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�سعادة*

حالة اال�ستثناء ال�سلبية امل�ستدامة:
عن اجلذام و�سحره و ُرهابه

I

ت�صعب

معاملة مر�ض الجذام عبر
التاريخ معاملة �سواه من
الأوبئة ،فالجذام بمعنى من المعاني هو
''وباء م�ستدام'' �ضارب في �أعماق ما قبل
التاريخ .ولئن كانت �أغلبية الأوبئة المت�أتية
من عدوى فيرو�سية �أو بكتيرية هي نتيجة
الثورة الإيكولوجية العظمى التي �أحدثها النوع
الب�شري عندما تم ّكن من تروي�ض وتدجين ما
تي�سر من �أنواع حيوانية ونباتية داخلة في
ّ
ُم ْلكه ،فقد تميز الجذام بمرافقته م�سيرة
االنتقال من حال الترحال �إلى حال التجمع
الح�ضري من بداياتها ،ولو نجم عن ذلك
تاريخ طويل من �إق�صاء الم�صابين به عن
مراكز التجمع الح�ضري هذه �إلى هوام�شه،
الأمر الذي �أعطى الجذام �شحنة عاطفة دينية

* كاتب وأكاديمي لبناني.

ميزته من �أي مر�ض �آخر ،فيها التطير منه،
ّ
ج�سد
وفيها الرعب والبالء واالختبار .مر�ض ّ
�إلى �أبعد حد ازدواجية تعامل الب�شر مع
�أج�سادهم ك�سجون ي�شتاقون �إلى �إق�صائها
جانب ًا وال ي�أمنون في �أقل تقدير جانبها،
وكمتون ال يتركون منا�سبة لدفع تماهي
ذواتهم بها �إلى �أق�صاه � اّإل ا�ستغلوهاَ .ج َ�س ُد
المجذوم �سجن يت�شقق ،وبال�ؤه بهذا المعنى هو
عطية و�شاهد على االختبار الإلهي ،وفي الوقت
ّ
نف�سه مختبر لعالقة مرعبة بين الذات والج�سد.
كثيراً ما جرى التعامل مع محاجر
المجذومين كف�ضاءات معلقة بين الحي وبين
تقارن � اّإل بالمقابر ،وت�شهد،
الميت؛ ف�ضاءات ال َ
في الوقت نف�سه ،م�سبق ًا على ا�ستمرار الحياة
بعد الموت.
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II
الجذام مر�ض ُمع ٍد تت�سبب به ع�صية
هان�سن� ،أو بكتيريا المتفطرة الجذامية ،ويمكن
اعتباره ''وباء م�ستدام ًا'' ما دام رافق الب�شرية
منذ ما قبل التاريخ �إلى يومنا هذا ،ك�شبح لها،
و�أثرى مخيالها الديني والعلمي والأدبي
والفني ،لكنه لي�س ك�سواه من الأوبئة ،فهو لم
يح�صد الأرواح بال�شكل الوا�سع الذي عرفناه
مع الطاعون �أو الجدري� .إنه وباء يحتاج �إلى
االت�صال المتكرر مع ال�شخ�ص الم�صاب،
وتت�أخر ظهور عوار�ضه لأعوام .ومن هنا،
جرى التعامل مطو ًال معه على قاعدة المقابلة
بين نموذجه ونموذج الطاعون ،ولهذا احتاج
الوعي العلمي �إلى فترة طويلة من �إعمال هذه
المقابلة بمختلف الأ�شكال قبل �أن تتر�سخ لديه
فكرة العدوى.
لو ق ّلبنا في ''ل�سان العرب'' البن منظور
لوجدنا �أن الجذم هو القطع ،والأجذم مقطوع
''من تع ّلم القر�آن ثم ن�سيه
اليد ،ومن الحديثَ :
لقي اللـه يوم القيامة وهو �أجذم''� ،أي مقطوع
اليدّ � .أما الجذام فهو الداء ،من تج ّذم الأ�صابع
وتقطعها ،وتهافت �أطراف الم�صاب بالداء.
ّ
وابن منظور ينقل �أن ''الجذام من الأمرا�ض
المعدية ،وكانت العرب تتطير منه وتتجنبه''،
لكنه ال يف�سر الحديث النبوي'' :ال تديموا النظر
�إلى المجذومين'' بالخوف من العدوى ،و�إنما
بالنهي عن �إطالة النظر �إليهم كي ال ي�شعروا
بالتحقير .والأمر كذلك في حديث �إ�سقاط
النبي فر�ض البيعة على مجذوم من ثقيف،
يف�سره على �أنه كي ال ينظر �أ�صحاب هذا
المجذوم �إليه فيزدروه ويروا لأنف�سهم ف�ض ًال
عليه� ،أو لئال يحزن المجذوم بر�ؤية النبي،
فيق ّل �شكره على بالء اللـه .ويورد ابن منظور

