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 زمُن الوباء
 

 أحمد بيضون                                           
 

َالزمنَ َالتحّولَ الوباُءَعلىَكثيرينَمسألة ََحَ طرَ  ْعناهََُفيَبنية  َبالَجدواهَووم  أوَباستحالت هََالٌشعور 
ًَ ًَعبئا م،مفروضا ه  َلالَي ََ،َفيَرأي َبعض  َأمََْوسياسته.َفيَتدبّرهَ َهَ وطأت ََتحتَ َلواقع َد  لىَهذاَوما

،ََ،َفيَزمنَ الشعورَ  َهَوَإنَّماالوباء  َبماَهوَمرادفٌََرَُالحجََْ،،َعلىَالتخصيص  َوللتبّطلَ ََللحبس 

ًَااستَجوبماَهوََوللعزلةَ  َأيضا َفيَمألوفَ َوَاليومّي ََالزمنَ ََفيَبنيةَ أيَبماَهوَتغييرٌََبةٌَللحصار 

َالبشرّيةَ َوََهَ توزيعَ  َأنَأغرىََ.تبّدلَ قّرٌرَلهاَمنََبماَهوَمَوَلتقّضيهَ ََوالمادّيةَ ََفيَالبيئة  َعنوانَََُوكان 
َلغارثياَماركيز َمنَالتسليمَ َرواية  َبالتكرارَ َبنوع  َالَنسعىَإلىَحصَْ،َالتلقائّي،َالمعّزز  َرَ بفرادة 

َالوباء.َزمنَ لَبالضرورة ََهاوجوهَ 
َفيَالزمنَ قولَ أشعُُرَأّنَهذاَال منَالقطيعة  َََشائع َمعََََيٌَرَْجَ فيهََََالوباءَََُلُهايمثّ ََََبنوعَ  ََالَريبَ مفترض 

َكثيرة ََاستمرارَ فيَ َفيَحاالت  ََهَ إخضاعَ َأيضاًَفيَضرورة ََالَريبَ َولكنََْ...تحقّقه  َناقد  لفحص 
لَ َتحّوالتٌََليهَ تمَْ َالع م  َاليومّيةَ َوَألوضاع  َاألخيرةََُاألعوامََُد ْتهاشهَ َهاهاَومواردَ هاّمَ مَ َبَكّلهاَللحياة 

،َإلىَحياة َ ت،َولوَبتفاوت  َالبشر.َوإذاَكانَ وانتش ر  ْجُرَأوَالذيَيجّمُدهَالحَ َالزمنَ َلصورة ََمْعظ م 
غهَمنَجدواه َفمرجُعَهذاَاألصََْيْفر  َسب َومعناهَمنَأْصل  َإلىَعهود  َإليهاَقتَالتحّوالتَ ل  َالمشار 

َالعادعلىََ،وماَتزالَُ رار  ُدَلهاَشرعّيةٌَوحيثَالَتفرُضَنفسـهاََ،َجملةًَالذهنّيةَ َاتَ غ  حيثَتوج 

َفيَالجديدَ َهاَمنَه ّمَ فيَصاحب َعَْ،َإذَهيَتَُدَُتوجَ  ل.َالتبّصر  َالمتحّو  سُّم  َوتر 
َ

 المستقبَل؟عالَُم الَوباِء عالَُم 

،ََجيزَ ،َبوَ ُحهَُوماَأرّجَ  البشرَ َالوباءََُكونَ أنَي َالقول  َحياةَ  َفعالًَ)وهوَقدَعّطلَ َالذيَيُقاُلَأّنهَُعّطل 
َكثيرينَمنهم َإلىَحياة َكثيرينمعاش  ل  َََ(َقدَأدخ  مستقبلّيةًَكانَاإلرهاُصَبهاَقدََمنهمَأيضاًَمالمح 

َالفئاتَ  َبتبايُن  َمتباينة  َفيَأوقات  ل  َالوباءََُ.حص  فيَاستوائهاَس وّيةًَمفروضةًََإمكانَ َفَ ليكشَ َفجاء 
َأنَُ ًََعمََّوأكثرَ ُطق  َمنَقْبل.َتنّوعاًَمّماَكانَملحوظا

لَ أشيُر،َوهذاَواضٌح،َإلىََ .َوالمكتبَهناَ"المكتب"ْدعىََمنَالمسكنَواالستغناءَعّماَيَََُإمكانَالع م 

َعنَالمدرسةَ  َعنَكون هَكنايةٌ َأيضاً،َفضالً ًَمنَالمنشآتَ َوالجامعة  َالجريدةََُتتراصفَفيهَصفّا
ََوالمصرفَُ َمن َأخرى َكثيرةٌ ََن.هَ والمَ َعمالَ األوأضراٌب ُلَوفي َيشت م  َالحاالت  َهذه مْعظ م 

َوعلىَالمتعاملينَ  َفيسُعَالمعلّمينَوالمتعلّمينَأنَيهجرواَالصفوفَ َ.َسوّيةًَاالستغناُءَعلىَالعاملين 

