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 تهطئة : 

ثسة عالقة مائدة بيغ األدب واألوبئة ؛ مترمة في ُبعج ومشفرمة في آخخ ؛ أما االترال     
ػيل األوبئة مغ واقعيا السخجعي إلى أدب ، تزحى بو كيانا آخخ ، ال يذاكل مخجعو ففي تح

 ، وأما االنفرال فيتع في الشطخ إلى األوبئة في واقعيا السخجعي قبل أن تزحى كيانا أدبيا . 
ويكػن األدب مرجرا لسعخفة الػباء في العرػر الدحيقة التي ربسا لع تتػفخ مدتشجات      

ا ترف الػباء أو تؤرخ لو ، أما في العرػر الحجيثة التي فييا كل شيء مؤرخ ووثائق بذأني
بسدتشجات ووثائق ؛ فإن نقل الػباء في األدب ال يكػن كػثيقة مخجعية ، وإنسا يكػن اليجف 
مغ قخاءتو معخفة أحػال الشاس والعباد تجاه ىحا الػباء واختبار معاناتيع وشئػنيع اليػمية 

عيذتيع معو ومحاولتيع في التغمب والرسػد أمامو وعميو والتحجيات التي وانكدار وججانيع وم
فعمػىا نفديا ووججانيا تجاىو بذكل وجػدي وفمدفي ، يعبخ عغ إرادة البذخ التي ال بج ليا 

 أن تدتسخ وتحيا . 
مغ ىشا كانت قخاءة األوبئة في األدب غيخ مسمة كسا قخاءتيا في الػثائق والسدتشجات     

والتاريخية ؛ ألنيا تخكد عمى اإلندان في مػاجية قجره ، وىحه تيسة محببة في الشفذ الصبية 
 اإلندانية ؛ ليتابع اإلندان تاريخ أسالفو في السػاجية ، ويخصج تػالياتو في الدمغ الحجيث .

أنت في أدب األوبئة إذا تقخأ اإلندان ال الػباء ، الػباء ىشا ككارثة شبيعية بكل تجمياتيا      
 واإلندان ىشا الثبات نفدو في وجو كل الكػارث .  

إنيا نفذ الخوح اإلندانية التي تطيخ ضج األعاصيخ والخياح والدالزل والبخاكيغ      
  والتدػنامي والفيزانات والصػفان والحيػانات األسصػرية العسالقة والشيازك والبخوق.     



 أ.د سعيد شوقي

 

 (3232)يناير 56، ع 34؛ مجبيئية والطاقة البحوث الجملة  821
 

خ ضاىخ ، ومغ ىشا تكسغ خصػرتو وإن كان لمػباء ثسة خاصة ؛ فيػ خفي مبيع غي    
 وغسػضو ومغ ىشا يطيخ الخىاب الكبيخ مشو . 

كحلظ ربسا كانت الكػارث الصبيعية محجدة غيخ سخيعة االنتذار مثمو ، إذ إنو فزال عغ      
 خفائو سخيع االنتذار والفتظ . 

ء يسكغ أن كحلظ قج يذعخ السخء أن الكػارث بسعدل عشو ، في بيئات معيشو ، لكغ الػبا    
 يشفح إليو مغ أىػن األسباب دون أن يجري بديػلة ويدخ . 

وقج يكػن عشج السخء ترػر عغ الكػارث الصبيعية ، وكيفية درأىا ومػاجيتيا ؛ لكغ     
معطع األوبئة ال يطيخ دفاع ليا إال بعج أن تأتي عمى أعجاد ميػلة مغ البذخ تقارب كسا 

 .  اإلنفمػندا األسبانية خسديغ مميػنا
كسا  –وليذ كل تفاعل بيغ األدب وأي مخض مغ أدب األوبئة ؛ فألدب الػباء صفات      

حتى يدع األدب بيا وىي أنو : يطيخ برػرة مفاجأة ويكػن أكثخ شخاسة  –السػسػعة الصبية 
وعادة ما يكػن مخضا   ، ويكػن سخيع االنتذار ، ويتفذى بيغ أعجاد كبيخة مغ السجتسع

 وليدت لو حجود جغخافية .  ،دتػششا خخج عغ الديصخة الصبية ججيجا أو مخضا م
وعمى ذلظ فاألمخاض السدتػششة ليدت وباء ، واالستيصان يعشي : أن يكػن السخض      