�أي�ض ًا حديث ًا عن ابن عبا�س�'' :أربع ال َي ُج ْز َن في
البيع وال النكاح ،المجنونة والمجذومة
والبر�صاء والعفالء''.
الالفت �أنه لو بحثنا في ''القانون في
الطب'' البن �سينا ،لوجدنا الجذام يخرج من
دائرة المر�ض المعدي� ،إذ يكتب ال�شيخ الرئي�س
�أن ''الجذام علة رديئة ،يحدث من انت�شار المرة
ال�سوداء في البدن كله ،فيف�سد مزاج الأع�ضاء
وهيئتها و�شكلها ،وربما �أف�سد في �آخره
ات�صالها حتى تت� ّأكل الأع�ضاء ،وت�سقط �سقوط ًا
عن تقرح ،وهو ك�سرطان عام للبدن كله1''.
ّ
فالجذام عند ابن �سينا هو ال�سرطان العام ،لأن
ال�سرطانات الأُخرى �سرطانات خا�صة تت�صل
�أ�سا�س ًا بع�ضو واحد من الج�سد .وقد ا�ستقى ابن
�سينا فكرة رد الجذام �إلى انت�شار المرة ال�سوداء
في الج�سم من جالينو�س.
في تاريخ الطب ما قبل الحديث بقي
الجذام عالق ًا بين هذين المحورين الكبيرين:
محور الوباء ،ومحور ال�سرطان ،فعدواه كانت
�أقل تف�شي ًا في المجتمعات من الأوبئة
''االجتياحية'' .وحتى لو قيل �إنه ''لي�س كل
طاعون وباء ،ولي�س كل وباء طاعون'' ،ف�إن
الفكرة الراكزة عن الوباء بقيت مرتبطة
بالطاعون 2الناتج من تف�شي البكتيريا
الير�سينية انطالق ًا من القوار�ض ،ولو �أن عدداً
كبيراً من الطواعين الأ�شد فتك ًا لم تكن
طاعونية بالمق�صد البيولوجي هذا .فالطاعون
''الأنطوني'' الذي �أهلك ق�سم ًا وا�سع ًا من �شعوب
الإمبراطورية الرومانية و�أباد جي�شها ب�أكمله
في نهاية القرن الثاني الميالدي لم يكن
طاعون ًا ،و�إنما جائحة فيرو�س الجدري .وفي
المقابل ،ف�إن ما كان يعوق الأخذ تمام ًا بفكرة
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�أن الجذام ''�سرطان عام'' ،هو مالحظة انتقال
المر�ض بالمخالطة عن كثب ،الأمر الذي ُف�سر
مطو ًال على �أنه نتيجة الرائحة المنبعثة من
المجذوم التي تت�سبب بارتفاع المرة ال�سوداء
وانت�شارها عند َمن يخالطه .ولم يكن �سه ًال
الوعيين الطبي والديني للب�شرية تكري�س
على
َ
فكرة ''العدوى'' وانتقالها من فالن �إلى فالن،
في ع�صور �سابقة على البيولوجيا الدقيقة �أو
الجرثومية الحديثة ،وهو ما �أبقى الجذام عالق ًا
في منطقة الما بين :ما بين نموذج الوباء
االجتياحي �أو الإبادي لتجمعات �سكانية
بن�سب مرتفعة جداً ،وما بين ال�سرطان من حيث
فكرته كوباء داخلي� ،ضمن ج�سم واحد ،ال يقفز

من ج�سم �إلى �آخر .حركة الذهاب والإياب هذه
بين �صورة الوباء و�صورة ال�سرطان ،طبعت
الت�صورات ب�ش�أن الجذام في طب الع�صر القديم
والو�سيطي .وفي الوقت نف�سه ،كان االختالف
بين الجذام وبين ثنائية ''وباء – �سرطان''� ،أنه
مر�ض ُينتج �أقلية اجتماعية ،م�ستبعدة من
الرابطة االجتماعية ،ومج�سدة للرابطة حيث
هي ،في محاجر المجذومين .وقد �ش ّكل
''المجذومون'' �أقلية كثيراً ما ت�شابهت النظرة
�إليها عبر الح�ضارات والأزمنة ،فهي تخترق
الق�سمة بين ''الأحياء'' و''الموتى''،؛ وهي �أحياء
في �أبدان ميتة� ،أو موتى في مقابر لم تفقد
قدرتها على التنقل تمام ًا بعد.

