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الرتكيز عىل  يوم.  تزيد كل  الحياة  كانت رسعة 
الجانب املادي من الحياة صار القيمة الشائعة. العلم 
مختلف  يف  التطور  مذهال.  تقدما  يتقدمان  والطب 

املجاالت تراكم عىل مر العقود.
لصالح  القيم  واختالل  التقدم  عنفوان  أوج  يف 
املادي واالستهاليك، تسلل فريوس ال يرى بالعني املجردة 

إىل أجسام البرش. انترش من جسم إىل آخر انتشارا رسيعا. كام يف حلبة مالكمة، 
حسم كورونا املبارزة يف الثواين األوىل، وترك البرشية ترتنح عىل أرضية الحلبة 

غري قادرة عىل الوقوف، وعاجزة عن الرؤية بوضوح.
خالل أسابيع قليلة عاشت البرشية واقعا كانت ستسخر ممن تخيله لو 
كان األمر فيلام سينامئيا. ولغياب عالج معروف ملرض جديد فتاك، أجمعت 
الدول عىل فرض إجراءات تحد من حركة املواطنني وتجّمعهم للسيطرة عىل 

انتشار الوباء.
ازدهار  موسم  واقرتب  األبواب،  عىل  الربيع  كان  الثقايف،  الصعيد  عىل 
النشاطات الثقافية ومعارض الكتب. توقف كل يشء، وصار البقاء يف البيوت 
أحسن  بعضنا  الجديد.  الواقع  هذا  مع  التكيف  فينا  واحد  كل  حاول  إلزاميا. 
التكيف واستفاد من الوقت اإلضايف، وبعض آخر أصيب بالضجر. ورمبا دخل 

البعض يف حالة اكتئاب.
يف  حدث  العامل  أنحاء  مختلف  يف  الجامعي  الحجر  أن  الحظ  لحسن 
مرحلة من التطور التقني الذي وفر للبرشية وسائل تواصل عديدة، ووسائل 

عديل الهواري

كلمة العدد الخاص 2: توثيق أويل للحياة تحت حصار كورونا
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الكتب واملجالت إىل صيغة إلكرتونية  لحفظ املعلومات واسرتجاعها، وتحويل 
ميكن إعدادها وتوزيعها والحصول عليها بسهولة. ولذا، من كان متصالحا مع 
والقراءة  والتأليف  البحث  مواصلة  عىل  أقدر  كان  الجديد،  اإللكرتوين  الواقع 

ومامرسة أشكال أخرى من اإلبداع.
ينساه  لن  انتشار وباء كورونا حدث  للوقاية من  الصحي  الحجر  وألن 
هذا  هيمنة  أثناء  وذكرياته  حكاياته  إنسان  لكل  وصار  مرحلته،  عايش  من 
التدوين  إىل  الثقافية  الند«  »عود  مجلة  تبادر  أن  أردت  حياته،  عىل  الحدث 
املبكر للحكايات والتأمالت واالنطباعات واليوميات، فقررت إصدار عدد خاص، 

ووجهت دعوة إىل مجموعة من الكاتبات والكتاب للمشاركة فيه.
النصوص املنشورة يف العدد خاص هذا هي التي أرسلها من لبّى الدعوة 
ضمن املهلة املحددة للمشاركة، وهي أسبوعني. العدد الدوري القادم من »عود 
الند« يصدر بعد شهر، وال أستبعد أن تكون فيه مواد عدة ذات عالقة بوباء 

كورونا اللعني.
الستقبال  النهايئ  املوعد  أمدد  سوف  عادي،  غري  زمن  يف  نعيش  وألننا 
مواد للنرش يف العدد الدوري القادم )السابع عرش: صيف 2020( حتى منتصف 
أيار )مايو( 2020، رشيطة أن تكون املواد املرسلة متوافقة مع سياسة النرش يف 
املجلة، أي جديدة، ومرسلة للنرش الحرصي يف عود الند، ويجب أن ترسل من 
خالل موقع املجلة، علام بأن العدد الدوري القادم سيدخل »عود الند« العام 

الخامس عرش من النرش الثقايف الراقي.
الند«  »عود  مجلة  إصدار  منذ  مرارا  قلته  ما  أكرر  سوف  الختام  ويف 
وبينت  عقيمة.  مفاضلة  كانت  والرقمي  الورقي  النرش  بني  املفاضلة  الثقافية. 
عدمية  الورقية  بالكتب  املكّدسة  املكتبات  أن  عامليا  الصحي  الحجر  ظاهرة 
الجدوى يف ظرف كهذا. املكتبات الوطنية والجامعية واملدرسية والعامة أغلقت 

أبوابها. حاسوبك الصغري وهاتفك الذيك صارا مكتبتك البديلة.
أرجو للجميع السالمة.

عديل الهواري
2020/4/27
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يسعى اإلنساُن طوال حياته لنيِل الحريِة. وكلاّم وصَل إىل نهايٍة، خاَب 
القيود.  يبحُث عنها ويكّسُ كّل  بإرادٍة أقوى الهثاً  الظفِر بها، فيعود  أملُه يف 
حتّى حانِت اللحظة التي جاءت من كائٍن غري مريّئ، بل ال يُرى إال من خالِل 
حركُة  بعدها  ولتَُشَل  الحياة  حركَة  ليشّل  الدقة  شديدة  املكرسكوب  أجهزِة 

اإلنساِن مع كّل ما يصحبها من لهٍو وصَخٍب وضّجٍة وتعٍب.
حّوَل الفايروس الحياَة إىل جامٍد وأصبح كّل يشء من دون حركة. أزهَق 
أرواَح اآلالف دوَن أن يفرَّق بني كبريٍ وصغريٍ، شاّب أو شابة، رجل أو امرأة، وكأنّه 

يجّسد قوَل زهري بن أيب ُسلمى:

ر فيَهرِم رأيُت املنايا خبَط عشواء من تُصب = = متته ومن تُخِطئ يُعمَّ

الطائراُت  املعامُل وهجعِت  البحاُر وتوقّفِت  الشوارُع وهدأِت  صمتِت 
املسافرون.  فارغٍة هجرها  أماكَن  إىل  املوانُئ واملحطّاُت  يف مطاراتها وتحّولت 
شاطئ البحِر أصبح يناغي ويغازل املوَج فقط، ال تدوسُه األقداُم. مراكُز التسّوق 
أقفلت أبوابها، املاركاُت تكّدست عىل الرفوِف، املعامُل توقفت عجلُة إنتاجها 

ومنافساتها الرشسة.
الحروُب خمدت ولو لفرتٍة ألّن منابَع متويلها قد جّفت وانشغلت مبا هو 
أهّم من الحرِب، ويبدو أن النفَط قد أصابتُه العدوى هو أيضاً، فأخذ يتهاوى 
يف األسواِق العامليِة وهبطت أسعاِر األسهِم يف أسواِق املال. املقاهي والنوادي 

غدت صاّمء ال تسمُع هذَر الحديِث والطعن باآلخرين، و و و و.
كانت تلك الصوُر بعضاً من صوِر الكورونا. ولكّن اإلنسان طُِبَع عىل التدبّر 

د. نجود الربيعي

تأمالت يف زمن الكورونا
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واستثامِر الظروِف. ولو سألنا أنفَسنا هل سننظُر إىل نصِف الكأِس الخاويِة فقط 
أم علينا أن ننظَر إىل النصِف اآلخِر من الكأِس أيضاً؟ ما اإليجابيات املوجودة 

يف هذا الوباء؟
أهّم غنيمٍة يف نظري أن هذا الفايروس جعل الظاملَ يشعُر بالخوِف بعد 
أن نيس شيئاً اسمه الحساب، وأخَذ بسبِب الجائحِة يحسب حساباً لوجوده،ِ ألّن 
كيانَه قد أصبح ُمهدداً من كائٍن غريِ مريئ، يف حني كان الظاملُ يرى قبل الوباِء 

بعينِه آالَف األرواِح وهي تُزهُق بأمره وبإشارٍة منُه دون أن يأبه.
جعلت كورونا الكثري من الناس ينظرون إىل أنفِسهم ويعيدون ترتيَب 
أوراقهم املبعرثِة التي بعرثها صخب الحياِة، فالزوُج قد عاَش تجربَة زوجتِه يف 
من  تعارفَهم  أعادوا  واألبناء  الزوجة.  بأرسته ومبسؤولية  يشعُر  وأمىس  البيِت، 

جديٍد بعد أن أخذهم عاملُ التكنلوجيا واأللعاب واألجهزة الذكية.
وألّول مرٍّة تتم املساواُة بنَي الغنّي والفقريِ كام قال إيليا أبو مايض:

قمٌر واحٌد يطلُّ علينا = = وعىل الكوِخ والبناء املوطّد

وأصبح الغنّي الذي فقَد ثروتُه يشعُر بهاجِس الفقريِ وهو يكدُح لتوفريِ 
وتتوسلهم  للناس  السخيَّة  العروَض  وتقّدُم  تتنازُل  الرشكاُت  أضحت  لقمتِه، 
للرشاء منها بعد أن كانت تضُع األرباَح الخياليَة مقابَل حاجِة اإلنسان لسلعهم.
صاَر السالح مكّدساً يف املشاجِب، وعرَف اإلنساُن أن هذِه األسلحَة هي 
أدواٌت مصنوعة لسلِب حياتِه باستخدام ثرواتِه. تباعد اإلنساُن بعَض اليشء عن 
كّل ما يحيط به من أقارَب ومعارَف وأصدقاء، وأصبح يتواصُل معهم ويشتاق 
إليهم. وكشف الفايروس معادَن الكثريين منهم، فهناَك َمن يسأُل وهناك من 

ظهرت أنانيتُه.
سامح كثرٌي من الناِس من أخطؤوا بحقهم يف وقٍت كان اإلنساُن مرّصاً 
عىل االنتقام، أوقفْت املحاكُم واملؤسساُت الرسميُة النظَر يف معامالِت الطالِق 
الكثرُي  عاد  جديٍد.  من  الشمِل  للّم  فرصًة  تكوُن  لعلّها  البسيطِة  والخالفاِت 
باكتشاِف ذواتهم من جديٍد وتذكروا هواياتهم  الناِس إىل بيوتهم وبدؤوا  من 
القدمية، فمنهم من عاَد ليبحث يف األغراِض املهملِة واملركونة يف املخازِن عىل 
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من  الحياَة  لريسَم  لفرَشاتِه  عاد  من  ومنهم  عليها،  يعزُف  كان  موسيقية  آالٍت 
وجهِة نظٍر جديدٍة. ومنهم من دخل املطبَخ ليساعَد يف إعداِد الطعاِم. وهناَك 
من عاَد إىل املكتباِت املهجورِة يف البيوت ليتصفَح كتباً كان الرتاُب قد غطّاها.

قادرٌة  وأنها  التجميِل  إىل صالوناِت  بحاجة  ليست  أنها  املرأُة  اكتشفِت 
عىل إظهاِر جاملها ببساطٍة دوَن الحاجِة إىل النفِخ والشفِط وعملياِت التجميِل.
التجارية وأخذوا يفتحون  الفنانني عن إمرباطورياتهم  الكثرُي من  تنازَل 
اإلنرتنيَت مع جمهورهم ويتواصلون مع محبيهم بشكٍل مجايّن بعد أن كانوا ال 

يسريون إال مع فيلٍق من الحراسِة الشخصيِة.
انتبه الريايضُّ أنه قادر عىل االستمراِر بالتدريباِت مع أقرانِه عن بُعٍد.

عرف اإلنسان أنه قادٌر أن يؤدَي طقوَس العبادِة وحَده دوَن الحاجِة 
لقيِد رجاِل الدين الذين كانوا يقيّدون الناَس بالسالسِل، وأصبح اإلنسان يدعو 

ربُّه وحَده وبلغته ومن صميِم قلبِه ويخاطب خالَقه بكّل بساطة.
واألهّم من هذا التعليُم، فقد اكتشفت املدارُس واملؤسسات أن النتَّ 
مع  املدرُس  وتواصَل  رقميّة  ففتحوا صفوفاً  البناياِت،  محّل  يسدَّ  أن  يستطيع 

طالبه واستمرّت عجلُة العلِم والدراسة واالمتحانات.
الكتِب  الصحُف واملجالُت رقميًة، ونزلت عرشاُت اآلالِف من  أصبحِت 

عىل الشبكِة العنكبوتيِة.
أقوى  املرُء  وأصبح  الحْجِر،  بسبب  الفكاهيُة  والحكايُة  النكتُة  نشطت 

بسبب صمودِه يف املواجهِة.
ولكن ماذا عن األرِض والسامِء والنباِت والحيواِن؟

ألّول مرٍّة عاد إىل السامِء لونها األزرُق الصايف الذي لّوثه اإلنساُن بدخانِه 
الصناعي، واسرتاحت األرُض من حركِة أقدام امللياراِت التي كانت تدوسها يومياً.
اسرتاحت محركاُت السياراِت والعجالِت ووسائِل النقِل وأراحِت الطبيعَة 

من آثارها وسموِمها.
من  الحيواناُت  واستغربت  الطبيعِة،  يف  وحَدها  مترُح  الطيوُر  عادت 
املحجوِر.  اإلنساِن  باستثناِء  الكائناِت  تلك  لكّل  األرُض  أصبحت  البرِش،  اختفاِء 
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هجرتها  أن  بعد  جديٍد  من  وقنواتِه  املاِء  عيوِن  عىل  تتعرّف  األسامُك  عادِت 
بسبِب البرش.

اعتادت األذُن اآلن عىل الهدوِء بعد أن كانْت تعيُش الصخَب والضوضاَء 
وعاد اإلنساُن يفّكر ويتأمُل بهدوٍء لينتَج روائَع سيكشُفها املستقبُل وستتجسد 
بأعامِل الفنانني وكتابات املفكرين وبنصوص األدباِء من الشعراِء والروائيني. كّل 

هذا بسبِب عزلة الكورونا.
قد  الكيمياوية  املواَد  ألن  السابِق،  عن  يختلُف  بعطٍر  األزهاُر  تفتحت 
اختفت، ففاَح عطُر األزهار ومأل الطبيعَة. هدأ الصيادون عن مالحقِة الحيوانات 

والفتك بها وبذلك حصل الحيوان عىل حريتِه بعد أن ُحبَس اإلنسان قساً.
الطبيُب  اإلنساُن  حّوَل  أن  بعد  الواجهِة  إىل  األدويِة  وعلُم  الطّب  عاد 
التجارية، فكرثت عملياُت التجميُل والشدِّ والحقن،  عمله إىل ما يشبه السلعِ 
والدواء أصبح للتجميِل والتنحيف والتخسيس. أما اآلن فأثبت الفايروس للعامل 
أن عقَل اإلنسان الذي ُخلق للتدبِّر هو القادُر عىل إيجاد الحّل وإنقاِذ امللياراِت 
من البرِش، وها هو املختص أصبَح له حضوٌر يف القنواِت التلفزيونيِة، وأصبحت 

الناس تنتظُر كلمًة من فِم الطبيِب ال من فم السيايّس.
ساعَد الوباء الرشكاِت أن تفّكَر من خاللِه بطرٍق إلعادِة خطوِط إنتاجها 
وملزاولِة الربِح حتى لو كان قليالً فلجأت رشكاُت تصنيع السياراِت إىل صناعة 

ِأجهزة اإلنعاِش والتنّفِس وأجهزة حامية الوجِه والعني.
لقد حّقق وباء كورونا املساواَة عىل األرِض، تلك التي مل تتحقْق يف يوٍم 
من األياِم، لقد ساوى بني الكبريِ والصغريِ، بني الرجِل واملرأِة، املؤمن وامللحد، 
تلك  كلَّ  أصاَب  ألنه  والسليم،  املريض  والطليق،  املسجون  والفقري،  الغني 
األجناس. فضالً عن املساواِة، فقد تسبب بوحدٍة عجيبة بني األمِم والشعوِب 
كلّها؛ املتفقة واملختلفة بحيث اتفقت اآلن جميعها ولو لحني عىل إيجاِد طريقٍة 

ملصارعِة ومنازلِة هذا الفريوس والتغلِب عليه.
سواء  واالحرتام  للتحية  وسائل  الستنباِط  الناَس  الوباُء  وّجه  قد  كذلك 
بالوقوِف يف الرشفاِت والتصفيق لآلخر أو بإشعال األضواء والشموع أو بالعزِف 
ليسمَع ويشاهَد َمن يسهُر ألجلهم ويخدمهم بحياتِه. هذه امللحمَة التلقائيَة 
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العصيب، وهذا يشٌء  الظرف  التي مل تكن لتظهَر لوال هذا  العفويَة اإلنسانية 
الرجاِء  أيضاً سمفونية  العاملَ يعزف  الحْجر، جعل  الجامِل وفّرته ظروُف  باهر 

والتوسِل واالبتهاِل ألجِل اإلنقاِذ.
والسؤاُل الذي يطرُح نفسُه: اآلن هل سيتّعظ اإلنساُن ماّم جرى ويعيُد 
حساباتِه مع نفسه أوالً ومع املحيطني به ثانياً ومع الحياة ثالثاً أم سيعوُد ملا 
التجارَب والدروَس يف  الكورونا؟ وهل سيستثمُر اإلنساُن هذه  كان عليه قبل 
حياته ما بعد كورونا وهل سيتعلّم من هذا الدرِس؟ سؤال ستجيب عنه األياُم 

القادمُة.
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وعاصمة  األمريكية  املدن  درة  نيويورك 
الدبلوماسية العاملية وأكرث املدن األمريكية استقباال 
ماليني  وأربعة  ساكن  ماليني  عرشة  تضم  للسياح. 
تنفك  ال  وزوارا.  عاملني  يوميا  يدخلونها  إضافية 
املدينة تبهرك مبا تحتوي من كنوز ثقافية وأنشطة 
فنية ومعامل سياحية جاذبة للعني ومريحة للقلب.

