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هوامش

بشير البكر

الــذي  ربما لــن أراك مــرة أخــرى أيها الــرجــل العجوز 
الشاعر  مــن سيرة  فيه شيئا  قــرأت  كلما صادفته 
الخاص  الصوت  صاحب  والكوت،  ديريك  الكاريبي 
األول  الــوطــن  أنـــت تمتلك ذات  الــعــاملــي.  الــشــعــر  فــي 
ــة الــتــي  ــاملـ ــة والـــنـــظـــرة الـــحـ ــامـ ــسـ ــتـ والـــتـــجـــاعـــيـــد واالبـ
ويبدو  هنا.  تكن سعيدة  لم  مــرارة حياة  تفضحها 
أنك وطأت أرض لندن وأنت تحمل في داخلك كائنا 
حاملا من ذوي الفطرة الراسخة. ولكنك ال تعرف ألي 
سبب أتيت إلى هذه املدينة التي لم تكترث بك، وحني 
سألتك أجبتني بسؤال، ملاذا قال والكوت »أحمل في 
داخــلــي الــهــولــنــدي، الــزنــجــي، اإلنــكــلــيــزي/ وأنـــا إمــا ال 

أحد/ أو أمة بأكملها«؟
أغلب الظن أنك أمم بكاملها أيها الرجل، بدليل أن أحفاد 
القديمة يعتبرونك ال أحد. ال غرابة في  اإلمبراطورية 
ذلـــك، إنـــه زمـــن بــريــكــســت، الـــذي ظــهــرت فــيــه هشاشة 
ــور شيخوخته  ــبـــراطـــوري الــعــتــيــق فـــي طـ الــنــظــام اإلمـ
األخير. ال عزاء ألنك تعيش بني هؤالء األحفاد الذين 
ال جـــذور لهم خـــارج الــعــوالــم االفــتــراضــيــة، ومنصات 

وسائل التواصل االجتماعي. وها أنت تعاين عن كثب 
مرحلة بائسة من تاريخ أوروبا الحائرة والضائعة بني 
األمم بعد أن بسطت إشعاعها الفكري والثقافي على 

الكون منذ عصر النهضة.
أنا على وشك أن أغــادر الحي وأنت تتقدم في العمر. 
خــمــس ســـنـــوات مــــرت وأنـــــا أراك جــالــســا )بــرجــلــني 
النهار( كما يقول والــكــوت، كل  متربعتني إزاء ضــوء 
مـــســـاء، عــنــد الــنــاصــيــة بــعــد نــهــايــة عــمــلــك فـــي متجر 
»ســانــزبــري«. وفـــي كــل مـــرة كــنــت أحـــس بــأنــهــا ربما 
تكون ليلتلك األخيرة. أنت متعب في نهاية نهار طويل، 
رغم أنك لم تقترب بعد من شراب قصب السكر الذي 
اعتدته في بالدك من أجل اتقاء الحرارة، وطرد األرواح 
الــشــريــرة كــمــا يــقــول غــابــريــيــل غــارســيــا مــاركــيــز في 

رواية »حب في زمن الكوليرا«.
عملك فــي ســوبــرمــاركــت »ســانــزبــري« هــو أن تــراقــب 
املـــكـــان كـــي ال يــســطــو أحـــد عــلــى بــضــاعــة مـــا، ولكنك 
وكالبهم،  الزبائن  أطفال  تالعب  وأنــت  نهارك  تمضي 
استحسنوا  ماركت  السوبر  على  املشرفني  أن  ويبدو 
هذا الدور لك وأحبوه مع الوقت حتى صار لصيقا بك 
وباملكان، وجزءا من هويتك التي تبحث عنها فال تعثر 

عليها في لندن حني ينتهي عملك في الحادية عشرة 
ليال، وال تجد أحدا بانتظارك في هذه املدينة التي أتيت 
إليها في الثمانينات وبقيت تعيش على هامشها، ومع 
أنك بادلتها الحب فإنها بخلت عليك، ولم تتركك تحلم 
لترى الجانب اآلخر من املرآة. بقيت متوجسا حيالها 
كما أحــس مــواطــنــك والــكــوت تــجــاه نــيــويــورك، وفضل 
عــلــيــهــا الــحــيــاة فـــي بــوســطــن. خـــاف مـــن الــضــيــاع في 

نيويورك، ولكنه خشي من خيانة وطنه األول أيضا.
مــع أنـــك تــالعــب األطــفــال والــكــالب عــلــى الــــدوام أمــام 

ــيـــدا. أنـــــت طــفــل  ــعـ ــري، ولـــكـــنـــك ال تـــبـــدو سـ ــزبــ ــانــ ســ
الفسيفساء القارية والوراثية في الكاريبي، يكسرك 
الــعــالــم الـــذي يــنــطــوي عــلــى نــفــســه، لــيــعــود إلـــى الــلــون 