III
لم يكن �سه ًال على العقل الطبي ما قبل
الحديث ،وال على العقل الديني ،تكري�س فكرة
''العدوى''� ،أي انتقال الداء من بدن �إلى �آخر،
كما لم يكن �سه ًال التن�صل من فكرة العدوى،
�صعب الجذام الم�سائل .ونحن نجد ثبت ًا
فقد ّ
لذلك في الأحاديث النبوية :فمن جهة ،هناك
حديث المجذوم الذي �أخذ النبي بيده و�أكل
معه في الق�صعة ،والذي يفيد بتطبيق قاعدة
التوكل ،ومن جهة ثانية يبرز حديث ِ''ف ّر من
المجذوم فرارك من الأ�سد'' ،مع اجتهاد
المف�سرين للإي�ضاح �أن الفرار منه هو ''على
�سبيل االحتياط'' .وهكذا اجتمع في قالب واحد
حديث ''ال عدوى وال طيرة وال هامة وال �صفر،
ِ
تفر من الأ�سد''.
وف ّر من المجذوم كما ّ
ينحي
وقد ُوجد في التاريخ الإ�سالمي َمن ّ
فكرة العدوى المبا�شرة عن الجذام كابن �سينا،
كما ُوجد على نحو �آخر َمن يتب ّنى فكرة
ليبرىء الطاعون
العدوى للجذام �أو الجرب ّ

منها ،باعتبار نزالت الطاعون �أمراً �إلهي ًا
مبا�شراً ال ُيف�سح في المجال لأي تعليل طبيعي
له ،وكان هذا حال الباقالني .وفي المقابل
ح�ضر التنبيه �إلى �أن الإ�صابة بالجذام تتطلب
كثرة المخالطة ،كالجماع مث ًال الذي يتوقف
عنده الإمام ال�شافعي م�شدداً على �أن الجذام
''داء مانع للجماع'' ،لأنه ينتقل بالجن�س �أكثر
من �أي �سبب �آخر.
جرة في �أطروحته
وهنا نجد �أن ح�سين بو ّ
''الطاعون وبدع الطاعون'' 3،يميز بين
المواف َقتين ال�ضمنية والجهرية على مفهوم
العدوى في التراث الفقهي ،وتحديداً في
حال َتي ابن قتيبة وابن حجر الع�سقالني .يقول
عن الأول'' :لئن رف�ض ابن قتيبة الإقرار ب�أن
الأمر بالفرار من المجذوم يندرج في �إطار
عبر عن الأمر ذاته من دون
العدوى ،ف�إنه ّ
ا�ستعمال م�صطلح العدوى ،فهو لأمر طبيعي،
�أي انتقال الداء من �شخ�ص �إلى �آخر بوا�سطة
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و�شم الرائحة ''.ويقول
المالم�سة والمخالطة ّ
مما قام به ابن حجر من
عن الثاني'' :بالرغم ّ
تعديل ،بل من تحجيم ،ف�إن القرف والدعوة
�إلى تج ّنب مالم�سة المر�ض والمر�ضى في
حديث نبوي ،والربط ال�سببي القطعي بين
المخالطة والهالك ،ال يمكن ،وب�أي وجه من
الوجوه� ،إخراجها عن دائرة الإقرار بالعدوى
و�ضرورة تج ّنب م�ضاعفاتها ،و�إن كان ذلك
دون ا�ستعمال لفظ العدوى في حد ذاته''.
يبقى �أن هذا الإقرار ال�ضمني بالعدوى هو
�أي�ض ًا �إنكار فعلي للعالقة ال�سببية المبا�شرة،
ولي�س قو ًال موارب ًا بهذه الأخيرة .من هنا،
ت�أويل حديث�'' :إن من القرف التلف'' على �أنه
ينطق بنوع من ''العدوى ال�سببية'' قد ال يكون
في محله ،ما دام التلف ُينظر �إليه �أ�سا�س ًا
كخ�صلة �أ�سا�سية في البدن لن تلبث �أن تفعل
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فيه فعلها ،ويمكن تبطئة هذا �أو تعجيله ،لكن
رده .فعندما يورد ابن حنبل في
ال يمكن ّ
''الم�سند'' حديث'' :ال تديموا النظر �إلى
المجذومين ،و�إذا كلمتموهم فليكن بينكم
يذكر بفكرة التباعد
وبينهم قيد رمح'' (ما ّ
االجتماعي الحا�ضرة راهن ًا مع الكورونا)،
فلي�س هذا للظن ب�أن ثمة عدوى �سببية تنتقل
من �شخ�ص �إلى �آخر ،بل لأن هناك قابلية
للتلف في كل واحد منا ال داعي لتبطئتها فوق
اللزوم ،وال للتعجيل بها فوق اللزوم .ومن
هنا ،كثرة ح�ضور تف�سير الإ�صابة بالجذام
بالرائحة ،على اعتبار �أن ''الرائحة الخ�سي�سة
ت�سقم َمن واظبها'' ،لأنها تطلق العنان في
داخله لعملية الإتالف التي ال تردنا من خارج
ج�سدنا ،و�إنما هي م�صاحبة لنا من المهد �إلى
اللحد.