َأبواب هاَدونَ أنَتقفَ َويسُعَالمصارفَ  َآماداًََل  َعنَعلىَأّنَاالستغناءَ .َقصيرة ،َإلخَغيرَ َالزبائن 
َفيَالمكتب َ ََأوَفيَالمدرسةَ اللقاء  فيَهذهَاألسابيع ََ–علىَماَشاع ََ–لمَيكنَمهّمةًَسلسة َاألداء 

َمنَالتقاناتَ ََأجياالًَجديدةًَََعَُسَ التيَي َََمنَاألنواع َََالقصورَ ََُجهَُوَْولكنَماذاَإنَكانتَأ َت...ََالتيَمضَ 

َكلّهاََالضيقََُكانَإنَوماذاهاَجَ أنَتعالَ  َعَ بالصيغة  َمنَأعراضَرَ مجّرد  بَ ض  َحداثةََُهَُْتَل َأمََْالتغرُّ
َبالتعّود؟َهَُسنتجاوزََُوَناَبالصيغةَ عهدَ 

َفيَأثناءَ َالمحتاجونَإليهَهَُرَ ب َالجديدة،َوقدَخَ َفيَالصيغةَ أيضاًََممكنٌََجماعةًَأوَالعمُلََالتشاورَُ

َأنَتكَُ.َوليسَرجَْالحَ  َالداللة  َالمتعازَ َمواضُعَمختلفةٌََونَ ضعيف  قدََبيروت()بين هاََلَ منَالعال م 
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ََدتهَ شَ  َتواّلهُ ً َمنَمَ َالف ْرقةَ َموسيقّيَوعزفاًَجماعّيا َكلٌّ ل ه. َْعز  َأّن َإذَاألوركستراَدة َحَْوَ فمعلوٌم ،
ْحدة َََأنواع َََعَ ف َرَْأََتُع دَُّيحُصُلَتظهيُرهاَبالقيادة َالواحدة،ََ تََ.ُعْسراًَوأْسراًَََهاوأشدََََّالو  َفإذاَهيَأصب ح 

ََلَ فيَالمتناوَ  َماَدون هاَعنَبُْعد  َالمََُعنَالتوثيقَ َواالستغناءَُهذاََأيس ُرَمنهاَتناُوالً.فكلُّ ن  فيَْخت ز 
َ َالعمل  ًَممكٌنََأوَفيَالمكتبةمقّر  ََبفضلَ َمنَاآلنَ أيضا َعنَبعد  أوَبقواعدَالمعط ياتَاالتّصال 

ْزنَ  َماَتزاُلَجزئّيَََمراقبةَُالعاملينوإذاَكانتََ.ََهاخ  ه،َسَ فَْلن َ نَ يأذ َي س ُعَالواحد َمنهمَأنََََقدََإذََةًَعنَبعد 

َبَ  َفي َبإغفاءة َهَ ت َيَْوهو َيمكَ قصيرة ََ، ً َأيضا َفهذا ََنَُ، َاألعمال  ََتحسينَ بَالفيهَ ت َألصحاب  الوسائل 

ََالَيعودََُبحيثََُواألعرافَ  َالبائس  َشاشت هَلحظةًَبالَترتيب َمسبق.َعنَههَ جَْوَ َأنَيحّولَ َللمستخد م 
ََمفتوح َعلىَأفقَ َمنَتغييرَ فعالًََْرناهَُعلىَأّنَماَخب َ َََوأقريب  َونَُقدَالَيكََُناَاليومّيةَ فيَحيات َبعيد 

َبالعملَ متَّ َاألولى.َصالً ناَكانََبالدرجة  ،َمعتاداً،َمنَقبَْأوَإّنَبعض  َالوباء  فيََهل َعمَ َأنَيزاولَ ل 

َنَْمَ َُعْزلةَ  كلّماََهووسائل ََالعملَ َة َومادَّينَرَ اآلخَ َالعملَ َوأطرافَ َالتواصلَ َبإمكانَ َمٌَعالَ وهوَزله
َ َالسََُاحتاجَإلىَذلك. َاتّسعَ ولكّنَهذه َفيََهامجالََُّنة  ْجر،َفيَديارَ ظرَْكثيراً َالح  َهذهَعلىََف  نا

َالخصوص.
َ

 وَموارُد الحاضر الحياةُ اليومّيةُ 
ًَإلىَمعالجةَ َأشدََّماَبداَ َالحياةََُهَوَإنَّما،َبماَهوَحبٌس،َوجوههَمختل فَ َفيَالحْجرَ َآثارَ َاحتياجا

َأوَممكنةَاليومّيةَبماَهيَنسيُجَعالقاتَ  َمعتادة  لةَ َكثيراًَعنَيفيضََُوأفعال  ْلناَنة.َهَْالمَ َُمزاو  ُعز 
َالعال َ َفعن َأّنهَُواسٌع َن ْزُعُم َالذي َإليهم  َخروج  َكلُّ َي َأْصب ح  َبلَكلَُّ،َمهما َاستثناًء، َُكْن َلشخص  ََاستقبال 