تغيب عنها وتشتاق لها ولسحرها وجاملها 
الفنية  وثرواتها  حدائقها  وروعة  سكانها  وتنوع 

والثقافية التي ال حدود لها. تنتقل بني أحيائها الخمسة فرتى الفقراء واملهمشني 
ترى  األمتار  عرشات  بعد  وعىل  الشوارع،  يف  ينامون  حرفيا  الذين  واملرشدين 

الشقق الفارهة والفلل الثمينة التي تقدر باملاليني.
السحاب  ناطحات  تحتها.  وأخرى  األرض  فوق  مدينة  كأنها  نيويورك 
وجامال.  بهاء  املدينة  تزيد  أن  تريد  واحدة  كل  الذرى  نحو  تتسابق  العديدة 
أو  الهادي  املحيط  دول  من  دولة  لسكان  يتسع  الضخمة  املباين  هذه  بعض 
الكاريبي. أكرث السحابيات الجديدة تتسابق يف عرض اإلضاءات امللونة حسب 
املناسبة. لكن بناية »اإلمبري ستيت« تظل درة يف الجامل والنسق الهنديس الفذ 
البنايات األعىل يف  يف وسط منهاتن فخورة بريادتها حيث تربعت عىل عرش 
املدينة لنحو أربعني سنة إىل أن أطاحت بتفردها عامرتا مركز التجارة العاملي 

عام 1971 واللتان أطاح بهام ثلة قدموا من طورا بورا، عىل ذمة الراوي.

* * *

د عبد الحميد صيام

نيويورك يف زمن الكورونا
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كل  بسعة  يتحركون  البرش  من  ماليني  الدامئة.  بالحركة  تعج  املدينة 
املحطات.  تلك  تجده يف  التجارية  املحالت  أنواع  كل  بقطاره.  يلحق  أن  يريد 
غريب أمر هذه املدينة. كل يشء فيها مزدحم. الحافالت والقطارات واملطارات 
واملسارح ودور السينام واملطاعم واملقاهي واملتاحف. أينام تذهب يجب أن 
تقف منتظام يف الطابور الذي ميتد أحيانا لعدة شوارع إذا كان الفيلم جديدا 
أو السوق التجاري يعرض عددا من السلع بأسعار مخفضة، أو إذا كانت إحدى 

املغنيات املشهورات ستظهر عىل مسح ماديسون سكوير املشهور.
تاميز سكوير قلب املدينة النابض يستقبل رأس كل سنة مليوين متفرج 
إىل حجز  تحتاج  الشهرية  آخر. بعض املسحيات  انفراط عام وميالد  ملشاهدة 
مسبق لعدة شهور ورمبا سنوات. فمسحية »شبح األوبرا« بدأ عرضها األول عام 
1988 وما زالت مستمرة إىل أن أوقفتها جائحة كورونا. ومسحية »األسد امللك« 
بدأت عروضها عام 1997 وقد شاهدها لغاية ما قبل كورونا 60 مليون متفرج.

املدينة الخاوية

يف  تسمع  ال  أشباح.  مدينة  إنها  الكورونا.  أخرى يف عرص  مدينة  كأنها 
شوارعها إال صفري سيارات اإلسعاف أو أزيز سيارات الرشطة. الفريوس انترص 
عىل »التفاحة الكبرية« كام تسمى هنا. بل وعىل الدولة األعظم يف العامل. أقعد 
 )Macy’s( الناس يف بيوتهم وأغلق محالت املدينة الكربى مبا يف ذلك مايسيز

الذي كتب عىل إحدى جوانبه »أكرب محل تجاري يف العامل«.
كورونا فرغ شوارع املدينة وشل حركتها. تنحني أمام الفريوس وتسلم 
سيارات  صفارات  إال  شوارعها  يف  تسمع  وال  جحورها  يف  وتختبئ  مفاتيحها 
اإلسعاف املخيفة وهي تنقل املصابني إىل غرف الطوارئ باملستشفيات لتنقلهم 
تعد  مل  وثالثني  اثنني  عددها  البالغ  املدينة  مستشفيات  املقابر.  إىل  بعد حني 
تستوعب الحاالت، فنصبت خياما يف ساحاتها الستقبال املرىض يف انتظار أرسّة 
فارغة. ومهام كانت طاقتها، هي غري مؤهلة للتعامل مع أعداد كبرية جدا من 
املرىض، ما أدى إىل بلوغ الوفيات حاجز األلفي ضحية يف يوم واحد واملدينة 

سائرة نحو الذروة.
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عىل  املوىت  وتوزع  املصابني  تستقبل  املستشفيات  ساحات  يف  الخيام 
الشاحنات التي تحملهم إىل املقابر دون مراسم أو صالة أو عزاء. يعطون أرقاما 
ويدفنون يف جزيرة هارت )Hart( املخصصة ملوىت األرقام. أقيمت املستشفيات 
امليدانية يف »الحديقة املركزية« وأضيفت إىل موانئ نيويورك سفينتان بسعة 
ألف رسير لكل واحدة. لكن األمور تفاقمت أكرث وظل املؤرش يتجه إىل أعىل 
بوباء  املصابني  العامل يف عدد  األول يف  املركز  املتحدة  الواليات  احتلت  أن  إىل 
الكورونا وعدد الوفيات، واحتلت مدينة نيويورك الرقم األعىل يف البالد، واحتل 

حّي كوينز يف املدينة الرقم األعىل بني أحياء املدينة الخمسة.

* * *
بهم  ويرمي  برفاقنا  يطيح  وأصدقاءنا.  أحبابنا  يخطف  الوباء  بدأ 
بعرشات  يوميا  نتصل  املوىت.  ألنصاف  إال  تتسع  تعد  مل  التي  باملستشفيات 
األصدقاء واألقارب والزمالء لالطمئنان عنهم والتأكد من خلوهم من الوباء أو 
متاثلهم للشفاء. بعضهم ما زالوا يف غرف العناية املركزة ال يستطيعون الكالم 
أحد  وال  أحد،  مع  يتعاملون  ال  بيوتهم  يف  معزولة  مغلقة  غرف  يف  وبعضهم 

يتعامل معهم إال من وراء األبواب املوصدة.
ترحمنا عىل صديقنا العزيز الدكتور سيف تيتي صاحب الباع الطويل يف 
العمل الوطني والخريي يف الجالية العربية يف نيوجريس، وأحزننا رحيل حسن 
مسعود، مصور الفيديو لكافة أعراس الجالية صاحب االبتسامة الهادئة والخلق 
الرفيع. وكم أوجعتنا وفاة السيدة فاتن أم أحمد التي رحلت وأطفالها الثامنية 
الصديق  الصحايف  صديقنا  عىل  وترحمنا  رمسها.  عىل  البكاء  من  يتمكنوا  مل 
القضية  يخدم  ما  لكل  منربا  »املستقبل«  الذي ظلت صحيفته  تدرس  منصور 
الفلسطينية وشؤون الجالية العربية يف شيكاغو. وكم أصابني الحزن عىل رحيل 
غامبيا  من  كالين توماس  راندي  الدولية  باملنظمة  السابق  ومديري  صديقي 
حيث استمرت صداقتنا بعد أن ودعنا املنظمة الدولية. عىل أرواحهم جميعا 

وأرواح ضحايا الكورونا السالم األبدي والرحمة الربانية.

* * *
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الناس  إللزام  مكان  كل  يف  الرشطة  املدينة.  من  تختفي  الجرمية  تكاد 
الحراسة  وكامريات  متاما  مغلقة  التجارية  واملحالت  بيوتهم  الناس يف  بالحظر. 
لكن  األبواب.  باخرتاق  نفسه  تساوره  من  كل  تردع  البوليس  مبراكز  املرتبطة 

الحظر أدى إىل مجموعة ظواهر:
هامش  عىل  بيوتهم  يف  السن  كبار  موت  ارتفاع  هي  األوىل  الظاهرة 
املوت. لقد بلغ عدد األموات الذين يُبلّغ عن وفاتهم يف بيوتهم بسبب العزل 
والخوف من املرض بني سبعة وتسعة أشخاص يف كل نوبة عمل متتد لثامين 
ساعات. لقد أصبحت ظاهرة املوت يف الشقق مقلقة لقيادة الرشطة لكن ليس 
لديهم القدرة يف ظل ظروف الطوارئ الحالية للتعامل معها إال من خالل إنشاء 

وحدة تقوم عىل املتطوعني.
والظاهرة الثانية هو ارتفاع نسبة الوفيات بالسكتة القلبية. أحد األطباء 
رشح يل هذه الظاهرة قائال إن الناس متخوفون من املستشفيات، فكم ذهب 
إليها صحيحا وخرج مصابا. فمن يصاب بسكتة قلبية خفيفة أو متوسطة يرتدد 
القلبية  املشكالت  فتتفاقم  العدوى  من  خوفا  املستشفيات  إىل  الذهاب  يف 
األطباء  كثريا من  تحم  احتياطاتها مل  املستشفيات وكل  أصحابها.  وتقيض عىل 

والعاملني يف املجال الصحي.
صديقي الطبيب الفلسطيني محمود أكد يل أن معظم األطباء والعاملني 
دون  يتعاىف  فبعضهم  يعلمون  ال  ورمبا  الفريوس  يحملون  الصحي  املجال  يف 
فقط.  بالحجر  منها  التخلص  ميكن  خفيفة  املرض  عوارض  تكون  أو  يعلم  أن 
لكن املمرضني واملمرضات يف وضع أكرث خطورة. فمقابل ثالثة أطباء أصيبوا يف 
الطبية  آيلند هناك 122 أصيبوا من مجموعات املساعدات  مستشفى ستاتن 

والصحية يف املستشفى.
والظاهرة الثالثة انتشار املوت يف دور رعاية كبار السن. تقطعت بهم 
السبل عن أقاربهم وأهملتهم الوالية والدولة بحجة أن رعايتهم مسؤولية الدار 
نفسها. وقد انترش الوباء بني دور املسنني وأدى إىل موت 2000 منهم يف املدينة 
لوحدها، بينام مات يف كل الوالية 3500 مسن. وكم تعرض حاكم الوالية أندرو 

كومو واتهم بالنفاق عندما قال: »لن أضع والديت اآلن يف بيت املسنني«.
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* * *
فرضت الكاممات عىل الناس بعد أن أغلقت كافة املحالت التجارية إال 
املستثناة من قرار اإلغالق. الشوارع خالية إال من بعض األفراد الذين يخرجون 
للتسوق. كل يشء يخضع لقوانني الطوارئ الذي أعلنه العمدة بيل دي بالسيو. 
الصيدليات مفتوحة وستبدأ قريبا بإجراء الفحص محليا. عندما يكون الطقس 
مناسبا، وهو االستثناء، ترى الرجال والنساء ميارسون رياضة امليش أو الركض يف 

الحدائق العامة.
معها  املامرسة حملت  لكن هذه  البيت.  يف  الجلوس  من  ملت  الناس 
فوائد كثرية إضافة إىل مل شمل العائلة حول مائدة واحدة. علمتنا أن هناك كثريا 
من املامرسات التي أصبحت جزءا من الروتني للمرأة والرجل ميكن االستغناء 
عجلة  وراء  نبقى  أن  وال  يوم.  كل  للمطاعم  نخرج  أن  بالرضورة  ليس  عنها. 
القيادة معظم ساعات انهار. وقد نعود لنقص شعورنا مبساعدة من يف البيت.

والتدليك  األظافر  قص  ومحالت  الحالق  إىل  نذهب  أن  مهام  وليس 
والنوادي الرياضية. كل هذه األمور ممكن عملها بدون تكاليف. ونستطيع أن 
نزور أحبتنا ونراهم بعيوننا لكن عن طريق سكايب أو زوم أو فيستايم، بل 
وميكن عقد مؤمترات ومحارضات ودروس ومتارين رياضية من البيت وبواسطة 
التكنولوجيا وبدون تكاليف. وميكن رشاء قمصاننا من الشبكة أيضا، وليس من 

الرضوري أن نذهب إىل نوردستوم أو لورد آند تايلور.
فبعد مرورها  ونتمنى لألحسن،  فينا  كثرية  أشياء  الجائحة  أكيد ستغري 
عىل كل منا أن يستخلص دروسا إيجابية تعلمها أثناء الحظر ويكتب مجموعة 

أوراق تحت عنوان: »الحياة أيام كورونا«.
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وباء  انترش  أن  منذ  عاديّة  الحياة  تعد  مل 
كرونا، هناك حالة طوارئ تشمل الجميع. مل أتخيّل 
مبا  شبيهة  حالة  سأحيا  أنّني  واحدة،  للحظة  ولو 
نحياه اليوم، ها هي الحياة الجامعيّة ترتاجع بشكل 
الذي  الصّحي  الحجر  ظّل  يف  مُيكنني  ال  غريب، 
تفرضه الدولة أن أتنّقل بحريّة بني مدينة وأخرى أو 
يف مدينتي ذاتها، وأصبحت أشاهد بأّم عيني سيّارة 

الرشطة تجوب الشارع محّذرة من الخروج إىل الّشارع.
عسكريّة  مبركبة  متبوعًة  عشيّة  ذات  الرشطة  سيّارة  مشهد  أنىس  لن 
ملراقبة تطبيق حظر التجّول الذي ميتّد من السادسة مساء إىل السادسة صباحا. 
أوحت يل حزمة التدابري املتّخذة للوقاية من الفريوس بأجواء حرب فعليّة، ففي 
الحرب ينتقل الناس من الخارج إىل الّداخل، وتغيب الحريّة الفردية حتّى فيام 

يتعلّق بحّق أسايّس كالتنّقل.
حرصت دامئا عىل القيام بجولة صباحيّة اعتربتها رضوريّة لرياضة الجسم 
والذهن، أمّر بساحات مدينتي املوريسكيّة، أقف قليال يف بطحاء جامع الثغري، 
وأنظر إىل الساعة الكبرية أعىل صومعته التي يأيت الزّوار ملشاهدة عقاربها التي 
تدور عكس عقارب الساعات العادية، قبل أسابيع قليلة كان هذا املكان غاّصا 

بزّوار املدينة من التونسيني والسيّاح األجانب.
بدّراجتي  املسالك  أتتبّع  مبدينتي،  املحيطة  بالبساتني  صباحايت  يف  أمّر 
الهوائيّة، فأشعر براحة كبرية وأنا عىل مقربة من أشجار الرّمان والتوت واملشمش 

د. أصيل الشايب

أيّام الكرنتينة
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والزيتون التي اخرّضت. ال أعرف ماذا كان يحدث يل لو كنت من ساكني مدينة 
كبرية ملّوثة ومزدحمة بالناس.

