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لدى لبنان إرث علمي يعود إلى أحد أقدم عصور الكرة األرضية، متمثًال بالعنبر، أو الكهرمان، وما يحويه من كائنات حيّة محفوظة 
كمتحجرات. لكّن هذا اإلرث ال يحظى باالهتمام المطلوب

العنبر اللبناني
إرث من الكهرمان عمره 130 مليون عام

بيروت ـ مالك مكي

أغسطس/  من  الرابع  انفجار  منذ 
آب 2020 الذي دّمر مدينة بيروت، 
)العنبر  عنبر  كلمة  كثيرًا  تـــرددت 
الـ12(، وما رافقها من مآٍس وضحايا وصور 
 
ّ
لدماء وآالم وأحزان على امتداد الوطن. لكن

هـــذه الــكــلــمــة تــحــمــل كــثــيــرًا مـــن املــعــانــي في 
اخــتــصــاصــات عــلــمــيــة، وفـــي أحــدهــا يتمّيز 
العالم  فــي  العنبر األقـــدم  بــأنــه يــضــّم  لبنان 
الذي يحتوي بكثرة على بقايا كائنات حية 

متحجرة.
يــــــــشــــــــرح الـــــــبـــــــاحـــــــث فـــــــــي عــــــلــــــم الــــــتــــــطــــــّور 
أو  املــســتــحــاثــات،  )عــلــم  والباليونتولوجيا 
الــجــامــعــة اللبنانية،  الــقــديــمــة( فــي  األحــيــاء 
 مــصــطــلــح 

ّ
الـــبـــروفـــيـــســـور دانــــــي عــــــــازار، أن

الــعــنــبــر لـــه تــعــريــفــات عــــدة، مــنــهــا: الــبــخــور 
أو  القوية حني يحترق،  الرائحة  إلــى  نسبة 
مكان تخزين املــواد في بعض األماكن مثل 
املـــرافـــئ، أو صــمــغ نــبــاتــي مــتــحــّجــر أفــرزتــه 
الصنوبريات  أنـــواع  مــن  متحجرة  نــبــاتــات 
مـــــــادة صــمــغــيــة  أو  ــات،  ــيــ ــاســ ــكــ الــ حـــتـــى  أو 
تـــفـــرزهـــا الــحــيــتــان حـــني تــتــقــيــأ بــعــد أكــلــهــا 
لقناديل البحر، فتفوح من هذه املادة رائحة 
عطرية قوية حني تتعرض ألشعة الشمس، 
الــروائــح في صناعة  تثبيت  وتستخدم في 
العطور. من جهة أخرى، يعّرف العنبر، في 
ه الصمغ النباتي 

ّ
علم الباليونتولوجيا، بأن

ــان، وهــــــي كــلــمــة  ــرمــ ــهــ ــكــ ــر، وهــــــو الــ ــجـ ــحـ ــتـ املـ
الكهرباء،  تعني  يوناني  أصــل  من  فارسية 
 الصمغ النباتي املتحجر 

ّ
 حف

ّ
نسبة إلى أن

 
ّ
ــازار أن ــ ـــد مــوجــة كــهــربــائــيــة. يــضــيــف عـ

ّ
يـــول

فعلى  الــلــغــات.  وفــق  تختلف  الكلمة  دالالت 
سبيل املثال، تعني الكلمة في اللغة األملانية 
ــا فـــي الـــروســـيـــة،  الــحــجــر الـــــذي يـــحـــتـــرق، أمــ
ــذه الــكــلــمــة مــن  ــ فـــهـــي »يـــنـــطـــار« وتـــشـــتـــق هـ
 
ّ
إن إذ  الــطــاســم(،  )وتعني  الفينيقية  اللغة 

الفينيقيني أول من تاجر بهذه املادة. يتطرق 
إذ  التاريخية،  النظريات  إحــدى  إلــى  عـــازار 
بهذه  يتاجرون  كانوا  الفينيقيني   