َيأتيناَمنه،َمجلبةًََ َفيَاألقّل.ََأوَلشيء  َب ه  َأوَللشعور  ََللخطر  َاعتزالُنا،َفضالًَعنَاألصدقاء  وش مل 

َالَيشاطَ َ،َأفراداًَوالمعارفَ  ًََُرْحناَنتحّسبََُبلَ...ناَالس ك نرون منَالعائلة  ََأيضا ض  أولئكََمنَتعرُّ

َقدَالَي ُكوُنَمنهاَبدٌَّلَناَإّياهرون الذينَيشاطَ  َمخالطة  َأل،َمهماَت ُكْنَعارضةً، َوأشياء  منَشخاص 
ن نا َسك  َمّماََ،خارج  ُنَأنَْمتوّجسين  َعنََيمك  نيناَفضالً َعلىَُمساك  َمنَالمخالطة  يُجّرهَهذاَالنوعُ

نا. َاضُطرَ َأنفُس  َإلىَتقليصَوفيَهذاَكلّ ه  ج َلناَبماَهوَماّستناَللخارج َومَُمَُْرناَللُركون  َالخار  ماّسة 
َتقليصٌَ طر: َأْصالً.هذفَالحتمالَالخ  َالحْجر  َإلىَشيوع َالَوقدَأفضتَهذَهَهَهيَفلسفةُ ضرورةُ

ساتَ  َورودَ ،َعلىَالرَُمألوفَ خالف تَالَممار  َمنَسابق  َأنََّ،هاْغم َي ََغير  ً َمستقبلّيا َبعداً عُدَْبَت َسَْلها

هاَمجّردَ  َعنَجاّدة َاعتبار  َاستثناًءَزائالًَمنَقاعدة.َََََشذوذ  َأو َاالستهالكَ هكذاََما َاستقداُمَمواّد َغ ل ب 
َهذاَاألخيرَعلىَاالنتقالَ ََإلىَالمست ْهل كَ أوَمنَالمتجرَ َالمطعمَ منَ ََإقدام  َأوَالمتجر  إلىَالمطعم 

َأوَللَت َالطعام  ع.لتناول  رَََُبضُّ ّدَ َوهوَماَيُْنذ  َإلىَمست ود ع َََبر  ر  ه.ََالمتج  َفيَمطب خ  َالمطعم  َوباختصار 

َالبشرَ  ةُ َبالُُهمَالَتكفيهمَأمازونَفماَحاج  ،َمنَب ْعُد،َوما أمازونَملّبيةًََتبدَوَ؟بالمطعمَوالمتجر 
َالمالَ َلحاجاتَ  َََََالختام.أعوُدَإليهَفيَهذاَسؤاٌلََ؟ضىَبهاَالبشررَْفل م َالَي ََرأس 

َهذاَاالعت زالَ إلىََ،َيبقىَعليناَاالنتباهَُهكلَّ َماَسبقَ معَ ُلَعليهَاليوم،َكون  الَيُْشبهُ،َفيَ،َإذَنُْحم 
َ لّيةَوجوههمروحة  َالعم  َهذاَالوباُءَعال مَ َهَُماَكانَيس عُهَأنَيكون َ،والَفيَوطأت ه  ب  ََنالوَضر  ق ْبل 

َالَأكثر. ُثَطَ وليسَالب ََربع َقرن  َالهات فَ ُلَالمْحد  َإ الَّ يَََّللفارق  َوهماَههناَواحدٌََأوَالحاسوبَ َالذك 
َيجتمعانَفيَاإلنترنت .َ َهذه َالوْصل  َإلىَاإلصلةُ ّم َمنَمجاءتَلتنض  َأوَذاعة  َومسموعة  رئّية 
ها ل هاَوتقوم َمقام  َالق نواتَ فيََََلتُداخ  َالعال مََاستبقاء  َزمن  َبين ناَوب ْين  َأخذَيبدوَمشغوالًَََالمفتوحة  ،َالذي

َالَََاشت غال ناَنْحُنَبهذاَاألخير.بالوباءَ َكلُّهَُأوَُجلُّه، َمفتوحاًَمنَتلكَالقنوات  َأّنَماَبقي  وقدَاتّفق 
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ُرَف ْعلُهَُعلىَوصَْيَُ َعاّمةًَْقت ص  َماَن أيضاًَيحف ُظَََبلَهول ناَبماَيُْدعىَوقائع  َمتابعت ناَلكّل  َعدُّهإمكان 
َاهتمامات نا:َ ََب عاٌدَعّنامنَهمََألخبارَ شخصّياًَفيَشبكة  ًَمنَأْهل  َعموما َومنَمعارف  ،َوأصدقاء 