يف مدينة صغرية مثل مدينتي ميكن للناس أن تتفاعل مع أّي قرار جديد 
حتّى وإن كان قرارا حربيّا، فحميميّة اللّقاءات ال تقدر اإلجراءات الوقائيّة عىل 
كسها إالّ إذا كان األمر يستدعي ذلك، فاألفراد معروفون لبعضهم البعض، وإذا 
كان هناك ما يدعو لعزلة حقيقيّة صارمة فلن يتخلّف أحد عن االمتثال، أحيانا 
أترّدد يف مصافحتهم، عندما رآين  بداية األزمة فال  أيديهم يف  ميّد يل األصدقاء 

الناس الحقا واضعا كاّممة نظروا إيّل مستنكرين.

التقيّد مبسافة األمان بيني وبني غريي  عندما حاولت يف األيّام األخرية 
أمام املخبزة أو املغازة أو الصيدليّة أدانتني النظرات، قّررت يف النهاية أّن أفضل 
تدبري هو التنّقل يف الصباح عندما تكون الحركة خفيفة ومسافة األمان مضمونة.
ترعاها  أماكن حجر  بكوفيد19  يف  املصابني  اسرتاتجيّة عزل  أّن  أعتقد 
الناس،  بني  الوباء  انفجار  املصابني حالت دون  السلط ملخالطي  وتتبّع  الدولة 

وقد بعثت يّف هذه االسرتاتجيّة الشعور باألمان إىل حّد كبري.

لقد قيّد كوفيد19  حيايت إىل حّد كبري، فقد حرمني التباعد االجتامعي 
تالمذيت  تدريس  من  أهّم،  وهذا  وحرمني،  هامة،  ملتقيات  يف  املشاركة  من 
والتوّجه إىل عميل يف كّل صباح. وفرض األمر عيّل تحديات كبرية، كيف ميكن أن 
أتواصل مع تالمذيت يف ظّل صعوبة التواصل االفرتايض الذي يخضع عادة للمزاج 

والرغبة ال لاللتزام كام يف التواصل النظامي العادي.

مباريات ضخمة  لها  تُنظّم  التي  األلعاب  الغاميز   عىل  يقبل  الشباب 
وطنيّة ويأتيها املنارصون واملشاركون من كّل مكان أكرث من أّي يشء آخر، ولكّنه 

ال يلتزم بحضور درس باستعامل تطبيقة رقميّة.
يكفل  ألنّه  استثنائيّة،  مكانة  يأخذ  الرّقمي  التعليم  أّن  اآلن  أكتشف 
إمكانيات التواصل من بعيد، ولكّنه يف نفس الوقت يحتاج إىل بنية تحتيّة قويّة 
من الناحية الفنيّة، كام يحتاج إىل تجاوز فكرة أّن العامل االفرتايض يف املستوى 
االجتامعي الواسع ال يزيد عن التسلية ومتضية الوقت. أرى انطالقا من هذه 
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التجربة أّن الرقمنة يف حاجة إىل مأسسة حقيقيّة عندنا لتجاوز ظروف مامثلة 
ملا يحدث اآلن قد تطرأ يف املستقبل.

أنا حزين بسبب تأجيل معرض تونس الدويل للكتاب، فهو مناسبة كبرية 
الجديدة ويحرض محارضات قيّمة ويتواصل  الكتب  للمرء أن يرى فيها  ميكن 
النارشين ويتبادل األفكار مع أصدقاء لهم خربة ونظرة استرشافيّة. ولكّن  مع 
التجربة الحاليّة علّمتني الّسفر االضطراري بخيايل، فهو يسمح يل مبغادرة املكان 
إىل أمكنة كثرية زرتها، ولعّل املكان الذي ألّح عيّل أكرث من غريه متحف الكاتب 
الفرنيس أنطوان دون سانت إكسوبريي مبدينة طرفاية املغربيّة التي زرتها من 
ثالث سنوات، علمت هناك أنّه كان طيّارا يحمل الربيد إىل غرب إفريقيا، وكانت 
قّصته األمري الّصغري قد انطبعت يف ذهني. رمّبا تراودين صوره، أيضا، ألنّني أشعر 
بأّن طريان اإلنسان تعبري عن الحريّة يف األصل، وهو طريان يف الفضاء الرّحب 
وليس عزلة يف قمرة يف سفينة فضائيّة يف زمن الكوفيد19  حيث ينتظر الناس 

املصل ليُحقنوا.
أتجّول يف كّل صباح باكرا، عابرا مدينتي، أمّر بساحاتها ومعاملها وأتأّمل 
مزاراتها وأبوابها الكبرية وأنهجها وساحة الكوريدا القدمية يف أقدم حّي موريسيك، 
أمّر بعد ذلك إىل بساتينها املورقة يف الّربيع، ثّم أعود إىل البيت وأعكف عىل 
القصرية والبحوث،  الرواية والقّصة  الكتب، أوزّع اهتاممي بني  مراجعة بعض 
فعل  رّدة  ميلكان  إنّهام  حبيبي.  وإميل  نيسني  عزيز  الرتيك  الكاتب  يرافقني 
الرّائع أمجد  عميقة تجاه املجتمع والناس، أنجذب لسخريتهام، وأتذكّر بقّوة 
نارص، أتذكّر بوجه خاص ما كتبه من سنني طويلة يف مجلّة بلسم الفلسطينيّة 
أيضا  أشاهد  فلّيني،  لفيديركو  الطّريق  فيلم  وأشاهد  الفلسطيني،  الوجع  عن 
أفالمه األخرى مثل املهّرج والحياة العذبة، وأقرأ أخبار الزمان للمسعودي ألّن 
الوباء الحايل خرب كبري يف تقديري يذكّر باألخبار العظيمة التي مرّت بها البرشيّة 

يف مفاصل تاريخها.
أقرأ تاريخ الحرب لجيفري باركر ومقاطع من تاريخ املجتمعات اإلسالميّة 
إليرا البيدوس املؤّرخ املتخّصص يف تاريخ الرشق األوسط والعامل العريب والذي 
يدرّس يف جامعة كالفورنيا. أريد أن أنّوه بقيمة هذا الكتاب العتبارات عديدة 
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منها أنّه يحمل نظرة لتاريخنا يف حقبه املختلفة وتحليال جديرا بالتأّمل، الكتاب 
الثانية ومل أجده معّربا، وأعتقد أّن تعريبه من األولويات، وينبغي  يف طبعته 
الحضاري  التفاعل  لتحريك  أعاملها  تضعه يف جدول  أن  الرتجمة  معاهد  عىل 

وتعميق البحوث البينيّة.
يف ظّل الظروف الحاليّة اقرتبت أكرث من أرسيت، فقرأت مع ابنّي بعض 
القصص، وكنت أطلب منهام تجسيدها وإبداء املواقف حيالها، وعملت معهام 
والثاين  العامل  النادرة يف  بالحيوانات  األّول خاص  رقميني  تطوير معرضني  عىل 
خاص بأشجار الزينة يف املدن، اتّسم العمل بالكثري من املرح وروح املسؤوليّة، 
وقد فاجأتنا الطبيعة بأرسارها العمالقة التي تعلّمنا منها الكثري بالتأّمل واملتابعة.
فرتة  بالكرنتينة،  الرحلة  أدبيات  يف  عرف  ما  أو  العام،  الصّحي  الحجر 
صعبة متنعني من مامرسة أشياء كثرية، ولكّني أصبحت قادرا أكرث عىل تقييم 
نفيس واملجتمع، إنّها تجربة فريدة سرتتّد عليها التحليالت الفكريّة والنفسيّة 

واالجتامعيّة والسياسيّة يف املستقبل.
وقد بدأت بعد املخابر العلميّة يف إنتاج بحوث عن خصوصيّة الخطاب 
يف أيّام الحجر وعالقة العلم بالشعبويّة والدعوة إىل التضامن يف الفضاء العمومي 
والعالقة بني الطبّي واالجتامعي والعالقة بني الطبّي والتجاري، وحدود العالقة 
بني الفرد والجامعة وكيف ينظر الفرد إىل محيطه وكيف ينظر املحيط االجتامعي 
إىل الفرد، أسئلة كثرية وعميقة تدور يف رأيس وتؤلّف موضوع دراسات وبحوث.
الذي يشمل  الحجر  بأدب  يؤلّف ما ميكن تسميته  أّن كّل هذا  أعتقد 
محادثات الحجر وكتاباته وسلوكه، وهو قريب رمّبا من أدب الحرب ألّن قاسام 
مشرتكا بينهام ال يخفى وهو تعطّل سري الحياة العاديّة والتأّهب املستمّر ملا قد 
يحدث من طوارئ، من كان يتصّور أّن الحجر الصّحي العام سيكون أبلغ صورة 
عىل العوملة؟ من كان يتصّور أّن أيّام الكرنتينة ستهّب بهاته القّوة يف العرص 

االتّصايل؟
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ظهور  عن  فيها  أعلن  التي  اللحظة  منذ 
فايروس كورونا املستجد يف الصني، وإرسال حكومة 
األردن طائرة إلعادة املواطنني األردنيني إىل الوطن 
غري  جائحة  إىل  وتحوله  انتشاره  استفحال  قبل 
مسيطر عليها، مل أترك وسيلة إعالمية إال وتتبعتها 
مدخل  من  بل  خوف،  مدخل  من  ليس  بهوس، 
فهم  خالل  من  الوعي  مظاهر  باستكامل  الرغبة 
الفريوس واستيعاب هويته، وطرق انتشاره، ونسبة 

إمكانية النجاح بعالجه، وهذا ما فتح أمامي فكرة طرق الوقاية منه يف حدود 
اإلمكانيات.

للملتقى، خاصة  الثقايف األسبوعي  النشاط  اتخذت قرار تجميد  وعليه 
بعدما الحظت صعوبة توقف الجميع عن سالم األيدي وعادة تبادل التقبيل 
عىل الوجنتني. وكتبت ألعضاء الهيئة اإلدارية بقراري، فأيدوه بإجامع كخطوة 
واعية للسيطرة عىل جامح هجمة الفريوس، وكتبت نص اإلعالن، وقام املسؤول 
اإلعالمي بنرشه عىل املواقع اإلخبارية وعىل صفحاتنا الشخصية عىل الفيسبوك.
وابتدأت بنظام الحجر عىل نفيس قبل أكرث من أسبوع من إعالن الدولة، 
واتخذت من بيتي مالذي اآلمن الذي يقيني االختالط، وقمت بتوفري مستلزمات 
البيت الرضورية للمعيشة حتى األدوية الرئيسية من باب إحسايس باملسؤولية، 
إن كان من  نظاما بحيث أجعل كل وقتي فرصة مستفادة،  لنفيس  ووضعت 
خالل القيام ببعض الرتتيبات املنزلية التي كانت تنتظر تفرغي لها، أو بالنسبة 

هيام فؤاد ضمرة

الحجر االجتامعي: جانب إيجايب
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لقلمي وحاجتي للكتابة والبوح، وتنظيم مواد ألكرث من كتاب وتجهيزها للطبع، 
مام كنت ال أجد له الوقت يف سابق األيام.

وأكرث ما أسعدين أن ابنتي وجدت طريقة هي وصديقتها يف لبنان أن 
املعلومات،  بالحديث وتبادل  إما  الوقت  الكامريا مفتوحة لقضاء  بينهام  تبقيا 
أو باللعب بإحدى األلعاب اإللكرتونية املسلية. واتفقتا أن تتناوال وجباتهام يف 
ذات الوقت وكأنهام عىل ُسفرة واحدة، مام شجعهام ذلك إىل االجتهاد ودخول 
املطبخ وتعلم أساليب جديدة بالطبخ وتطبيقها، وكلتاهام مل يسبق لهام دخوله 

إال لتناول وجبة الطعام.
ومن الطبيعي أن أتبادل أنا أيضا الصباحات واملساءات مع والدتها وأهل 
بيتها، وكذلك كنا نفعل مع بنايت يف بلدان اغرتابهن. وحتى تلك املوجودة يف 
عامن ال تشعر بالوحدة، خاصة أن زوجها الذي عاد من ديب يف الحملة األوىل 

كان يقيض فرتة الحجر يف فندق عىل شاطئ البحر امليت.
وتفقد  والكتابة،  القراءة  بني  ما  وقتي  بتقسيم  انهمكت  أين  ورغم 
دون  معي  مييض  الوقت  وكان  املنزلية،  بالواجبات  والقيام  واألهل،  الصحب 
تسبات للملل، إال أين ظللت عىل تتبع مستمر لألخبار املحلية والعاملية. وأشد 
التي  املزيفة،  األخبار  بث  يتقصدون  الذين  املرىض  ألولئك  هو  له  أسفت  ما 
فاضت بها مواقع التواصل االجتامعي بشكل عجيب، وكأمنا نجاحهم بتشوية 

الحقيقة يجعلهم بانتشاء غريب.
كذلك األمر بالنسبة إىل أولئك الذين ميتلكون أجندات خاصة سياسية أو 
فكرية تدمريية للعقل، بحيث يثريون فوىض التفكري الخاطئ، ويبعدون الناس 
عن تلقي الحقيقة وامتالك التوازن العقيل بالتفكري واتخاذ القرارات الصائبة، 

وبرمجة العقل بغري متطلبات الوعي.
للمقاالت  كتابايت  وتابعت  ونرشتها،  الباب  بهذا  مطولة  مقالة  كتبت 
والنرش رغم مالحظتي هروب الناس عن القراءة الطويلة، وتفضيلهم استقبال 
مزيفة،  كثرية  وأحياناً  متكاملة  كانت مجتزأة وغري  لو  القصرية، حتى  الرسائل 
الناس باتت ملولة ال تحتمل كل يشء يأخذ منها الوقت رغم غرابة ما تشكوا 
منه، أال وهو امللل، وإن دل هذا عىل يشء فإمنا يدل عىل أن الغالبية العظمى 
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من الناس افتقدت إحساسها مبنح ذاتها التمكن من الحياة بنجاح، أو امتالك 
العزم لالرتقاء الذايت من خالل تجهيز العقل وتأثيثه بالوعي والفكر املستنري.

من  التحقق  دون  املكثفة  الجاهزة  املعلومة  عن  دوماً  الناس  يبحث 
صدقيتها، وكل ما هو جاهز مسبقا دون تفعيل للعقل مبا ميأل الوقت باإليجابيات، 
هذه الطريقة ومالحظة تعميمها جعلت شعوبنا مثقلة بالهموم ومتلقية فقط 
للمعلومة زيفها وصحيحها بنفس القيمة، فقد باتت العقول تعاين الرتهل كام 

أجساد العجائز، ال متارس الجدية بحياتها، تنظر لألمور بسطحية واضحة.
مشاعرها  ببث  وتبدأ  الصديقات  احدى  من  مكاملة  أتلقى  كنت  حني 
من  الكثري  أنا  وأضيع  أنفاسها،  عىل  يطبق  الذي  امللل  من  بالشكوى  السلبية 
الوقت لدعمها النفيس لرتفع من معنوياتها، كنت رسعان ما أفاجأ أنها ال تلتزم 
بالحجر الوقايئ، وتتسب خارج منزلها بكل الطرق املمكنة، وما فشلت بتحقيقه 
من التعرف عىل جريانها باملجمع السكني الذي تعيش به منذ حوايل عامني، 
فقد متكنت بفرتة الحجر الوجيزة أن تلتقط كل مار عند مدخل املجمع، وكل 
مجاال  بها  تفتح  عبارات  ونرث  التحية  إللقاء  شقته،  عىل رشفة  من  يطل  رأس 
تفضيل  اللياقة  باب  من  لها  تقول  الجارة  تلك  نفسها  لتجد  الحديث،  لتبادل 
ورمبا  تقارباً  أكرث  ليصبحن  املسافات  تتقارب  ما  قهوة. ورسعان  فنجان  ارشيب 
انسجاماً. حقا هو إجراء قد يكون إيجابيا بني الجريان يف حدود املعقول، لكنه 

لن يكون كذلك عىل املدى الطويل.
إن فكرة املكوث بالبيت يف وقت الحجر الوقايئ الصحي، ليست حالة 
معاناة وملل وشكوى من الضجر عند أصحاب العقول املمتلئة، فقد كان الوقت 
عندهم مثينا للتفرغ ألعامل متنوا التفرغ لها يف سابق العهد، فاإلنسان إذا ما 
تحرر عقله عن جسده املادي يصبح إنساناً متميزا بقراراته وإنجازاته وإدارة 

وقته وتفعيل عقله باإليجابيات.
العقل  استسالم  اإلنسان؟ هو  عند  بالسن  التقدم  مع  العجز  معنى  ما 
بالدرجة  عقلية  عملية  هي  أي  الرئييس،  باملعنى  الشيخوخة  حدوث  لعملية 
األوىل، تؤدي إىل عملية برمجة سلبية للعقل وحدوث تراكامت لها، ترتك أثرها 
الخاليا  يجعل  مام  أيضاً  بالرتاكم  الخلوي  الحطام  حينها  فيبدأ  الجينات،  عىل 
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وضعف  الرتهل  نتيجة  الطبيعية  أعامله  بكل  بالرتاجع  الجسم  فيبدأ  بطيئة، 
العضالت وضعف النظر وتهتلك املفاصل، ويبدأ الجهاز املناعي بالتدهور شيئا 

فشيئا إىل أن يحدث املوت.
املكوث  من  والشكوى  والضجر  الفريوس  من  الخوف  أن  يؤكد  ما  هنا 
واألمر  التهلكة،  نحو  يأخذ صاحبه  سلبي  تخليق عقيل  إال  هو  إن  املنازل،  يف 
اإليجايب أن الخاليا التي يدمرها عقل اإلنسان، هي نفسها أيضا قابلة ألن تصحح 
ذاتها وتشفي نفسها، وتخرجها من تسارع الشيخوخة بأن تنجح بالتغلب عىل 
سلبيات تفكريها، وعدم االستسالم لحالة الضجر، وإيجاد وسائل تغني عن كل 
ما هو سلبي. وعقل اإلنسان ليس بقارص عن إيجاد وسائله املناسبة لطبيعته.
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هل أفادتني جائحة كورونا مبا يكفي ألكتب 
الجائحة  أرضتني  هل  أو  العظيمة؟  فائدتها  حول 

ألكتب فيها أيضا؟
رمبا كنت شخصا من كثريين مل يتأثروا كثريا 
بالظروف الطارئة لعدة أسباب، منها أنني بطبيعتي 
أثرا  لها  أن  القلق  إىل حد  كثريا  أشعر  فلم  منعزل، 
سلبيا أم إيجابيا عيّل. أنا شخص بطبيعتي ال أشارك 
يف يشء من أمور املجتمع، حتى الصلوات الجامعة؛ 

العيدين وصالة الجمعة ال أذهب إليها، مع أنني أواظب عىل الصالة منذ سن 
العارشة.