مدتسخ الحجوث ، ومحرػرا عمى فئة معيشة ، ولكغ ليذ بأعجاد كبيخة ، وال يحتاج إلى 
و : البميارسيا ، فيي مخض مدتسخ تجخل خارجي ويحجث داخل نصاق جغخافي محجد . ومثال

 .ومدتػشغ في صعيج مرخ
كحلظ فإن األمخاض مفخشة التػشغ ليدت مغ الػباء ، واإلفخاط في التػشغ يعشي : أن      

يكػن السخض مدتسخ الحجوث ، ومحرػرا عمى فئة معيشة ، ويريب أعجادًا كبيخة في أوقات 
ولكشو يبقي داخل نصاق جغخافي محجد . معيشة مغ الدشة ، قج تدتجعي التجخل الخارجي ، 

ومثالو : مخض السالريا الحي يدببو البعػض ، وىػ مخض مدتسخ ، محرػر في الدػدان ، 
 .وتكثخ اإلصابة بو في فرل الخخيف 

وبرفة الػبائية يتحجد مريخ أدب األوبئة كسا أشخنا . واألوبئة التي ضيخت عبخ       
 التاريخ كثيخة ، أشيخىا ما يمي : 
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وباء الصاعػن الحي اجتاح أوروبا في القخون الػسصى وأدى إلى مقتل ثمث سكانيا   -1
. 
م ، التي أدت إلى مقتل الكثيخيغ مغ سكان 1918وباء اإلنفمػندا األسبانية عام   -2

 العالع . 
 م .2003وباء الدارس الحي انتذخ عالسيا وأودى بحياة الكثيخيغ في عام   -3
 ا ويػدي بحياة الكثيخيغ اآلن . وباء كخونا الحي انتذخ عالسي  -4

 ولألدب في تعالقو مع الػباء صفات خاصة : 
أن األدب الحي يكتب عغ األوبئة غالبا لو صفة العالسية تساما كرفة الػباء الحي   -1

 يكتب عشو . 
أن األدب الحي يكتب عغ الػباء غالبا يستمئ بالفػاجع واآلالم تساما كرفة الػباء   -2

 الحي يكتب عشو . 
أدب األوبئة غالبا ما يكػن لو صفة االنتذار الدخيع والذيخة تساما كسا صفة  أن  -3

 الػباء الحي يكتب عشو . 
أن كتاب األوبئة يتفخقػن بيغ السذاىيخ وغيخىع مغ الذجاة تساما كرفة الػباء الحي   -4

 يحرج كل الشاس ؛ مذاىيخىع وعػاميع .  
تيا تساما كصبيعة الػباء الحي أن شبيعة ىحه اآلداب إندانية مغ ىشا جاءت عالسي -5

 تكتب عشو . 
 أن شبيعة ىحه اآلداب تاريخية ومعاصخة تساما مثل شبيعة الػباء الحي تكتب عشو .  -6

والحق أن الػباء في تعالقو مع األدب ، وفي مقاربتو بالشقج األدبي يفدح الصخيق أمامشا      
 ي : لسجاخمتو عبخ أشيخ محاور السجاخمة في ىحا التعالق ، وى

 الطقاربة عبر آليات الصحفي واألدبي .  -أوال 
األدب برفة عامة غيخ الرحافة ؛ الرحافة تشقل الحجث في لحطتو أو بعج وقػعو      

ببخىة قريخة ، نقال سخيعا شازجا ، أما األدب فيحتاج إلى تعتق التجخبة وتأمميا ؛ لحا فإن 
ال يحيط بجػىخ كشييا ، أما في األدب األحجاث الكبخى تطيخ في الرحافة إبجاعا سخيعا ، 
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فتحتاج إلى وقت شػيل ؛ لحا فإن أدب األوبئة الحق لغ يطيخ سخيعا في زمغ الػباء وإنسا 
يحتاج إلى فتخة تأمل ودربة . ليذ معشى ذلظ أنو ال تػجج أعسال أدبية ضيخت في غسخة 

ثسة أديب سػري اسسو  الػباء فقريجة كػليخا لشازك السالئكة ضيخت في قمب الػباء ، وكحلظ
خالج خميفة يخخج عسال روائيا اسسو : لع يرل عمييع أحج ، نياية مايػ الساضي ؛ أي في 