أمَْسواٌءَأكانواَعلىَ َشارعَ  َقاّرت ين.َمسافة  ََعلىَمسافة 
َلناَأنَنش َعنَزَْسوىَالع ََالوباءََُهَُالًَفرضَ زَْتكيَإذنَعَ ليس  َوالتجالُسل  َالتالُمس  .َرالمباشَ َإمكان 

َظلّتَُمتاحةًَبماَفيهاَالرؤيةََُسائرَ وذاكَأّنَ َالعالقة  وهوَماَيكفيََطبعاً.ََناهيكَبالتخاُطبَ أحوال 

َعلىَكونَ  ،َليسَدليالً ،َبمعنىَالمهنة  ل  ََالع م  َوجوه  َبين  َميسورَ لَ سوىَوجه  َمنََماَبقي  التفعيل 
َ َبينَالناس  ط َوع الئق  ناش  هََفيَماََََوهمََم  لونَاعتبار  َوتعاُزالًَيستعج  وهوَماَيُفيُدََ.حْبساًَفيَالبيوت 

ماَالمألوفةَ وغائّيت هَُبقي تا،َمنَحيثَاألساسَأيضاًَأّنَبنية َالزمنَ  َالناسعَْمنَمََُ،َعلىَحال ه  ...َظ م 
ًََأنَّأيَ َغالبا ناَبش رَ لَزَُلتطلُّعَالممّي َاهوََماَبقي  ،َأّيام  َ،َعلىَالتعميم  َوجهة  ،َعلىَالزمنَ إلىَإمالء 

ف تُهاََنَْت كََُمهماَ–تكوُنََماّدةًَوبنيةً، َحينَ ت َهَ لوجََْمغايرةًََ–ص  َيبقىَحبََْهَالتلقائّية  ب ه  َعلىَغار  لُهُ
راراًَ َالتبدُّدَ َذهوهَ،اضط  َالموت.َمالّي َاإلجََْوجهةُ َإلى ََالمفضي َأّن َهذعلى َالنوع َشرط  ََمنا
َإلىَالتيََََالصالتَ إنَّماَهوَبقاُءََََ،عانيُنَونَُعاَيَالذيَنَُالظ ْرفَ ،َفيََالسيطرة َ تُْدعىَق ن واتَالتواُصل 
َأنَتكونَ ،ََوةَُنّيَهَْ،َالصلةَُالمَ بماَفيها،َعلىَاألخصَََّ،الوباءَ ََظ ْرفَََُهالمَيذهبََبََأْصالًَََقائمةًَََتفعيل ها

َأوَألطراف هاَهذهَالقنواُتَُمتاحةًَ وهذان،َعلىَماَالعالقة.ََطبيعةَُأّيةًَتكنََفيَآنَ َلطرف يَالع القة 
ْعل َمَ هوَم  َاليومَ َيسوراوٌم،َشرطان  ،َفيَعال م  .التحقّق  َالب ش ر  َ..،َلُمْعظ م 

َ
 باٌب للتفاوت

هم. َالَلجميع  َالب ش ر  َعلىَمصراع يه.ََ...َلُمْعظ م  َماَجاءَ فهذاَباٌبَمفتوٌحَللت فاوت  ََومنَالتفاوت  ب ه 
ََنَ فمَ َأوَك ش ف ه.َهالوباُءَن ْفسَُ ََالفقرَ َوالَمجهَّزين،َلعلّةَ َمع ّدينَهمَغيرََُنَْمَ َالناس  ،َعلىَالخصوص 
،َفيَوهوَماَي ْنحوَع ْزل.فيَمواجهت هْمَللَتتيحهَالتقانةَُالمعاصرةَُالذيََمزاياَالتواصلَ َمنَلإلفادة َ

َالتيَ َاألوصاف  م،َإلىَجعل  َوالحْجرَ َإلىَإطالق هاُجْملةًَنجن ُحَحالت ه  ََ،علىَزمنَالوباء  بالَاعت بار 
َ َاألوضاع،للفوارق  َبين  َقائمة.َالحاسمة  َأيضاًَمَ َوقائع  َيَْ،َب َ،َفيَهذاَالمضمارَ مَْهََُنَْومنَالناس  ن 

َثّمَإّنَالوباءَ َن.ْيَب َ َالعاّمة  ْجر  َالح  َعليهمَأوََبفقدانَ كثيرينَجّداًََضرب تَبشراًََومفاعيل  فيَأعّزاء 
صادرَ ُهمَأوَهيَأفقد تُْهمَصّحت همَهمَأنفُسَُ ُنَاْفت راُضَالتماثُلَ َمعيشت همأعمال ُهمَأوَم  فيََ.َفالَيمك 

َالكثرة ََ َوب ْين  َهؤالء  َبين  َالمعيش  َالزمن  َبماَهوََواَبمعزَ بقّمنََمَ ثرة ََالكابنية  َعنَالوباء  حنةٌَذاُتَمل 
َلإلصالح. َقابلة  َغير  ََمثالًَََ،َالبطالةَُماَتُْمليهَ ََجرائر  ُرَحاضرهاََ،َفيَبالد  َبانفراج ََالَيب ّش  فيَمجال 