لعل ما أفادتني به كورونا، وأنا هنا أحب أن أعاملها معاملة املؤنث، ال 
أدري ملاذا، ولكنها تبدو أقرب للمؤنث، ليس بوصفها »مصيبة« طارئة، وأكلت 
كثريا من أبجديات الحياة املعارصة، ما أفادتني به هو هذا التفرس اللغوي بها 
وبظاهرتها، كوين دارس لغة ودرّست اللغة أكرث من عقد ملراحل مختلفة، وكوين 
أيضا مرشفا تربويا أتابع لغة املتحدثني، وأحاول تأطريها أوال ثم إعادة تفكيكها 
ألصنع »تقريرا« حول ذلك األداء اللغوي للمتحدثني بها داخل الغرف الصفية.

رحل معي هذا االهتامم وأنا أتابع نرشات األخبار، وقد قررت أن تكون 
محطة فضائية واحدة هي مصدري الوحيد من املعلومات حول تطورات الوباء، 
باملصطلحات  ذاتها  األخبار  تبث  القنوات  كل  أن  املؤكد  علمي  مع  ومتدده. 

نفسها.

فراس حج محمد

كورونا وإعادة بناء لغة العامل وتفكريه
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ال شك يف أن كورونا، بوصفها وباء عامليا، شكلت شيئا فشيئا معجام لغويا 
التاريخي.  السياق  الحايل ويف هذا  الظرف  بها، خاصة يف  ويرتبط  إليها،  يشري 

تعود إىل وعيي نظريات تشكل اللغة ووالدة املفردات وبناء املصطلحات.
أتذكر شيئا من هذا مثال أيام االنتفاضة األوىل عام 1987، وكنت حينها 
فتى مل أتجاوز الرابعة عرشة من عمري، كيف دخلت مجموعة من املفردات إىل 
القاموس اللغوي اإلعالمي خاصة بالفعل الفلسطيني عىل األرض، وقل اليشء 
نفسه مع كل أفعال حركات التحرر العاملية، أو ما أنتجته »ظاهرة اإلرهاب« 
من مصطلحات ترتدد يف اإلعالم وقت بروز الظاهرة، وهو عينه مثال ما أنتجته 

حركة اإلسالم من مصطلحات خاصة انتقلت إىل اللغات األخرى كام هي.
عام،  كل  تولد  ألفاظ  فثمة  الحية،  املتجددة  اللغة  طبيعة  من  وهذا 
معناها،  يف  تتطور  وأخرى  »مهملة«،  وتصبح  متوت  وأخرى  املولدة،  وتسمى 
فتفارق دالالتها األوىل إىل دالالت أخرى، وهذه قوانني لغوية شائعة يف كل لغة، 
وليست اللغة العربية وحدها، فقد كنت أالحظ مثال زيادة مفردات جديدة يف 

كل طبعة عىل قاموس »املورد«، وهو معجم لغوي )إنجليزي عريب(.
اإلعالمية  اللغة  عىل  فرضت  لقد  نفسه.  اليشء  كورونا  فعلت  لقد 
مجموعة من األلفاظ واملصطلحات، بعضها موجود أصال ويستخدم يف مع غري 
كورونا، كوباء وجائحة، ومصاب، ومتعاٍف، ومحجور، وحجر صحي، وعزلة ومنع 
تجول، وكاممة وقفازة وتعقيم وعينات وفحصات، وأخرى انتشلها اإلعالم ليعيد 
استخدامها بكرثة مع إجراءات الوقاية، وأعراض املرض من ارتفاع درجة الحرارة 
استخدامها  كورونا  فرضت  رمبا  وأخرى  التنفس،  وضيق  والسعال،  والعطس 
الطارئ هذا، وذلك من مثل مخالطني، وحجر منزيل،  بشكل خاص يف ظرفها 
لفظ  تعريب  إىل  األمر  امتد  بل  االجتامعي«.  »التباعد  وكوفيد 19، ومصطلح 
كورونا وإخضاعه إىل قوانني اللغة العربية، فخضع االسم إىل االشتقاق، فصار 

يطلق عىل املصاب بكورونا لفظ »ْمكورن«.
بل يف  اإلعالم فقط،  ليس يف  األلفاظ،  بتلك  اللغة معبأة  أصبحت  لقد 
لغة األدب شعرا ونرثا، وصارت الحساسية اللغوية عالية يف التعبري عن ظاهرة 
فمن  بامتياز،  لغوية  ظاهرة  لتصبح  الصحية  حدودها  تجاوزت  التي  كورونا 
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املعجم  بألفاظ  محشوة  ونصوصا  وسياسية  فكرية  مقاالت  تقرأ  أن  الطبيعي 
الكوروين، وامتدت الظاهرة إىل اللغة الشعبية، فظهرت النكات الشعبية التي 

تنضح بألفاظ الكورونا، وتوليداتها اللغوية.

واتجهت املخيلة الشعبية إىل صناعة أمثال عىل هدي من األمثال القدمية 
املتعارف عليها، وبالتايل فقد اكتسبت كورونا حضورا لغويا عاما وثقافيا، وجد 
املرء تجلياته يف بعض األغاين الشعبية الطريفة أيضا التي ركّبت لأللحان القدمية 
املشهورة كلامت تناسب هذه الزائرة التي تزور كأنها بال حياء، عىل عكس زائرة 
النقاد  استحرضها  فيها قصيدة  ما، وكتب  يوما  بالحمى  املتنبي عندما أصيب 
أيضا مع غريها من األعامل األدبية التي تحدثت عن األوبئة. بل وشملت الحياة 
الثقافية فصار لكورونا آثارها يف األعامل الفنية التشكيلية ورسوم الكاريكاتري يف 
الصحف واملجالت، وتوجهت بعض الندوات ملناقشة حضور األوبئة يف املدونات 

األدبية العاملية.

لقد كان لكورونا آثار سيئة أيضا عىل الحالة الثقافية، فثمة كتب توقفت 
عن الصدور يف انتظار الخالص، ومجالت ورقية أرجئت لحني الخروج من هذه 
الحالة، ومثة صحف تقلصت إىل ما دون النصف يف عدد صفحاتها. لقد انتعشت 
والتسويق  اإللكرتوين  والتعليم  اإللكرتوين،  والنرش  اإللكرتونية  الثقافة  باملجمل 
اإللكرتوين واالجتامعات اإللكرتونية والعبادات اإللكرتونية بفعل السيدة كورونا.

مل تكن كورونا ظاهرة وباء عارض، بل وباء له ثقله املرعب يف الحياة 
بأنشطتها الحيوية كافة، فرمبا وجد الدارس بعد حني أن هناك اقتصادا كورونيا، 
وأن لهذه الجائحة أيضا متددات وآثارا بيئية واجتامعية، وتعليام يف ظل حالة 
كورونا التي فرضت منطا من التعليم اإللكرتوين وغري الوجاهي، ودفعت الجميع 
إىل التفكري الجدي بوسائل وأساليب تتعايش مع هذا الوضع الذي ال يعرف له 
نهاية حتى اآلن، وال كيف سيكون مآله يف نهاية املطاف. فصار الزما عىل الكل 

أن يفكر كيف ميكن له أن يعيش يف ظل هذا كله.

لقد دفعت كورونا الجميع إىل أن يفكر بنهاية العامل، ومن طريف ذلك 
ما قالته صديقة يل يف نهاية محادثة فيسبوكية أنني منتظر رؤيتك ولقائك بعد 
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أن متر هذه األزمة، فأجابتني بال تردد: »القيامة ستقوم بعد كورونا، أراك يف 
الجحيم، فكل أصدقايئ هناك سيكونون«.

هل أوصلت كورونا العامل إىل أن يفقد السيطرة عىل هذه الحياة وتتسب 
منه بفعل هذا الفايروس الذي أربك كل الخطط الدولية واإلقليمية والوطنية؟
إننا عىل ما يبدو نعرب الربزخ، ولكن إىل أين بعد هذه العوملة اللغوية 
ليؤّرخ  التاريخ  يف  فاصال  حدثا  كورنا  ستكون  فعال  وهل  الجديدة؟  الثقافية 
بها، وأن العامل بعد كورونا ليس كام قبلها، وأن هناك والدات قسية قيرصية 
سياسية، كام اقتصادية وثقافية كام تنبأ هرني كسنجر مثال يف مقاله املنشور يف 

صحيفة وول سرتيت جورنال؟
إننا مقدمون عىل مجهول عىل ما يبدو.
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مات جرياين

أي  من  يعاين  أن  دون  هكذا  جاري،  مات 
مرض. أسلم الروح إىل بارئها بكل هدوء. مل يرث موته 
موته  سبب  نعرف  ومل  العادة.  هي  كام  أي ضجة 
حتى الساعة. علمت بالخرب من جاريت التي تسكن 
الطابق العلوي يف نفس املبنى حيث أسكن أنا يف 

الطابق األريض.
تنزل  الصباح يف ساعاته األوىل عندما سمعت صوت جاريت وهي  كان 
الدرج، ففتحت الباب ظناً مني أنها يف طريقها إىل السوق، وهممت أن أطلب 
منها جلب بعض الخضار الطازج يل. لكنها فاجأتني بالخرب: »مات فرحات فجر 

اليوم«.
تنهدت بعمق وهي تحمل سيجارتها وأضافت بصوت خافت: »أنا يف 
كوننا  الذهاب  بعدم  الصمت. نصحتها  ولفتها غيمة من  العزاء«.  إىل  طريقي 
ال نعرف سبب موته وألننا أيضا يف األسبوع الثالث من الحجر الصحي، لكنها 

أرصت عىل تقديم الواجب.

= »ال شك أن زوجته وبناته الخمس بحاجة ملن يواسيهن«.

ومل تأت جاريت بعدها إىل منزيل، وأصبحت متر صامتًة عند اقرتابها من بايب.
وقبل موت جاري فرحات بأسبوع ماتت جاريت بعد معاناة طويلة مع 
املرض، ومل أذهب للعزاء أيضاً، وخجلت من نفيس عندما التقيت بكربى بناتها 

فنار عبد الغني

كورونا: من يوميايت ومالحظايت
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صدفة يف الطريق. مررنا صامتتني مبحاذاة بعضنا البعض. ماذا كنت سأقول لها. 
بالكاد رأيتها وأنا أضع كاممة عىل وجهي وعقيل يعالج أفكاراً كثرية تشغله.

ملحتها دون أن أعرفها لربهة، وهي نظرت إيّل بعمق واستنكار، ظلت 
نظرتها معلقة يف رأيس وأنا يف حالة من الغرابة، وبعد أن ابتعدت عنها قليال، 
تذكرت أين أعرف هذا الوجه، إنها ابنة الجارة التي توفيت حديثا. تذكرت ذلك 
بعد ميض أكرث من خمس دقائق، كان عقيل خاللها يراجع اإلرشادات للوقاية 
تعد  مل  وأنها  وجهها  من  ألتأكد  رأيس  أدرت  وعندما  كوفيد19 .  فريوس  من 

ترمقني بنظرات اللوم واالستنكار، وجدت الطريق خالياً.

* * *
أخاف من كورونا؟

الكالم عن كورونا ال ينتهي عىل مدار الساعة: اإلرشادات للوقاية منه، 
ضحاياه، البالد التي اجتاحها، أرقام الخسائر املادية، التوقعات، إىل آخره. مدن 
عاداتها  تزاول  به  تبايل  ال  ومدن  إليها،  الدخول  محظور  وأخرى  متوت  تكاد 

اليومية لتحصد بنفسها نتائج املخاطرة.
الحجر  من  قصرية  فرتة  وبعد  الوباء  بسبب  اليومية  عاداتنا  تغريت 
الصحي، أصبحنا نعمل أكرث فأكرث عىل تعقيم املنزل. كان سيل اإلرشادات يأتينا 
بأقل جهد، فكيفام تجولت داخل محطات التلفاز أو مررت مروراً عابراً عىل 
املتواصل  الكالم  أخبار.  من  مبا يف جعبتها  ترفدك  االجتامعي  التواصل  وسائل 
واملستمر عن كورونا تسب إىل مسامع صغرييت، أصبحت تخاف من فتح الباب 
الذين  الجريان  تهرب من  أصبحت  الباب. كورونا«.  والنافذة، ترصخ: »سكري 

يحاولون مالعبتها أو تقبيلها، تقول: »ال. كورونا«.
بعد فرتة مللت من كورونا وآخر املستجدات حولها، غادرين ذلك الشعور 
باملعرفة والوقاية واالحتياطات. مل أعد أهتم مبعرفة ضحاياه ومن صنعه ومن 
نرشه، ومل أستغرب حاالت االنتحار املصاحبة له، وال حوادث السقة، وال موت 
األطباء واملمرضني وال حالة األبناء الذين رفضوا رؤية والدهم وهو عىل فراش 

املوت، وال الطبيب املعالج له وهو يبيك ويقرر الذهاب إىل طبيب نفيس.
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يتعلق  ما  كل  بغزو  يسمح  مل  يومي  بشكل  قلبي  اآلالم عىل  توايل  إن 
بكورونا لنفيس. لقد تعتق الحزن يف نفيس منذ زمن بعيد. إرث النكبات املتوالية 

يف النفس يرصف عنك مثل تلك املشاعر املتدنية من األمل.
القدس مغلقة ومحارصة، وغريها  مدن مغلقة، غزة مغلقة ومحارصة. 
من مدننا العربية. واإلنسان العريب إذا مل يكن منفياً أو مرشداً أو مسجوناً فهو 
محارص، يكفي ألحدنا أن يلقي نظرة خاطفة عىل املقدسيات املرابطات وهن 

مكبالت يجرجرهن الغزاة، لتدرك حجم املآيس التي نحملها.
حوادث السقة والقتل يف أيام قالئل ال تعني شيئاً، وأمتنا تقتل وتنهب 

خرياتها منذ قرون. إنهم يستمدون ترفهم ورفاهيتهم من إبادتنا وإفقارنا.
ال أخاف كورونا فهي ليست عنرصية. أنا أخاف من الوحوش البرشية 
وإبادة  موت  ووسائل  طرق  صناعة  يف  وسيستمرون  كورونا  صنعوا  الذين 
واملجهولة،  املعروفة  الوسائل  بشتى  غريهم  تعذيب  يف  ويـتـفـنـنون  الغري 
ويتمتعون بذلك كام متتع الرومان بتعذيب األرسى والعبيد يف القرون الغابرة، 
والتحرر  املرأة  وحرية  الدميقراطية  عن  ليحدثوك  الشاشات  يتصدرون  ثم 

واملستقبل وحقوق اإلنسان!