ّ
إن يقول 

املادة التي يحملونها عبر الطريق البحري 
مــن بــاد البلطيق إلــى بــاد فـــارس ومصر، 
وكانوا يختلقون األساطير حول باد املنشأ 
إلثارة الذعر عند اآلخرين ممن يرغبون في 
املتاجرة بها. وعرف الفينيقيون هذه املادة 
أقــلــه مــنــذ الـــقـــرن الــثــالــث عــشــر قــبــل املــيــاد، 
في  البلطيقي  العنبر  يستخدمون  وكــانــوا 
املحلي  العنبر  وليس  املــجــوهــرات،  صناعة 
الذي ال يصلح لهذه الصناعة، لكونه يتفتت 
بسرعة، باستثناء تمثال صغير من العنبر 
اللبناني ما زال موجودًا في متحف القدس. 
 الــرومــان، أيــضــا، تــاجــروا بالعنبر 

ّ
يــذكــر أن

البلطيق نحو  بــاد  البري من  الطريق  عبر 
الباد األوروبية، وُعِثر في لبنان على آثار 
لقطع من العنبر في املقابر الرومانية التي 

تعود للقرن األول امليادي.
شّكل العنبر مادة دسمة لحياكة األساطير، 
مثل اعــتــبــاره دمــوع اآللــهــة، أو بــول الهررة 
ـــبـــر أيـــضـــا مــــــادة ذات قــيــمــة 

ُ
الـــبـــريـــة، واعـــت

جمالية عالية، لكونه حجرًا دافئا للجسم، 
ولونه يشبه لون الشمس أو الذهب.

أهمية العنبر اللبناني وميزاته
ــازار،  عـ وفـــق  الباليونتولوجيا،  عــلــم  يــركــز 
عــلــى دراســــــة تـــطـــّور الـــكـــائـــنـــات الــحــيــة من 

هوامش

للعنبر اللبناني قيمة علمية من دون أن تكون اقتصادية )العربي الجديد(

حـــيـــوانـــات الـــنـــبـــات وغـــيـــرهـــا مـــن األشـــكـــال 
ــرى لــلــحــيــاة عــبــر الــســنــني والــعــصــور  ــ األخــ
التي  املتحجرة  بقاياها  دراســـة  خــال  مــن 
 
ّ
عاشت في األزمنة الغابرة. يشرح عازار أن
العنبر أو الصمغ النباتي املتحجر يحفظ 
بقايا الحيوانات أو الحشرات أو النباتات، 
نــقــّي، ثاثي  رائـــع،  الحياة بشكل  بقايا  أي 
األبـــعـــاد، وكـــامـــل، وبــــأدق الــتــفــاصــيــل وهــذا 
ــر الــــــــذي ال يــــحــــفــــظ، فــي  ــبـ ــنـ ــعـ ــّيــــز الـ مـــــا يــــمــ
املقابل، املادة الوراثية او الحمض النووي 

الصبغي.
ويضم  العنبر،  بمادة  غنيا  لبنان  ويعتبر 
نــحــو 450 مــوقــعــا مــن الــعــنــبــر عــلــى امــتــداد 
ــة مـــــن الــــشــــمــــال إلــــى  ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ األراضــــــــــــي الـ
الــجــنــوب بــاســتــثــنــاء بــعــض املــنــاطــق مثل 
املساحات  قضاَءي صيدا وصــور، وتشكل 
املــائــة من  التي تحوي العنبر نحو 10 فــي 
ــام 2013،  ــ ــتـــى عـ األراضــــــــي الــلــبــنــانــيــة. وحـ
إذ  العالم،  فــي  األقـــدم  اللبناني  العنبر  كــان 
يــعــود إلـــى 130 مــلــيــون عـــام. لــكــن، فــي ذلــك 
أقــدم في إيطاليا، لكن  ِشف موقع 

ُ
العام اكت

هــذا املــوقــع ال يضم ســوى نسبة قليلة من 
البقايا الحية، لذلك، ما زال العنبر اللبناني 
ببقايا  غــنــاه  لناحية  أكــبــر  مــيــزة  ذا  يعتبر 
اللبناني  العنبر   

ّ
أن عــازار  يوضح  الحياة. 