َانكماشَ َواالستخدامَ َعمالَ األ َيلي ث الً(َالوباء  َم  َلبنان  َحاُل َيُت ْرجَ يََُ)وهذه َأْن ُح جَّ َالشخُصَمهَُر 
َََالحيلةَ فقدانَ َبَالُمصاُبَشعوراًَ منَ ول َوم ضضاًَشديداً َالز  ًَلس ريان  يُحيلُهَُفيَالمجرىَالذيََْجما

َما.ُمست ْقب الًَ داًَبنُُمّو  َطبعاً:َلآلعمىَواع  ر.َهذاَجاّلٌبَللعنف  َالُمْبص  َمنهَق ْبل 
رةٌَللتفاوتَ  َأخرىَُمْظه  َعلىَحالةٌ َالذينَالَي ْقوون  ْجرَهيَحالةُ َالح  َالََلزوم  أصالً،َوهذهَحالةٌ
َنطاق ها َإلىَسعة  َكثيراً َيُْنت ب هُ َإلىَالعاملينَ . َالتحايا َمّمنََتُوّجهُ َالطّبّية  العناية ََونَ يتولَّفيَالمهن 

،َ.َوهيَت حاياَمست حَ بالمصابين َالَريب  َقّةٌ، َالعدوى،َوهمََهؤالءَ َلماَفيَتعّرض  َيؤّدونلخطر 
َوشجاعة.،َاإلنقاذّية ََهممهّمتََّ َالعاّمةَ َإلىَعّمالَ ،َمثالًَالَحْصراً،َولكنَالَيُْنت ب هَمنَإيثار  َالنظافة 

َالتموينَ  َإليهمََوَوُعّمال  إلىَالَيُْنت ب هَُكثيراًَأيضاًََ،َإلخ.واإلنترنتَوالكهرباءَ َالمياهَ َتوزيعَُالموك ل 
لُهمَاالضطرارَُ َكلّ هاَمنَيحم  َنظامَ علىََوضيُقَاألحوال  ََخرق  َللق ْمعالحْجر  َأنفُس ُهم َمع ّرضين 
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،َفيَهذهَالحاالت.َالٌَمساواة َومثالُُهمَالباعةَُالمتجّولون َالوباء  َأصالًََأمام  ْجر  ها،َوالَح  ونظائر 
َبا َُمزاوليه َشعور  َفي َيُْنظ ُر َلزمن. َههنا َالزمُن َللع ْدوىوإنّما ض  َت ع رُّ ُن م  ََز  َسوىَال يرد ُعهُ

َيعل ُمَمتَّبَ  َوقاية  لإجراءات  َفاع  ْجر  َالح  حَ ََُهمنصيبَََُفيكونَََُّيةًَعوهاَأنّهاَُدون  َأرج  استعجالُُهمَََومنَالقل ق 
ََ َأش دََََّزمنَ انق ضاء  ْنهَُمعاناتُهموحيداًََََشاغالًَأوَرجاءًَستعجاُلََ،َإذَيستويَهذاَاالالوباء  َتتمّخُضَع 
نَ  َماَهيَعليهََوهذاََ،الزم  الف  ،َعلىَاإلجمال،َمنََب خ  ْجر  الُهمومَتشعُّب َفيََََحاُلَالمقيمينَفيَالح 

َبين هاَ عون  ن هَُالتيَيوّز  َبهاَآفاق ه.َمزم  َويرسمون  َََََََََََََََََاليوميَّ
ََاإلصابة َنيناَْثَإذاَاست َ َالحّظ،َفيَاألنفُس  َمنَالناس(َواإلصابة َنصيبَُ)وهي،َلُحْسن  الحاسمة ََقلّة 

َ َالعيش  َنطاقاً(ََ)وهيَنصيبَََُفيَمقّومات  َأْعرض  َإلىَالكانَلناَأنَََقلّة  َخطإَأوَإلىَالمبالغةَ ننسب 
َالوباء َكثيرينَأّنَهذا ْعُم َلىَعلىَالب َأمََْز  ًَفيَشر  َقاطعا همَتغييراً َأوَبالحياةَمبحيات همَهَُشعور 

ًَ لحيوات همَبماََ:شرالب ََلمشاريعَ َجرىًَمهَبماَهوَت َيَ إذَيطيحَبنََْالزمنَ َيبّددَُتغييراًَ:َالبشرّيةَعموما
َأمَْ،َهيَمشاريعَُ َكانتَالمشاريُع َالَماعّية.جَ َفردّيةً َالشعورَ فإنّما ،َفيَماَتشخيُصَاألقرُبَلهذا

َاجت ن بَْأرى،ََ َنْحُن ََإذا َاإلطناب  لَ نا َالظرف،ََََالمنف ع  َأكثرَ باستثنائّية  َبالحسابَ ََشرَ الب َََأّن ل  َاألم  ،َيقرنون