IV
الجذام قادم من ال�شرق ،وهذه فكرة ر�سخت
4
�سمى الجذام ''البالء
منذ هيرودوت الذي ّ
محم ًال التجار الفينيقيين وزر
الفينيقي''ّ ،
تف�شي الجذام عبر مدائن الحو�ض المتو�سط
و�أم�صاره ،و�إن كان محمول ''الجذام'' في
م�صنفات الطب في الع�صر القديم ملتب�س ًا �إلى
حد كبير ،وينحو �إلى دمج جميع الأمرا�ض
التقرحية الجلدية الحادة ،من جذام وبر�ص
وبهاق ،في �إطار واحد.
يمكن �إلى حد كبير �إعمال مقارنة بين
''ثالث لحظات'' جرى فيها التعامل مع الجذام
كـ ''داء �شرقي''� :أو ًال ،في التناول الإغريقي له
منذ هيرودوت� ،أي النظرة �إليه كبالء نقله
الفينيقيون ،و�أ�صله � ّإما في م�صر و� ّإما في بالد
فار�س (ويظهر من العمل البحثي الحفري

اليوم �أن م�صر الفرعونية لم تعرف الجذام،
و�إنما ُعرف فقط في م�صر الهيلني�ستية ،في
ع�صر البطالمة)؛ ثاني ًا ،حين �أدت الحمالت
ال�صليبية دوراً في انتقال كثيف للجذام �إلى
�أوروبا الع�صر الو�سيط� ،أو ما ُيعرف بـ ''الع�صر
الذهبي للجذام'' بين القرنين الحادي ع�شر
والثالث ع�شر ،ويرجح �أن يكون لتف�شي كل من
الطاعون وال�سل دور في اندثار الجذام في
�أوروبا ،نظراً �إلى العالقة ''الأنتينومية'' بين
الطاعون وال�سل من جهة ،والجذام من جهة
�أُخرى؛ ثالث ًا�'' ،إعادة االكت�شاف الكولونيالية''
للجذام في الهند ،مع اال�ستعمار البريطاني.
وبالتوازي مع ''�شرقية الجذام'' في �ضوء
ت�شابك هذه اللحظات الثالث في مخياالت
الع�صر القديم اليوناني الروماني ،والع�صر
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الو�سيط الالتيني الجرماني ،والغرب الحديث
اال�ستعماري ،ف�إنه اكت�سب داللة ''يهو –
م�سيحية'' بامتياز ،وهي داللة قائمة �أ�سا�س ًا
على وجود تقليد ''تخليطي'' بين الجذام
والبر�ص و�سواه من الأمرا�ض التقرحية
الجلدية الحادة .وقد ارتبطت �إلى حد كبير هذه
الداللة اليهو  -م�سيحية للجذام ،بثنائية
النجا�سة والطهارة ،وبالإق�صاء على �أ�سا�سها،
مثلما هو مذكور في ''�سفر الأحبار'' في الكتاب
المقد�س'' :والأبر�ص الذي به �إ�صابة تكون
ثيابه ممزقة و�شعره مهدو ًال ويتل ّثم على
�شفتيه ويناديَ :نجِ �سَ ،نجِ �س ،ما دامت فيه
الإ�صابة يكون نج�س ًا� ،إنه نج�س .فليقم منفرداً،
وفي خارج المخيم يكون مقامه'' (�سفر
''الأحبار'' ،الف�صل .)46 – 45 :13
نحن هنا �أمام تاريخ كامل من النظرة
االزدواجية �إلى الجذام ،وهي نظرة نجدها في
الأحاديث النبوية الإ�سالمية الآنفة الذكر؛ غير
�أن التقليد البيبلي (ن�سبة �إلى الكتاب المقد�س)
�أكثر ت�صعيداً لها ،فالجذام فيه هو لعنة الآخر
الذي يمكن �أن ي�صيبني ب�آخريته .المجذوم فيه
هو المري�ض الذي يحاول الت�ستر بخبث على
مر�ضه ،قدر ما ي�ستطيع ،مع �أن طبيعة مر�ضه،
بالتقرحات الم�ست�شرية والجفون الم�شلولة
الع�ضالت ،يع�سر �إخفا�ؤها ،وهو متهم
بالت�صميم على نقل هذه العدوى و�إ�شاعتها.
� اّإل �إن المحمول الرمزي الديني للجذام لم
ينح�صر فقط في كونه لعنة ،وفي خبث
المجذوم الذي يريد �إخفاء ما ال ُيخفى ،بل
ارتبط �أي�ض ًا بت�صويره على �أنه منحة اختبارية
للإن�سان ،ومنحة خال�صية بامتياز ،وهو ما
ُي�ستدل من �سفر �أيوب ب�شكل �أ�سا�سي.
وقد �ساعدت هذه االزدواجية التي ُطبع
فيها الجذام في المخيال اليهو – م�سيحي،