أقدميته، بل تعود  ال تقتصر أهميته على 

يتزامن  كونه  إلــى  التطور  علم  في  أهميته 
الكاسيات في  أو  املــزهــر  النبات  مــع ظهور 
ثاثة  نسبة  املــزهــر  النبات  يشّكل  الــحــيــاة. 
أربـــــاع الــنــبــاتــات الــحــالــيــة املــــوجــــودة على 
تطّور  األرضية، ويتزامن تطّوره مع  الكرة 
الـــحـــشـــرات الـــتـــي تــلــقــح نــســبــة تــســعــني في 
يعتبر  وبالتالي،  النباتات.  هــذه  من  املائة 
فهم  فــي  أســاســيــة  ركــيــزة  اللبناني  العنبر 
تطور الحياة والتنوع البيولوجي والبيئة 
 
ّ
عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، مــع اإلشــــارة إلـــى أن
قيمته علمية، من دون أن تكون اقتصادية.

اكتشاف موقع جديد
في أواخر فبراير/ شباط املاضي، اكتشف 
ــازار، والــبــاحــثــة في  ــ الــبــروفــيــســور دانــــي عــ
اللبنانية،  الجامعة  فــي  الجيولوجيا  علم 
الــدكــتــورة ســيــبــال مــقــصــود، والــنــاشــط في 
مــجــمــوعــة »درب عـــكـــار« خــالــد طـــالـــب، في 
ــار، شــمــالــي  ــكـ بـــلـــدة مــشــمــش، بــمــحــافــظــة عـ
لــبــنــان، أول مــوقــع عــنــبــر فـــي هـــذه املنطقة 
يــحــتــوي عــلــى بــقــايــا حــيــاة ألربــــع حــشــرات 
يعود عمرها إلــى 130 مليون عــام، أي إلى 
الـــعـــصـــر الـــطـــبـــاشـــيـــري الـــســـفـــلـــي. ونـــشـــرت 
العلمية  املجلة  في  العلمية  املعطيات  هــذه 
املحكمة »باليانتومولوجي )علم الحفريات 
القديمة(«. وتشكل هذه املعطيات العلمية، 

وفق عــازار، أداة رئيسية لفهم طبيعة هذه 
املنطقة التي كانت تمتد على خط االستواء 
في املاضي، ولدراسة الخصائص املناخية 
الــتــي كــانــت ســائــدة، والــتــنــوع البيولوجي 

الذي كان موجودًا هناك.
ــذه املـــواقـــع تشّكل   هـ

ّ
ــازار عــلــى أن ــ يـــشـــّدد عـ

عــلــمــيــة مهمة  عــاملــيــا وقــيــمــة  ــا طبيعيا  إرثــ
لــجــمــيــع الــبــاحــثــني والــعــلــمــاء فـــي مختلف 
أنــحــاء الــعــالــم الــذيــن يــحــاولــون فهم تطّور 
الــحــيــاة وخــصــائــصــهــا، ومـــن املــفــيــد القيام 
بــاملــزيــد مــن الـــدراســـات واســتــخــراج كميات 
أكبر من العّينات من هذه املواقع التي تهّم 
الــعــالــم أجــمــع. ويــدعــو عــــازار إلـــى ضـــرورة 
املــواقــع وحمايتها من  املحافظة على هــذه 
مــخــاطــر الـــكـــّســـارات )اســـتـــخـــراج الــصــخــور 
مــــن الـــجـــبـــال الســـتـــخـــدامـــهـــا فــــي الـــبـــنـــاء(، 
بــاعــتــبــارهــا مــحــمــيــات جــيــولــوجــيــة تحفظ 
مــعــلــومــات عــلــمــيــة قــّيــمــة لــجــمــيــع الــبــشــريــة 
من دون أن تكون حكرًا على لبنان وحــده. 
ويوصي بضرورة تحويل هذه املواقع إلى 
نقاط تجذب املهتمني والسائحني من خال 
أهمية  لهم  تشرح  متاحف  أو  مراكز  إقامة 
العاملي،  الطبيعي  وإرثها  املتحجرات  هذه 
ــا يــنــعــش املـــنـــطـــقـــة ســـيـــاحـــيـــا وتـــنـــمـــويـــا،  مــ
الزائرين  عند  العلمية  الثقافية  ز 

ّ
يــعــز ومــا 

واملجتمعات املحلية.