َاعتبارَُلهََُليستقيمَ  َزمنَََُزمنَ م َهو َبما ، َالوباء  َالخصوص  َعلى ، ْجر  ََح  ،َ َاالستثناء  َمن ً نوعا
َ م،َالعارض  نَُيمَْ،َفيَمجرىَحيات ه  نَُويمَْخسارةًََيُع دََّأنََك  َعودة َ"،َولكّنَللضيقَ َثاراًَمَ َأنَيكونَ َك 

َانتظاُرهاَاألمورَ  ََ.إلىَنصاب ها"َلنَيطول 
ُل،َهذاَي َ ََفيْحم  ر  َالمباش  َالتشخيص  ََلزومَ ،َعلىَالوباءَ َبزمنَ َالغالبَ َالشعورَ َطَ مَ لن ماَوراء  الحذر 

ليَُالتيََاالجتماعّي ََالسياسّي ََإلىَالتغييرَ َالدفع ََقّوةَ ََفيَتقديرَ واالعت دالَ  َأنَتنشأ ََْحت م  منَمحنة 
َوالَشكََّثّمة ََالوباء. َمصد رٌَ، َالدفع ََ، َوهوََالراهنَ الشعورَ َيتعّدىَاختبارَ َلهذا َاألزَْ، َمةَ أطواُر

َاالجتماعّيةَ الموضوعّيةَ  َمنَالوباءَ،،َاالقتصادّية  َأوَالحٌقَمنَمفاعيل هَ،َأيَماالناشئة  .َهوَباق 
عاُتَالَفهذهَأطوارٌَ َومجالُهاَمجتم  ل  َالوباءَ تنقضيَبانقضاَلنََْ،َوهيبين هاَالعالقاتَ مستْقب ُلَُدو  َء 

لها،َفيََيكونَ َفلنخبرةٌ،ََ،َبماَهيَمحنةٌَأيَْوأّماَالمحنةََُهذهَالمقالة.َتعّدىَنطاقَ ولكّنَحديث هاَي
ََعلىَأوَبعيُدَالمدى،َوقٌعَحاسٌمَيتخميَن َالمجتمعات  َرهاَلمستقبلها.وتصوَّسياسة 
َ
 والَميُل إلى اإلطناببّةُ االعتباِط حَ مَ 

َدا ََلمفاعيلَ َحةَُالمرجَََّمتَالحدودَُوما َهيَهذهَوماَدامَ المحنة  ََبَالذاتّية  َالحْجُرَمحدوداً الترسانة 
َوالخدمةَ َمنَوسائلَ َالتيَنّوهناَبها ل  ََوالتواُصلَ)وهيَكلّهاَوسائُلَالع م  َالبشر  تنتميَإلىَمستقبل 

ُلَعلىأوَينتميَهذاَالمستقب ُلَإليها( َََالواقعّي َََغيرَ ََاإلطنابَ ََ،َفماَالذيَيحم  َتلكَالمفاعيل  فيَتقدير 
َهذهَالترسانةَ َو هَُهاحقَََّعلىَبْخس  ُلَ،َفيَاألقلَّ،َأوَبعض  هذاَالتقريبَاللجوجَعلىَ؟َماَالذيَيحم 

َ َبينَاإللزام َالسجنَ ما َوعقوبة  ْجر  َالمعروفةَبالح  َاالختالفَبينهما َفيما َالوجوه؟حا، َكثيُر َسٌم
َالعال مَ ََمرئّي َََغيرَ ََعدّوَ ََمنَانتشارَ المتأتّيََََبالحصارَ ََلشعورَ اأّنََََأفترضَُ الَتُْحصىََوََالمحيطَ ََيحتلُّ
َالشعورَ ََشأنٌَََلهََ،موضعٌَََمائنهمنَكَ ََلصَُخَْي َََواليتكاثُرَضحاياهََََُ،أعداُده َاألمر.َولكّنَمعنى َفيَهذا

ََبالحصارَ  ََالتعلّقَ َأنَّهذا َبحّرية  َالتجوال  َبق َوالتجّمع  ماّدّي َأوَََنفعَ عنَوجودَ َالنظرَ َعَ طَْأصيٌل

للتجوالَ  هأوَعدَ ََوالتجّمع َََعملّيَ  َأوَفيَظاهرَ منََََفيَحّي َََأوَالتسّكعَ ََسّمىَالتنّزه َماَيَُ.ََم  َََمدينة  قرية 
َيَُيتكّشفَعنَ َالحجَْعان َحاجة  َهوَيتبّينََُ،التأّملَ َ.َوعندَ دهعان َوتََُرَُدها َما َإلَأّن ُم َنسانّيَأْلز  َليسَ تنا

ْعناهاَالغيرَ َوالَهوَمواصلةََُالعملَ  َم  هامنَأمَ َالُمْفردة َحاجاتناََبسدََّناهيكَ َبعُموم  إلىََبالرمقَ َّس 
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َدنيانا.ََموفورةًَلناَلهذهَاألشياءََفيَأنَتبقىََيك،َبحيثََأسماها َبهاَرضاناَبحال  َبلَاأللزمَُيتحّصل 
نامنَهذاَأل مناََتَُماَالََََنفعلَ :َأنََهوَاالعتباطََرواح  الَََإلىَحيثَََُوأنَنذهبَ ََمعلومةٌَبفعل هَحاجةٌََْلز 