 ذروة الكػرونا . 
ويشترخ األديب السرخي صشع هللا إبخاىيع إلى ىحا الخأي ، فيقػل : صشػف اآلداب      

يخت شكل العالع كمو قبل والفشػن تفذل إذا حاولت االقتخاب مغ التجارب الحقيقية ، التي غ
اكتسال التجخبة . ويزيف : أعتقج مغ خالل قخاءتي لمسذيج وتفاصيمو أنو يجب عمى السبجع 
بذكل عام االنتطار حتى يدتصيع ىيكمة التجخبة ومذاىجة الرػرة مغ قخيب ، فالكتابة عغ 

لعطسة  أزمة وباء كػرونا اآلن ستكػن مجخد تجويشات وأفكار مذتتة غيخ مكتسمة ال تخقى
 الحجث .

 الطقاربة عبر التأرجح بين الطرجعي واألدبي . -ثانيا 
في مقاربتشا ألدب األوبئة نجج أنشا نستمظ أوبئة قبل دخػليا األدب وأوبئة بعج دخػليا      

األدب ؛ في األولى يدتقري العمع مفخداتيا برخامة ويخصج تحػالتيا بجقة ، في األخخى ال 
 تحػل بقجر ما ييسو مفخدات السغدى والخيال فييا ومشيا . ييع األدب الخصج وال ال

لحا ال تحاول تخصج وباء مغ مفخدات األدب إال بقجر تػضيفو في بشاء مخيالو األدبي ،      
 وإذا أردت التخصج الحق ؛ فمتحىب إلى مدتشجاتو وسجالتو العمسية السعبخة عغ فتختو . 

مسية وواقعية نقمو لمػباء ، وإنسا السداءلة كل ليذ ثسة مداءلة إلى األدب إذا عغ ع     
السداءلة عغ كيفية نقل جػىخه وكشيو وأثخه حياتيا ومجتسعيا وفمدفيا وحزاريا ووجػديا في 

 حياة البالد والعباد . 
ولألوبئة في الػاقع السخجعي الحياتي أىسية في دراستيا مغ قبل األديب قبل أن يذخع في     

ادقا في وصف الػباء وأعخاضو وتحػالتو بيغ شخػصو ؛ بالقجر الحي الكتابة ؛ حتى يكػن ص
يفيج متخيمو األدبي ، وال شظ في ىحا ، فال يسكغ أن يكتب أديب عغ وباء لع يمع بو ويعخف 

 كشيو وحكايتو .
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 الطقاربة عبر التبادل بين الصدق الفظي والصدق الهاقعي . -ثالثا 
ايتو يتعخض إلى قصبي الرجق الفشي والرجق واألديب في معخفة كشو الػباء وحك     

الػاقعي ، ففي الرجق الفشي ربسا يعبخ األديب عغ الػباء خيخ تعبيخ دون أن يعانيو ويسخ 
بو تجخبة ومخضا وشفاء ، وفي الرجق الػاقعي ربسا يفعل ما فعمو في الرجق الفشي بعج 

 مخوره بكامل تجخبتو عمى السدتػى الذخري أو العائمي .
عشجما يتحج الرجق الػاقعي بالرجق الفشي في اإلبجاع تكػن التجخبة أعطع ؛ ألن و      

التعبيخ ىشا مسغ يكابج ويعاني أو كابج وعانى ، لكغ ليذ شخشا أن مغ مخ بالتجخبة يبجع 
 أعطع مسغ لع يسخ بيا ، فالرجق الفشي يسكغ أن يكػن كافيا لسغ يستمظ السػىبة والسيارة .