العنبر، في علم 
الباليونتولوجيا، 

هو الصمغ النباتي 
املتحجر، املعروف 
أيضًا بالكهرمان

■ ■ ■
الفينيقيون كانوا 

يتاجرون بهذه املادة 
التي يحملونها عبر 
الطريق البحري من 

بالد البلطيق إلى بالد 
فارس ومصر، وكانوا 
يختلقون األساطير 

حول بالد املنشأ إلثارة 
الذعر عند اآلخرين 
ممن يرغبون في 

املتاجرة بها

■ ■ ■
تشكل املساحات التي 
تحوي العنبر نحو 10 
في املائة من األراضي 

اللبنانية

باختصار

نجوى بركات

شارلوت، إميلي، وآن. 
عامان يفصالن بني والدة كل منهن، وقد أنتجن مًعا، 
 مــن أفــضــل الـــروايـــات التي 

ً
على ضــوء الــشــمــوع، ثــالثــة

لت أولى إرهاصات األدب النسائي في القرن التاسع 
ّ
شك

عن بأسمائهن، بل بأسماء رجــال، إذ لم 
ّ
عشر. لم يوق

يكن سهال على امــرأٍة أن تكتب، وأن ُينظر إلى عملها 
بجّدية واحترام. »جاين »إير« هي رواية شارلوت األولى، 
»سيدة قصر وايلدفيل هال« هي روايــة آن الثانية، أما 
»مرتفعات وذرينغ«، فهي الرواية الوحيدة التي كتبتها 
ت أولئك النساء لغزا، وقيل الكثير 

ّ
إميلي. ولطاملا شكل

ف معزوالٍت عن العالم، 
ّ

عن برودتهن وعيشهن املتقش
أفرد  متواضٍع  اجتماعي  كاهٍن من وســط  بنات  وهــّن 
ألخيهّن الوحيد، برانويل، ما أمكنه لتعليمه ودفعه إلى 

احتالل منصٍب محترٍم في الحياة. 
ي عن األخوات بعنوان 

ّ
في السيرة التي كتبتها لورا املك

»األخوات برونتي، قوة أن تنوجد« )2017، دار تالالندييه(، 
الحميمة،  إليهن عن كثب، في حياتهن  سوف نتعّرف 
في تحالفاتهن وصراعاتهن ومشكالتهن، وعالقتهن 

باتريك  فالوالد  الوحيد،  وشقيقهن  وبأبيهن  بالعائلة 
موا في وقٍت كان فيه سكان شمال 

ّ
أّمن ألوالده أن يتعل

إنكلترا فقراء وأميني. عام 1847 نشرت األخوات رواياتهن 
األولـــى. روايــة شــارلــوت »جاين إيــر« نجحت، وتحّولت 
شخصيتها الرئيسة بطلة، ربما ألنها املّرة األولى، حيث 
تعّبر شخصية نسائية عن مشاعرها في إطار قصة 
حب، وهو ما سمح الحقا لألختني األخريني أن ينشرا 
بدورهما. آن برونتي نشرت »أغنيس غراي«، لكنها لم 
تشتهر إال بعد نشر روايتها الثانية، »سيدة القصر...«، 
ر، ألنها تجّرأت وتطّرقت إلى العنف الزوجي 

ّ
وبشكل متأخ

في املجتمع الراقي، خالل الحقبة الفيكتورية الطهرانية. 
 واحدة، »مرتفعات وذرينغ«، 

ً
أما إميلي التي كتبت رواية

قدت وهوجمت بشّدة لدى نشرها، إذ تناولت كل 
ُ
فانت

عّما  الكشف  خــالل  من  الفيكتوري  املجتمع  محّرمات 
يجري داخل منزل مع اإلخوة واألخوات واألزواج ..