ًََطلبَ  ََلَ تجَ رَْأنَن َ:ورناضَُلحََُمعّينا َإذنَوالَبأس  َلدعوة َماََأنَيكونَ ماَهوَاعتباطيٌّ نفعلُهَتلبيةً
َ هَحيطَ مَُفيَشائعة  َصارَىقَُهوََاالعتباطيََُّناهَإلىَعادة.لَْجَ ماَارت َََأنَيتحّولَ والَبأسَ ناَأوَبعض 

َفينا َيوق عُهَبناََنطاقاًَواألبعُدَغوراًَهوَاألذىَاألشملَُعنهََأوَالردعَُهَُدون َوالحؤولََُماَهوَإنسانيٌّ
ْجر.اَوَبالحصارَ َناَ عورشَُ ََلح 
ضرورةٌَأّولّيةٌَأوَعلىَأّنهَحاجةٌَتلبية َماَهوَمصّنٌفََمنتميةٌَإلىَالمستقبلَ َتتوّلىَوسائطَُأنََاوأمَّ

فمعناهَالمستفيدينََمحقّقاًَلرضاَََثّمَالَيبدوَذلكََاالعتباطّيةَ حواشيهاََمنَََمخليةًَهذهَالتلبية ََ،مقّررةٌَ
َعنهاَفيَالحصارَ َالحواشيَالتيَنستغنيَقدَالَتحملَإليناَسروراًَوأنََّهذهَالمستقبلَ َوعودَ َأنَّ

َاإلنس ْتٌنَللطريقة  َفيَالحياة.إنَّماَهيَم  َأشدََََّانّية  َالبشرَ ََفلعلَّ تعميُمهاَََماَفيَهذهَالمحنة َعلىَعموم 
َ َمسبقةً َلعال َجزئّياًَصورةً رَ م  َتقّررتَضرورتُهعلىََإنسانّي َمقتص  َأخل يَمنَللعُمومَما ،َبعدما
ََواالعتباط.إمكانَاالرتجالَ

ُمهاَثقافةٌَبرجوازّيةٌَصغيرةأقاويلَ كلّهاَأتكوُنَهذهَ َ؟َنعم،َب ف ْخر!َتْله 
َ
َ
  لبنانّيةحالةٌ ختتام: بيِل االقَ  ن  مِ 

ََأقيمَُ َفي َبيروتوزوجتي َرأس  َفي ََوَشقّة  َابنتان َلنا َالمتّحدة. َالواليات َفي َنااتّبعَْمهاجرتان
َمَبالوقايةَ َالمتّصلة ََالتعليماتَ  َبقْدر  َبيانُهَمنَفيَحوزتناَماَسبقَ االنضباط.ََومنََرموقَ والحْجر 
نالمـ ََنايلزمََُماَالستحضارَ َوَوالبعيدَ َالقريبَ َللتواصلَ َوسائطَ  َمنَمهنةَ كالناَمتقاعٌدَاليومّي.ََعاش 

لمَيشهدَ:َلذاََيمثاّلنَبنيتهَالتحتّيةََواإلنترنتَََّالحاسوبَََُباتَ َمنَعملَ ََهنمارسَََُوماَالَنزالََُالتعليمَ 
َمنَزمنَالوباء.اضطراباًَأوَتقّطعاًَيُْذك رَعملُناَ َفيَنزهتيَاليومّية َإّننيَافتقدتََأقولََُفيَماَمرَّ

َهاقراءةًَأوَكتابةًَبدأتَُأواصُلََفيهَأحداًَإاّلَفيَالنادرَبلََََالحّيَوجلوسيَفيَالمقهىَالذيَالَأجالسَُ
ًَفيَالبيت.َ ََأفتقدَأيضا َلي.َوقدَعّوضمَُبفيهاََعَُت َمَْست َأَدةًَباعَ ت َمَُسهرات  َأصحاب  ناَالمنادمة َنادمة 

َعادةًََنتقاعسَُالتيََبالمهاتفةَ  ََوعنها ،َ َمَ هخَُّسَ يرَ َالمعتادََُاإلحجامهذا َفيَحالتيَخصوصاً، ٌتَقَْ،
ََللهاتف.َعظيمٌَ

الًَضَْ)ف ََتَُألتفَ َحياتيَاليومّيةَ مجرىَفيََمنَتغييرَ َحاضرةَُالَعلّيَالمحنةََُفيَماَأملْتهَُحينَأفّكُرَ
ليَمعَسائرَ َستغراقيعنَا ََوَالمتعلّقةَ َالمعطياتَ َفيَمالحقةَ َالكرة ََآه  (َالمتضاربةَهخبارَ أبالوباء 
ََنيالتيَردعَ َقليلةَ الَهذهَاألمورَ َإلى هاأوَفرَ َرَُالحجَْعنها َ،األولىَ،َللوهلةَ هافالَأجدَُعلّي.ََض 