* * *
التعلم عن بعد

تقرر التعلم عن بعد يف ظل الحجر الصحي من قبل املسؤولني، واجتهد 
ذوو االختصاص بتكنولوجيا املعلومات بتوجيهنا وإرشادنا إىل تطبيقات معينة 
تخدم هذه الغاية، فأصبحت اللقاءات واالجتامعات وورشات العمل والتعليم 
من خالل التطبيقات الشهرية زوم وتيم. أصبحت املحارضات والدورات الطويلة 

تعطى أيضا عىل املنصات اإللكرتونية.
هذه التجربة أظهرت الحاجة الرضورية لدور املعلم وأثره عىل األجيال، 
وأنه ال ميكن االستغناء عنه والتعويض ببديل آخر، األمر الذي يوافق ما يردده 
مريدو العلوم الرشعية: »من كان شيخه كتابه فقد ضّل عن صوابه«. لقد سّد 
التعلم عن بعد فراغ الوقت لدى الطالب واألهل، وقرّب العالقة بني الطالب 
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وذويه، وأصبح االهتامم أكرث من ذي قبل. ولوال هذه الطريقة يف التعليم لزادت 
حاالت العنف األرسي يف البيوت، فامللل يقتل النفس.

لكن هذه التجربة الجديدة يف التعلم استهلكت من املعلمني أضعاف 
الوقت يف إعداد الدروس وتحضريها، وأصبح جل وقت املعلم للطالب، فالفضاء 
التعليمي مفتوح وبدون َمصارع، فالطالب وأهل الطالب أصبح بإمكانهم إرسال 
االستفسارات واألسئلة يف الوقت الذي يناسبهم من دون األخذ بعني االعتبار 
وقت وراحة واملسؤوليات امللقاة عىل كاهل املعلم. أذكر أن إحدى املعلامت 

تلقت يف يوم واحد أربعمئة مكاملة من طالبها يف يوم واحد.
لقد لغت هذه الطريقة املسافة بني املعلم والطالب. ومن خالل تجربتي 
يف هذا املجال، حدثت معي بعض األمور الطريفة، كإرسال الطلبة يل واجباتهم 
مع رسائل تعرب عن اشتياقهم وحبهم مرفقة مبلصقات الورود الحمراء والقلوب 

الكبرية وبعض كلامت االمتنان واألدعية وأمنيات وتحيات الصباح واملساء.
أرسل يل عند  املهملني. أحد هؤالء  الطالب  األكرث غرابة فهم  األمر  أما 
الفجر يستفس عن رشح درس بأكمله، كنت أرشحه بشكل متقطع. واألغرب 
من ذلك طالبة بلغت الرقم القيايس يف الغياب عن املدرسة، وهي إن مل تكن 
غائبة عن الدرس فهي مغيبة، قامت بحل واجباتها عىل مدى أسبوعني وأرسلتها 
يل مع رسالة اشتياق ومودة. ال شك أنه الفراغ الثقيل أثار دافعية هؤالء الطلبة، 
أن  بعد  إال  قيمة  لها  يعرف  وال  أمامه  الحارضة  النعم  يقدر  ال  اإلنسان  ورمبا 

يبتعد عنها.

* * *
تغريت حياتنا

وبدون  نحن  أما  العزلة،  تختاره  اآلخر  والبعض  العزلة  يختار  البعض 
مقدمات فقد فرض الحجر الصحي نفسه عىل حياتنا فقلبها رأساً عىل عقب، 
ومن مل يحرض نفسه مسبقاً لهذا الوضع الطارئ فسيشعر بأنه مييض عقوبة ال 
طاقة له بها. هناك من اغرتب عن نفسه، وهناك من اكتشف نفسه وتعرّف 
عليها وذهب إىل ما هو أبعد من ذاته، فأعاد التعرف عليها من خالل عالقاتها 
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غري  املعلومات  لطفرة  كان  وقد  القسية.  العزلة  هذه  ظل  يف  اآلخرين  مع 
حواسنا  عىل  التكنولوجيا  وسائل  جميع  من  املتقاطرة  والفوضوية،  املسبوقة 
وأذهاننا، الدور األكرب يف هذه العملية، وأقصد بها عملية إعادة اكتشاف ذواتنا 
اليد  يف  الصغرية  الشاشة  مع  تذويبها  أو  اآلخرين،  مع  وعالقاتها  عنا  الغائبة 

لدرجة أن هذه األجهزة بدت وكأنها هي التي تتحكم فينا وليس العكس.
ففضاء  الفضاء،  حيث  ومن  بيوتنا،  علينا  ضاقت  املكان،  حيث  من 
به  تضيق  به،  اإلحاطة  الصعب  ومن  دائم  اتساع  حال  ويف  شاسع  املعلومات 
تعرثت  الالمتناهي،  الفضاء  وذاك  الضيق  الواقع  املحجورة. وبني هذا  النفوس 
من  تأفف  يصلك  كعادتك،  املنبه  صوت  عىل  باكراً  استيقظت  إذا  حياتنا، 
يشاركونك املكان، وإذا هممت وقمت تستقبل والدة يوم جديد، مشعالً النور 
وبالكاد تنتقل عىل رؤوس قدميك يف غرفة جانبية من بيتك، انزعج الجريان من 
الضوء، وإذا خرجت إىل الرشفة تريد النظر فقط إىل السامء، سمعت ما يشبه 
الصاعقة وهي ترضب عىل أذنيك، يتضح فيام بعد إغالق نافذة قريبة منك مل 

تكن تلحظها يف قلب النهار.
النكات  وإطالق  البعض،  بعضهم  مبراقبة  الناس  اهتاممات  ازدادت 
الوجبات  وتحضري  الغذائية  باألنظمة  أكرث  اهتم  البعض  والتفاهات.  الساخرة 
الجديدة وطهو الحلويات واإلرشادات النفسية والطبية التي مل ألحظ لها أثراّ 
عىل نفسيات وأعصاب املحجورين. لقد وصل الحال بالبعض إىل درجة عالية 

من الغليان النفيس الذي يريد أن ينفجر يف وجه أول شخص يلقاه أمامه.
مل يكن هناك من سبيل آخر إلنقاذ النفس سوى جنة الصرب، واستحضار 
سرية خري البرش، النبي محمد صىل الله عليه وسلم، سنوات الحصار الثالث التي 
عاشها مع أهله وصحبه ومن معه من املسلمني، يف شعب بني عبد املطلب يف 
مكان موحش، ليس فيه زرع حتى انتهى بهم األمر ألكل ورق الشجر. تستحرض 
إىل الواقع عام الحزن ويف يدك كوب من الشاي األخرض الدافئ وأنت ال زلت يف 
الشهر الثاين من الحجر الصحي ومعظم احتياجاتك أمام ناظريك ورحمة ربك 

تتغشاك من كل جانب، وأنت يف غفلة عن ذلك.
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لطاملا  التي  العلمي  الخيال  أفالم  تكن  مل 
ابتكرت أفكارا »رشيرة« تودي بحياة البرش بطرق 
مثال  األوبئة  من  تجعل  التي  كتلك  تلفتني،  عدة 
وكأنهم  املصابون  البرش  ينرشها  بيولوجية  أسلحة 

»ناقالت عسكرية لجيش العدو«.
مل تكن تلك األفالم مفضلة لدي، لرمبا أنني 
مل أشعر قط بقربها من الواقع، فلم أكن أعرها باال، 
وباء  بفعل  العاملي  الصحي  النظام  انهيار  ففكرة 

مستجد كانت تبدو فكرة خيالية بالنسبة إيّل، خاصة يف عرٍص تروج فيه وسائل 
اإلعالم بشكل مستمر إىل مدى التطور العلمي »العيّص عىل الهزمية«.

يولد الكثري من البرش يف أنحاء العامل محرومني من حريات كثرية ليس 
لسبب، بل فقط ألنهم ولدوا ضمن سياق سيايس، ثقايف، ديني، اقتصادي معني. 
تحدد  عدة  تصنيفات  باالختيار.  وليس  »بامليالد«  البرش  تصنيف  يتم  وعليه 

بالتايل مدى الحريات والخيارات يف الحياة الحقا.
يتطور سلوك البرش ويتباين تبعا لكل ذلك. فنجدهم يختلفون بالقرارات، 
االختيارات، ردود األفعال. يختلف خوفهم ومستويات فقدانهم لألمان بناء عىل 
السياق الذي يعيشون فيه، والخربات التي عايشوها. مرجعياتهم ومصادر ثقتهم 
مختلفة، ففي الرشق إجامال ال يثق البرش كثريا بحكوماتهم، بينام يثق الغرب 
ما  مجريات  عىل  تجلياته  له  كله  وذلك  البالد،  لشؤون  املسرّي  بالنظام  إجامال 

يعيشه العامل اليوم من تفيش وباء )كوفيد  19( الذي يسببه فايروس كورونا.

مرام أمان الله عايش

كورونا: بني وسواس الوقاية والرغبة يف التمرد



] 34 [ عدد خاص: كورونا 2020عود الند: ثقافية فصلية

أو  سياسية  زوايا  من  املشهد  تفكيك  يف  هنا  التغلغل  بصدد  لست  أنا 
اقتصادية ألن ذلك له مختصني يف تحليله، لكن أكرث ما يلفتني يف هذا السياق 
التفيش السيع  البرش املختلفني يف ظل  هو اختالف »أثر الخوف« عىل حياة 

لفايروس كورونا حول العامل.
دور  يف  فقط  يوجد  الوباء  هذا  وكأن  حياتهم  ميارسون  أراهم  كثريون 
السينام من خالل أفالم ال متت للواقع بصلة، يترصفون كأنهم مل يعلموا باألمر 
وتساءلت  التعبري،  صح  إن  »برودهم«  أو  هدوئهم  شدة  من  تفاجأت  أصال! 
كثريا باملقابل عن مدى »واقعية« خويف أنا شخصيا من إمكانية اإلصابة بهذا 
الفايروس اللعني الذي بّت اشعر أنه يقرتب من كل يشء حويل، عىل الرغم من 
أنه بات من املرّجح بناء عىل الدراسات والتوصيات أن هناك فئات أكرث عرضة 

للخطر من غريها يف حال اإلصابة. ولكن، ال يشء مثبت وال مضمون.
األقاويل، واملحتوى  األرقام واإلحصائيات،  األخبار،  متابعة  أنفّك عن  ال 
إال  كبرية  وال  أترك صغرية  ال  الوباء،  بهذا  املتعلق  املوضوعي  وغري  املوضوعي 
أحصيتها. ال أكرتث بنظريات »املؤامرة« وال يهمني فيام إذا كان هذا الفايروس 

قد تم تطويره مخربيا. كل ما يهم اآلن هو »األمان والنجاة«.
خويف يتأرجح بني صعوٍد ونزول، وجلدي كاد يتشقق من كرثة ما أستخدم 
من كحول. عندما يتغلغل الخوف يف النفس، تهرب امللذات. قد يكون هذا أكرث 
ما يعرب عني حاليا. فإذا ما تسلل الخطر من اتجاٍه واضح، فإن الهروب يكون 
بأي اتجاه يبعد عن مصدر ذلك الخطر. ولكن عندما يسكن الخوف الهواء الذي 
بشكل عفوي  معها  نتعامل  التي  واألسطح  بنا  تحيط  التي  واألجسام  نتنفس، 

ومستمر، يصبح املالذ مستحيال.
للحركة وشل  تقييٍد  الوباء من  به هذا  ليس ما يؤرقني هو ما تسبب 
الحياة فحسب، فهذا الصغري الخفي نجح بامتياز بتقييد العقل وشل التفكري. 
لقد هز بتفشيه السيع »الثقة« مبستويات واسعة. الخوف من املجهول أشد 
فتكا من خطر واضح املالمح. ذلك يجعل الدماغ باحثا مستمرا عن »الهروب 
نحو األمان«، فالعدو خفي، والتشكيك يف كل ما حولنا يصبح وسيلتنا الوحيدة 

للدفاع.
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الدماغ، »مطّور األفكار«، يصبح منحازا لفكرة الخوف، ويبدأ يف تضخيمها 
أكرث، إىل حد أن تشعر أّن يديك »ُمدانتان« باستمرار، فحتى إذا مل تلمسا أّي 

يشء حولك، ال تسقط تهمة »االشتباه« عنهام.
تداهمك فكرة االبتعاد عن البرش بطريقة تشبه املبالغة يف أفالم الخيال 
وإن  حتى  مؤكد،  خطر  مصدر  تشكل  فضائية  كائنات  كأنهم  تشعر  العلمي، 
كنا نعلم أن االختالط هو املسبب الرئيس يف انتشار العدوى. لكّن القصد هنا 
الريبة والخوف، وكأنه أصبح عدوا أو  شعورك تجاه اآلخر، هو شعور تسكنه 
نائيا عن البرش، »فريسة«  العدو لإليقاع بك، فرتى نفسك  وسيلة من وسائل 

لغزيرة البقاء.
شك  إىل  تطور  العامل  حول  الكثريين  يحارص  بات  الذي  الخوف  هذا 
واشتباه بكل ما يحيطنا. وهذا الشك املستمر خالل عملية البحث عن العدو 
الخفي الذي قد يكون تسلل إليك بأي لحظة، يجعلك تقاوم عىل مدار الساعة، 
أو  املستمرة  التعقيم  بعمليات  بشكل مستمر. سواء  دفاعية  أساليب  ومتارس 

االغتسال.
يف كل مرة أقوم فيها بغسل يدّي مثال أقوم بعملية »تحقيٍق مونولوجي« 
فيام إذا كانت درجة حرارة املاء مثال كافية لقتله، وكمية الصابون كذلك، والوقت 
املستغرق لعملية الغسل، والتي تكافئ عملية »قتل دفاعا عن النفس«. ال رضر 
بعد ذلك من مسحة كحول زيادة يف األمان. ولكن، هل نجح هذا العدو الصغري 
الجسدي؟ عدوٌّ ال  املستوى  أكرث من فتكه بهم عىل  بالبرش  النفيس  الفتك  يف 

يُرى، لكنه نجح بالوصول إىل كل مكان يف هذا العامل تقريبا.
أتساءل أحيانا عام إذا كان هناك آخرون غريي حول العامل قد تعرتيهم 
فكرة »التمرد« عىل هذا الهلع الذي خيّم علينا تدريجيا منذ قرابة الثالثة أشهر، 
ثورٌة عىل الخوف، تجعلني أفكر أحيانا برغبٍة جامحٍة يف الخروج للبحث عن 
هذا »اللعني« ومواجهته! نعم، أقصد الرغبة يف اإلصابة بالفايروس! فاملقاومة 
املستمرة لهذا املجهول، وعدم ضامن السالمة، واالشتباه يف أي أعراض قد تكون 
شبيهة ألعراض اإلصابة بهذا الفايروس، واالنتظار القلق إىل حني التأكد بأن تلك 
األعراض كانت عابرة وأنه مل ينجح بعد بالهجوم، كل ذلك يخلق عبئا نفسيا 
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وفكريا شديدا يدفعني للتفكري يف أّن التقاط العدوى قد يكون أقل وطأة من 
الخوف واملقاومة والهروب ألجل غري مسمى!

لكن، ومبا أّن هذا الفايروس مستجد، وما زال قيد الدراسة، فاّن شّدة 
اإلصابة وإمكانية التشايف ال زالت أمورا ضبابية وغري محسومة بعد. رسعان ما 

تُجهض فكرة »الثورة« تلك، ألسقط من جديد يف قبضة »التهديد«.
ال أطمح اليوم إىل حرية السفر والتنقل بقدر ما أحلم بأن أتحرر من 
إىل  كل يشء حويل  كورونا«  »كابوس  حّول  فقد  فيه،  يحبسني  الذي  »خويف« 
»متّهم ُمدان، ومل تثبت براءته بعد«، حتى أنني عندما أخلد إىل نومي ال أنىس 

االشتباه يف وساديت ومراجعة رحلتها اليومية للتحقق من مدى براءتها.
قد يكون الذعر أشّد فتكا من األوبئة!
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لدينا كبرش ميل طبيعي للظن أن أي عاصفة 
تهب يف شاطئ بعيد ال نرى مياهه ال تعنينا يف يشء 
إال كخرب عابر نتابعه عىل وسائل اإلعالم املختلفة، 
وردة فعلنا عليه محدودة وقصرية األمد، لكن العامل 
واالقتصاد  السياسة  فيه  تتداخل  فيه  نعيش  الذي 
واالجتامع، وما حدث يف بدايات هذا العام جعلنا 
ندرك أن العوملة هي أيضا عوملة الكوارث واألوبئة.
مبرض  سمي  ما  أو  الكورونا،  وباء  انتشار 
الكوفيد19 ، جعل من تحديد حرية األفراد رشطا 

للنجاة، فعىل الرغم من أن األمر مربر ومفهوم بل مطلوب من الناحية الصحية 
والعلمية، ولكنه سبََّب لهم يف الوقت عينه صدمة نفسية وإصابة يف الصميم.