وخ�صو�ص ًا في �أوروبا الع�صر الو�سيط ،مي�شال
فوكو على التمييز بين نموذجين لمواجهة
تف�شي الأمرا�ض :نموذج �إق�صاء المجذومين
الذي يقابله نموذج عزل الأحياء التي يفتك
بها الطاعون.
فنموذج �إق�صاء المجذومين يقوم على
جعل �إقامتهم على تخوم المدينة ،مع �أنه كان
في و�سعهم الت�سكع في �شوارعها للت�سول ،على
�أنه يتوجب عليهم ارتداء رداء طويل ذي لون
واحد ،وا�ستخدام �أدوات من خ�شب للقرقعة
�إنباء بو�صولهم .واقت�ضى هذا النموذج كذلك
الح�ؤول دون التنا�سل بين المجذومين ،مع
بقاء محاجرهم في الوقت نف�سه ''�أخويات''
مختلطة جن�سي ًا .ويلزم �أي�ض ًا الحد من
االت�صال المبا�شر بين المر�ضى وبين َمن
ي�ؤازرهم من الأ�صحاء في ''الأخويات''5.
ومثلما ينبه مي�شال فوكو ،ف�إن معازل
الجذام لم ُتن�ش�أ �أ�ص ًال لو�أد المر�ض ،و�إنما
لإق�صائه وحفظه على م�سافة معينة ،من �أجل
تثبيته في لعبة تمجيد .فالمجذوم ُيطرد كما
لو كان ميت ًا ،بل �إن طقو�س �إق�صائه من
المدينة �إلى ''مدينة البر�ص'' المجاورة لها
تقت�ضي �إعالن موته المجازي ،وبالتالي ف�إنه
يح�ضر طقو�س �إماتته وطرده متخفي ًا .هذا
اال�ستبعاد ،المكاني واالجتماعي ،من الجماعة
الب�شرية ،يعود في�ضمن له ''رد االعتبار'' �إليه،
ك�صاحب منحة خال�صية .وي�شدد فوكو على �أن
مكان ''محجر المجذومين'' كثيراً ما كان
ُينتقى على مداخل المدينة ،ولي�س داخلها وال
خارجها تمام ًا ،بحيث ي�ؤدي دور المرئي –
يذكر دوم ًا بالف�صل الحا�صل
الهام�شي الذي ّ
بين الأحياء و�أن�صا�ص الأحياء من المجذومين
الذين هم ن�صف موتى ،لكنه ف�صل يجب � اّأل
يكون تام ًا ،ما دام المجذومون في ''البين
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بين'' ،ويج�سدون جدلية اللعنة والخال�ص في
�آن واحد .ويقابل فوكو بين هذا النموذج ،وبين
خطط مواجهة الطاعون في �أواخر الع�صر
الو�سيط وبدايات الأزمنة الحديثة ،حين كان
على كل �شخ�ص �أن يالزم مكانه ،وكل عائلة
دارتها ،و ُتقتل جميع الحيوانات ال�شريدة،
ويحجر على الأحياء
و ُتق�سم المدينة �إلى �أحياءُ ،
التي دخلها الداء ،لتحدث بعد ذلك الجردة
الكبرى للأحياء والموتى انطالق ًا من تجميد
كل �شيء في مو�ضعه من لحظة تف�شي الوباء.
وحدها ''الغربان'' يمكن �أن تبقى في ال�شوارع:
�أي الب�ؤ�ساء الذين يتوجب عليهم حمل
المر�ضى ،ودفن الموتى ،وتنظيف الأماكن التي
تعر�ضت للعدوى ،وه�ؤالء ''الغربان'' من
الب�ؤ�ساء ال يقام لموتهم ح�ساب.
بنى فوكو على هذه المقابلة بين �إق�صاء
