا تمامــًا حتــى اللحظــة. ومــا  فــي الحقيقــة، ثمــة إشــكالية واحــدة لــم أتمكــن قــط مــن تجنُّ

ــه إال بطريقــة واحــدة، وهــذا تفصيــل تلــك اإلشــكالية: إن  أعرفــه، أنَّ الغمــوض الكامــن فيهــا يصعــب فضُّ

أّوَل شــخص مــات بالطاعــون كان فــي الـــ 20 مــن كانــون األول، أو ُقرابتــه، عــاَم 1664، فــي شــارع »لونــج 

آكــر« أو مــا حولــه، حيــث قيــل إن أول مطعــون تلقــى العــدوى مــن رزمــة حريــر مســتورد مــن هولنــدا فتحــت 

ة فــي ذلــك المنــزل. ل مــرَّ أوَّ

ولكــْن، لــم نســمع بعــد ذلــك عــن وفــاة أي شــخص بالطاعــون، أو عــن انتشــار الطاعــون فــي ذلــك المــكان، 

رت األمــور بسالســة  حتــى الـــ 9 مــن شــباط، أي بعــد ســبعة أســابيع تقريبــًا. وبالنســبة إلــى الجمهــور، ُســيِّ
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مثاليــة فتــرة طويلــة؛ فقــد خلــت القائمــة األســبوعية لضحايــا الطاعــون مــن أي أســماء جديــدة حتــى الـــ 22 

مــن نيســان، عندمــا ُدفــن اثنــان آخــران، ليســا مــن المنــزل نفســه، وإنمــا مــن الشــارع ذاتــه. حــدث هــذا بعــد 

قرابــة تســعة أســابيع. وبعــد ذلــك، لـــم يمــض أكثــر مــن أســبوعين، حتــى اجتاحــت العــدوى شــوارع عــدة، 

وانتشــرت فــي غيــر اتجــاه.

وهنا، يبرز السؤال على هذا النحو:

عت بذور العدوى كل هذا الوقت؟! أين توضَّ

ف؟! كيف توّقفت طيلة تلك الفترة، ثم استمرت دونما توقُّ

ــا أنَّ الطاعــون ال ينتشــر علــى الفــور عــن طريــق العــدوى مــن جســم إلــى آخــر، أو أنــه انتشــر كذلــك  إمَّ

بالفعــل، لكــنَّ جســد المصــاب كان قــادرًا علــى احتمــال العــدوى دون أن تظهــر أعراضهــا أليــام، بــل أســابيع 

عديــدة؛ تتجــاوز حتــى فتــرة الحجــر الصحــي البالغــة 54 يومــًا.

كان مــن الواضــح أن ثمــة زيــادة فــي أعــداد المصابيــن بأوبئــة أخــرى فــي المناطــق المتاخمــة لمــكان أول 

ات المجــاورة  مطعــون. وكمــا الحظــت مــن قبــل، ازدادت عمليــات الدفــن أســبوعيًا، وبخاصــة فــي األبرشــيَّ

ة أخــرى، علــى الرغــم مــن عــدم وجــود أي طاعــون. وبنــاًء علــى جميــع مــا ســبق، نســتنتج  أكثــر مــن أي أبرشــيَّ

ى فــي ذلــك  ــا تبــدَّ أن العــدوى انتقلــت، وأن سلســلة اإلصابــة بالطاعــون لــم تنقطــع فعليــًا، علــى الرغــم ممَّ

ة أخــرى علــى نحــو مفاجــئ.  الوقــت مــن انقطاعهــا، واســتئنافها مــرَّ

ــت فــي أجــزاء أخــرى مــن الطــرود نفســها للبضائــع التــي َقِدَمــت فــي  ُيحتمــل أيضــًا أن العــدوى قــد َتبقَّ

البدايــة، ولمــاَّ ُتفتــح بعــُد، أو ُفتحــت جزئيــًا، أو بقيــت فــي مالبــس الشــخص المصــاب األول.