تساوى الخلُق يف رضورة البقاء يف البيوت، واللجوء إىل جدرانها املحدودة 
دينا وال عمرا وال طبقة  هربا من عدو غري مريئ وال مييز عرقا وال جنسا وال 

اجتامعية، يهدد حياتهم ويتسبَُّب فعال بخطفها.
رجعنا أمام التحدي غري املسبوق إىل رد الفعل الغريزي لإلنسان القديم 
أو  عالية،  بأمان غصن شجرة  ليلوذ  املفرتسة  الحيوانات  من  يهرب  كان  الذي 
بكهف مكني، فعادت الحاجات األولية مبلغ همنا، والخروج املؤقت لتحصيلها 
ترفا من أشكال الحرية املفتقدة، فام كنَّا نشيك منه منذ أيَّام قليلة صار اآلن أمال 

بعيد املنال نرغب باستعادته بإلحاح.
طلُب الجميُع للسالمة دفعهم لالنكفاء، واألخطر يف كل هذا أن الخوف 

د. فراس ميهوب

الوباء: بني السقم والشفاء
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الحقيقي والعميق من املرض القاتل والوباء هو يف العمق الخشية من اآلخر 
مهام كان قريبا فهو مصدر القلق والخوف والخطر.

عىل  القدرة  الحية  وخالياه  مورثاته  يف  اختزن  —الذي  اإلنسان  لكن 
التأقلم مع الصعاب والتعامل مع الصعاب بعد أن يستوعب أنه ال مفر من 

مواجهتها— يستطيع أيضا أن يجرتح حلوال مناسبة للكوارث واألوبئة.
إليه  بالتوجه  الذي كنا نتكاسل  الريايض أو املسبح  النادي  الذهاب إىل 
يف أوقات الفراغ غدا فردوسا مفقودا، ذاك الضجيج البرشي أيام نهاية األسبوع 
والزحام الخانق يف املدن الكربى صار الحنني إليه يداعب القلوب املثقلة بالوحدة.
أّما رغباتنا وهواياتنا املفضلة كاملوعد األسبوعي يف مكتبة املدينة، املهرب 
املفضل من العمل املضني، أضحِت اآلن من املايض، حتى ساعي الربيد الذي كنا 
ننتظره بفارغ الصرب إلحضار رسالة هامة أو كتاب شيق غاب عنا، فافتقدنا معه 
األفضل.  بانتظار  مستيقظة  الصغرية  أحالمنا  ويبقي  حياتنا  يجدد  الذي  األمل 
مرور السيارات أمام البيت، ثرثرة الجريان عىل أسوار بيوتهم وبواباتها الحديدية 

استبدلت بالفراغ املؤذي للنفوس.
الكتاب الذي وضعتُه جانبا منذ أسابيع ومل أجد الوقت لقراءته بسبب 
مشاغيل صار إيّل أقرب من أي وقت، والسري الذاتية لشخصيات محببة وجَدْت 
طريقها إىل تحت العيون الشغوفة بالقراءة. تلك القصة التي مل أستطع استكامل 
كتابتها منذ أشهر صارت اآلن يف مراحلها األخرية. أصوات أطفال الجريان أصبحت 
اآلن مصدرا لألمان، فعندما يكون الجار بخري فنحن بخري والحياة تستمر رغم 

كل يشء.
أوالدي الذين كانوا يعاتبونني عىل عدم اللعب معهم رصت اآلن أنتظر 
نهاية األسبوع ألتنافس معهم يف مباراة كرة قدم يف حديقة املنزل فأسجل عليهم 
أهدافا بحامس وأتلقى أخرى بأسف، ولكني تخلصت من العتب واإلحراج معهم.
يف حديقتي الصغرية، انشغلت أيضا مبراقبة الطيور الصغرية التي تسرتيح 
عىل أغصان شجرة التني قبل أن تطري إىل مكان آخر، أراقب تفاصيلها، ألوانها، 
املخلوق  هذا  حرية  أنواعها.  عىل  التعرف  وأحاول  طريانها،  طريقة  أصواتها، 

ذكرتني بنعم الله علينا التي قد ال نذكرها لألسف إال عند فقدانها.
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طاملا اعتربُت أن بساطة العيش تقي من الصدمات، وهذه األيام أثبتت 
أن األزمات تبني لنا ما هو أسايس لحياة الجميع، وما هو كاميل ميكن االستغناء 

عنه، وما هو زائد عن الحد ورمبا مزيف ودون نفع حقيقي.

ترتيب  إعادة  يف  أيضا  مفيدة  الصعبة  الظروف  هذه  مثل  تكون  قد 
ننىس  أن  دون  األساس  موقعها  لتأخذ  للعائلة  أكرث  والتفرغ  الحياة،  أولويات 
أولئك املحارصين يف بيوتهم ظلام أو قسا ويحتاجون ألبسط متطلبات العيش 
الكريم، ويقعون غالبا بني فخي املرض من جهة أو العوز والحرمان املضاعف 

من جهة أخرى سواء أكانوا عربا أو غريهم من شعوب األرض.

ل األعباء  إنَّ التفكري باإلنسان اآلخر، مع التجرد من التعصب، يجعل تحمَّ
العناية  غرفة  يف  يعاين  الذي  فاملريض  مأزق،  يف  نقع  عندما  أسهل  الشخصية 
املشددة يف املشفى، أو يعاين اآلالم والعزلة معا يف منزله، والعائلة التي تنتظر 
عالجه  عىل  يرشف  الذي  واملعاون  والتمرييض  الطبي  والفريق  ولدها،  شفاء 
ورعايته، وذاك الذي فقد عزيزا عجزت كل الوسائل عن إنقاذه فكانت صدمة 
فراقه املفاجئ أشد وقعا عىل نفوسهم، وأولئك الذين يقومون مبساعدة اآلخرين 

من خالل االستمرار بعملهم يف ظروف صعبة.

رمبا أن عميل كطبيب يساعدين عىل التعامل مع هذا الظرف املستجد 
دون صعوبات كربى، ولكن يتوجب عيّل بنفس الوقت اتخاذ احتياطات أكرب، 
ومن  والتعقيم،  الحذر  من  طويلة  لدقائق  تحتاج  صارت  املنزل  إىل  فالعودة 
املرض عن قرب فيصبح  املرىض يسمح مبعرفة هذا  التعامل مع  ناحية أخرى 
العلم بالخطر والقرب منه وسيلة ناجعة ملواجهته ألنَّ املجهول غالبا ما يكون 

يف نظر اإلنسان عدوا مبينا.

واملسؤولية هنا متتد من املريض إىل كل الفريق الطبي العامل واألطباء 
املعلومات  إىل  إضافة  يحتاجون  الذين  والطالب  اختصاصهم  يحرضُّون  الذين 
الطبية —املتوفرة دون صعوبة يف عرص انتشار العلم— إىل التوجيه والطأمنينة 
واكتساب خربة التعامل مع الظروف القاسية وتقديم العالج للمريض دون توتر.
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عىل  للجميع  يضاهى  ال  ُمعلِّام  االستثنائية  الظروف  هذه  تبقى  ولكن 
املستويني الشخيص واملهني، إنها خربة تضاف إىل خربات الحياة، وتساعد حتام 

عىل تجاوز املحن يف املستقبل، وتحسني مامرسة الطبيب ملهنته.
بهدوء،  معها  التعامل  من  بد  ال  املحنة،  هذه  لتجاوز  قليلة:  بكلامت 
أكرث  قاتال  يكون  قد  الذي  للخوف  االستسالم  عدم  ومعطياته،  بالعلم  االلتزام 
من املرض بحدِّ ذاته، البحث عميقا عن مصادر للقوة والثبات واإلميان، تقديم 

املساعدة لآلخرين واالهتامم بهم، باختصار محاولة تحويل املحنة إىل منحة.
اإلنسان عىل  يطرحه  الذي  امللحُّ  السؤال  يعود  الصعبة  األيام  هذه  يف 
نفسه يف لحظة الحقيقة: عن الخيار األفضل بني رغبته الجامحة بالنجاة بانتزاع 
يساند  أو  لينجو،  وحده  بها  والتعلُّق  الحياة  سفينة  من  تخصه  التي  الخشبة 

رشكاءه يف إنقاذ السفينة فيفلت الجميع من الغرق؟

فرنسا، اإلثنني 2020/4/20
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يف  ومن هم  والثالثني،  األربعة  عتبات  عىل 
جييل َشِهدوا الكثري. أتذكّر الكثري من األمور املؤسفة 
كالحروب والقتاالت، كام أتذكّر أمورا سارّة، والعديد 
ء، أو لنقل  ماّم ِعشتُه ال عالقة له بالجيد أو باليسِّ
هو ماّم يُعطَف عىل اإلنجازات البرشية التي حّققها 
البرش والتي سّهلت حياتهم حينا، وزادتها صعوبة 

أحياناً كثرية.

ظهور  عشنا  كام  املعمورة،  ربوع  يف  وانتشارها  اإلنرتنت  ظهور  ِعشُت 
منها  املكتبية  الحواسيب  وانتشار  النقالة،  والهواتف  الفضائية،  القنوات 
تحّول منط حياة  وقتنا هذا  املتطّورة. ويف  الرقمية  الوسائل  واملحمولة، وكافة 

اإلنسان بفعل وسائل التواصل االجتامعي.

ضمن  ينضوي  وهذا  الجديدة،  واألمراض  األوبئة  من  العديد  وشهدنا 
فيها  استرشى  مرضا  البرشية  تَر  مل  بل  أَر  مل  لكن  ِعشتُها،  التي  الضارّة  األمور 
أتت  حتّى  والعلمية  التكنولوجية  قّوتها  أوج  يف  وأخضعها  الهشيم،  يف  كالنار 
كورونا. فانضّم هذا الفريوس لخوارق األمور التي شهَدها جييل يف هذا الزمان.

الفالسفة واملفكرين  لطاملا حرّيين وحرّي  الذي  العامل  بأّن  يوما  أعتقد  مل 
والخلق جميعا، هو عامل هشٌّ لهذه الدرجة، وبأّن كّل شخص فيه سيخاف عىل 
نفسه لحّد اليأس والقنوط، ولحّد العزلة يف البيت، واعتزال العمل واألصدقاء 

وكّل النشاطات التي تعّودها، ألجل فريوس اسمه كوفيد 19.

طه بونيني

طه يف العرص الكوروين
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الحالة التي متلّكتنا هي حالة مل نتوقّعها من قبل. مل تتوقف الحياة من 
قبل. مل متّر علينا هذه األجواء ال نظريا وال تطبيقيا وال فلسفيا. نحن نعيش 
واقعا مل يكن يف الُحسبان. ورغم مرارة العيش، وفداحة األوضاع خاصة واملوت 
ميتطي الثواين واللحظات حاصدا اآلالف من األرواح. لكن املفارقة يف األمر أن 

هذه املحنة أهدتنا منحا كثرية.

وللّناس  ألنفسنا،  بنظرتنا  بذوينا،  بعالقاتنا  يتعلّق  ما  املِحن  ومن هذه 
العامل  يف  علّمتنا  أنّها  كام  عاّمة.  بصفة  ولحياتنا  لوظائفنا،  وأشخاصا،  مجتمعا 
املنزل  يف  والسطوح  األشياء  عّقمنا  ما  فرط  ومن  نعلم.  نكن  مل  ما  واإلنسان 
وصارت  مسلاّمت،  أو  بديهيات  نسّميها  كّنا  ماّم  عقولنا  تعّقمت  والشوارع، 
ونحاول  كّل يشء،  يف  نسأل  أطفاال،  وُعدنا  لالستكشاف،  جديدا  حقال  الحياة 

إعادة معرفة كّل ما عرفناه كام لو أنّنا مل نعرفه!

ألهذه الدرجة زعزعت كياننا هذه »املِحَنة املِنحة«، و»الضارّة النافعة«؟ 
اليوم كلّه دون أن  نعم بل أكرث. املهّم، مل أكن أظّن نفيس سأمُكث يف املنزل 
تنازعني نفيس يف الخروج. لكّني فعلُت ذلك. وامتنعت عن مغادرة منزيل إال 

لقضاء حوائجي الرضورية.

وقد انتقلت إىل املنزل املستأجر الذي أسكنه اآلن مع أرسيت الصغرية، 
ولعب  السيارة  إلدخال  يصلُح  كبريا،  فناًء  يضّم  حوٌش  وهو  عام،  قرابة  منذ 
الدراجة والركض وزرع النباتات، لكّنني مل أشبعه منذ انتقلُت إىل هذا البيت، 
فأنا رجٌل ال يُطيق ضجيج الشارع عندما أكون يف املنزل، وما فائدة املنزل إذا 

غزاه الشارع؟ 

ومنذ أن فتكت الجائحة بالعامل، وصار الحجر الصّحي سبيالً مفروضاً، 
ببعض  والقيام  والقراءة،  الراديو  استامع  فبني  املُفّضل،  ميداين  الحوُش  صار 
أو  بالكرة  الدين  صالح  ابني  مع  واللعب  مساًء  املزروعات  وسقي  الرياضة، 
بالدراجة، أو إصالح الكثري ماّم اعرتى أرجاء املنزل من أعطاب، فُعدُت بّناًء تارة 

وسمكريا تارة أخرى.
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وهو   »Compostage« يُسّمى  ما  منها  كثرية،  أشياء  صنع  جّربُت  وقد 
ألجل  الرتبة  لتخصيب  الطعام،  بقايا  باستعامل  املنزيل  العضوي  السامد  ُصنع 
نباتايت املزروعة يف الفناء، لكّن األمر انتهى بأن أنتجُت الديدان فرميُت صندوق 

السامد، وهكذا باءت هذه التجربة بالفشل.

به  وانتهى  املطبخ،  أحد جدران  رفٍّ يف  تركيب  العديدة،  تجاريب  ومن 
األمر يف األرض، هو وكل ما يحملُه. لكن علينا أن نكون إيجابيني، فقد صمَد 
أليام طويلة، ومل يسُقط حتّى أتخمتُه باألشياء، عندها خّر ساقطا. لكن حمدا 

لله، فالكثري من تجاريب املُتَكورِنَة ظفرت بالنجاح.

وال أنفي أيّن ضقت ذرعا مرّات عديدة، فتربّمُت من حايل أمام هذا أو 
ذاك، وقد رِصنا بعدما كّنا نُطلق سيقاننا يف كل حدب وصوب، نجري يف عجالت 
املغلََّفني  املنزل،  يف  والعافية  الصّحة  وصارت  تعّودنا.  لكّننا  كالهامسرت.  دّوارة 
بالروتني والتكرار، أفضل النعم وأحسن ما مُيكن أن تُعطينا إياه، الحياة املريضة 
أصال! وصارت أشياًء بسيطة تزرع البسمة يف أيامنا، كنباتايت املزروعة، وفنجان 

القهوة، ومرافقة ابنّي صالح الدين ومحّمد، وسامع أخبار األهل عرب الهاتف.

نُكن  أمل  النظر.  إلعادة  مجاال  صارت  وكيف  سابقا،  البديهيات  ذكرُت 
نعتقد الصحة أمرا ُمسلاّم، والذهاب للعمل كذلك، والخروج مع األرسة للرتفيه، 
والجلوس يف املقهى لالستمتاع بفنجان قهوة رفقة صديق أو جريدة، أو مجرد 

امليشء يف الشارع. مل يُعد كّل هذا متاحا فجأة.

والحمد لله فبعضنا راشدون يفهمون ويُعون ما يجري، ألن البعض اآلخر 
من أطفالنا ومراهقينا وبعض الراشدين عمراً املراهقني عقالً، ال يستوعبون ما 

يحُدث فال يصربون عىل املنزل، ويضيقون بجدرانه كثريا.