الواحد.
تبرز شخصية الكائن الكاريبي في كتابات ماركيز 
وديـــريـــك والـــكـــوت مــثــل طــائــر مــســافــر بـــني األقــالــيــم 
والقارات، يصنع عشه حني يحلو له املكان، ويستقر 
هذا  يجعل  ومــا  بحرية.  التحليق  على  يقدر  دام  مــا 
املتعددة واملنفتحة على  الشخصية  الكائن حرا هو 

التالقح مع الحضارات األخرى.
في قصيدة »منتصف حياة أخرى« يقول والكوت:

أبدأ هنا من جديد،
أبدأ حتى يصير هذا املحيط

كتابًا مغلقًا«.
الكتاب. ستبقى  ستظل الشرفة مفتوحة ولن نغلق 
أنت هنا، وسأسافر أنا. أنت الذي تلتصق بهذا املكان 
ال تــريــد أن تــعــود إلــى هــنــاك، وأنـــا الـــذي لــم يعد لدي 
هناك لم يبق لي سوى السفر والرحيل. ال مستقر 
أيــهــا املــســافــر الــدائــم: »ســاغــنــي عــن ذلــك الــرجــل ألن 

قصصه تسرنا« )والكوت(.

العجوز الكاريبي

وأخيرًا

أنت طفل الفسيفساء القارية 
والوراثية في الكاريبي، يكسرك 

العالم الذي ينطوي على نفسه 
ليعود إلى اللون الواحد
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كاتدرائية نوتردام
قلة األشجار المعمرة المناسبة للترميم

باريس ـ العربي الجديد

ــكـــون مــمــكــنــا إعـــــــادة بــنــاء  قــــد ال يـ
نسخة طبق األصل من كاتدرائية 
نوتردام في باريس، إذ إن فرنسا 
لـــم يــعــد لــديــهــا أشـــجـــار طــويــلــة بــمــا يكفي 
فيدو،  دي  بــرتــرانــد  قـــول،  بحسب  لسقفها، 
نائب رئيس مجموعة الحفاظ على التراث 

»فونداسيون دو باتريموان«.
الـــجـــزء املـــركـــزي مـــن الــكــاتــدرائــيــة بــنــي من 
الــحــجــارة. لــكــن الـــعـــوارض وهــيــكــل السقف 
تم بناؤها من الخشب، إذ بدأ الحريق في 

العلية، ودّمر معظم السقف. 

عدم وجود أشجار كافية
ـــــه تـــم قــطــع 1300 

ّ
وتــشــيــر تـــقـــاريـــر إلــــى أن

شــجــرة مـــن أجـــل بــنــائــهــا، فـــي الــفــتــرة بني 
أعــمــار  وتــــراوحــــت  و1170.   1160 عـــامـــي 
فــي  عـــــام  و400   300 بــــني  ــار  ــ ــــجـ األشـ تـــلـــك 
ــع الـــرســـمـــي  ــ ــوقـ ــ ذلــــــك الـــــوقـــــت، بـــحـــســـب املـ
لــلــكــاتــدرائــيــة، إال أن األشـــجـــار املـــوجـــودة 
حاليا، أعمارها أقل من ذلك بكثير. وسبق 
أن صّرح، دو باتريموان، بأنه ليس متأكدًا 

)Getty( شجرة الطقسوس المعمرة

ــيـــة فــــي أوروبـــــــا  مــــن وجـــــــود أشــــجــــار كـــافـ
الكاتدرائية من  بالقياس املناسب لسقف 

أجل بنائها كما كانت سابقا.

االعتماد على المعادن
ــة الـــتـــأمـــني  ــركــ ــتـــهـــا، عــــرضــــت شــ ــيـ ــن نـــاحـ ــ مـ
 1300 بــــثــــمــــن  ــــف 

ّ
ــل ــكــ ــتــ تــ أن  »غـــــــروبـــــــامـــــــا« 

شــجــرة بــلــوط، قــد يــتــمُّ قطعها مــن غــابــات 
الـــنـــورمـــانـــدي حـــصـــرًا، لــيــتــّم الــتــمــاشــي مع 
ــم أن  ــ ــلــــي لـــلـــكـــاتـــدرائـــيـــة. ورغــ الــــطــــراز األصــ
بناء  إعـــادة  على  تشّجع  يونسكو  منظمة 
كــاتــدرائــيــة نـــوتـــردام كــمــا كــانــت بالضبط، 
إال أن بــعــض الــخــبــراء يــشــّكــكــون فــي إعـــادة 
استخدام الخشب ويرجحون االعتماد على 

املعادن من أجل الهيكل الجديد.