 ر األدب التظبؤي .  الطقاربة عب -رابعا_
في ىحه السقاربة يسكغ دراسة اآلداب التي تشبأت باألوبئة ، وكيف تع ليا ذلظ ، مغ ذلظ      

، الحي تشّبأ م 1981مثال يسكغ دراسة رواية عيػن الطالم لمكاتب األمخيكي ديغ كػنتيد 
بفيخوس شبيو بكػرونا ؛ ويسكغ كحلظ التػقف بذيء مغ الحيخة واالنجىاش أمام التػافق 

، وىي كسا  400العجيب الحي جعل أحجاثيا تجخي في مجيشة ووىان الريشية باسع ووىان 
 . COVID- 19يعخف الجسيع بؤرة الفيخوس 

القخمدي لمكاتب جاك لػنجون التي يسكغ دراسة في األدب التشبؤي أيزا رواية الصاعػن     
 م ، وىي رواية خيالية تخوي أحجاث ما بعج نياية العالع . 1912نذخت عام 

م لمكاتب ساراماغػ ، وىي عغ وباء يفقج الشاس 1995كحلظ يسكغ دراسة رواية العسى      
برخىع . ورواية نيسيديذ لمكاتب األمخيكي فيميب روث التي تجور حػل تفذي وباء شمل 

 . 1944األشفال عام 
م لمخوائي ستيفغ كيشغ التي تحجثت عغ فيخوس 1998إضافة إلى رواية السػقف عام      

مختمف تساما عغ سابقيو ، معج لحخوب بيػلػجية تقزي عمى العالع . وكحلظ رواية "عام 
م ،  التي تتشاول الكاتبة الكشجية مارغخيت آتػود فييا ، 2009الصػفان" التي صجرت عام 

 25الع ما بعج الػباء ، ترل فيو البذخية إلى حافة االنقخاض . وتجور أحجاث العسل بعج ع
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عاما ، مغ فشاء غالبية سكان األرض ، بفعل " شػفان دون ماء " تسثل في وباء خبيث " 
 انتقل عبخ اليػاء ، وكأنو يصيخ بجشاحيغ ، ليجتاح السجن كسا الحخيق السدتعخ .

م 2018ى رواية قصع أو فخاق التي أصجرتيا الكاتبة "ليشغ ما" عام يأخحنا ذلظ أيزا إل     
،  والتي وصفتيا "ما" نفديا، بأنيا عسل يتشاول "أوضاع العالع في ما بعج كارثة ىائمة دمختو 

 تساما تقخيبا .
م أصجرت الكاتبة الكشجية إيسيمي سانت جػن مانجيل رواية السحصة 2014وفي عام      

لتي تجور أحجاثيا قبل تفذي أنفمػندا سخيعة االنتذار بذكل غيخ مألػف في الحادية عذخة ، ا
 -العالع ، وكحلظ خالل فتخة تفذييا ، وبعج انتياء ىحه األزمة أيزا. وقج انصمقت العجوى 

مغ جسيػرية جػرجيا " إذ انفجخت ىشاك وكأنيا قشبمة نيػتخونية فػق سصح  -بحدب الخواية 
 ي السئة مغ سكان العالع )م(.ف 99األرض " لتدىق أرواح 

 وىكحا بجا األدب التشبؤي وكأنو إرىاص بسا سيحجث ؛ لحا وجب التشبو لسثل ىحه اآلداب      
 الطقاربة عبر آليات األدب الطقارن :  -خامسا
بالسقاربة يتع مقارنة اآلداب التي عالجت األوبئة بيغ الذعػب ؛ مختمفة القػمية ،      

، فسثال يسكغ مقارنة قريجة الكػليخا لمذاعخة العخاقية نازك السالئكة  شخيصة اختالف المغة
وقريجة معدكخ الكػليخا لمذاعخ اإلنجميدي روديارد كيبمشج ، ولكاتب ىحه الدصػر دراسة في 

لمخوائي الدػداني أميخ تاج الدخ بسثيميا غيخ  76ذلظ . وكحلظ يسكغ مقارنة رواية إيبػال 
 العخبي . 

األدب السقارن تتزح السعالجات بيغ الذعػب لفيع الجػىخ اإلنداني في  وبسقاربة     
 تحجياتو أمام جائحة الػباء وفػرتيا ، وآلياتو الستشػعة في فعل ذلظ . 

 الطقاربة عبر آليات الظقد البيئي :   -سادسا 
 ولو تدسية أخخى الشقج التبيؤي ، ويعشى ىحا الشقج بعالقة األدب بالطخوف السادية     

 والحياتية وما تجمبو الفاعميات البذخية مغ دمار ليحه الطخوف . 
ويدعى الشقج التشبيؤي إلى ضسان استسخار حياة اإلندان ، وإلى تأكيج حق اإلندان في     

 ديسػمة الصبيعة ، بكل حيػاناتيا ونباتاتيا لرالحة . 
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يع وكالة البيئة مسا يحتاج وكسا يبجو فيػ نقج ييتع بعالقة األدب بالبيئة ، وىحا مغ صس     
 إلى عقج مؤتسخ آخخ باسع األدب والبيئة عبخ آليات الشقج التبيؤي . 