مل  ما  ذوينا  وعلّمتنا يف  نعلم،  مل  ما  أنفسنا  األيام يف  علّمتنا هذه  لقّد 
نعلم، فقد تعلّمنا أن نبقى ُمحارصين يف منزل واحد، دون أن نفتعل شجارا أو 
نشعل نارا. رصُت ألعب مع أرسيت ومل أكن ألعب هكذا من قبل. ورِصُت أقرأ 

باإلنجليزية ومل أفعل من قبل. 
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منذ   ،»The Sun Also Rises« همنغواي  كتاب  قراءة  أصارع  زلُت  وال 
أخذت عطلتي املسبّقة، واستقررُت يف بيتي، بلُغته األصيل، أي اإلنجليزية، وال 
زِلُت معه حتّى وقت كتابة هذه الكلامت. لكنه يستحّق العناء فهو كتاب فريد 

لكاتب فريد.

وقد استنتجُت خالل قراءيت له، بأّن أحداثه حقيقية، وليدة ذكرياته التي 
خزّنها بني فرنسا وإسبانيا، خالل عمله يف باريس، وبحثت حول ذلك فوجدتُه 
صحيحا. وال شّك أن العامل سيُنتج أدبا وفّنا غزيرين حول هذه األيام العصيبة، 

وسيسيل الكثري من الِحرب حول سيّد التغيري: فريوس كورونا.

ستولد أفكار جديدة، وفلسفة جديدة، ويربز إنسان جديد، أكرث تواضعا.

العرُص الكوروين َصَنع امللحامت يف الرشق والغرب يف الشامل والجنوب. 
لقد قتلنا، لكّنه صَقَل معدننا.
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الوباء الذي نرشه يف العامل فريوس كورونا بدا كأنه مخلوق فضايئ كالذي 
كنا نشاهده يف األفالم الهوليودية التي تتحدث عن الخيال واملستقبل، وكيف 
سيكون وجه العامل عندما يسيطر جنون املصالح واألطامع عىل العقول، فتحّول 

الخيال واقعا مخيفا فوضويا. كنا نهرب دامئا وال نعرف من ماذا.
كاليمن،  لبالد  طريقه  يجد  مل  كورونا  وباء  أن  العاملني  رب  لطف  من 
الذي كان ضحية عامل أصابه جنون القوة والتسلط والطمع، فأشعل الحروب، 
وتجرد من إنسانيته واعتاد ببالدة عىل مشاهدة القتل والدم ووحشية اإلنسان 
يف كل مكان. الوحش يف أفالم الخيال العلمي كان يثري يف املشاهدين الخوف 
من املجهول، ومن املستقبل، ويزرع يف أنفسنا أوهاما تتغذى عىل هذا الخوف.
أما يف الوقت الحارض فهناك وحش حقيقي يُطاردنا يف كل مكان، ويفرض 
قوانينه علينا. هذا الفريوس جعل من العامل غرفة طوارئ ال تنام. عجبت لقوته 
يف نرش الرعب والفوىض والخوف يف كل الكرة األرضية، رغم أن األرض كانت تنئ 
من أثر القصف والقنابل التي تقتل كل يوم، وتحصد أرواح اآلالف من البرش يف 

بلد كاليمن وغريه من البالد الفقرية.
ترشبت األرض دماء األبرياء من موىت ومعتقلني ونازحني. كساها العفن 
من األوبئة التي قتلت األطفال والشباب. ومع ذلك، مل يتحرك العامل، ومل يعلن 
الطوارئ، ومل تستفزه رصخات أطفال مشتتني بني مخيم ومخيم، وأطفال يبكون 
من  سنوات  ست  ترحم.  ال  حروب  يف  املهدمة  البيوت  أنقاض  تحت  أهلهم 
السلطة، ويف  أجل  من  تتقاتل  الفصائل  تزال  وال  اليمن،  والقصف يف  الحصار 
البيوت  وهدم  والبطالة  املوت  يعانون  البرش  من  ماليني  هناك  نفسه  الوقت 

والنزوح والتشتت وتفيش األوبئة بينهم بسبب الحصار والقتال.

منال الكندي

حكاية كورونا بنكهة مينية
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يدعون  الذين  أولئك  بنفاق  نرشه  الذي  والوباء  كورونا  فريوس  ذكّرنا 
اإلنسانية. حياتنا كانت بسيطة تحمل أحالما صغرية. مل يكن يتوفر يف وطننا كل 
يشء، ولكنه كان يحوي األحبة، ويحمل للشباب اآلمال يف املستقبل، ويهمس 
خنقت  طرقاته،  عىل  تتدحرج  ألحزان  الوطن  تحول  جميل.  القادم  بأن  لهم 
األحالم، وقتلت الشباب. وترضر االقتصاد، وتحول اليمن إىل بلد يصنف ضمن 

األشد فقرا يف العامل.
ودعمت  اليمن،  الكولريا  اجتاحت  العامل،  دول  كورونا  يجتاح  أن  قبل 
الحرب يف تحقيق أهدافها. وال يزال حصار اليمن مستمرا. املطار وكل منافذ 
الخروج مغلقة. ال مجال للخروج حتى لو كانت الغاية البحث عن مكان للعالج 
فقط ال للنزوح إىل بلد آخر. ست سنوات والكهرباء معدومة يف اليمن. يعيش 
األجهزة  الستخدام  مجال  وال  الشمسية،  الطاقة  عىل  أو  شموع،  عىل  الناس 

الرضورية التي تساعد الناس عىل مواصلة الحياة اليومية.
مدن تحولت إىل قرى مهجورة النقطاع الكهرباء. عائالت فقدت مصادر 
رزقها. صار االنتحار خيارا يلجأ إليه البعض نتيجة العجز عن الوفاء بالتزامات 
مادية واجتامعية. عائالت افرتشت الطرقات متخذة الشحاذة ومد اليد كمصدر 
عىل  تعيش  بات  ومنظامت  البلد،  هذا  نحو  التزامه  من  تنصل  العامل  لرزقها. 

االسرتزاق من معاناة البلد وشعبه.
ميكن  ما  هناك  يعد  مل  الشعب.  ذلك  حياة  يف  أثر  له  يعد  مل  الخوف 
التخطيط له يف املستقبل. البالد تدمر، واإلنسان يقتل، واألمل يخنق. املدارس 
مغلقة. مل تعد تسمع ضحكات طالبها، ومل يعد املعلم يرسم مالمح األمل عىل 
وجوه الصغار. السائد اآلن حياة باهتة ينقصها الكثري من احتياجات اإلنسان. 
فقد اليمني السكن، وفقد األحبة، ومل تعد املياه صالحة للرشب. باتت قضيته 

كيف يفر من املوت.
فتك فريوس كورونا بكثري من البرش يف مختلف أنحاء العامل. ويف اليمن 

فتكت بالكثري من اليمنيني األوبئة والبطالة والفقر.
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االثنني، 20 نيسان 2020

والدي العزيز

آثرت أن أكتب لك رسالة ألنك من جيل ما 
زال خط اليد له قيمته عندهم. وأنا أكتب بنفس 
قلم الحرب الفيض الذي أهديتني إياه يوم التحقت 

بالجامعة، والذي ما زال بحالة جيدة. 

أهديتني  »هل  يومها:  لك  أوجهه  مل  سؤال 
أم  أخرى،  وبدأُت  دراسية  مرحلة  أنهيت  إياه ألين 

ألنك اعتقدت أين أتقنت فنون الخط العريب الذي أجهدَت نفسك يف تعليمي 
إياها وأتعبتني؟«

ما  أقيّد قلمي يف خط  لن  أتردد.  أكتب لك. مل  أن  بايل  فجأة خطر يف 
حيث  الطب  دراسة  عىل  إجباري  زلُت،  وما  استوعب،  مل  داخيل.  يف  يعتمل 
رغبتي كانت باتجاه آخر. مل أقتنع عندما قلَت يل: »ال تفرط بالدرجات التي 

حصلت عليها وتؤهلك لدراسة الطب«. 

بتفوق،  دراستي  أكملت  فقد  رغبتي،  وخالف  عيّل،  فرضته  ما  رغم 
لواجبايت عىل  أداءي  رغم  الطب  أحب  ال  التخصص؛ وظللت  دراسة  وأكملت 
أكمل وجه، ال بل وباعرتاف كل املؤسسات التي عملت بها فقد كنت ُمجيدا. 

اعتربت الطب قدري الذي عيّل أن أتقبله.

زيك شريخان

رسالة يف زمن كورونا
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بعد كل هذه السنوات العرشين، وألول مرة، أجد نفيس محبا ملهنتي، 
وأود أن أقّدم لك شكري عىل إجباري. رمبا تستغرب إن قلُت لكأن الفضل يف 

هذا الحب يعود لهذا الفايروس الذي نزل غضبا عاصفا عىل البرشية.
ومنها  املستشفيات،  بعض  تحويل  السلطات  قررْت  شهرين  قبل 

مستشفانا، إىل أماكن عالج للمصابني بهذا الوباء. طُلب منا االستعداد لذلك.
رغم أين مل أتوان يف تقديم العالج لكل مريض خالل سنوات خدمتي، 
لكن يف هذه الحالة قررت أن أستخدم طاقة كامنة مل أكن قد استخدمتها. طاقة 
البرش تتجاوز الحدود عندما تقرتن بالشغف يف تقديم املساعدة ملن ال حول 

لهم وال قوة. املصابون بدأوا يصلون بعد أسبوعني.
رغم أن املئة عام املاضية قد شهدت سبعة أو مثانية من األوبئة التي 
اجتاحت مناطق مختلفة من العامل، وأودت بحياة عرشات اآلالف من البرش، 
إال أنها مل تحجر عىل ثلث سكان الكرة األرضية كام فعل هذا الوباء يف يومنا 
هذا، ومل تنترش مبثل هذه السعة، ومل تُعّر سوء أوضاع القطاع الصحي يف كل 
البلدان، وال االستهتار بحياة البرش من قبل املنظومات الحاكمة ومن هم عىل 
رأسها فحسب، بل أظهر مدى الحضيض األخالقي الذي وصلت إليه املنظومة 

املالية املتحكمة يف عبوديتنا.
العالجات  وجود  رغم  ميوتون  مرىض  حاالت  أحيانا،  يواجه،  الطبيب 
الناجعة، وهذا أمر ليس بالغريب. لكننا أمام مرض ال نعرف عنه إاّل القليل، 
التكهن مبصري املرىض: هل سيشفون أم ينتهي  ليس له دواء، وليس باإلمكان 
بهم األمر للموت؟ أكرث ما يؤملني هو نظرات املُصاب املصوبة نحوي. يف عينيه 
سؤال »هل سأنجو؟« أدركُت كم يخاف الناس املوت، ال بل يكرهونه. أكرث ما 
آملني ذلك الرجل الثامنيني الذي أمسك بيدي وقال: »إن ستني عاما من العرشة 
تعني الكثري. وددُت توديعها قبل رحييل«. مل تكن حالته بتلك السوء. لكنه رحل 

دون أن يودع رفيقة عمره. كيف عرف أن نهايته دنت؟
بعد هذه األسابيع الستة بلغ بنا الجهد مبلغه، لكننا ما زلنا صامدين، 
وبنا  األرسّة،  الراقدين عىل  بكل  الخطر محدق  العزم من زمالءه.  يستمد  كل 
الخطوط  املقاتلون يف  األبيض«،  »الجيش  علينا تسمية  أطلقوا  أيضا نحن من 
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فاجأنا  مكسيكية  أصول  من  وهو  معنا،  العاملني  أحد  يومني  قبل  املتقدمة. 
بقبعته الواسعة، وقيثارته، وراح يطوف الردهات وهو يعزف ويغني أغنية ال 
يفهم كلامتها إال هو. علت االبتسامة وجوه الكل. راح البعض يصفق، وآخرون 
بدأوا الرقص. خوان، وهذا هو اسمه، استطاع أن ينرش الحبور يف نفوس الجميع. 
كلامت  معنى  عن  سألته  يوم.  كل  بالتكرار  وَعَدنا  املبادرة.  لهذه  بحاجة  كنا 

األغنية.

= »هي أغنية مكسيكية قدمية، ال أحد يعرف كاتب كلامتها، وال ملحنها. هي 
وسعها  عىل  مفتوحة  حمراء  وعيون  عابس،  بوجه  يأيت  فاملوت  املوت.  تصف 
ليدخل الرعب يف النفوس، ويزيد من أمل السكرات؛ وحتى نخفف من الوطأة 

علينا أن نغيظه بالغناء والضحك واملرح«.

عند الغروب، وكل يوم تقريبا، أقف أمام أحد الشبابيك، أتطلع بالشمس 
وهي تغطس وراء األفق. هذه الُحمرة ترتك يف نفيس أثرا مريحا. أشعر بالسعادة، 
واألمل يف قدرتنا عىل التغلب عىل ما نحن فيه، ولكن متى؟ وكم سيكون عدد 
من سنفقدهم؟ وكيف سيكون الغد؟ املحللون وذو الخربة وحتى النُّطُُع يقولون 
إن ما بعد هذه الكارثة لن يشبه ما قبلها. نظام عاملي جديد يكس الهيمنة 
اإليديولوجية  باألسس  النظر  إعادة  االجتامعية؛  العدالة  من  املزيد  األحادية؛ 
لألنظمة السائدة؛ انهيار اقتصادي؛ فوىض عارمة؛ حرب عاملية ال تبقي وال تذر. 

أكّل هذا سيتحقق؟ من يجزم؟

هناك الكثري مام يقال وسيقال.

سأنهي. عيّل أن آخذ قسطا من الراحة قبل عوديت لواجبي. تحيايت، ولك 
دعايئ بالسالمة.
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كنت عىل مقربة من القيام برحلة إىل مدينة فرانكفورت ملحاولة اللقاء 
بأخي زهري، الذي هاجر إىل أملانيا يف عام 1993، ومل يزرنا منذ ذلك الحني. لكن 
السفر، قبل يومني من موعدي مع وكالة  وباء كورونا تدخل وأفشل مرشوع 

السفر يف بيت لحم لدفع مثن التذكرة واستالمها.

ظلت رغبة أمي يف رؤية زهري رغبة جامحة. وعاشت عىل هذا األمل 
ابنتي  يا  »اذهبي  الله:  يتوفاها  أن  قبل  يل  كالمها  آخر  عاما.  سبعة وعرشين 

لرؤية أخيك. اعميل املستحيل لرؤيته«.
الحياة،  الوحيد ألم قست عليها  زهري االبن 
الوحيد  األخ  زهري  فراقه.  عليها  يشء  أقىس  وكان 
كنت  مهام  األخ سند ألخته.  أخوات. وجود  ألربع 
لألخ مكان ال  يبقى  البرش أجمعني،  قوية، وحولك 
نفسك  يف  يبقي  حياتك  من  غيابه  هو.  إال  ميلؤه 
شعورا بضعف وحزن. فراقه عن أمي كان كفراق 
يعقوب ليوسف. ونحن األخوات كنا نتمنى وجوده 

بيننا، حتى لو كان ذلك يف زيارة قصرية من حني آلخر.

املنية يف عام  التي وافتها  أمي  السيع لوصية  التنفيذ  مل يكن بوسعي 
القيام  عىل  عزمت   ،2019 املايض،  العام  من  الثاين  النصف  يف  ولكن   .2018
بالزيارة. سفري إىل أملانيا غري ممكن إال بالحصول عىل فيزا. ورشوط الحصول 

عىل فيزا لزيارة دولة أوروبية أصبحت صعبة.