قلة األشجار المعمرة 
ورغم انتشار الكثير من الغابات في فرنسا 
لــيــســت مــعــمــرة  أن أشـــجـــارهـــا  ــيـــا، إال  حـــالـ
نــتــيــجــة االحـــتـــطـــاب املــنــتــظــم. وهـــنـــاك عــدد 
قــلــيــل مـــن األشـــجـــار املــعــمــرة الـــنـــادرة الــتــي 
ــم تــتــعــرض لــلــقــطــع في  حــالــفــهــا الـــحـــظ، ولــ
ــقـــرون املـــاضـــيـــة. وهـــنـــاك بــعــض الــجــهــود  الـ

»لــيــزاربــر«  مــوقــع  بحسب  عليها،  للحفاظ 
املتخصص باألشجار وتاريخها، ونعرض 

هنا أهّم هذه األشجار: 

شجرة الزيتون في 
منطقة روكوبرون كاب مارتا

يبلغ عمر تلك الشجرة أكثر من ألفي عام، 
ومحيطها 20 مترًا، ومــا تــزال تحمل حتى 
اآلن زيــتــونــا صــغــيــرًا. وكـــاد مــالــكــو األرض 
يــقــضــون عــلــى الـــشـــجـــرة فـــي أوائــــــل الــقــرن 
العشرين، قبل أن يتمكن املؤرخ والسياسي، 
غــابــريــيــل هـــانـــوتـــوكـــس، مـــن شـــــراء قطعة 

األرض للحفاظ عليها.

شجرة الطقسوس في إستري
تــقــع هــــذه الــشــجــرة فـــي إســـتـــري بمنطقة 
أن عــمــرهــا يبلغ  ــانـــدي، ويـــرجـــح  ــنـــورمـ الـ
ــرة  الـــشـــجـ ــلــــك  تــ نــــجــــت  وقـــــــد  عــــــــام.   1600
بأعجوبة رغم تعرض الكنيسة التي تبعد 
عــنــهــا ثــاثــة أمــتــار لــلــدمــار والــقــصــف في 
املاضي. أصبحت شجرة الطقسوس هذه 
محمية اآلن، ومسجلة في سجل األشجار 
املميزة بفرنسا، وهي جوفاء من الداخل، 

ويــبــلــغ محيطها أكــثــر مــن 12 مــتــرًا، وتــم 
العثور على بعض من جذورها على بعد 

أكثر من 30 مترا.

شجرة الزعرور 
في سان مارس دو الفوتاي

يعتقد أن عمر هذه الشجرة يبلغ 1700 عام، 
وليس مؤكدًا إذا كانت هي نفسها الشجرة 
املعمرة التي ذكرها الراهب، برنارد بيرون، 
أنها  أم  الــحــادي عشر،  القرن  في كتابه في 
ــان الــشــجــرة  ــكـ ــرًا نـــشـــأت مـ ــمـ ــل عـ ــ ــرة أقـ شـــجـ

القديمة األصلية.
 

شجرة البلوط 
في سين ماريتيم

الجذب  الشجرة أحد عوامل  أصبحت هذه 
سنويا  يــزورهــا   

ْ
إذ املنطقة،  فــي  السياحي 

ــــف شـــخـــص مــــن املــصــلــني  ــر مــــن 60 ألــ ــثــ أكــ
الذين يقصدون املعبدين الصغيرين داخل 
 1200 حــوالــي  اآلن  عمرها  ويبلغ  جــذعــهــا، 
ــام. ودار فــيــلــم لـــجـــان لــيــفــبــفــر حــــول تلك  ــ عـ
الــشــجــرة عـــام 1981، ويــقــول الــعــلــمــاء إنها 

يمكن أن تعيش لحوالي مائة عام قادمة.
 

شجرة الطقسوس 
في سان أورسيان

زرعت تلك الشجرة في القرن الحادي عشر 
والسكان  الكهنة  وكــان  السلتيني،  قبل  مــن 
املــحــلــيــون يــعــبــدونــهــا، ثـــم أقــيــمــت كنيسة 
ــقـــرن الـــثـــانـــي عـــشـــر، وهــي  بـــجـــوارهـــا فـــي الـ
مدرجة في التراث الثقافي لفرنسا، ويطلق 

عليها أيضا لقب الشجرة االستثنائية.

تم قطع 1300 شجرة 
من أجل بناء كاتدرائية 
نوتردام، في الفترة بني 
عامي 1160 و1170. 
وتراوحت أعمار تلك 
األشجار بني 300 
و400 عام في ذلك 

الوقت.

■ ■ ■
عرضت شركة التأمني 
ف 

ّ
»غروباما« أن تتكل

بثمن 1300 شجرة 
بلوط، قد يتم قطعها 

من غابات النورماندي 
حصرًا.

■ ■ ■
زرعت شجرة 

الطقسوس في القرن 
الحادي عشر من قبل 
السلتيني، وكان الكهنة 

والسكان املحليون 
يعبدونها.

باختصار

األشجار  المهتمون عن  يبحث  المبنى،  بالغًا في  نوتردام، والذي سبب ضررًا  الذي نشب في كاتدرائيّة  الكارثّي  الحريق  بعد 
المعمرة المحتملة التي من الممكن أن تستخدم في إعادة ترميمها