َأنَتَُ ْجُرَنفسه،،َهيَأوَع دََّمستأهلةً ًَفيَمجرىَحياتيَالح  ًَأوَانقالبا ولكّنَهذاََاألليف.َانقطاعا

َتقويمَُالتقويمَ  َالمثالَ النظرَاألولىَفالَيصُمُدَإلمعانَ َالوهلةَ ََماَهوَإ الَّ إنّماَ،َ.َفالمقهى،َعلىَسبيل 

َمكتبتيَالمنزلّيةَ  الف  ََهو،َب خ  َوماَلهاَمنَصفة  ْبه  َتوشكَأنَتحيل َش  َفيها،َموظَّإلىََنيمؤّسسّية  ف 

َأوَماَالتيَاتنّقلَبينهاَدون المقاهيََبتعّددَ َتتعّددََُليَأوَهوَباألحرى،َمكاتبََُمكتٌبَاعتباطيٌَّ نظام 

َموجَ  َالتنقّل.َقطعّي َب  ََلهذا َمجراههذا َجرى َالحؤولَُوما َأي ََ،االعتباطَ َُدونَ َ، َيفّسرَُهو َما
َأنّهاَمحنةٌََََاستدخالي َعلى ْجر  َالح  َالزمنَ وجودّيةٌََتجربة  َفيَمبنى دَُّمنَوطأت َََومعناهَََُوتحّوٌل َي ح  َهال

َالبالتوقّعَالمعّززَ َسوىَاألملَ  َََََََلهَوشيكة.َفيَنهايةَ َراجحةَ ات 
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َالَيَُأّنََرَ يَْغَ  ل  َأخرىََفرٌدَلبنانّي،َشعوري،َفيَحالتيَبماَأناَّكيهَ زَ هذاَاألم  َمنَقبَْبمحنة  َلَ جارية 
َولكّنهاَبل َ َبعيد  َبزمن  َظهورَ الوباء  ًَمشََْيبدوطوراًََهغ تَقُب ْيل  فا َحالك.َر  َتلكَهيَمحنةََُعلىَأفق 

َالسياسّي َاللبنانّيَ َبنظامهم ََين َاالجتماعّي َ)االقتصادّي  َالتاريخيََّأو َآث ْرنا، َإلىَإْن َبُْعدَ الَاإلحالة
َ) لـْته.َوجهاًَمنَوجوهَ َعَْدَ وهيَلمَت َالتكوينيَّ َطاو  ،َوهوَيأخُذَالخليقَُطىَذاكَهوَالمعَحيات ٰهمَإ الَّ
َعلىَأّنهَاَنبخناقنا،ََب ه  َنفس  علينا.َوقدََالزمنَ َع َقَْوَ حاسٌمَفيَوتغيٌّرََناقطاعٌَفيَمجرىَزمن َفرض 

َوفيَ:ََاالنقالبَ ََبهذاََها،َشعورَ منَاللبنانّيين،َفيَعشاياَالوباءَ ََكثرةٌَََتَْأظهرَ  ْتهَُفيَالساحات  ر  أظه 
َ..الشوارع.
َ راًَليالذيََزلَ نَْالمَ وفيَه ْدأة  ْحج  ليَأنََيجيزََُالمدينةَ الحّي ََوَأّنَسكونَ َأشعرََُُرْحتَُ،َاستوىَم 

َبداَأّنَ َأوَقرقعة  َأزيز  َمخّيلتيَألصوات  َوالشوارع َجل بة َالأفت ح  َتمَُكَْكانتَت َساحات  ها،َعلىَنحو 
َتحُصُلَوإلجراءاتَ ََأصواتٌَََتلكَ ََ.ما ذَُتََّتَََُلوقائع  ْنح َالوباءَخ  َج  ط ُعَعلىَقَْوالى،َت َت َت َََوهي،َإذَََْ.تحت 

ًََب هَُماَكانَحسَ َناواحدَ  ًَمفتوحا َمَْأوَمَُمسلكا َالف ْتح  َماَكن  َلنفسَ َيتطلُّعَإليهفيَشعاب  َهمنَمستقبل 
مَُ َبالت َوتُْلز  َهُ َممكنات  هَ أخرىَلماس  َأّيام  د تَُمْقب ل  ُرَتلكَاألصواتَُ.َإذاَهيَُوج  فيَمخّيلتيََتـْنت ش 

َأزيزَ  َالعَ َمشابهةً َخشب  َإذََْالمهترئةَ َوارض  َت ف سُُّخها عُ َمكتّظَ َفيَسقفَ َيت سار  َعلىَكوخ  ،َمغل ق 
َإلىَالسقوط.ساكنيهََو َآي ل 

َ
َ

 ٢٠٢٠بيروت في أوائِل أيّار 
ََ