ماجدة ياسني عوض

كورونا أوقف تنفيذي وصية أمي
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كان عيّل الحصول عىل مجموعة من األوراق التي يجب أن ترفق مع 
إيهاب،  مبساعدة  قدمت  كلها،  لدي  أصبحت  أن  وبعد  الفيزا.  طلب  تقديم 

املوظف يف وكالة سفر يف بيت لحم، طلب الفيزا من خالل اإلنرتنت.
أبلغتني املمثلية بأنها ترغب يف مقابلتي قبل اتخاذ قرار بشأن منح الفيزا 
أو رفضها. ومع بزوغ فجر يوم 2020/2/15، ركبت وزوجي السيارة واتجهنا إىل 

مقر املمثلية األملانية يف رام الله لتقديم األوراق وإجراء املقابلة.
بعد تقديم األوراق، ودفع الرسوم، واإلجابة عن مجموعة من األسئلة، 
أخربين املسؤول الذي قابلني أن القرار بشأن الفيزا سوف يصدر بعد أسبوعني. 
كانت فرتة انتظار قاسية. زاد من قسوتها من تطوعوا إلبالغي بأن رفض الطلب 
هو املصري الواضح، فهم يعرفون أناسا لهم وضع مايل أقوى من وضعي قدموا 

طلبات ورفضت.
مكتب السفر الذي يساعد الراغبني يف السفر عىل ملء الطلب يستطيع 
معرفة القرار بشأن الفيزا من خالل اإلنرتنت. ولكن إيهاب أبلغني أن القرار بشأن 

طلبي مل يكن رفضا أو قبوال، بل عيّل الذهاب إىل املمثلية األملانية مرة ثانية.
كررت وزوجي الرحلة إىل مقر املمثلية يف رام الله. برشين املوظف الذي 
قابلني قبل أسبوعني بأنني حصلت عىل الفيزا، وقال »مربوك«. شعرت بعظم 
املسؤولية امللقاة عىل عاتقي. لقد اقرتبت أكرث من تنفيذ وصية أمي، ورؤية 
زهري نيابة عنها وأخوايت. وألن الفيزا صارت حقيقة، وملصقة عىل جواز السفر، 

صارت وصية أمي يف طور التنفيذ.
تحدثت مع إيهاب عن املواعيد املناسبة للسفر، وعن الحجز يف فندق 
مناسب يف فرانكفورت، وحجز يل حجزا مبدئيا، واتفقت معه عىل املجيء إىل 

بيت لحم لدفع مثن التذكرة واستالمها.
حالفني الحظ مرة ثانية عندما أبلغتني قريبتي أن يل رسالة من البنك. 
من  املدفوع  املبلغ  يسحب  الذي  النوع  من  ولكنها  فيزا،  بطاقة  فيها  وجدُت 
حسابك البنيك فورا. لذا يجب أن يكون يف حسايب البنيك مثن التذكرة قبل أن 
يكون الدفع باستخدام بطاقة فيزا. كان عيّل إيداع مثن التذكرة يف البنك قبل 

الذهاب إىل وكالة السفر.
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الجميع يف  كان  الفيزا،  بأين حصلت عىل  وأقاريب  أخوايت  عندما أخربت 
حالة استغراب وذهول. بدل أن ألقى التشجيع عىل امليض قدما يف إجراءات 
الخوف عيّل ألين سأسافر وحدي. وأخي لن يكون يف  يبدون  بهم  إذا  السفر، 
استقبايل، بل أنا كنت سأحاول االتصال به بعد الوصول إىل فرانكفورت لرتتيب 
اللقاء بيننا. ومل أكن عىل يقني أنه سيوافق، فهو منذ هاجر إىل أملانيا كان ينقطع 

عن التواصل معنا، ونسأل عن أخباره من خالل معارفنا يف أملانيا.
زادت حدة النقاشات حول سفري بعد أن صار وشيكا. زاد الضغط عىل 
زوجي ليك ميانع سفري، بعد أن كان متعاونا معي يف تنفيذ املرشوع، ورافقني 
مرتني إىل املمثلية األملانية ملتابعة طلب الفيزا. وكان يعتقد أن أخي لن يرفض 

لقايئ عندما يعلم أنني يف أملانيا.
السفر  إلغاء فكرة  الهادفة إىل حميل عىل  العائلية  النقاشات  استمرت 
لرؤية أخي. موقفهم كان غريبا. ملاذا مل يعتربوا مثيل وصية أمي واجبة التنفيذ؟ 

ملاذا تظاهروا باالهتامم مبرشوع سفري بسؤايل يوميا عن طلب الفيزا؟
توقعت بعد هذا االهتامم الشديد مبصري طلب الفيزا أن ألقى دعام كبريا 
منهم للقيام بالرحلة نيابة عنهم وتنفيذا لوصية أمي. حصل العكس. معارضة 
مواصلة  عىل  مرصة  بقيت  ولكن  السلبي،  موقفهم  أتعبني  لسفري.  شديدة 
التذكرة  التي بدأتها، وقد كنت عىل مقربة من الذهاب لدفع مثن  الخطوات 
واستالمها. ولكن قبل أن يحني يوم املوعد، رضب كورونا رضباته. أغلقت بيت 

لحم لظهور إصابات فيها. وبدأت الدول تلغي الرحالت الجوية منها وإليها.
كان ال بد يل أن ألغي السفر كغريي من البرش. لقد أخفقت يا أمي يف 
اعذريني  عليه.  واالطمئنان  زهري  لرؤية  السفر  من  أمتكن  مل  تحقيق وصيتك. 
نزال  وال  وصيتك.  تحقيق  يف  أنجح  وكدت  حاولت  ولكني  آسفة،  أنا  أمي.  يا 

مشتاقني إليك وقلقني عليك يا زهري.
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كورونا  وباء  من  الوقاية  إجراءات  ترث  مل 
زمن طويل عىل  منذ  معتاد  نفيس ألين  الضجر يف 
العامل من خالل  مع  والتواصل  البيت،  يف  الجلوس 

حاسويب.

نادرا ما أزور أحدا. كنت وال أزال أخرج من 
البيت يوميا للميش فرتة تقل عن ساعة. يف معظم 
األحيان أحمل معي الكامريا ألصور عصفورا أو زهرة 

الرياضات األخرى لعدم وجود حاجة  الطريق. أفضل امليش عىل  جميلة عىل 
ملالبس خاصة أو الشرتاك يف ناد أو استخدام معدات. ولذا امليش كعادة يومية 

ال تفارقك احتامل أقوى من ذهابك إىل ناد كل يوم.

تولد  العظيمة  األفكار  إن  قوله  نيتشة،  األملاين،  الفيلسوف  إىل  ينسب 
أثناء امليش. إذا فكرت يف أمر وعجزت عن الوصول إىل نتيجة ترىض عنها، أّجل 
القرار واخرج لتتمىش. من املحتمل كثريا أن تأتيك فكرة تحل لك ما عجزت 

عن حله.

فكرة إصدار عدد خاص من مجلة »عود الند« الثقافية حرضتني أثناء 
أحد مشاوير امليش اليومي. يستحق هذا الحدث الجلل عددا خاصا عن حياتنا 
بعد أن اقتحمها فريوس ال يزال يفتك بالكثريين، وأجلسنا يف بيوتنا خوفا منه، 
أو التزاما باإلجراءات الحكومية الهادفة إىل الحد من انتشاره. الحدث يستحق 

أن نكتب عن تأثريه علينا ونحن محارصين.

د. عديل الهواري

كورونا: عزلة الجسد وحرية العقل
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لرشاء  األسبوع  يف  األكرث  عىل  مرتني  أخرج  كنت  العادية،  األحوال  يف 
إىل  فلجأت  العام،  من  األول  الشهر  يف  سياريت  تعطلت  وقد  البيت.  يلزم  ما 
استخدام املواصالت العامة. مرت فرتة مل أالحظ يف املتاجر التي أذهب إليها ما 
يوحي بإقبال كبري عىل رشاء املواد التموينية، ثم بدأت أالحظ بعض الرفوف 

والثالجات الخالية.

مهام كانت قناعاتك راسخة بشأن عدم رضورة رشاء مواد متوينية أكرث 
من املعتاد، إال أن مشاهدتك الرفوف والثالجات الخالية تضعك تحت ضغط 

نفيس. ولذا توقفت عن الذهاب إىل املتاجر الكربى.

قررت أن أعتمد عىل رشاء حاجايت من خالل اإلنرتنت. كان أقرب موعد 
توصيل ما طلبت بعد حوايل ثالثة أسابيع. ظننت أنني سوف أستطيع مواصلة 
أنني منذ نجاحي يف املحاولة األوىل، مل أمتكن من  الطريقة، إال  الطلب بهذه 

الرشاء من املتاجر الكربى ثانية، ألن كل مواعيد التوصيل محجوزة.

مواقع أخرى لبيع املواد الغذائية عرب اإلنرتنت أوقفت تسجيل الراغبني 
يف الرشاء. أما يف املواقع التي كنت سجلت فيها نفيس من قبل، فقد كتب تحت 

صور املواد الغذائية: »غري متوفر«.

يف الشارع الرئييس القريب من بيتي توجد بعض املحالت الصغرية، ومع 
أن أسعارها أعىل من املتاجر الكربى يف األحوال العادية، ورفعت أسعارها بعد 
فرض إجراءات الوقاية، إال أنني رصت أفضل أن أذهب إليها فاإلقبال عليها أخف.

ال يزال ساعي الربيد يوصل الرسائل يف الصباح. نتيجة األوضاع الراهنة، 
مل يعد مستغربا أن يتأخر وصول الرسائل التي كانت تصل يف اليوم التايل أو 

بعد يومني من إرسالها.
باستثناء محالت بيع املواد التموينية، كل املحالت األخرى مغلقة، مبا يف 

ذلك محالن لبيع الزهور، وثالثة صالونات حالقة.
سوبر ماركت متوسط الحجم قريب من بيتي صار ينظم عملية دخول 
الزبائن، ووضع عالمات عىل أرض املتجر، ويطلب من الزبائن عدم االنتقال إىل 
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املربع التايل قبل انتقال من فيه إىل مربع ثالث. صيدلية الحي تسمح بدخول 
شخصني فقط يف وقت واحد. ولذا، أصبح من املظاهر الشائعة وجود طابور من 

األشخاص ينتظرون دورهم لدخول هذا املحل أو ذاك.
الشارع الرئييس القريب من البيت كان يعاين من زحمة السيارات طوال 
اليوم، لكنه هذه األيام شارع فيه حركة سري خفيفة. اختفى منظر السيارات 

املرتاصة ومتيش ببطء شديد.

ال أتابع األخبار عىل القنوات التلفزيونية من سنوات عديدة، وال أزال 
متمسكا بهذه العادة. وال أتابع أرقام اإلصابات. وسائل اإلعالم تريد أن تظهر 
ملتابعيها دامئا أن لديها آخر األخبار والتفاصيل. متابعة األرقام سوف تجلب لك 
التوتر وسيزيد شعورك بأن الخطر يقرتب منك أكرث. كذلك، ال أضيع وقتي يف 

متابعة فيديوهات فيها تفسريات غري منطقية النتشار الوباء.

رغم عدم تأثري إجراءات الوقاية من الوباء عىل مجريات حيايت اليومية، 
السفر  يف  رغبتي  تنفيذ  تأجيل  إىل  الدول  بني  الجوية  الرحالت  توقف  أدى 

والعودة قبل بدء شهر رمضان املبارك. األمل أال تطول فرتة التوقف هذه.

واإلخبارية  الثقافية  ومواقعها  اإلنرتنت  أهمية وجود  اللعني  الوباء  بنّي 
اختيار  قراري  بأن  ثقافية، شعرت  نارش مجلة  ذلك. وبصفتي  والتجارية وغري 
الفضاء اإللكرتوين يف عام 2006 كان قرارا صائبا. كانت صحة القرار تزيد وضوحا 
عاما بعد عام، وخاصة بعد توقف الصحف واملجالت الورقية عن النرش، ولكن 
الصيغة  بني  املفاضلة  الحياة.  وتطور  الواقع  عاندوا  ملن  حجة  يُبِق  مل  كورونا 

الورقية والرقمية اآلن رضب من التخلف.

من  ننجو  أن  استغربت  بعد.  عن  التعليم  أهمية  اللعني  الوباء  وبنّي 
بعد  عن  التعليم  بني  املفاضلة  دوامة  يف  لنقع  والرقمي  الورقي  بني  املفاضلة 
ووجها لوجه يف الصف وقاعة املحارضات. من أين يأيت اإلنسان بهذه املقدرة 
عىل إيجاد الذرائع لتفادي التغيري يف حياته رغم أن يف التغيري فوائد كثرية له؟

هذه  منها  ترجى  فائدة  ال  كتاب  املليون  ذات  الجامعـية  املكتبات 
ورقي  كتاب  مليون  مكتبتها  يف  بأن  الجامعات  تباهي  مغلقة.  ألنها  األيام 
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سيتغري إىل التباهي بأن مكتبتها رقمية مئة باملئة، واملليون كتاب حولت كلها 
إىل صيغة رقمية.

الحاجة  رقمية.  بصيغة  وقدميها  جديدها  الكتب،  كل  تتوفر  أن  يجب 
كانت واضحة للمكتبات الرقمية، وهي اآلن ليست مسألة تحتاج إىل النقاش 

حولها، بل إىل وضع برنامج لتنفيذها عاجال ال آجال.

إذا كان من درس ينبغي للبرشية أن تتعلمه بعد هذه التجربة املشرتكة 
األفكار  منافع  متجيد  أمام  تراجعت  قدمية  سياسات  إىل  العودة  أهمية  فهو 
الرأساملية الساعية إىل خلق الرثوة، والتشجيع عىل تخيل الدول عن سياسات 
تكديس  األفكار  نتائج هذه  كان من  الغذائية.  املواد  الذايت من  االكتفاء  مثل 

املزيد من الرثوات يف أيدي أعداد قليلة من الناس.
ُعرفت بريطانيا، حيث أقيم، بوجود نظام صحي مجاين لجميع املواطنني، 
وهو منذ الثامنينيات يتعرض للحرمان مام يحتاج من موارد. وسادت مخاوف 
قوية من أن الهدف النهايئ مام يتعرض له القطاع الصحي العام تحويل ملكيته 

إىل القطاع الخاص.

عندما اجتاح كورونا بريطانيا، ظهر بوضوح أن سياسة إضعاف الجهاز 
الصحي ليست خاطئة وحسب، بل كان ميكن أن تؤدي إىل مصيبة أكرب يف البالد 
يف حال تعرضها لوباء كهذا يف املستقبل. أصاب كورونا رئيس الوزراء، بوريس 
جونسون، وعولج يف وحدة العناية املركزة يف أحد املستشفيات الحكومية. ولذا 
املأمول أن يستوعب حزب املحافظني، الذي يتزعمه جونسون، أهمية حامية 

هذا القطاع من أيديولوجيا الخصخصة.

انتشار وباء كورونا أعاد القوة إىل الرأي الذي يدعو إىل أن تكون الدول 
دول رعاية اجتامعية، وليست سلطة تنظم وتسهل عمل الرشكات، وترتك أغلبية 
الشعب دون أشغال أو مصدر دخل، وتذل كل من هو بحاجة إىل دعم مايل 
من الدولة. يجب أن تكون الدول شديدة االهتامم بنظام الرعاية االجتامعية. 
النظام الصحي املزود باملوارد رضوري يف كل دولة حتى يكون التعامل مع وباء 

مامثل بكفاءة أكرب يف املستقبل.
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ويجب عدم التلكؤ يف الدول النامية يف إقامة بنية تحتية رقمية متكن 
االحتياجات، والقيام  للتعلم عن بعد، ورشاء  اإلنرتنت  استخدام  املواطنني من 
باملعامالت الرسمية، مبا يف ذلك، الحصول عىل جواز السفر، من خالل اإلنرتنت.

إىل  الهدوء  إعادة  الوقاية  إجراءات  من  املقصودة  غري  اإليجابيات  من 
البيئة. ولذا، تبدو يل فكرة  الشوارع، وتقليل تلوث الهواء. خدمت اإلجراءات 
استخدام  عن  البرش  فيها  يتوقف  سنوية،  إجازة  األرضية  الكرة  إعطاء  وجيهة 
املريض  الجسد  يتعاىف  مثلام  نفسها،  تجديد  إعادة  من  فتتمكن  السيارات، 

بالخلود إىل الراحة.
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صورة معدلة بربنامج رسم لتلخيص أثر وباء كورونا عىل حياة البرش وإرغامهم 
عىل البقاء يف البيوت ولبس كاممات لتفادي خطر اإلصابة بالفريوس الفتاك.

عن صورة الغالف

عـود الـنـد: عدد خاص - كورونا

فكرة وتنفيذ عديل الهواري
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العدد الفصيل 17 )صيف 2020(: 1 حزيران )يونيو( 2020

العدد الفصيل 18 )خريف 2020(: 1 أيلول )سبتمرب( 2020

العدد الفصيل 19 )شتاء 2020(: 1 كانون األول )ديسمرب( 2020

العدد الفصيل 20 )ربيع 2021(: 1 آذار )مارس( 2021

عـود الـنــد

مواعيد صدور األعداد
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