وىحا التػجو الشقجي يتشاول برػرة عامة ىجفا مذتخكا ىػ أنشا قج وصمشا إلى مخحمة      
انييار البيئة ؛ مخحمة إدراك أن عػاقب أعسال اإلندان تجمخ أنطسة دعع الحياة األساسية 

كػكب األرض ، والدؤال األىع ىػ كيف يسكششا برفتشا دارسيغ لألدب أن نديع في  عمى
الحفاظ عمى البيئة ؟ إن اإلجابة عمى ىحا الدؤال تتصمب أن نفيع أوال أن مذاكل البيئة 
الحالية ىي مغ صشع أيجيشا أي أنشا نػاجو مذكمة عالسية ليذ بدبب آلية عسل أنطسة البيئة 

 مع ىحه األنطسة .  بل بدبب شخق تعاشيشا
إن التعامل مع السذكمة يتصمب فيع أثخ اإلندان في الصبيعة بذكل واضح وفيع شخق      

تعاممشا مع أنطسة البيئة وتػضيف ىحا الفيع مغ أجل اإلصالح . إن ميسة دارسي األدب 
 ليدت في إجخاء ىحا اإلصالح بل السداعجة في تحقيق الفع )م(. 

 يئهي أيضا بطعرفة األوبئة وبيئاتها التي انتشرت فيها .  ويرتبط بالظقد الب     
، وذلظ لقجم انتذاره في أمخيكا ولشجن وإيصاليا  ويطثل الطاعهن الطرح األكبر في األدب     

 واليػنان قجيسا واليشج ومرخ ، ولعل األدبيات اآلتية تعبخ عغ ذلظ : 
مشح العرخ اليػناني، التي حزخت األوبئة في األعسال األدبية بفخوعيا السختمفة   -1

رسخت العالقة الدببية بيغ الصاعػن والخصيئة في بعس األعسال ، مثل اإللياذة ، 
 حيغ يأسخ أجامسشػن بشت قديذ لإللو أبػلػ، فيتفذى الصاعػن في جير اليػنان .

رواية دفتخ أحػال عام الصاعػن أو صحيفة يػم الصاعػن ، لمكاتب اإلنجميدي   -2
م ، ووثق مغ خالليا الصاعػن الحي اجتاح لشجن عام 1722 دانييل ديفػ عام

م . فيرف فييا مذاىج الخػف والحعخ التي انتابت الجسيع إثخ تفذي 1665
 الصاعػن .

رواية الصاعػن لمكاتب ألبيخ كامػ ، ووثق فييا الصاعػن الحي اجتاح مجيشة وىخان   -3
 م .1947الجدائخية في  
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ػ ، وىػ عبارة سمدمة مغ القرز السكتػبة في كتاب ديكاميخون لجيػفاني بػكاسي  -4
 أعقاب الصاعػن األسػد الحي ضخب إيصاليا . 

حكايات كانتخبخي ، وىي مجسػعة مغ القرز القريخة لمكاتب جيفخي تذػسخ،  -5
تجور أحجاثيا عمى خمفية وباء الصاعػن الحي اجتاح أوروبا في القخن الخابع عذخ، 

 وعخف باسع السػت األسػد . 
األعسال التي تشاولت الصاعػن أيزا ، روايتا الخصيبان وتاريخ عسػد  مغ أبخز -6

 ( )م(.1873-1785العار ، لمخوائي اإليصالي أليدانجرو ماندوني )
 وفي األدب العربي :

الحخافير لشجيب محفػظ ؛ حجثت عغ انتذار الصاعػن في مرخ في ذلظ الػقت ،  -1
مغ الػباء ، ثع العػدة بعج  ومحاولة بصل الخواية عاشػر الشاجي اليخب بأسختو

انتياء الصاعػن إلى الحارة ، التي خمت مغ سكانيا ، في محاولة لتأسيذ مجتسع 
 يقػم عمى العجل ، لكغ مع الػقت تعػد األوبئة االجتساعية كسا كانت .