المجذومين ،وبين عزل الأحياء في مواجهة
الطاعون ،نموذجين مختلفين للتنظيم الطبي
في التاريخ الغربي 6،ونظر �إلى المكان الخالي
بعد اندثار الجذام على �أنه المكان الذي
�سي� َّؤهل الحق ًا للم�صابين بالأمرا�ض الزهرية
ولجميع الحرافي�ش .لكن مع ظهور الم�ست�شفى
الحديث وال�سجن الحديث ،ال يبقى هذا النموذج
لمن �سيجري
الإق�صائي للمجذومين �صالح ًا � اّإل َ
تو�صيفهم بـ ''المجانين''7.
نجد �إذاً �أن المقارنة والمقابلة بين ''نموذج
الجذام'' و''نموذج الطاعون'' ح�ضرتا ب�أ�شكال
و�شروط مختلفة ،من الباقالني وابن �سينا
حين نظرا �إليها من موقع تعيين �أي المر�ضين
مت� ٍّأت من عدوى ،من دون المر�ض الآخر،
فكان الجذام مت�أتي ًا من عدوى في حال الأول،
وكناية عن ''�سرطان عام'' في الج�سم ،ي�ستثار
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من خارج البدن لكنه ال ينتقل �إليه بالخمج،
في حال الثاني� ،إلى فوكو الذي لم تعد
�إ�شكالية ''العدوى'' هي المحورية في نموذجه،
بل المقارنة بين نموذج للإق�صاء في حال
المجذومين ،يقابله نموذج للعزل في حال
تف�شي الطاعون .وما نق�ص فوكو في المقابل،
هو النظر �إلى المجذومين على �أنهم �أخذوا
المبادرة �إلى ت�شكيل الأخويات في الع�صر
الو�سيط ،الأمر الذي ُتظهره على نحو مده�ش
الم�ؤرخة فرن�سواز برياك في عملها عن
المجذومين في الع�صر الو�سيط� ،إذ ُتظهر �أن
ابتعادهم عن المراكز الح�ضرية لم يكن في
عدة حاالت نتيجة قرار ا�ستبعادي قانوني
وا�ضح ،و�إنما ب�سبب ن�شاطهم ''اال�ستقاللي'' هم
�أي�ض ًا لبناء �أنف�سهم كمجموعة .وعلى المقلب
الآخر ،يقول الم�ؤرخ الإيطالي كارلو غينزبورغ
في كتابه المده�ش ''�سبت ال�سحرة''� ،إنه في
�سنة 8 ،1321
�ستوجه عبر �أوروبا ،م�ضبطة
َّ
االتهام �إلى المجذومين ،على �أنهم قاموا
بت�سميم الآبار ،بالتواط�ؤ مع ال�ساحرات،
واليهود ،والم�شعوذين ،وب�إيعاز من م�سلمي
غرناطة! و�سواء اتفقنا مع نظرة فرن�سواز
برياك �إلى محاجر المجذومين ك�أخويات
م�شاعية� ،أو عدنا �إلى فكرة ''م�ؤامرة
المجذومين'' التي يتقفى غينزبورغ �أثرها،
ف�إننا �سنجد �أنف�سنا �أمام مر�ض ذي ذاتية
�سيا�سية ال مثيل لها في حال �سواه ،ومقرونة
بـ ''رهاب الجذام''� ،أو بالأحرى ''رهاب
المجذومين'' ،الذي هو في �أ�صل كل رهاب
يعرفها
تجاه �أي جماعة �أي ًا يكن النمط الذي ّ
تعينها لذاتها
كجماعة ،و�أي ًا تكن الن�سبة التي ّ
من عملية تحديدها من الخارج.
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