ــا؛ فــال مينــاَء فــي فرنســا  فيمــا يتعلــق بالتجــارة الخارجيــة. جميــع الــدول التجاريــة فــي أوروبــا كانــت تحــَذر منَّ

خــول أو يتفــاوض معنــا.  أو هولنــدا أو إســبانيا أو إيطاليــا يمَنــُح ُســُفَننا َحــقَّ الدُّ

اُرنــا عــن ممارســة التجــارة الخارجيــة تمامــًا؛ فــال يمكــن لســفنهم أن ُتبحــر إلــى  وفقــًا لذلــك، توقــف تجَّ

، لقــد امتلكــوا ســببًا وجيهــًا لذلــك؛  ــا.  وبحــقٍّ أي مــكان. كانــوا خائفيــن مــن بضائعنــا بقــدِر َخْشــيتِهم منَّ

ــى تعبَئَتهــا  ــة تلتقــط العــدوى وتكتنزهــا، شــأُنها كشــأن األجســام البشــرية، فــإذا تول وفيَّ ــا الصُّ فمنتوجاُتن

أشــخاٌص ُمصابــون، فســتلتقُط المنتوجــات العــدوى، وتغــدو خطــرًة باللمــس كمــا الخطــر الناجــم عــْن لمــِس 

الُمصــاب بالطاعــون.
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بــع علــى الــدوام، لــدى وصــول مركــب أو ســفينة إنجليزيــة إلــى أي دولــة  وبنــاًء عليــه، كاَن اإلجــراُء الُمتَّ

لــق فــي األماكــن المخصصــة لذلــك الغــرض، إذا  أجنبيــة، َيســتدعي فتــَح ُرَزم البضائــع وَتْعريضهــا للهــواء الطَّ

ــموا حتــى عنــاء اســتقبالها  موا البضائــع علــى الشــاطئ. وفيمــا يخــصُّ بضائــَع لنــدن، فإنهــم لــم َيَتجشَّ تســلَّ

قــت هــذه القيــود إزاَءهــا فــي كل مــن  فــي المينــاء، ناهيــك عــن تفريغهــا وفقــًا ألي شــروط، وقــد ُطبِّ

إســبانيا وإيطاليــا بشــكل خــاص.

ــْم َتْنَقِشــْع روُح الفتنــة والخــالف التــي َفَشــت  لــم تكــْن جائحــة الطاعــون آخــَر َمصائبنــا، إْذ حــاَل انتِهائِهــا، َل

ــة.   ، ُمقِلقــًا لســالم األمَّ بيننــا، واســتمرَّ أمــر االفتــراء والتشــهير والتبكيــت الــذي كان قبــل الجائحــة، بِحــقٍّ

هــا مــن رواســب العــداوات القديمــة التــي َأْوَلَجْتنــا ُمؤخــرًا فــي الــدم والفوضــى. ولقــد قيــل إنَّ

ــجار تُغــطُّ فــي ُســباٍت عميــق، فقــد أوَصــْت  ــرًا جعــل روح الشِّ ولكــْن، بمــا أنَّ مرســوم العفــو الصــادر ُمؤخَّ

ــة كلهــا.  الحكومــة بالســالم، فيمــا بيــن األفــراد كمــا العائــالت، فــي جميــع المناســبات، ولألمَّ

نــه مــن  حًا بأصنــاٍف مــن الرعــب، ال حصاَنــَة ألي شــخٍص ُتمكِّ َلشــدَّ مــا كان الطاعــون عــُدوًا شرســًا ُمســلَّ

ــب فيــه، لقــد فــرَّ العديــد مــن  ب بهــا...!! وممــا ال رْي ــار الصدمــة التــي تتســبَّ ــي آث مواجهتهــا أو حتــى تخطِّ

رجــال الديــن فــي ظــروف ُمواتيــة، طلبــًا للنجــاة، لكــنَّ مــن الصحيــح أيضــًا، أنَّ عــددًا ال بــأس بــه منهــم قــد 

بقــي وأن شــجاعتهم تســتحق الثنــاء والتقديــر، فضــاًل عــن ســقوط عــدٍد كبيــر منهــم بفاجعــة الطاعــون؛ مــا 

صرفهــم عــن أداء واجبهــم.

ــة مــا ينبغــي تســجيله تخليــدًا وتكريمــًا لهــؤالء النــاس، ِمــْن أمثــال رجــال الديــن واألطبــاء  أعتقــد أنَّ ثمَّ

احيــن كمــا الصيادلــة وقضــاة الصلــح، وغيرهــم مــن العامليــن علــى اختــالف مواقعهــم، إضافــة إلــى  والجرَّ

ــن خاطــروا بأرواحهــم اســتجابة لنــداء الواجــب، وهــو مــا قــام بــه  جميــع َمــْن مــدَّ يــد العــون ِمــن النــاس، ممِّ

ُجــلُّ َمــن بقــي إلــى آخــر رمــق. والعديــد ِمــن هــؤالء جميعــًا، لــم يغامــروا بأرواحهــم فحســب، وإنمــا بذلوهــا 

فــي تلــك المناســبة الحزينــة.