لجكتػر شو حديغ في دعاء الكخوان ، ومغ ىشا اشتيخت العبارة الذائعة مغ الفيمع   -2
ة ، التي أجاب بيا الخال عمى آمشة بصمة الخواية، وىي تدألو السأخػذ عغ الخواي

 عغ شقيقتيا ىشادي : ىشادي راحت في الػبا .
رواية اليػم الدادس ، لمكاتبة الفخندية مغ أصل مرخي ، أنجريو شجيج ، التي   -3

قجميا السخخج يػسف شاىيغ ، في فيمع بالعشػان نفدو ، وقامت ببصػلتو الفشانة 
، وقجمت فيو دور امخأة تحاول أن تخبئ حفيجىا الحي أصابو الػباء ،  الخاحمة داليجا

 حتى ال يأخحوه إلى الحجخ الرحي ويسػت ىشاك )م(.
 وتطثل الكهليرا الطرح الذي يميه فيطا يمي :  

الحب في زمغ الكػليخا لمكاتب الكػلػمبي غابخييل غارسيا ماركيد ، وُنذخت الخواية  -1
م ، والػباء في الخواية لع يكغ حقيقيًا ، بل 1985في عام  ألول مخة بالمغة اإلسبانية

مجخد إشاعة اختمقيا الحبيب الدبعيشي ، الحي قخر أن يسزي بقية حياتو مع 
حبيبتو بعج أن جسعيسا القجر مخة أخخى عمى ضيخ سفيشة ، فمع يجج حيمة لتشفيح قخاره 
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ركابيا ، ويبقى ىػ  سػى االعالن عغ انتذار وباء الكػليخا في الدفيشة لتخمػ مغ
مع حبيبتو ، رافعيغ العمع األصفخ لمجاللة عمى استسخار الػباء في تمظ الدفيشة 

 العاشقة )م(. 
 قريجة معدكخ الكػليخا لمذاعخ اإلنجميدي روديارد كيبمشج . -2

 وفي العربية : 
، 1947، لمذاعخة العخاقية نازك السالئكة، التي كتبتيا في عام «كػليخا»قريجة  -1

 فييا عغ الػباء الحي نذخ السػت في مرخ وقتيا . لتعّبخ
 وتطثل اإلنفمهنزا أيضا طرحا إضافيا : 

م ، لمكاتبة األمخيكية كاثخيغ آن بػرتخ، 1939رواية حران شاحب ، صجرت عام  -1
 تخصج فييا وباء األنفمػندا اإلسبانية )م(.

 وتطثل إيبهال طرحا آخر : 
تاج الدخ التي أثار الفيخوس فييا الخعب في  لمخوائي الدػداني أميخ 76رواية إيبػال  -1

 أكثخ واقعية ، بأمكشة حقيقية ، وتاريخ حقيقي )م(.” قرة
 ويطثل وباء غير محدد االسم طرحا آخر :

 م . 1995رواية العسى لخػزيو ساراماجػ   -1
م كتب الخوائّي األلساني تػماس مان رائعتو الخوائية السػت في 1911في عام   -2

ت في البشجقية ، وفًقا لمتخجسات العخبية . لقج كان تػماس مان واقًعا فيشيديا أو السػ 
تحت تأثيخ فمدفة فخدريظ نيتذو وشػبشياور عشجما نطخ إلى جسالية الػباء وفككو 

 فمدفيا )م(. 
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 خاتطة : 
ما مغ شظ في أن ثسة أعساال أدبية في شػر التحزيخ اآلن، بذأن ما نػاجيو في      

ما يحجو بشا لمتداؤل عغ الصخيقة التي سيرّػر بيا الُكّتاب في األعػام الػقت الحاضخ، 
السقبمة الػباء الحالي ، وكيف سيػثقػن ما شيجتو الفتخة الخاىشة مغ تشاٍم كبيخ لخوح التزامغ 
بيغ أفخاد السجتسع وبعزيع بعزا في مختمف دول العالع ، وكيف سيخصجون البصػالت التي 

 لو مسغ يعيذػن بيششا )م( . يبجييا اآلن عجد ال حرخ
 
 