 السيرة 
ُ
ع، سوف يكتشف قــارئ

ّ
وعلى عكس ما يتوق

الشخصية،  قويات  كــّن فرحات،  الكاتبات  األخــوات  أن 
يحبنب الطبيعة والريح، ولديهن فضول العلم واكتشاف 
األشـــيـــاء، واعـــيـــاٌت تــمــامــا مـــا يــجــري مـــن حــولــهــن في 
ــي بــعــض األحـــيـــان،  مــجــتــمــعــهــن، وإن كـــن يـــظـــهـــرن، فـ

على  يكتشف،  أو ضائعات. وســوف  كئيبات،  نائيات، 
أال وهو كيفية  باتريك،  األب  الخصوص، هاجَس  وجه 
وبالتحديد كيف  املـــال،  إلــى  افــتــقــاره  مــع  عائلته  تربية 
الفقيرة أكثر  املــرأة  يؤّمن مستقبل بناته، حيث تعاني 
بكثير من سواها، بسبب غياب النسب الراقي أو املهر 
الكافي لتزويجها. ومع ذلك، بذل باتريك كل ما بإمكانه 
العلم واملــعــارف، فكان حّب  ليتيح ألوالده أن يكتسبوا 
العائلة،  أنقذ  ما  هو  الخصبة  واملخيلة  والكتابة  الكتب 
مــا صبون  لتحقيق   

ً
قــويــة  

ً
إرادة الــفــتــيــات  أعــطــى  ومـــا 

الرغم من كل الظروف املعاكسة. على  إليه، على  دوما 
الجميل،  األنــيــق،  األخ  ع 

ّ
يتمت لــم  مــن شقيقاته،  العكس 

واملــقــدرة  اإلرادة،  وصــالبــة  الشخصية  بــقــوة  املــغــامــر، 
على تحقيق الذات، وإن كان ملهما ألخواته/ وبالتحديد 
صغيرتهن آن. ولكن، لألسف، لن تترك املصائب هذه 
تعيش في  التي  واملحّبة،  املتالحمة،  املتماسكة،  العائلة 
ظــــروٍف اقــتــصــاديــٍة وســيــاســيــٍة مــعــقــدة، حــيــث تنتشر 
الــصــّحــيــة، متسببة بوفاة  الــظــروف  األمــــراض وتــســوء 
أطفاٍل وشباٍن كثيرين. عام 1848، توفي األخ برادويل، 
 املنتشر جدا آنــذاك، وهو في الواحدة 

ّ
بسبب داء السل

والثالثني، تبعته إميلي )30عاما( في العام نفسه، ومن 
ثم آن عام 1849 وهي في التاسعة والعشرين. شارلوت 
وحدها بقيت حّية، اهتّمت بميراث أختيها ثم تزوجت 
عام 1854، لتوافيها املنية بعد عام في ظروف غامضة.  
»خــلــف كــل نــافــذة، هــنــاك املــدافــن، ومــن ثــم األفـــق. عدم 
ــرن، حلمن وكتنب 

ّ
البحث أبعد من ذلــك: لقد عشن، فــك

تلك  لــم تنقطع  ذلـــك،  )...(. ومــع  املـــوت  وهـــّن عند عتبة 
األخوات عن الواقع أبدا، لكي ينعزلن في قصص الخيال، 
حتى ولو ِملن إلى ذلك ربما. لقد كان هذا االندفاع نحو 

 لتحّمل العالم، وليس لالنسحاب منه«.
ً
األدب وسيلة

األخوات برونتي، من هّن؟

وأخيرًا

األخوات الكاتبات كّن فرحات، 
قويات الشخصية، يحببن 

الطبيعة والريح، ولديهن 
فضول العلم واكتشاف األشياء
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